
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
SUDIRMAN SAID 

Kepala Badan Geologi
SURONO

Sekretaris Badan Geologi
IMAN K. SINULINGGA

Kepala Pusat Sumber Daya Geologi
CALVIN KARO-KARO GURUSINGA

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
MUHAMMAD HENDRASTO

Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan
RUDI SUHENDAR

Kepala Pusat Survei Geologi
ADHI WIBOWO



Tim Penyusun:
Oman Abdurahman - Priatna - Sofyan Suwardi (Ivan) -  Rian Koswara -  Nana 
Suwarna - Rusmanto - Bunyamin - Fera Damayanti - Gunawan - Riantini - Rima 
Dwijayanty - Wiguna - Budi Kurnia - Atep Kurnia - Willy Adibrata - Fatmah Ughi 
- Intan Indriasari - Ahmad Nugraha - Nukyferi - Nia Kurnia - M. Iqbal - Ivan 
Ferdian - Dedy Hadiyat - Iwan Nursahan - Mochamad Ruslin - Triyono - Wawan 
Irawan - Sri Hidayati - Agus Solihin - Kristianto - Irwana Yudianto - Ayi Wahyu 
Priyabhakti - Wagianto - Iman Setiadi - Cipto Handoko - Nengsri Mulyati - Cece 
Sudaryat - Rochendi - Ari Astuti - RR Sri Kadarilah 

Diterbitkan Badan Geologi tahun 2015.
www.bgl.esdm.go.id



LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2014 iii

Pengantar 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya buku “Laporan 
Tahunan Badan Geologi 2014”. Buku Laporan Tahunan ini merupakan ringkasan hasil kegiatan 
prioritas dan kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Badan Geologi sepanjang tahun 
anggaran 2014.

Badan Geologi sebagai institusi Eselon I di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM), pada tahun 2014 berupaya melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas guna 
menunjang program yang dicanangkan pemerintah di bidang ESDM dan bidang lainnya sesuai 
tugas dan fungsinya. Kegiatan prioritas tersebut antara lain penyelidikan wilayah keprospekan 
dan potensi sumber daya geologi; pengumpulan data geosains; pengeboran air bersih di 
daerah sulit air; pemberian rekomendasi teknis penataan ruang berbasis geologi; pemberian 
rekomendasi WKP, WUP, dan WPN; pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi; 
pemantauan aktivitas gunung api aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunung Api; pelayanan 
informasi publik melalui museum kegeologian, peningkatan kerja sama dengan dalam dan 
luar negeri, serta pendokumentasian publikasi geologi.

Hasil kegiatan Badan Geologi tahun 2014, antara lain: 23 kegiatan kerja sama dan 7 rancangan 
usulan peraturan bidang geologi; tercapainya sebanyak 833 lembar peta geologi dan sejumlah 
30 usulan perolehan sistem mutu; 46 usulan rekomendasi wilayah WKP/WUP/WPN, dan 80 
wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber daya geologi; 190 lokasi daerah sulit air yang 
memanfaatkan air tanah sebgai sumber air bersih, 82 rekomendasi teknis penataan ruang, 
pengelolaan lingkungan dan pengembangan infrastruktur, sebanyak 42 rekomendasi bidang 
pengelolaan air tanah; dan sebanyak 158 rekomendasi teknis mengenai mitigasi bencana 
geologi.

Dengan demikian, pada hakikatnya, laporan ini memberi gambaran pelaksanaan tugas dan 
fungsi Badan Geologi dalam Pembangunan Nasional sepanjang tahun 2014. Di samping itu, 
pada praktiknya, laporan tahunan ini dapat juga menjadi sarana peningkatan alur informasi 
antara Pusat dengan Daerah serta menambah khazanah informasi bidang geologi bagi 
masyarakat luas dan pihak-pihak terkait.

Semoga hasil-hasil kegiatan Badan Geologi tahun 2014 ini dapat menjadi rangkaian pencapaian 
visi Badan Geologi, yaitu turut melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Akhir kata, kami 
menyampaikan terima kasih kepada pegawai dan pihak yang ikut menyukseskan kegiatan 
Badan Geologi tahun 2014 dengan sebaik-baiknya dan bekerja sama untuk menyusun laporan 
ini.  

        

         

        

                                                                                                                                    Surono

                                                                                                             Kepala Badan Geologi
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Kelembagaan Badan Geologi

Geologi berperan penting dalam pembangunan nasional. 
Sektor ini menyediakan informasi hulu di bidang Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Demikian pula undang-
undang yang memberikan mandat kepada geologi untuk 
menyediakan data dan informasi, antara lain mitigasi 
bencana geologi yang meliputi bencana gunung api, 
gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami; penataan ruang, 
pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan 
pengelolaan air tanah.

Pembangunan ESDM tidak terlepas dari isu strategis 
nasional, yaitu ketahanan energi, dan isu global seperti 
pengelolaan lingkungan. Karena itu, pembangunan 
geologi juga tidak terlepas dari isu-isu strategis di tingkat 
nasional dan global tersebut, yang meliputi ketahanan 
energi, lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim, bencana alam; penataan ruang dan pengembangan 
wilayah, pengelolaan air, pengembangan industri mineral, 
pengembangan informasi geologi, ketahanan pangan, dan 
batas wilayah NKRI.

Dalam hal ini, Badan Geologi merupakan satu-satunya 
instansi pemerintah di bawah Kementerian ESDM yang 
diberi otoritas untuk melaksanakan pembangunan di bidang 
geologi. Badan Geologi yang berdiri sejak akhir tahun 2005, 
menurut Permen ESDM No. 18 Tanggal 22 November 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral, adalah unit Eselon I di bawah KESDM 
yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan 
pelayanan bidang geologi. 

Sementara fungsi Badan Geologi adalah menyelenggarakan: 
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program 
penelitian dan pelayanan di bidang geologi; b. Pelaksanaan 
penelitian dan pelayanan di bidang geologi; c. Pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan 
pelayanan di bidang geologi; dan d. Pelaksanaan urusan 
administrasi Badan Geologi.

Tugas dan fungsi Badan Geologi itu diimplementasikan 
dalam sejumlah program dan kegiatan yang dapat 
dikategorikan menjadi tujuh aspek atau subbidang. Ketujuh 
aspek tersebut berikut satuan kerja (satker) pemegang 
mandat utamanya adalah: 1) sumber daya geologi (PSDG 
dan PSG), 2) lingkungan geologi dan air tanah (PSDATGL), 
3) mitigasi bencana geologi (PVMBG dan BPPTKG), 4) geo-
sains dan geo-informasi (PSG, Museum Geologi, PSDG, 
PSDATGL, dan PVMBG), dan 5) tata laksana kepemerintahan 
bidang geologi (SBG).

Tata kerja BPPTKG, Museum Geologi, dan BKAT. Organisasi 
BPPTKG diatur oleh Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan 
Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi; tata kerja 
Museum Geologi ditetapkan berdasarkan Permen ESDM 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Museum Geologi; Tata Kerja BKAT diatur oleh Permen ESDM 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Konservasi Air Tanah.
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SEKRETARIAT BADAN GEOLOGI

Tugas Sekretariat Badan Geologi adalah melaksanakan 
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit 
di lingkungan Badan Geologi. Sekretariat Badan Geologi 
menyelenggarakan fungsi:

a.  koordinasi pelaksanaankegiatan Badan Geologi;
b.  koordinasi dan penyusunan rencana, program dan 

anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, 
serta pengelolaan sistem informasi;

c.  koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, organisasi 
dan tata laksana, serta kinerja pegawai;

d.  pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang 
milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban 
keuangan;

e.  pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan 
hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah 
tangga; dan

f.  pembinaan jabatan fungsional Penyelidik Bumi.

PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI

Pusat Sumber Daya Geologi mempunyai tugas melaksanakan 
penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber 
daya geologi. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sumber 
Daya Geologi menyelenggarakan fungsi:

a.  penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan 
program penelitian, penyelidikan dan pelayanan di 
bidang sumber daya geologi;

b.  pelaksanaan penelitian, penyelidikan, inventarisasi, 
eksplorasi, perekayasaan teknologi, pemodelan dan 
pelayanan di bidang sumber daya geologi, serta 
pengelolaan dan pelayanan sarana dan prasarana 
sarana teknik dan informasi di bidang geologi dan 
sumber daya geologi;

c.  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
penelitian, penyelidikan, inventarisasi, eksplorasi, 

perekayasaan teknologi, pemodelan dan pelayanan di 
bidang sumber daya geologi; dan

d.  pelaksanaan administrasi Pusat Sumber Daya Geologi.

Pelayanan Data dan Informasi
-	 peta potensi mineral logam, mineral bukan logam dan 

batuan, 
-	 peta sebaran batuan pembawa logam, 
-	 peta potensi batubara, peta formasi batubara, 
-	 peta potensi bitumen padat, 
-	 peta potensi gambut, 
-	 peta potensi dan lokasi panas bumi.

Pelayanan Penyelidikan dan Eksplorasi
Melayani kegiatan pemboran eksplorasi yang meliputi 
pemboran untuk endapan batubara dan gambut, mineral 
logam (emas, perak, timah hitam, timah putih, dll), mineral 
non logam (pasir, batugamping, andesit, fosfat, dll) serta 
pemboran panas bumi.

Fasilitas Peralatan Pemboran dan Bengkel Alat Berat 
Serta Geofisika
•	 Mesin bor Long Year 38 (Truck Mounted), Long Year 38, 

34, 24, HC-28 (Skid Mounted), 
•	 Koken RK-3A, OE-8BH (Skid Mounted), 
•	 Tone Top 150 (Crawlwer Mounted), Tone THS-5m Skid 

Mounted, 
•	 EDECO SD-40 (Skid Mounted), MECA BANKA, Winkie 

Drill, dan lain lain
•	 Mesin Bubut CNC Cholchester Universal 650, Milling, 

Shaping, Gergaji, Bor, Mesin Las (TIG, MIG, Listrik, 
Ecetylene), 

•	 Forklift 2 Ton, Crane 10 ton, dan lain lain

Pelayanan Analisis Laboratorium Kimia dan Fisika 
Mineral
-	 Melayani analisis kimia untuk unsur logam dengan 

AAS/ICP OAS dan MS serta Unsur logam jarang dan 
tanah jarang (REE) 
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-	 Analisis kimia: penetapan unsur major dan 
minor dengan metoda konvensional (gravimetri, 
volumetri dan kalorimetri), metoda instrument 
(flame	 Photometer	 dan	 Spectro-photometer). 
Analisis major element dengan metoda X-Ray 
Fluorecense Spectrometer, unsur: SiO2, Al2O3, Fe2O3, 
CaO, MgO, Na2O, K2O, MnO, TiO2 secara kualitatif dan 
kuantitatif, semua unsur kimia baik logam maupun 
non logam.

-	 Analisis Hg, CO dan air panas bumi.
-	 Menetapkan berbagai parameter yang diperlukan 

untuk menentukan kualitas batubara dan gambut. 
Proximate	Analysis:	moisture,	ash,	volatile	matter,	fixed	
carbon. Ultimate Analysis: carbon, hydrogen, nitrogen, 
oxygen, sulfur. Calorivic Value, HGI, Swelling Index, 
True	 Specific	 Gravity,	 Ash	 Fusion,	 oksidasi,	 reduksi.	
Analisis abu, Form of Sulfur, Chlorine, Ash Analysis.

-	 Analisis	 fisika:	 analisis	 sifat	 fisik	 batuan	 terutama	
perlit, bentonit dan zeolit, dan lain lain. 
Menganalisis conto air, tanah dan udara tanah, seperti 
Hg, CO2, pH, konduktivitas, NH4, F, dan lain-lain.

-	 Pengukuran volume gas yang terkandung dalam 
lapisan batubara

-	 Pengukuran komposisi gas yang terkandung dalam 
lapisan batubara

-	 Preparasi sampel batuan
-	 Pemisahan mineral berat
-	 Analisis	 petrografi	 batuan	 dan	 petrografi	 material	

organik	(reflektan	dan	maseral)	dan	mineral	bijih

-	 Analisis mineral butir
-	 Analisis	inklusi	fluida
-	 Analisis kandungan minyak
-	 Pengujian temperatur leleh batubara
-	 Pengujian kuat tekan batuan
-	 Fotomikrograf sayatan batuan dan sayatan poles
-	 Menetapkan jenis mineral yang terkandung dalam 

conto batuan dengan metoda X-Ray Difraksi
-	 Mengindentifikasi	gas	thermalgenik	atau	biogenik
-	 Menghitung kandungan minyak pada batuan organik
-	 Mengukur secara kuantitatif penyimpanan gas (CH4 

dan CO2) di dalam lapisan batubara

Pelayanan Bimbingan Teknik
-	 Survey tinjau.
-	 Prospeksi.
-	 Eksplorasi umum dan rinci.
-	 Bantuan tenaga ahli.
-	 Pengkajian kelayakan tambang, konservasi dan 

pengeboran eksplorasi.

PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA 
GEOLOGI

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai 
tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan 
dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana 
geologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Vulkanologi 
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dan Mitigasi Bencana Geologi menyelenggarakan fungsi:

a.  penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, 
standar, prosedur, dan kriteria, serta rencana dan 
program di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana 
geologi;

b.  pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, 
pemetaan tematik dan analisis risiko bencana geologi, 
serta peringatan dini aktivitas gunung api dan potensi 
gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis 
mitigasi bencana geologi;

c.  pembinaan jabatan fungsional pengamat gunung api;
d.  pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan 
tematik dan analisis risiko bencana geologi, serta 
peringatan dini aktivitas gunung api dan potensi 
gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis 
mitigasi bencana geologi; dan

e.  pelaksanaan administrasi Pusat Vulkanologi dan 
Mitigasi Bencana Geologi.

Mitigasi Bencana Gunung Api

Mengamati gunung api aktif, menetapkan status aktivitas 
gunung api, memberikan rekomendasi teknis, membuat 
peta	kawasan	rawan	bencana,	peta	topografi	puncak,	peta	
geologi, dan memberikan penyuluhan.

Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
Melakukan pengamatan dan pemeriksaan gempa bumi, 
pemetaan kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsu-
nami,	 identifikasi	 dan	 pemetaan	 sesar	 aktif,	 memberikan	
rekomendasi teknis, dan melakukan penyuluhan.

Mitigasi Bencana Gerakan Tanah
Melakukan pengamatan dan pemeriksaan gerakan tanah, 
pemetaan zona kerentanan gerakan tanah, memberikan 
rekomendasi teknis, dan melakukan penyuluhan.

Pelayanan Data dan Informasi
-	 Peta Geologi Gunung Api
-	 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api
-	 Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi
-	 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami

-	 Peta Sesar Aktif
-	 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah

Sosialisasi Bahaya Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, 
dan Gerakan Tanah
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
melaksanakan sosialisasi dengan cara penyuluhan dan 
pameran bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Kota, 
dan Kabupaten. Sosialisasi dapat juga dilakukan atas 
permintaan masyarakat luas. Melaksanakan penyusunan 
rencana kontinjensi bencana geologi dan pelatihan 
penanggulangan bencana geologi. 

PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI 
LINGKUNGAN

Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan 
adalah melaksanakan penelitian, penyelidikan, 
perekayasaan, pemodelan, serta pelayanan di bidang air 
tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Pusat Sumber Daya Air Tanah dan 
Geologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
a.  penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, 

standar, prosedur dan kriteria serta rencana dan 
program di bidang air tanah, geologi teknik, dan 
geologi lingkungan;

b.  pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, 
perekayasaan pemodelan, dan bimbingan teknis, serta 
pemberian rekomendasi teknis di bidang air tanah, 
geologi teknik dan geologi lingkungan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, 
pemodelan di bidang air tanah, geologi teknik dan 
geologi lingkungan; dan

d.  pelaksanaan administrasi Pusat Sumber Daya Air Tanah 
dan Geologi Lingkungan.

Geologi Lingkungan
-	 Penelitian, inventarisasi, pemetaan, evaluasi, 

pengembangan, dan rekomendasi potensi geologi 
lingkungan untuk penataan ruang, pengelolaan 
lingkungan di wilayah perkotaan, kabupaten, KAPET, 
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PUSAT SURVEI
GEOLOGI

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

BAGIAN 
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INFORMASI

dan pulau kecil
-	 Pengelolaan data dan informasi geologi lingkungan

Geologi Teknik
-	 Penelitian, inventarisasi, pemetaan, evaluasi, dan 

pengembangan potensi geologi teknik
-	 Rekomendasi penempatan bangunan vital dan 

penanganan kasus geologi teknik
-	 Pengelolaan data dan informasi geologi teknik

Air Tanah
-	 Penelitian, inventarisasi, pemetaan, evaluasi, dan 

pengembangan potensi air tanah
-	 Penyelidikan potensi dan evaluasi batas cekungan air 

tanah dan zonasi konservasi serta pemantauan air 
tanah

-	 Pengelolaan data dan informasi air tanah

Pelayanan Jasa Teknologi
-	 Penyediaan informasi air tanah, geologi teknik, dan 

geologi lingkungan
-	 Jasa laboratorium analisis mutu air, mekanika 

tanah	 dan	 batuan,	 sistem	 informasi	 geografis	 dan	
penginderaan jauh

-	 Jasa peralatan pemboran air, pemboran teknik, 
geofisika,	perbengkelan	dan	ukur	tanah

Pengelolaan Data Spasial dan Layanan Informasi
Fasilitas Laboratorium Penginderaan Jauh, Sistem Informasi 
Geografis,	dan	Portal	Informasi	telah	dikembangkan	untuk	
mendukung kegiatan dan penyebaran informasi.

Penginderaan Jauh (PJ)
Laboratorium PJ melakukan pengolahan dan analisis data 
citra satelit seperti Landsat, SPOT, ASTER, OrbView dan 
QuickBird.

Sistem Informasi Geografis (SIG)
Laboratorium SIG melakukan pengolahan dan pengelolaan 
basis data spasial air tanah, geologi teknik, dan geologi 
lingkungan, serta memproduksi peta digital.

Portal Informasi
Teknologi Informasi telah diterapkan di Pusat Sumber Daya 
Air Tanah dan Geologi Lingkungan dengan membangun 
Portal Informasi PSDATGL.

PUSAT SURVEI GEOLOGI

Pusat Survei Geologi mempunyai tugas melaksanakan 
penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang survei 
geologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Survei 
Geologi menyelenggarakan fungsi:
a.  penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan 

program penelitian, penyelidikan dan pelayanan di 
bidang survei geologi;

b.  pelaksanaan penelitian, penyelidikan, pemetaan 
sistematik dan tematik, perekayasaan, pemodelan 
geologi,	 geofisika	 dan	 geokimia,	 serta	 pengelolaan	
dan pelayanan sarana prasarana teknik, dan informasi 
di bidang survei geologi;

c.  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang 
survei geologi; dan

d.  pelaksanaan administratif Pusat Survei Geologi.

Program Penelitian
-	 Magmatisme

Melaksanakan penelitian magmatisme untuk membuat 
pemodelan geosains guna menemukan indikasi 
potensi mineralisasi.

-	 Geodinamika Cekungan
Melaksanakan penelitian dinamika cekungan untuk 
membuat pemodelan geosains guna menemukan 
indikasi potensi sumber daya energi.

-	 Geodinamika Kuarter
Melaksanakan penelitian geologi Kuarter untuk 
membuat pemodelan geosains guna menemukan 
indikasi potensi mineral plaser dan permasalahan 
kebencanaan.

-	 Pemetaan dan Penelitian Dasar (P2D)
Melaksanakan pemetaan sistematik dan tematik 
serta penelitian yang bersifat konseptual yang dapat 
mendukung Magmatisme, Geodinamika Cekungan, 
dan Geodinamika Kuarter.

Pelayanan
-	 Analisis cekungan, pemodelan, dan kajian prospek; 

Evaluasi potensi sumber daya energi dan mineral. 
-	 Konservasi	 geologi;	 Analisis	 dan	 klasifikasi	 kars	 dan	

daerah suaka alam geologi.
-	 Menyediakan data spatial berbasis geosains; Untuk 
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menyelenggarakan tugas penelitian bidang geologi di 
Indonesia. Untuk mendukung tantangan organisasi yang 
semakin berat, diperlukan peran SDM untuk menjadi 
fundamental yang utama.

Oleh karena itu Badan Geologi senantiasa akan melakukan 
pengembangan dan penguatan kapasitas, kuantitas serta 
kualitas SDM sesuai kebutuhan dan standar manajemen 
mutu internasional. Beberapa program prioritas terkait 
dengan pengembangan SDM antara lain:

1. meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui 
pendidikan formal dan non-formal di dalam serta di 
luar negeri terutama untuk tenaga-tenaga teknis.

2. melakukan perekrutan pegawai baru (CPNS) dengan 
pola yang lebih baik serta formasi yang benar.

3. melakukan analisis dan penerapan pengembangan 
jabatan dan pola karier agar terwujud manajemen 
pegawai yang lebih bermutu.

4. mendorong prestasi pegawai melalui reward and 
punishment serta rencana implementasi sistem 
renumerasi.

Sumber daya manusia pada Badan Geologi status 
Desember 2014 berjumlah 1.211 orang dengan rincian 
jumlah pada masing-masing unit sebagai berikut: SBG 
sebanyak 64 orang, PSDG sebanyak 247 orang, PVMBG 
(termasuk BPPTK) sebanyak 403 orang, PSDATGL sebanyak 
226 orang, PSG (termasuk Museum Geologi) sebanyak 271 
orang. Jumlah pegawai dengan status usianya tersebut 
akan berkurang karena total sebanyak 503 orang pegawai 
akan pensiun pada periode 2012-2017 dengan perincian 
seperti ditunjukkan pada tabel.

Tabel Komposisi Pegawai Badan Geologi Tahun 2014

No UNIT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah

1 SBG 1 9 1 4 1 16

2 PSDG 7 10 90 8 45 14 176

3 PVMBG 18 11 47 1 12 6 97

4 PSDATGL 6 8 54 6 21 16 111

5 PSG 8 19 28 3 25 20 103

Jumlah 40 48 228 19 107 57 503

Tabel Rencana Pegawai Badan Geologi yang akan Pensiun pada 
2012-2017

evaluasi lingkungan dan kebencanaan geologi.
-	 Sistem informasi manajemen; Data dan informasi 

digital	geologi	dan	geofisika.
-	 Layanan laboratorium

	 Geologi: Analisis petrologi, geokronologi, 
geokimia batuan, Scanning Electron Microscopy 
(SEM), X-Ray Difraction, XRF.

	 Geofisika:	 Elektromagnet	 (VLF,	 MT,	 SIR,	 TDEM,	
GPR), Magnet (Proton Magnetometer, Cessium 
Magnetometer, GEM Sys), Gravity (Gravimeter tipe 
G dan tipe EG), Seismik (Seismik OYO), Geolistrik 
(Supersting R8, Saris, Abem).

	 Peralatan	 Survei	 Geofisika	 Dangkal:	 Naniura	
NRD22S; Very Low Frequency (VLF) ENVI Scintrex; 
Ground Penetrating Radar (GPR) SIR-20 GSSI & 
IDS TR-25; DataMarks LS-7000XT; Seismik Refraksi 
OYO McSeis SX-48; Soiltest Cisco MD-11; dan 
Seismik Refraksi Bison Model 5002.

	 Peralatan	Survei	Geofisika	Menengah:	ABEM	SAS-
1000; SARIS Scintrex; SuperSting R8/IP; dan IPR-12 
Scintrex.

	 Peralatan	 Survei	 Geofisika	 Dalam:	 Seismograph	
MEQ-800 dan Seismograph Kinematic PS-2; Time 
Domain Electromagnet V-8 Phoenix; Time Domain 
Electromagnet Protem Geonics; Magnetotelluric/ 
Audio Magnetotelluric MTU-5A Phoenix; Proton 
Precession Magnetometer G-856 Geometrics; 
Cesium Gradiometer G-858 Geometrics; Gravity 
LaCoste & Romberg Type-G; dan Graviton Type – 
EG.

Sumber Daya Manusia

Badan Geologi adalah instansi utama yang 

Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Sejumlah sarana dan prasana menjadi modal Badan Geologi 
dalam pelaksanaan tugas fungsinya dan pencapaian 
kinerjanya di tahun 2014, antara lain:

Sarana Laboratorium yang tersebar di unit-unit dan UPT, 
yaitu: 

UNIT
ESELON

FUNGSIONAL FUNGSIONAL
UMUM JUMLAH

I II III IV
Sekretariat Badan 
Geologi 1 1 4 12 9 37 54

Pusat Sumber Daya 
Geologi 1 4 8 98 136 247

Pusat Vulkanologi 
dan Mitigasi Bencana 
Geologi

1 5 12 241 144 403

Pusat Sumber Daya 
Air Tanah dan Geologi 
Lingkungan

1 5 11 84 125 226

Pusat Survei Geologi 1 4 8 125 93 231

Museum Geologi 1 4 4 31 40

Jumlah 84 561 566 1.211
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Laboratorium Pengujian Kimia, Mineral, dan Batuan.

Peralatan Pengeboran, Survei, dan Penanggulangan Bencana.

Pos PGA, Perpustakaan, dan Bengkel.
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Jenis
Tahun Anggaran 2013 Tahun Anggaran 2014

Anggaran(Rp) Realisasi (Rp)  (%) Anggaran(Rp) Realisasi(Rp) (%)

Pendapatan 
Negara 1.469.600.000,00 5.568.141.677,00 378,89 2.138.000.000 11.660.548.603 545,40

Belanja 
Negara 1.000.623.586.000,00 837.503.857.561,00 83,70 1.315.002.754.000 915.050.577.696 69,59

Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014

Kode 
Kegiatan Unit Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1922 Riset dan Pengembangan 
Teknologi Kebencanaan Geologi 38.537.000.000 33.953.924.621 92,59

1923 Dokumentasi Koleksi dan 
Pelayanan Museum Geologi 105.631.792.000 97.274.195.280 92,09

1924 Penelitian dan Pelayanan Geologi 
Lingkungan dan Air Tanah 241.400.000.000 198.321.308.055 82,15

1925 Penyelidikan dan Pelayanan 
Sumber Daya Geologi 185.690.694.000 153.429.270.676 82,15

1926 Survei dan Pelayanan Geologi 378.119.265.000 112.357.117.702 29,71

1927 Mitigasi dan Pelayanan 
Kebencanaan Geologi 275.138.001.000 247.597.022.201 89,99

1928
Manajemen, Dukungan Teknis, 
dan Pelayanan Sekretariat Badan 
Geologi

90.486.002.000 72.117.530.319 79,70

Tabel Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun Anggaran 2014

1. Laboratorium penginderaan jauh,

2. Laboratorium petrologi, 

3. Laboratorium geokimia, kimia mineral dan air, 

4. Laboratorium geokronologi,

5. Laboratorium	biostratigrafi,	

6. Laboratorium mekanika tanah dan batuan.

Sarana Survei:

-	 Peralatan pengeboran untuk air tanah, mineral, 
batubara dan panas bumi;

-	 Alat-alat berat;

-	 Peralatan	 survei	 geofisika	 (gaya	 berat,	
geomagnet,seismik, geolistrik, magnetotelluric, induce 
polarization, peralatan logging);

-	 Peralatan penanggulangan bencana (seismometer,data 
logger, tiltmeter, extensometer, inclinometer, dll).

Sarana dan Prasarana Umum:

-	 Gedung perkantoran

-	 Pos pengamat gunung api di 70 lokasi

-	 Gedung perpustakaan

-	 Gedung bengkel alat berat dan pengeboran

Keuangan

Realisasi Pendapatan Negara pada tahun anggaran 2014 
adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 
Rp 11.660.548.603,00 atau mencapai 545,40% dari estimasi 
pendapatan sebesar Rp 2.138.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada tahun anggaran 2014 adalah 
sebesar Rp 915.050.577.696,00 atau mencapai 69,59 % dari 
alokasi anggaran sebesar Rp 1.315.002.754,00.

Realisasi anggaran belanja tahun 2014 sebesar Rp 
915.050.577.696,00 menggunakan Program Penelitian, 
Mitigasi, dan Pelayanan Geologi dengan melaksanakan 7 
kegiatan.
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Energi Fosil

1.1 Batubara, CoalBed Methane, dan Bitumen Padat

Kegiatan penyelidikan energi fosil (batubara, CoalBed 
Methane, dan Bitumen padat) tahun 2014 dilakukan dalam 
rangka mendukung program prioritas nasional untuk ke-
tahanan energi terutama pengembangan energi baru dan 
energi alternatif (batubara, CoalBed Methane, dan Bitumen 
padat), yang dilakukan meliputi penyelidikan pendahuluan, 
bersistem, dan eksplorasi sumber daya batubara dan CBM 
di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan 
Timur, Sulawesi Selatan, Sulawei Tengah, dan Papua. Pe-
nyelidikan bitumen padat tahun 2014 dilakukan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 
dan Provinsi Papua.

1.1.1 Penyelidikan Batubara

Penyelidikan batubara yang dilaksanakan pada tahun 2014 
antara lain di daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Ka-
bupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Toraja 
Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tanjung Jabun 
Barat Provinsi Jambi, dan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi 
Jambi.

Penyelidikan Batubara Daerah Umuk dan sekitarnya, 
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Daerah penyelidikan terletak di daerah Umuk, Kampung Ki-
pia, Distrik Mimika Barat Tengah pada koordinat 135°45′00”-
136°00′00” BT dan 04°15′00”-04°30’00” LS. Secara regional 
merupakan bagian dari Cekungan Akimeugah. Formasi 
pembawa batubara Formasi Buru.

Hasil penyelidikan lapangan ditemukan tiga singkapan 
batubara. Dengan jurus lapisan barat laut - tenggara, 
kemiring an lapisan antara 30°-40°, ketebalan lapisan antara 
0,05-0,30 m. Analisis proksimat dan ultimat didapatkan nilai 
kalori rata-rata sebesar 5.506,95 kal/gr (daf) atau setara 
dengan 9.912,51 btu/lb (daf), maka sesuai standar ASTM 
batubara didaerah penyelidikan termasuk dalam kategori 
Sub Bituminous B. Berdasarkan nilai Rvmax rata-rata 0,275% 
termasuk batubara berperingkat rendah. Kondisi lingkung-
an pengendapan yang relatif tidak stabil menyebabkan la-
pisan batubara relatif sangat tipis, ke arah lateral dan tidak 

menerus. Sumber daya batubara hipotetik sampai kedala-
man 50 m mencapai 3.113,29 ton.

Penyelidikan Batubara Daerah Pattappa dan sekitarnya, 
Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan

Daerah penyelidikan terletak daerah Pattappa, Kecamatan 
Pujananting pada Koordinat 04030’00”-04045’00” LU dan 
119030’00”-119045’00” BT. Secara regional termasuk dalam 
Cekungan Sengkang bagian barat. Formasi pembawa ba-
tubara adalah Formasi Malawa dengan pola sebaran yang 
menerus, menebal menipis, di beberapa bagian melensa, 
mempunyai kemiringan lapisan batubara sekitar 100 - 170 
dengan arah pola sebaran yang hampir berarah utara - 
barat laut dan selatan - tenggara. 

Secara megaskopis batubara berwarna hitam legam, meng-
kilap kadang terdapat sisipan kusam. Pada bagian selatan 
bertekstur masif tidak berlapis dan keras, sedangkan pada 
bagian utara mudah hancur (brittle) kemungkinan akibat 
dari pengaruh batuan terobosan (intrusi), di beberapa tem-
pat kadang terdapat sisipan batulempung karbonan. Batu-
bara pada Formasi Malawa dikelompokkan dari dua lapisan 
batubara, yaitu seam A pada bagian atas dengan keteba-
lan berkisar dari 0,5-0,6 m, dan seam B pada bagian bawah 
dengan ketebalan berkisar dari 1,0->2,0 m. Lingkungan 
pengendapan berasosiasi dengan endapan klastik pada en-
dapan fluviatil pada pinggiran cekungan.

Hasil analisis laboratorium menunjukkan total moisture 
berkisar 4,27-21,81% (ar), kadar abu berkisar 7,61-37,81%, 
total sulfur berkisar 1,14-4,74%, dan nilai kalori berkisar 
4149-7505 kal/gr (adb), dikategorikan sebagai batubara 
berperingkat rendah sampai sedang (lignit sampai subbitu-
minus B), tingkat kematangan rata-rata (Rv) ber kisar 0,29-
0,44%. Potensi sumber daya batubara yang dihitung sampai 
kedalaman 100 m, yaitu sebesar 5.165.814 ton.

Gambar 1.1 Singkapan batubara 
KP-01.

Gambar 1.2 Peta geologi dan 
sebaran batubara

Gambar 1.3 Singkapan 
Batubara pada lokasi BR-09

Gambar 1.4 Peta geologi 
dan sebaran batubara 
daerah Pattappa.

1
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Penyelidikan Batubara Daerah Palangi dan sekitarnya, 
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

Daerah penyelidikan terletak di daerah Palangi dan seki-
tarnya, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Sela-
tan. Secara geografis dibatasi koordinat 02050’ - 03005’ LS 
dan 119045’ – 120002’ BT. Secara regional termasuk dalam 
Cekungan Sengkang.

Formasi pembawa batubara dari Formasi Toraja.Penyebaran 
secara lateral bersifat lenses dan spoting di beberapa tem-
pat, sehingga penyebarannya tidak menerusdan pengen-
dapan batubara yang tidak luas. Lapisan batubara di daerah 
penyelidikan mempunyai tebal dengan kisaran 0,2 – 1,2 m. 
Secara megaskopis indikasi lapisan batuan batubara di dae-
rah penyelidikan warna hitam, kusam, rekah-rekah, tipis dan 
agak lunak. Setempat di dalam perselingan batupasir dan 
batulempung berwarna abu-abu kecoklatan, butiran halus-
sedang, agak kompak, di beberapa tempat terdapat lapisan 
tipis karbonan.

Hasil korelasi lapisan batubara didapatkan empat seam, 
yang terbagi menjaditiga blok, yaitu Blok Pantu, Blok Ton-
don, dan Blok Lebani. Dengan rincian, Seam A (PLG-10 dan 
PLG-10A), Seam B (PLG-02 dan PLG-15), Seam C (PLG-06), 
dan Seam D (PLG-07). Nilai kalori batubara berkisar antara 
1524 – 4493 kal/gr (adb). Berdasarkan kisaran nilai kalori 
(ASTM), batubara di daerah penyelidikan termasuk batubara 
lignitic – subbituminous C. Kandungan abu berkisar antara 
23,75 – 90,30% dan sulfur total 0,28 – 4,22%. Total moisture 
(ar) berkisar dari 8,43 – 33,02%, demikian juga kandungan 
zat terbang, berkisar antara 9,28 – 30,82%. Nilai reflektan 
vitrinit berkisar 0,48 – 1,41%. Sumber daya batubara den-
gan kriteria kedalaman mencapai 50 m sebesar 19.057 ton.

Penyelidikan Batubara Bersistem Daerah Merlung dan 
sekitarnya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi 
Jambi

Daerah penyelidikan terletak di daerah Merlung, Dusun 
Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Secara geografis terle-
tak pada koordinat 1⁰10′00″-1⁰25′00″ LS dan 103⁰00′00″-
103⁰15′00″ BT. Secara regional termasuk dalam Cekungan 
Sumatera Selatan tepatnya pada Sub Cekungan Jambi. 
Formasi pembawa batubara adalah Formasi Muaraenim de-
ngan ketebalan batubara berkisar 0,5-1,5 m. 

Batubara secara megaskopis berwarna coklat kehitaman, 
plastis hingga kompak, mengotori tangan, masih terlihat 
serat kayu. Hasil pengeboran pada lima titik, dijumpai en-
dapan pasir kasar yang hancur hingga kompak sebagai 
pengapit lapisan batubara, menunjukan batubara diendap-
kan di lingkungan darat, sehingga lapisan batubaranya tipis 
dan kemenerusannya meragukan. Material pembentuk ba-
tubaranya di daerah ini tidak berlimpah, sehingga lapisan 
batubaranya tidak berkembang.

Nilai kalori batubara antara 2035-6008 kal/gr (adb), nilai re-
flektan antara 0,29-0,30%, maseral didominasi oleh maseral 
vitrinit lebih dari 90%. termasuk kedalam klasifikasi brown 
coal, sedangkan berdasarkan klasifikasi menurut USTM 
(USA), termasuk kategori lignit. Batubaranya berkalori ren-
dah, hampir semua sampel batubara mempunyai kandung-
an air dan karbon yang tinggi, kandungan sulfur yang ren-
dah menjadikan batubara ini mempunyai nilai tambah yang 
bagus. Total sumber daya batubara sampai kedalaman 50 m 
sebesar 222.763 ton.

Gambar 1.5 Peta geologi dan sebaran batubara 
daerah Palangi.

Gambar 1.6 Penampang Korelasi lintasan batuan 
dan singkapan batubara daerah Palangi (Blok 
Pantu).

Gambar 1.7 Singkapan Batubara Di Daerah 
Merlung

Gambar 1.8 Korelasi Lapisan Batubara Di 
Daerah Merlung
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Penyelidikan Batubara Bersistem Daerah Tanjung Lanjut 
dan Sekitarnya, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Daerah penyelidikan terletak di daerah Tanjung Lanjut dan 
sekitarnya termasuk Sungai Gelam. Secara geografis terle-
tak pada koordinat 01015’00”-01º30’00” LS dan 103015’00”-
103030’00” BT. Secara regional merupakan bagian dari Sub 
Cekungan Jambi.

Hasil pengeboran pada lima titik, ketebalan lapisan batu-
bara antara 0,60-6,50 m pada Formasi Muaraenim. Hasil 
rekonstruksi terdapat tiga lapisan batubara untuk lokasi Su-
ngai Gelam, dan dua lapisan batubara untuk daerah Tan-
jung Lanjut. Secara megaskopis batubara memperlihatkan 
ciri fisik berwarna hitam-hitam kecoklatan, kusam-kusam 
berlapis, struktur kayu masih keliatan jelas, mengotori ta-
ngan, dan setempat mengandung resin.

Nilai kalori batubara 4598-6099 kal/gr (adb) digolongkan 
sebagai low-medium rank coal. Nilai reflektansi vitrinit anta-
ra 0,31-0,37%, diklasifikasikan sebagai batubara peringkat 
rendah. Komposisi maseral batubara yaitu nilai vitrinit 90,1 
-94,4%, inertinit 0,2-1,1%, dan liptinit 0,1-1,3%. Batubara 
daerah Sungai Gelam mempunyai sumber daya batubara 
tereka sebesar 15.274.376,44 ton dan Tanjung lanjut mem-
punyai sumber daya hipotetik sebesar 73.486.244,13 ton.

1.1.2 Penyelidikan CoalBed Methane (CBM)

Penyelidikan CoalBed Methane yang dilaksanakan pada ta-
hun 2014 antara lain Kabupaten Musi Rawas Provinsi Su-
matera Selatan dan Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

Pengeboran Dalam dan Penelitian Sumur Geologi 
Untuk CBM dan Batubara Tambang dalam Daerah 
Srijaya Makmur dan Sekitarnya, Kabupaten Musi Rawas, 
Provinsi Sumatera Selatan

Daerah penyelidikan berada di Desa Srijaya Makmur, Ke-
camatan Nibung, yang secara geografis terletak pada koor-
dinat 02°13’00”-02°28’00” LS dan 102°47’00” -103°02’00” 
BT. Secara regional termasuk dalam Cekungan Sumatera 
Selatan. Formasi pembawa endapan batubara termasuk 
pada Formasi Muaraenim, yaitu Anggota M1, M2, dan M3. 

Hasil pemetaan ditemukan sebanyak 20 singkapan batu-
bara dengan variasi ketebalan 2,00-4,20 m. Total kedalaman 
pengeboran adalah 503,40 m. Hasil pengeboran dengan 
metode sampel batuan inti ditemukan 10 lapisan batubara, 
mulai kedalaman 59,60-490,90 m, dengan ketebalan antara 
0,30-1,90 m. Secara megaskopis lapisan batubara berwarna 
hitam kusam, keras, mengandung resin. Beberapa lapisan 
batubara diapit oleh coalyclay atau carbonaceous clay. Ba-
tubara yang menjadi target pengukuran gas adalah lapisan 
batubara pada kedalaman >300 m. Nilai kalori batubara 
antara 4.019 – 6.010 kal/gram (adb). Dan sumber daya ba-
tubara tambang dalam sebesar 8.125.000 ton de ngan sum-
ber daya gas metana sebesar 168.985.700 scf.

Gambar 1.9 Peta Geologi Dan Sebaran Batubara Daerah 
Merlung.

Gambar 1.10 
Singkapan batubara 
SGT.3 di Desa Suko 
Awin Jaya

Gambar 1.11 Sampel 
batuan inti batubara 
lokasi BHGLM.1

Gambar 1.12 Korelasi lapisan batubara di daerah Muaro 
Jambi.

Gambar 1.13 Peta geologi dan sebaran batubara daerah 
Muaro Jambi.
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Pengeboran Dalam dan penelitian Sumur Geologi untuk 
CBM dan Batubara Tambang dalam Daerah Paser, 
Provinsi Kalimantan Timur

Daerah penyelidikan berada di daerah Paser, Kecamatan 
Batusopang, yang secara geografis terletak pada koordinat 
115045’00” BT-115050’00” BT dan 1045’00” LS-1050’00”LS. 
Secara regional termasuk kedalam Sub Cekungan Paser. 
Formasi pembawa batubara di adalah Formasi Warukin dan 
Formasi Tanjung. Secara megaskopis lapisan batubara yang 
ditemukan umumnya berwarna hitam dengan kilap terang, 
garis gores hitam, pecahan konkoidal, keras, terdapat nodul 
damar. 

Pengeboran pada titik BSCBM-01, kedalaman bor 503,00 
m, menembus 12 lapisan batubara, ketebalan batubara 
antara 0,35-2,20 m. Hasil pengukuran kandungan gas dari 
9 lapisan batubara berkisar antara 618-2715 cc per kanister. 
Dari komposisi gas menunjukkan kandungan gas metana 
sebesar 22-94% dengan nilai rata-rata 90,07%. Nilai ka-
lori batubara dari 2357-6840 kal/gram (adb). Reflektansi 
vitrinit antara 0,42-0,54%. Sumber daya gas total sebe-
sar 319.664.457 scf dan sumber daya gas metana sebesar 
295.107.407 scf. Sumber daya tambang sebesar 22.818.672 
ton.

Pengeboran pada titik BSCBM-02 berjarak 4 km dari titik 
BSCBM-01 ke arah utara, kedalaman bor 500,00 m, men-
embus 24 lapisan batubara. Ketebalan lapisan batubara 
antara 0,3-1,5 m. Hasil pengukuran kandungan gas dari 24 

lapisan batubara berkisar antara 236-2.220 cc per kanister. 
Dari komposisi gas menunjukkan kandungan gas metana 
sebesar 22-96%. Nilai kalori batubara dari 3.923-7.441 kal/
gram (adb). Sumber daya batubara tambang dalam sebe-
sar 6.278.200 ton dengan sumber daya gas metana sebesar 
335.185.183 scf.

Gambar 1.14 Log bor MRU-1 daerah Srijaya Makmur, 
KabupatenMusi Rawas

Gambar 1.15 Peta geologi dan sebaran batubara 
daerah Srijaya Makmur.

Gambar 1.16 Peta geologi dan sebaran batubara pada titik 
bor BSCBM-01.

Gambar 1.17 Peta geologi dan sebaran batubara pada titik 
bor BSCBM-02.

Survei Seismik Refleksi daerah Upau, Kabupaten 
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

Lokasi penyelidikan berada di Kabupaten Tabalong, Provinsi 
Kalimantan Selatan. Secara geografis terletak antara 200 0’ 
0,0” - 200 15’ 0,0” LS dan 1150 30’ 0,0” – 1150 45’ 00” BT.

Hasil pengukuran Survei seismik refleksi daerah Upau telah 
dilakukan pada 6 lintasan dengan panjang lintasan bervari-
asi antara 800 m sampai dengan 1.500 m dengan arah lin-
tasan hampir barat – timur (4 lintasan), dan hampir utara 
– selatan (2 lintasan). Jarak antar geophone 15 m, sama 
halnya dengan jarak titik tembak 15 m, jumlah titik tembak 
405 m. Berdasarkan hasil pengukuran semua lintasan, maka 
dibuat interpretasi penampang lintasan sampai pendete-
sian sampai kedalaman > 500 dari permukaan tanah yang 
terlihat pada penampang lintasan A, B dan C. 

Sesuai hasil pengolahan data semua lintasan didapat-
kan gambaran konfigurasi bawah permukaan yang saling 
bersesuaian, yaitu tergambarkan 3 lapisan formasi batuan 
de ngan arah kemiringan ke barat dan selatan dan mem-
bentuk cekungan di bagian baratlaut daerah penyelidikan. 
Cekung an ini tergambarkan cukup jelas pada penampang 
lintasan B, karena lintasan B ini memotong 2 singkapan la-
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Tabel 1.1 Kandungan gas metana dari BSCBM-01.

Tabel 1.2 Kandungan gas metana dari BSCBM-02.

pisan batubara yang mempunyai kemiringan masing mas-
ing ke arah barat dan ke arah selatan. Lapisan batuan yang 
pertama ber ada mulai di permukaan dan yang terdalam 
berada pada kedalaman 200 m dengan konfigurasi kemir-
ingan ke arah barat (lintasan A dan C) dan ke arah sela-
tan (lintasan B), Lapisan batuan berikutnya berada mulai di 

permukaan (tersingkap di ujung utara dan timur) sampai 
kedalaman 400 m dengan konfigurasi kemiringan ke arah 
barat (Lintasan A dan C) dan ke arah selatan (lintasan B). 
Lapisan batuan yang ketiga berada mulai kedalaman 100 m 
dan batas bawah lapisan ketiga tidak tergambarkan dengan 
jelas karena tidak terdapat reflektor lagi pada kedalaman > 
500 m.

Seam Batubara  Kedalaman
 (m)

Volume Gas Total 
(scf/ton)

Volume gas Total 
(m3/ton)

Fraksi Gas metana
(%)

Volume Gas Metana
(Scf/ton)

Volume gas Metana
(m3/ton)

J  235,75 - 236,10 44,71 1,27 89,32 39,93 1,13

I  283,62 - 284,00 23,08 0,65 21,97 5,07 0,14

H  308,50 - 309,25 18,80 0,53 76,16 14,32 0,40

F  328,60 - 329,20 93,56 2,59 92,15 86,21 2,39

E  341,77 - 342,45 64,08 1,79 90,98 58,30 1,63

C  388,50 - 388,95 110,46 3,13 94,33 104,20 2,95

  Seam Batubara    Volume Gas Total 
(scf/ton) @ STP

    Volume gas Total 
(m3/Ton) @ STP

   Fraksi Gas metana
(%)

   Volume Gas Metana
(Scf/ton) @ STP

     Volume gas Metana
(m3/ton) @ STP

1 7,18 0,20 22,27 1,60 0,04

2 6,56 0,19 29,32 1,92 0,06

3 10,23 0,29 23,51 2,40 0,07

4 20,32 0,58 55,83 11,34 0,32

5 23,77 0,67 44,89 10,67 0,30

6 26,56 0,75 49,32 13,10 0,37

7 24,40 0,69 65,60 16,00 0,45

8 34,71 0,98 72,33 25,11 0,71

9 55,85 1,58 91,86 51,24 1,45

10 68,66 1,94 88,01 60,42 1,71

11 63,54 1,80 90,94 57,78 1,64

12 82,92 2,35 93,62 77,63 2,20

13 58,09 1,65 76,47 44,42 1,26

14 52,55 1,49 90,37 47,49 1,35

15 59,83 1,69 80,66 48,26 1,36

16 77,95 2,21 96,12 74,93 2,12

20 67,66 1,92 75,31 49,55 1,41

21 67,00 1,90 94,30 63,25 1,79

23 69,30 1,96 68,89 47,74 1,35

24 26,27 0,74 93,06 24,45 0,69
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fluvial. Lingkungan pengendapan batuan induk biasanya 
mempunyai lingkungan fluvio-deltaik hingga lakustrin, 
sehingga batuan klastik halus dapat terendapkan dengan 
baik.

Hasil analisis petrografi organik memperlihatkan kenam-
pakan pirit hanya ada pada dua sampel dan tidak ada 
sama sekali pada sampel yang lain. Hal ini memperkuat 
interpretasi bahwa Formasi Langkowala di Pulau Kabaena 
lebih banyak diendapkan pada lingkungan darat dan hanya 
sedikit bagian yang terendapkan di lingkungan laut. Ling-
kungan pengendapan Formasi Langkowala ini yang mem-
buat kualitas endapan bitumen padat di Pulau Kabaena 
kurang berkembang. Sumber daya hipotetik bitumen padat 
dari Formasi Langkowala sebesar 1.404.723 ton, sedangkan 
sumber daya minyak sebesar 64.835 barrel.

Gambar 1.18 Penampang Kedalaman Lintasan A, Lintasan B dan 
Lintasan C.

1.1.3 Penyelidikan Bitumen Padat

Penyelidikan Bitumen padat yang dilaksanakan pada tahun 
2014 antara lain Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi 
Tenggara, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam, dan Kabupaten Boven Digoel Provinsi 
Papua. 

Penyelidikan Bitumen Padat Daerah Pulau Kabaena, 
Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyelidikan dilakukan di daerah Pulau Kabaena, Kecamat-
an Kabaena, Kabaena Barat, Kabaena Selatan, Kabaena 
Tengah, Kabaena Timur dan Kabaena Utara. Secara geo-
grafis terletak di koordinat 121°47’00”-122°02’00” BT dan 
5°03’00”-5°23’00” LS. Formasi pembawa bitumen padat 
adalah Formasi Langkowala. 

Serpih yang ada di Formasi Langkowala penyebarannya 
setempat-setempat, dengan ketebalan antara <5 cm - 2 
m. Serpih tersisipkan dalam batupasir dan batulempung. 
Masing-masing singkapan serpih terdapat satu lapisan dan 
tidak saling berhubungan. Kandungan minyak pada batu-
an antara 5-20 liter/ton, dengan reflektansi vitrinit antara 
0,79-1,09%. Analisis petrografi organik ditemukan Maseral 
liptinit dan merupakan maseral dalam kerogen tipe II yang 
kaya akan hidrogen sehingga besar potensi pembentukan 
minyaknya. Hasil reflektansi vitrinit masuk dalam fasa kata 
genesis atau dapat disebut juga jendela minyak (oil win-
dow).

Serpih yang pengendapannya setempat-setempat ini dika-
renakan lingkungan pengendapan yang cenderung tidak 
berkembang untuk diendapkannya batuan klastik halus 
berbahan organik. Batuan klastik halus di Pulau Kabaena 
penyebarannya sangat sedikit dibandingkan batuan klastik 
kasar seperti batupasir dan batupasir konglomerat. For-
masi Langkowala di Pulau Kabaena mempunyai lingkungan 
pengendapan darat. Batupasir konglomerat perubahannya 
menghalus ke atas yang merupakan ciri endapan channel 

Gambar 1.19 Singkapan serpih di Pulau Kabaena.

Gambar 1.20 Peta geologi dan singkapan 
bitumen padat daerah Pulau Kabaena.

Penyelidikan Bitumen Padat Daerah Pulau Tiga dan 
sekitarnya, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussallam

Daerah penyelidikan bitumen padat terletak di daerah Pu-
lau Tiga dan sekitarnya, kecamatan Tamiang Hulu, Bandar 
Pusaka, dan Tenggulun. Secara geografis terletak pada 
koordinat 97°45’00”-98°00’00” BT dan 4°00’00”-4°15’00” 
LU. Secara regional merupakan bagian dari Sub Cekungan 
Sumatera Utara. Formasi pembawa bitumen padat terdapat 
pada Formasi Bampo. 

A

A

B C
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Singkapan batuan pada Formasi Bampo didominasi serpih 
dan batulempung hitam kecoklatan. Serpih hitam domi-
nan tersebar di pedataran, berupa perselingan antara ba-
tulempung hitam dengan batulempung kecoklatan hingga 
kekuningan dan terkadang terdapat sisipan batulempung 
pasiran. Ketebalan lapisan yang merupakan bitumen padat 
ini berkisar 0,10-5 m. Dari tujuh sampel bitumen yang ada 
dikorelasikan sehingga didapat lima lapisan bitumen pa-
dat yaitu lapisan A, B, C, D, dan E. Hasil analisis petrografi 
menunjukkan adanya maseral vitrinit dan inertinit, jarang 
ditemukan maseral liptinit. Reflektansi vitrinit berkisar 0,35-
1,85%. Hasil analisis retort diperoleh kandungan minyak 
dalam batuan antara 3-40 liter/ton. Total sumber daya bi-
tumen padat sebesar 3.698.000 ton, dengan sumber daya 
minyak sebesar 319.363 barrel.

nan berwarna hitam dan batulempung menyerpih berwar-
na abu-abu tua sebagai sisipan dalam lapisan batulempung 
abu-abu. Sebaran lapisan batuan yang diperkirakan me-
ngandung bitumen tersebut mengarah relatif barat barat-
laut-timurlaut tenggara. Hasil analisis retort terdapat satu 
sampel bitumen padat yang mengandung minyak dalam 
batuan sebesar 10 liter/ton.

Gambar 1.21 Singkapan serpih di daerah Kaloy

Gambar 1.22 Peta geologi dan Singkapan 
Bitumen Padat Daerah Pulau Tiga.

Penyelidikan Bitumen Padat Daerah Waribo dan 
sekitarnya, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua

Daerah penyelidikan terletak di daerah Waribo. Secara 
geografis terletak pada koordinat 140°45’00”-141°00’00” 
BT dan 05°30’00”-05°45’00”. Lapisan batuan yang mengan-
dung bitumen padat terdapat pada Formasi Awin dan En-
dapan Rawa Tua.

Indikasi kandungan bitumen padat hanya didapatkan se-
cara terbatas yaitu pada lapisan batulempung menyerpih 
berwarna abu-abu dan batulempung berwarna hitam. Ke-
tebalan serpih bervariasi antara 35-90 cm. Secara umum la-
pisan serpih yang mengandung bitumen terdapat sebagai 
sisipan-sisipan dalam lapisan batulempung setebal 1-7 m. 
Secara megaskopis batulempung karbonan, serpih karbo-

Gambar 1.23 Singkapan batupasir sisipan karbon 
serpih daerah Waribo

Gambar 1.24 Peta geologi dan singkapan bitumen 
padat daerah Waribo.

1.2 Minyak dan Gas Bumi

Guna meningkatkan cadangan serta produksi minyak dan 
gas bumi (migas) di Indonesia salah satunya dengan me-
lakukan percepatan temuan migas melalui penelitian po-
tensi keprospekan dari cekungan-cekungan migas di Indo-
nesia, khususnya pada Kawasan Timur Indonesia. 

Kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini mencakup ke-
giatan studi geologi dan geofisika (G&G), penyusunan atlas 
cekungan, hingga assesment geosain migas. 

Gambar 1.25 Alur Peningkatan cadangan serta 
produksi Migas di Indonesia.
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Upaya lain yang sedang dilakukan juga untuk meningkat-
kan cadangan dan produksi nasional adalah melakukan 
kegiatan pengembangan potensi migas unkonvensional, 
salah satunya melalui penelitian shale gas. Diharapkan 
dengan kelengkapan data dan informasi hasil penelitian 
mampu menggerakkan para stakeholders untuk melakukan 
kegiatan eksplorasi.

1.2.1 Survei Dinamika Cekungan

Penelitian potensi migas meliputi survei permukaan dan 
survei bawah permukaan. Sasaran penelitian meliputi, pro-
ses sedimentasi, lingkungan pengendapan, fasies, arah pe-
ngendapan sedimen, petrofisika batuan dan diagenesa ser-
ta mengidentifikasi potensi source, reservoir, and seal rock 
pada setiap unit batuan atau formasi di cekungan tersebut. 

Pada Tahun Anggaran 2014, survei dilakukan di 3 lokasi 
yang dikerjakan secara swakelola, yaitu Cekungan Tomori-
Banggai Selatan, Cekungan Bula dan Cekungan Lengguru.

mGal membentuk cekungan batuan sedimen. Rapat massa 
batuan dibagi dalam 3 bagian, yaitu: (1) Lapisan Tersier: 
mempunyai rapat massa 2,5 – 2,55 gr/cm³ umur Trias – Jura, 
lapisan Pra-Tersier, (2) rapat massa antara 2,6 – 2,7 gr/cm³ 
dan batuan batuan dasar rapat massa 2,8 – 2,9 gr/cm³, dan 
(3) anomali sisa 0 mGal hingga 2 mGal dengan rapat massa 
2,5 mGal hingga 2,55 mGal membentuk closur memanjang 
dan closur vertikal terdapat di darat dan laut diduga sebagai 
perangkap struktur migas di daerah ini. 

Gambar 1.26 Ruang Lingkup Pekerjaan Survei Dinamika 
Cekungan.

Cekungan Tomori

Cekungan Tomori-Banggai Selatan merupakan cekungan 
foreland yang didasari oleh batuan Mesozoikum, rift-drift, 
dan batas sikuen paparan Neogen. Cekungan ini menutupi 
area darat dan lepas pantai di Sulawesi Timur dan termasuk 
bagian dari jalur sesar anjakan/kompleks tumbukan di se-
belah barat dan paparan Banggai-Sula di sebelah timur.

Gambar 1.27 Lokasi Penelitian Cekungan Tomori-Banggai 
Selatan

Gambar 1.28 Anomali Bouguer cekungan 
Tomori.

Batuan reservoir terdiri dari lapisan Tersier pada Salodik 
Grup dengan rapat massa 2,5 gr/cm³dan pada lapisan Pra-
Tersier pada rapat massa 2,65 gr/cm³ Formasi Tokala atau 
Nanaka. Batuan dasar berkedalaman bervariasi antara 3,5 
– 4 km dari batuan metamorf dan vulkanik.

Hasil Pemodelan 1D MT memperlihatkan variasi nilai ta-
hanan jenis batuan berkisar antara 0,2 Ωm hingga 58,597 
Ωm dengan nilai dominan pada 22,3 Ωm, variasi ketebalan 
lapisan berkisar antara 5,1 m hingga 25,805 m dengan nilai 
dominan pada 375 m, sedangkan variasi kedalaman lapisan 
berkisar antara 5,1 m hingga 34,191 m dengan nilai domi-
nan 612 m.

Batuan yang berpotensi berperan sebagai batuan induk di-
daerah penelitian adalah Formasi Tokala, Nanaka dan Te-
tambahu. Batuan reservoir dijumpai pada Formasi Nanaka, 
Tetambahu, Matano dan Salodik. Batuan penutup pada 
daerah penelitian adalah Formasi Bone-bone dan Tomata.

Perangkap yang terbentuk pada cekungan ini ada tiga, 
yaitu: (1) Perangkap stratigrafi dan mengakibatkan perkem-
bangan terumbu Kelompok Mantawa merupakan Formasi 
Minahaki (Miosen Akhir), kemudian disekat oleh Grup 
Sulawesi. (2) Perangkap stratigrafi sesar mendatar akibat 
tilted fault-block sesuai perubahan lingkungan struktur an-
tiklin pada seismik horizon karbonat Miosen Atas. (3) Pe-
rangkap thrust sheet, terdiri dari karbonat Miosen yang di-
sekat oleh serpih intra Miosen dan Pliosen. Perangkap ter-
bentuk pada lapisan penyekat yang dibawahnya terdapat 
banyak rekahan.

Cekungan Bula

Lokasi penelitian Cekungan Bula meliputi Cekungan Bula, 
Seram Timur, Provinsi Maluku, yaitu terletak di bagian utara 
Pulau Seram Bagian Timur. Secara administrasi pemerintah-
an wilayah ini meliputi Kabupaten Bula, Seram Timur.

Anomali Bouguer yang terbentuk dikelompokkan ke dalam 
dua bagian, yaitu: (1) kelompok anomali gaya berat 40 
mGal hingga 120 mGal dibentuk oleh batuan ultra basa, 
dan (2) kelompok anomali gaya berat 30 mgal hingga -80 
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Formasi Kanikeh merupakan batuan sedimen tertua di 
Cekungan Bula. Formasi ini terbentuk melalui sistem tur-
bidit fine grained dicirikan dengan perulangan lapisan tipis 
batu pasir dan batu lempung, klastika berukuran lempung 
sampai pasir sedang, didominasi oleh sedimen yang ber-
butir halus, lapisan serpih tebal hingga sangat tebal, dis-
tribusi sangat luas dan lebar. Dengan ciri tersebut, Formasi 
Kanikeh kemungkinan merupakan produk dari lingkungan 
delta. Formasi Kanikeh secara berangsur berubah menjadi 
menjadi Formasi Manusela yang terbentuk di lingkungan 
slope hingga laut dangkal terbuka. Bagian bawah Formasi 
ini tersusun atas perlapisan batu gamping dengan sisipan 
lapisan tipis rijang. Formasi Manusela bagian atas tersusun 
dari batu gamping masif yang mengandung oolit dan frag-
men skeletal. Kedua formasi ini diperkirakan terbentuk pada 
umur Trias hingga Jura, setidaknya dicirikan oleh kemun-
culan Halobia pada peralihan antara dua formasi tersebut. 
Menurut Kemp (1992) pada akhir pembentukan Formasi 
Manusela terjadi continental breakup yang diikuti oleh pe-
ngendapan Formasi Kola dengan litologi berupa batu lem-
pung laut dangkal.

Batuan sedimen yang terbentuk setelah masa aktif tumbuk-
an adalah Formasi Wahai dan Formasi Fufa. Formasi Wahai 
didominasi oleh napal dan batu lempung yang menunjuk-
kan hasil endapan neritik luar – batial. Formasi Fufa meru-
pakan formasi yang terletak selaras di atas Formasi Wahai. 
Formasi Fufa tersusun atas batu lempung pasiran, batu 
pasir karbonatan, konglomerat dan batu gamping pasiran. 
Formasi ini merupakan endapan laut dangkal (zona neri-
tik) yang terbentuk dari erosi ketika proses pengangkatan 
masih berlangsung pada Awal Pleistosen.

Berdasarkan peta anomali Bouguer daerah survei mempu-
nyai nilai anomali Bouguer berkisar dari -45 mGal hingga 
sekitar 100 mGal. Nilai anomali relatif rendah (warna biru 
hingga hijau) secara umum membentuk zona memanjang 

dari tenggara ke arah barat - barat laut hampir di bagian 
te ngah dan utara, anomali Bouguer selanjutnya dipisahkan 
menjadi nilai anomali regional dan nilai anomali residual 
yang keduanya akan membentuk peta anomali regional 
dan peta anomali residual. Mengikuti arah memanjang Pu-
lau Seram diapit oleh zona anomali merah jambu) di ba-
gian selatan dan di bagian utara - timur laut. Zona anomali 
rendah mencerminkan daerah cekungan sedimen yang me-
narik. Zona anomali tinggi di bagian selatan pulau mungkin 
menunjukkan adanya pengaruh zona penunjaman-purba 
laut Banda yang sekarang sudah mengalami progradasi ke 
depan. Sedangkan zona anomali relatif tinggi di bagian uta-
ra merupakan jalur penunjaman masa kini antara lempeng 
laut Pasifik dan pecahan kerak benua Australia dan kerak 
laut Banda. 

Tak selaras di atas Formasi Manusela terdapat Formasi 
Sawai yang didominasi oleh kalsilutit. Bagian bawah Forma-
si Sawai lebih banyak mengandung rijang sedangkan di ba-
gian atas lebih terdapat sisipan batu pasir. Di bagian tengah 
formasi ini terdapat napal tufan. Formasi ini diperkirakan 
terbentuk dilingkungan batial hingga neritik dangkal. For-
masi Sawai diperkirakan terbentuk pada Jura Akhir sampai 
Kapur. Menurut Tjokrosapoetro (1993) Formasi Sawai meru-
pakan bagian dari Komplek Nif. Formasi lain yang termasuk 
dalam kompleks ini adalah Formasi Hatuolo dan Formasi 
Selagor yang terbentuk pada Kala Paleosen sampai Miosen.

Di atas Kompleks Nif terdapat Kompleks Salas yang meru-
pakan unit batuan campur aduk terdiri dari matrik berupa 
lempung dan bongkah batuan berasal dari formasi yang 
lebih tua. Kompleks ini relatif tinggi (warna kuning hingga 
merah) mirip dengan Kompleks Bobonaro yang terdapat di 
Timor. Kompleks Salas kemungkinan terbentuk dari endap-
an olistostrom di lingkungan laut dangkal selama proses 
tumbukan pada Kala Pliosen.

Batuan induk potensial di Cekungan Bula adalah batu lem-
pung Formasi Kanikeh. Dari 33 percontoh batuan terdapat 
10 percontoh batuan yang dapat dilanjutkan untuk anali-
sis rock-eval dan hampir seluruhnya berasal dari Formasi 
Kanikeh. Sepuluh percontoh batuan tersebut menunjukkan 
nilai TOC yang baik, yakni 0,37-3,73%. Nilai total potensial 
hidrokarbon (hydrocarbon potential atau Potential Yield) 
dari mayoritas contoh batuan menunjukkan kualitas yang 
kurang baik. Terdapat satu percontoh yang memiliki kuali-
tas sedang 3,03 mg HC/gm rock dan satu percontoh me-
miliki kualitas baik 8,71 mg HC/gm rock. Kedua percontoh 
tersebut merupakan percontoh batuan Formasi Kanikeh.

Gambar 1.29 Lokasi Penelitian Cekungan Bula

Gambar 1.30 Model sesar anjak daerah Seram.

Gambar 1.31 Penampang Seismik yang menunjukkan 
potensi Lead pada Cekungan Bula.
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Cekungan Lengguru Daerah Wasior

Daerah penelitian termasuk Lembar Steenkool dan seba-
gian Lembar Kaimana pada peta geologi dengan kordinat 
133°30’ – 134°30’ BT dan 2°00’ – 3°20’ LS. Adapun Wasior 
(kota kabupaten) dibuat sebagai ”base camp” yang berada 
di pantai timur Teluk Wondama.

Secara umum lintasan pengamatan dan pengukuran 
stratigrafi dan struktur di daerah penelitian dibagi-bagi ber-
dasarkan jenis batuan/formasi umur batuan, batas kontak, 
kelurusan bidang struktur yang meng-cover di derah penel-
itian. Untuk memudahkan kegiatan ini lintasan dibagi atas 5 
zona lintasan, yaitu: 1. Lintasan Ambumi – Wasimo - Sararti, 
masuk dalam Distrik Ambumi, 2. Lintasan Sararti – log. Kayu 
masuk dalam Distrik Ambumi, 3. Lintasan Sararti – Naikere – 
Tandia masuk dalam Distrik Ambumi dan Distrik Naikere, 4. 
Lintasan Tandia – Wasior – Rado – Dotir, masuk dalam Dis-
trik Naikere dan Distrik Wasior, 5. Lintasan Wendesi, masuk 
dalam Distrik Wendesi.

Rute pengukuran geofisika sebagai berikut: 1. Wasior – Pan-
tai Kubiri Wasior – Teluk Wandama - Dusner, 2. Wasior – 
Teluk Wandama - Sobei, 3. Wasior – Tandia – Naikere, 4. 
Dusner Mandiri – Dusner – Simei – Wirangkat, 5. Naikere – 
Sarriti BC Logging Vanai – BC logging Warangkat – Wombu.

Tatanan Geologi daerah Kepala dan Leher Burung diben-
tuk oleh adanya kompresi pada umur Paleogen tepatnya 
Oligosen - Resen. Kompresi ini disebabkan karena adanya 
oblique convergent antara Lempeng Australia yang berge-
rak ke arah N-W dan Lempeng Pasifik yang bergerak ke 
arah S-E (Dow dan Sukamto, 1984). Struktur elemen pen-
ting yang berada di Kepala dan Leher Burung.

Stratigrafi pada daerah penelitian adalah (urutan dari tua 
ke muda):

1. Formasi Ekmai yang berumur Kapur Akhir, yaitu berupa 
batupasir kuarsa.

2. Formasi Imskin yang berumur Oligosen, yaitu berupa 
batulempung gampingan.

3. Kelompok Batugamping Lengguru (Lengguru Lime-
stones Group) yang berumur Miosen yaitu berupa 
batugamping.

4. Formasi Klasafet yang berumur Miosen Atas – Pliosen 
Bawah, yaitu berupa batupasir karbonatan, batupasir 
serta dominan batulempung dan serpih, yang meru-
pakan bagian bawah hingga atas dari Formasi Klasafet.

Sistem petroleum pada daerah ini adalah batupasir kuarsa 
Formasi Ekmai sebagai reservoir untuk batuan pra-Tersier, 
sedangkan Formasi Klasafet sebagai batuan induk (source 
rock) pada batuan Tersier.

Sistem sesar pada Papua Bagian Barat, khususnya Cekungan 
Lengguru, terbagi dalam 6 Deformasi, dimulai dari umur 
Karbon Atas hingga diakhiri pada umur Plistosen Bawah.

Gambar 1.32 Petroleum Sistem Cekungan Wasior

Daerah Kaimana

Lokasi penelitian ini secara administratif terletak di Provinsi 
Papua Barat dan termasuk dalam Kabupaten Kaimana. Ibu-
kota propinsi Papua Barat adalah Kota Manokwari. Daerah 
penelitian ini memanjang dari utara ke selatan. 

Tujuan dari Penelitian Cekungan Lengguru ini adalah untuk 
mendapatkan data-data geologi (sedimentologi, stratigrafi 
dan struktur) dari lintasan-lintasan terpilih di lapangan, 
yang selanjutnya dapat memberikan gambaran proses geo-
logi secara utuh.

Gambar 1.33 Peta lokasi penelitian.

Gambar 1.34 Sistem Sesar Deformasi VI Cekungan 
Lengguru



Sumber Daya Energi

12 LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2014

1.2.2 Atlas Cekungan

Penyusunan atlas ini dimaksudkan untuk menghimpun 
data dan informasi geologi dengan tujuan terintegrasikan-
nya data dan informasi geologi wilayah cekungan terkait ke 
dalam satu buku atlas cekungan, dengan titik berat dalam 
hubungannya dengan prospek hidrokarbon. Penyusunan 
atlas cekungan ini akan menghasilkan 1 (satu) set buku at-
las cekungan berukuran A3.

Pada Tahun 2014, penyusunan atlas di 3 lokasi cekungan 
yaitu: Cekungan Buru, Cekungan Misool, dan Cekungan 
Lariang.

Cekungan Buru

Lokasi penelitian secara keseluruhan terletak di daerah Pu-
lau Buru dengan total luas ± 851.000 Ha. Secara geografis 
lokasi penelitian terletak pada posisi koordinat 125⁰ 59’ 41” 
BT – 127⁰ 16’ 03” BT dan 3⁰ 03’ 23” LS – 3⁰ 54’ 33” LS.

Secara geologi, Cekungan Buru merupakan bagian dari 
thrust belt pada Akhir Tersier dan Kuarter dari Outer Banda 
Island Arc, yang merupakan foreland thrust fold belt di tepi 
barat laut benua Australia, di seputar Indonesia Timur Laut 
Banda.

Cekungan Buru terdiri dari batuan metamorfosis, sing-
kapan lebih dari 50% dari total permukaan pulau. Batuan 
metamorf ditutupi pada bagian selatan dan barat oleh 
pengendapan Mesozoikum dan Tersier. Pengendapan delta 
berkembang di sepanjang pantai barat dan utara dengan 
usia Kuarter yang menutupi batuan lebih tua.

Dari hasil analisis struktur, diperoleh arah gaya utama mak-
simum secara umum berarah timur laut - barat daya hingga 
utara - selatan dan sebagin kecil berarah tenggara - barat 
laut.

Periode utama dari pengendapan batuan pada Cekung-
an Buru di zaman Trias sampai Jura Awal. Sedimen terdiri 
di satu sisi dari urutan turbidit dan serpih dengan kan-
dungan sisa-sisa tanaman (Formasi Dalan). Dan di sisi lain 
batu gamping abu-abu gelap dan serpih (Formasi Gaghan). 
Mereka terendapkan pada struktur graben yang berkem-
bang selama tahap pecahnya Kraton Gondwana. 

Batu gamping Geghan (Akhir Trias) menunjukkan rekah 
cukup konsisten, tapi kecil. Sekitar 5% dari batuan yang ada 
memiliki retak terlihat dari yang menetes minyak. Hanya 
beberapa blok yang diamati retak dengan tingkat breksi 
menampilkan matriks kalsit dan kandungan minyak tinggi. 
Batuan reservoir yang mungkin paling menarik di Pulau 
Buru yang dibentuk oleh Leksula coralligenous berumur 
Trias Akhir dan Jurassic Awal.

Informasi dari geologi permukaan menunjukkan bahwa pu-
lau ini tidak memiliki perangkap dari ukuran yang signifikan. 
Pulau ini pada dasarnya merupakan struktur antiklin besar 
yang terbuka di bagian atas dan terdiri dari batuan dasar di 
tengah berupa metamorf. Batuan Trias sebagai source rock 
dan batuan reservoir yang terkikis. Struktur kecil mungkin 
ada dalam sayap antiklin Buru ini tetapi tidak dapat dibuk-
tikan di lapangan.

Cekungan Misool

Formasi tertua yang ditemukan dilapangan adalah Formasi 
Ligu yang berumur berumur Silur – Devon (graptolite). Ke-
mudian ditindih tidak selaras oleh batuan yang lebih muda 
diatasnya, yaitu Formasi Keskain, yang merupakan endapan 
turbidit laut dalam dengan umur pengendapan Trias Te-
ngah – Akhir. Kemudian ditindih secara tidak selaras oleh 
batuan dari Formasi Bogal dan Anggota Lios yang ber umur 
Trias Akhir dan merupakan endapan laut dangkal. Pada 
umur Jura Awal - Jura Akhir, terbentuk batuan dari Kelom-
pok Fageo yang menindih secara tidak selaras Formasi 
Bogal. Kelompok Fageo ini terdiri dari Formasi Yefbi, Forma-
si Demu dan Formasi Lelinta yang merupakan endapan laut 
dangkal. Kemudian terjadi perubahan lingkungan pengen-
dapan menjadi laut dalam, dan terendapkan batuan klastika 
halus Formasi Facet yang berumur Jura Akhir - Akhir Kapur 
Awal. Pada umur Kapur Akhir terendapkan batuan klas-
tika halus lainnya yaitu Formasi Fafanlap pada lingkungan 
batyal – litoral. Mulai dari Kapur Akhir hingga Pliosen, se-
cara umum berkembang fasies batuan karbonat shelf, yang 
ditandai dengan terendapkannya Formasi Daram, Formasi 
Zaag, Formasi Kasim, Formasi Openta, dan Formasi Atkari.

Dari peta anomali Bouguer ditunjukan bahwa pola ano-
mali berarah selatan – utara dengan anomali rendah di ba-
gian utara, sedangkan dari peta anomali magnetic terdapat 
anomali yang tinggi dibagian selatan, hal ini mengindikasi-
kan bahwa bahwa batuan dasar semakin dalam pada arah 
Utara. Ini sesuai jika dihubungkan dengan data strike/dip 
perlapisan batuan dilapangan, dimana semua formasi ba-
tuan yang ditemukan memiliki arah dip/dip direction relatif 
ke arah Utara, karena Pulau Misool merupakan sayap Utara 
dari antiklonorium yang terdapat pula Misool. 

Potensi Batuan induk pada daerah penelitian antara lain 
batuserpih Klasafet, batu serpih pada Formasi Sirga, dan 
Batuserpih pada Formasi Jass. Hal ini belum dijustifikasi de-
ngan data laboratorium berupa analisis geokimia.

Potensi reservoir pada daerah penelitian antara lain Forma-
si Kais, Formasi Waripi, dan Formasi Jass. Potensi reservoir 
pada Formasi Kais berupa batu gamping yang diendapkan 
pada laut dangkal. Potensi reservoir pada Formasi Wa-
ripi adalah endapat laut dangkal hingga evaporit, dengan 
litologi batu pasir dan dolomit. Sedangkan potensi pada 
Formasi Jass adalah batu pasir yang diendapkan pada laut 
dangkal.

Batuan penyekat pada petroleum system daerah ini diduga 
intraformasi dari Formasi Kais dan Formasi Klasaman. Tra-
ping pada daerah ini berdasarkan identifikasi data bawah 

Gambar 1.35 Prognosis geologi cekungan Misool.
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permukaan antara lain cebakan struktur. Antiklin dan pa-
tahan normal pada daerah penelitian sangat terlihat pada 
data seismik yang memotong fromasi Kais hingga Aifam. 

Cekungan Lariang

Berdasarkan pengamatan dari lapangan dan pengerjaan 
studio, batuan sumber yang berpotensi adalah batulem-
pung hitam dan batubara dari Batulempung Karbonan For-
masi Kalumpang dengan nilai TOC 58,25%. Batuan reservoir 
yang berpotensi adalah batu pasir pada batu pasir Formasi 
Kalumpang bagian bawah. Seal Rock (batuan tudung) yang 
berpotensi pada daerah penelitian adalah Formasi Budung-
budung bagian atas.

Daerah penelitian berpotensi akan migas unkonvensional 
(hydrocarbon shale). ditandai dengan ditemukannya Ser-
pih bersifat fissile, membentuk laminasi-laminasi pada batu 
lempung dan serpih pada Formasi Toraja.

Diagenesis regional kaitannya dengan perkembangan ke-
porian batuan untuk menentukan batuan reservoirnya 
masih belum dapat ditentukan karena masih menuggu hasil 
analisis laboratorium.

Faktor-faktor yang mempengaruhi karakter batuan pada 
Cekungan lariang yang tidak memenuhi syarat sebagai ba-
tuan reservoir yang bagus: Perbedaan jumlah sediment sup-
ply, dimana pada sumber suplai sedimen pada Cekung an 
Kutai di Kalimantan Timur adalah merupakan suatu kerak 
kontinen sundaland yang sangat besar, sedangkan suplai 
sedimen pada Cekungan Lariang hanyalah sebuah kontin-
gen mikro yang sebelumnya merupakan bagian dari Sun-
daland. 

Cekungan Lariang hanya merupakan suatu cekungan yang 
sempit dan kecil sehingga tidak memungkinkan terben-
tuknya suatu sistem pengendapan delta atau sistem basin 
floor sand karena tidak sebanding antara ruang akomodasi 
sedimen dengan suplai sedimen.

Terdapat aktivitas vulkanik pada Cekungan Lariang pada 
saat pembentukan formasi Lisu yang mempengaruhi pro-
perti batuan Formasi Lisu.

lisa laboratorium, nilai TOC (Total Organic Carbon Content) 
batulempung karbonan Formasi Kalumpang pada stasiun 
Tmps 05, adalah 58,25%.

Batuan yang berpotensi sebagai reservoir pada daerah pe-
nelitian adalah Batu pasir Formasi Kalumpang, dan Batu pa-
sir Lisu. Seal Rock (batuan tudung) yang berpotensi pada 
daerah penelitian adalah batuan klastik halus Formasi Bu-
dungbudung dan batuan klastik halus Formasi Pasangkayu.

1.2.3 Assesmen Geosain Migas dan Shale Gas

Beberapa cekungan sedimentasi berumur Tersier dan Mes-
ozoik di Indonesia Timur menunjukkan indikasi adanya 
sumber daya minyak dan gas-bumi unkonvensional

Kegiatan penelitian Assesmen Geosains Migas di Kawasan 
Timur Indonesia (KTI) merupakan salah satu rangkaian ke-
giatan prioritas pembangunan energi nasional yaitu kegiat-
an eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru 
dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional. 
Mengingat cekungan-cekungan sedimen di KTI menyim-
pan potensi migas yang sangat besar. 

Sumberdaya unkonvensional belum diketahui dengan baik 
kondisi geologi permukaan dan bawah permukaan yang 
berpengaruh bagi petroleum system unconventional daerah 
ini, sehingga secara ekonomi belum memberikan kontribusi 
yang signifikan. Salah satu penelitian yang dilakukan adalah 
shale gas.

Gas serpih merupakan salah satu sumber energi hidrokar-
bon unconventional. Gas serpih dapat menjadi batuan in-
duk, reservoir, sekaligus batuan penutupnya dalam mem-
produksi hidrokarbon dan dapat menjadi bagian dari sistem 
petroleum conventional maupun unconventional.

Dalam menentukan potensi gas serpih suatu daerah, harus 
memenuhi persyaratan diantaranya komposisi terdiri dari 
mineral getas > 50%, agar mudah saat dilakukan fracturing, 
memiliki ketebalan sedimen sekitar 30 m, batas ke tebalan 
dan kedalaman berkaitan dengan rasio kesuksesan proses 
fracturing pada reservoir gas serpih, memiliki nilai porositas 
yang baik, sehingga memungkinkan free gas berada pada 
mikroporositas (porositas antar butir), maupun dari rekahan 
alami, memiliki nilai Gas In Place (GIP) yang tinggi, memi-
liki tingkat kegetasan (brittleness) yang tinggi, diindikasikan 
oleh nilai Rasio Poisson yang rendah dan nilai Modulus 
Young yang tinggi, memiliki kandungan TOC (Total Organic 
Carbon) > 2 %, artinya memiliki nilai yang sangat baik, um-
umnya kerogen tipe II dari lingkungan marine, atau kerogen 
tipe III dari lingkungan terrestrial, kedalaman antara 1.000 

Gambar 1.36 Prognosis geologi cekungan Lariang.

Batuan yang berpotensi sebagai sumber hidrokarbon 
pada daerah penelitian adalah adalah batulempung kar-
bonan anggota Formasi Kalumpang bagian dari Kelompok 
Toraja, karena dari terdapat batulempung karbonan yang 
mengandung material-material organik. Berdasarkan ana-

Gambar 1. 37 Elemen-elemen penting shale gas play.
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hingga 5.000 m, dengan gradien tekanan > 0,5 psi/ft.

Cekungan Akimeugah

Lokasi penelitian berada di daerah Wamena, Elelim, Tang-
ma, Kenyam dan sekitarnya yang secara administrasi ter-
masuk dalam Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo dan 
Kabupaten Nduga yang termasuk Provinsi Papua.

Lingkungan pengendapan serta genesa pembentukan mas-
ing-masing formasi pada daerah penelitian berdasarkan 
penelitian tiap lintasan adalah:

1. Formasi Kopai diinterpretasi sebagai endapan shallow 
marine-shelf.

2. Formasi Woniwogi diinterpretasi sebagai endapan en-
dapan fluvio deltaic – beach deposit.

3. Formasi Piniya diinterpretasi sebagai endapan shallow 
marine.

4. Formasi Ekmai diinterpretasi sebagai endapan tidal flat.

5. Formasi Waripi diinterpretasi sebagai endapan beach - 
carbonate platform.

Berdasarkan penelitian di lapangan, batuan yang berpotensi 
sebagai sumber hidrokarbon pada daerah penelitian adalah 
shale Formasi Kopai dan Formasi Piniya yang termasuk Se-
kuen Kembelangan. Formasi ini bagus sebagai source rock 
untuk cekungan-cekungan di Papua bagian Selatan seperti 
Cekungan Akimeugah. Sedangkan yang berpotensi sebagai 
batuan reservoir pada daerah penelitian adalah batu pasir 
Jura Formasi Woniwogi dan batu pasir Formasi Ekmai yang 
termasuk Sekuen Kembelangan Gr., serta batu pasir kuarsa 
Formasi Waripi. Sedangkan seal rock (batuan tudung) yang 
berpotensi pada daerah penelitian adalah batu lempung, 
batu lanau dan shale Formasi Piniya termasuk Sekuen 
Kelompok Kembelangan serta dolomit klastik lanauan dan 
lempungan formasi termasuk Sekuen Nugini Limestone Gr.

Rembesan mikro hidrokarbon secara spasial berasosiasi 
dengan lead yang telah dibuat (berdasarkan model Passive 
Seismic Tomography). Berdasarkan score oil Probability score 
(Discriminant Model 1 dan 2) menunjukan pola yang ham-
pir sama. Model yang dibuat berdasarkan data GMT mem-
perlihatkan tren struktur dengan arah NE-SW.

Daerah penelitian sangat berpotensi akan migas unkonven-
sional (hydrocarbon shale), ditandai dengan ditemukannya 
shale bersifat fissile, membentuk laminasi-laminasi shale 
Formasi Kopai dan Piniya.

Survei geokimia dilakukan pada lokasi sekitar leads area 
yang dihasilkan dari interpretasi kegiatan Passive Seismic 
Tomography. Kegiatan GMT dilakukan pada area Jaosakor 
yang terletak pada Cekungan Akimeugah, Papua Selatan, 
berlokasi di Kabupaten Asmat Propinsi Papua Daerah terse-
but termasuk dalam lembar peta Yapero dan Bifuru (3310). 

Pada peta kontur ini titik-titik kuning menunjukkan seba-
gai lokasi aktual pengambilan sampel. Tabel di bawahnya 
me nunjukkan besaran faktor untuk setiap variabel hidrokar-
bon, yang sebenarnya adalah korelasi antara variabel dan 
faktor. Besaran faktor menyumbang sekitar 19% dari total 
varians yang ditunjukkan oleh hidrokarbon tersebut.

Gambar 1.38 Kolom stratigrafi dan 
potensi sistem petroleum sistem 
regional Cekungan Akimeugah.

Gambar 1. 39 Peta distribusi probabili-
tas hidrokarbon semua leads.

Cekungan Sahul

Lokasi penelitian secara administrasi terletak pada Kabu-
paten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel yang terma-
suk ke dalam Provinsi Papua. 

Cekungan Sahul merupakan cekungan berumur Pra ter-
sier–Tersier (Badan Geologi, 2009). Proses tektonik mem-
pengaruhi terbentuknya Papua seperti sekarang ini, yang 
dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu: (1) Tahapan pemisahan 
Gondwana dan Asia, (2) Tahapan tumbukan Lempeng Aus-
tralia dan Pasifik, dan (3) Tahapan pembalikan zona sub-
duksi.

Formasi yang menyusun cekungan ini dari yang tua ke-
muda, yaitu: Formasi modio yang berumur Silur – Devon, 
Kelompok Aifam yang berumur Karbon Akhir-Permian Akh-
ir, Formasi Tipuma yang berumur Trias Awal – Jura Awal, 
Kelompok Kembelangan berumur Jura Awal – Kapur Akhir,

Kelompok Batu gamping New Guinea berumur Eosen – 
Miosen Tengah, dan Formasi Buru berumur Miosen Akhir 
– Pliosen. 
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Penelitian rembesan ini dilakukan dengan pengecekan 
lokasi-lokasi yang telah diusulkan dan mencari lokasi peng-
ganti apabila lokasi usulan tidak layak untuk dilakukan pe-
nelitian, atau ada informasi yang terbaru dari masyarakat 
mengenai keberadaan rembesan minyak dan gas bumi. 
Lokasi penelitian diplot pada GPS, kemudian pada stasiun 
yang memiliki rembesan minyak atau gas bumi dimasukkan 
ke dalam botol. Tahap terakhir adalah pengambilan gambar 
rembesan minyak atau gas bumi.

Rembesan gas yaitu Stasiun ST-01, ST-02, ST-03, dan ST-04. 
Pada 1 stasiun ditemukan adanya rembesan minyak dalam 
bentuk oil print yaitu pada Stasiun ST-07. Pada 13 stasiun 
yang lain tidak dijumpai adanya rembesan migas.

Penentuan cadangan hidrokarbon terkira pada lokasi pe-
nelitian dilakukan pada Kampung Salor dan Kampung Wa-
ninggap Say. Pada Kampung Salor rembesan gas ditemukan 
pada 3 stasiun, yaitu Stasiun ST-01, ST-02, dan ST-03, dan 
pada Kampung Waninggap Say ditemukan adanya rembes-
an gas pada 1 stasiun, yaitu ST-04. Area yang diinterpretasi 
terakumulasi gas bumi dengan luas 33.794 acre. Cadangan 
gas terkira pada lokasi sebesar 70.515.819.429 scf.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk dapat menafsirkan geo-
logi bawah permukaan secara lebih dalam (± 5 - 10 km) 
berdasarkan variasi nilai tahanan jenis batuan, sehingga 
hasilnya diharapkan dapat membantu dalam memodelkan 
geometri, merekontruksi evolusi, serta potensi cekungan 
sedimen.

secara Single Sounding di daerah Cekungan Sawu dan seki-
tarnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan perhitungan skin depth dari 48 titik data MT-
AMT yang sangat tergantung dari nilai tahanan jenis semu, 
didapatkan minimal kedalaman yang diperoleh dari pe-
ngukuran AMT pada 10.400 Hz adalah ±6,2 m dan pada 
900 Hz adalah ±17,4 m, sedangkan minimal kedalaman 
yang diperoleh dari pengukuran MT (320 Hz) berkisar dari 
±27,7 m hingga ±165 m dan maksimal kedalaman (0,00099 
Hz) berkisar dari ±12,5 km hingga ±279,5 km.

Pemodelan 1D dengan menggunakan perangkat lunak 
Winglink menghasilkan variasi nilai tahanan jenis batuan 
yang terdiri dari delapan lapisan. Variasi nilai tahanan jenis 
batuan berkisar antara 0,28 Ωm hingga 50,610 kΩm dengan 
nilai dominan pada 3,87 Ωm, variasi ketebalan lapisan ber-
kisar antara 6,93 m hingga 65,766 km dengan nilai dominan 
pada 675,18 m. Terlihat dari pemodelan 1D ini resolusi va-
riasi tahanan jenis makin menurun dengan bertambahnya 
kedalaman penetrasi, sedangkan di permukaan didominasi 
oleh variasi tahanan jenis menurun yang mencirikan batuan 
di permukaan lebih didominasi oleh batuan lapukan dan 
batuan sedimen.

Untuk melihat distribusi tahanan jenis batuan di bawah per-
mukaan, maka data MT-AMT multi-site ditampilkan dalam 
penampang model bawah permukaan yang mempunyai 
dimensi lateral dan vertikal (2D), dilakukan berdasarkan 
Smooth model Inversion dengan nilai iterasi maksimal 30 
hingga mencapai % RMS error di bawah 5%.

Lintasan LINE-03RT terdiri dari 8 titik MT-AMT dengan pan-
jang lintasan hingga ±15,6 km, berarah relatif utara - sela-
tan (azimuth 146°) dengan interval jarak antarlintasan berk-
isar antara ±1,4 km hingga ±3,8 km.

Gambar 1.40 Potensi gas bumi Kampung Salor dan 
Kampung Waninggap Say

Cekungan Sawu

Lokasi kegiatan survei MT di daerah cekungan Sawu dan 
sekitarnya dibatasi pada koordinat 120° 40’ 00” - 125° 00’ 
00” BT dan 08° 00’ 00” - 11° 20’ 00” LS, serta termasuk ke 
dalam wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Maksud kegiatan ini adalah untuk melakukan pengukuran 
MT dengan rentang frekuensi dari 10-5 Hz hingga 10 kHz, 

Gambar 1.41 Lokasi penelitian cekungan Sawu.

Gambar 1.42 Penampang model tahanan jenis 1D di 
Lintasan LINE-03RT
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Untuk penafsiran secara lebih lanjut dilakukan dengan cara 
mengkorelasikan hasil analisis dan penafsiran 1D dan 2D 
dengan data geologi permukaan, data geofisika lainnya 
(seismik dan gayaberat), serta data pemboran (apabila data 
tersedia), sehingga dapat mengetahui geologi bawah per-
mukaan lebih detail.

Shale Gas Cekungan Sumatra Tengah

Cekungan Sumatera Tengah merupakan salah satu cekung-
an berumur Tersier yang menghasilkan hidrokarbon ter-
besar di Indonesia. Cekungan Sumatra Tengah terletak 
di Pulau Sumatra memanjang dari arah barat laut hingga 
tenggara dan memiliki luas sekitar ±103.000 km2. Secara 
geografis Cekungan Sumatra Tengah terletak di antara 90⁰ 
- 103⁰ Bujur Timur dan 4⁰ LU - 1⁰ LS. Cekungan Sumatra 
Tengah merupakan cekungan belakang busur yang terletak 
di tepi Paparan Sunda.

Penunjaman di bawah Pulau Sumatera telah berlangsung 
sejak Paleozoikum Akhir berlanjut selama Tersier Awal – Re-
sen, tegangan yang timbul akibat penunjaman miring se-
cara berkala telah dilepaskan melalui sesar menganan yang 
sejajar dengan tepi lempeng (Fitch, 1972) dan sistem Sesar 
Sumatera yang membujur sepanjang Pulau Sumatera.

Heidrick dan Aulia (1993) membagi kegiatan tektonik di 
Cekungan Sumatera Tengah atas 4 (empat) perioda utama, 
yaitu Paleozoikum Akhir – Mesozoikum (Fo) Eosen – Oli-
gosen (F1, 50-26 juta), Miosen Awal – Miosen Tengah (F2, 
26 – 13 juta) dan Miosen Akhir Resen (F3, 13-0 juta).

Stratigrafi regional Cekungan Sumatera Tengah tersusun 
atas beberapa formasi dan kelompok batuan dari yang tua 
ke yang muda, yaitu batuan dasar (basement), Kelompok 
Pematang, Kelompok Sihapas, Formasi Petani dan Formasi 
Minas.

Salah satu persyaratan dalam menentukan play gas serpih 
adalah mengevaluasi batuan induk yang menjadi target 
serpih. Proses tahapan evaluasinya adalah menentukan 
kuantitas atau kelimpahan dari material organik tersebut. 
Kuantitas material organik dapat terlihat dari nilai TOC dari 
setiap sampel. Nilai TOC rata-rata untuk setiap Formasi 
pembawa shale gas di antaranya adalah:

1. Serpih Formasi Pematang di Daerah Ujungbatu sebesar 
8,92%;

2. Serpih Formasi Sihapas di Daerah Ujungbatu sebesar 
1,7%;

3. Serpih Formasi Kelesa di Daerah Bukit Susah sebesar 
3,8%;

4. Serpih Formasi Lakat di Daerah Pangkalan Kasai sebe-
sar 2,47%;

5. Serpih Formasi Tualang di Daerah Pangkalan Kasai 
sebesar 7,25%;

6. Serpih Formasi Gumai di Daerah Pangkalan Kasai sebe-
sar 0,77%.

Gambar 1.43 Penampang model tahanan jenis 2D di Lintasan 
LINE-03RT

Gambar 1.44 Lokasi penelitian shale gas cekungan Sumatera 
Tengah

1. Serpih Formasi Pematang di Daerah Ujungbatu sebesar 
481 mgHC/g;

2. Serpih Formasi Sihapas di Daerah Ujungbatu sebesar 
203 mgHC/g;

3. Serpih Formasi Kelesa di Daerah Bukit Susah sebesar 
744 mgHC/g;

4. Serpih Formasi Lakat di Daerah Pangkalan Kasai sebe-
sar 155 mgHC/g;

5. Serpih Formasi Tualang di Daerah Pangkalan Kasai 
sebesar 74 mgHC/g.

Tigapuluh yang sekaligus memisahkan Cekungan Sumatera 
Tengah dengan Cekungan Sumatera Selatan. Batas cekung-
an sebelah Barat laut adalah Busur asahan, yang memi-
sahkan Cekungan Sumatera Tengah dengan Cekungan 
Sumate ra Utara.

Gambar 1. 45 Peta struktur batuan dasar.

Analisis kematangan merupakan analisis yang sangat pen-
ting setelah menganalisis kuantitas dan kualitas dari materi-
al organik yang terkandung di dalam batuan induk. Analisis 
ini dilakukan dengan melihat nilai Tmaks atau pantulan vit-
rinit (Ro) yang dibandingkan dengan nilai indeks hidrogen. 
Tmaks dengan nilai <435 ⁰C menandakan batuan induk be-
lum matang (immature). Tmaks dengan nilai 435⁰C – 470 ⁰C 
menandakan bahwa batuan induk dalam keadaan matang 
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(mature) dan memasuki jendela minyak (oil window). 

Pemboran Sumur Trontang-1 dilakukan pada tahun 1983 
yang merupakan klasifikasi New Field Wildcat. Target utama 
pemboran adalah lapisan batu pasir pada formasi Lower 
Bekasap dan angggota Manggala pada Formasi Sihapas. 
Pemboran dilakukan pada Daludalu fault zone dan Kiri 
Trough pada Blok Mahato Mandian dan didapatkan formasi 
Lower Bekasap dan angggota Manggala pada kedalaman 
4640 dan 5174 feet. Status sumur Plugged dan Abandoned 
dengan dry hole. Pada Sumur Trontang-1 tersebut dilaku-
kan pengujian persamaan Passey menggunakan data labo-
ratorium.

Studi mineralogi dan karakteristik reservoir dari setiap ser-
pih gas yang memiliki potensi. Perlu dilakukan integrasi stu-
di lebih lanjut dari data permukaan dan bawah permukaan 
untuk menentukan prospek area di Cekungan Sumate ra 
Tengah. Keterbatasan data bawah permukaan di daerah 
tertentu (daerah tengah cekungan) maka perlu dilakukan 
akuisisi data bawah permukaan detail (seismik, gaya berat, 
dan magnetotelurik) untuk menunjang studi lebih lanjut.

Shale Gas Cekungan Bintuni Daerah Ransiki

Cekungan Bintuni merupakan cekungan dengan luas 
±30.000 km2 yang cenderung berarah utara - selatan de-
ngan umur Tersier Akhir yang berkembang pesat selama 
proses pengangkat LFB ke timur dan Blok Kemum dari 
sebelah utara. Secara administratif, lokasi daerah penelitian 
memanjang dari utara ke selatan, terletak pada Propinsi 
Papua Barat meliputi daerah Ransiki yang termasuk dalam 
Kabupaten Manokwari Selatan dan Bintuni yang termasuk 
dalam Kabupaten Teluk Bintuni.

muda, yaitu Formasi Kemum, Formasi Aifam, Formasi Tipu-
ma, Kelompok Kembelangan, Formasi Waripi, Kelompok 
Batu Gamping New Guinea, Formasi Klasafet dan Steenkool.

Salah satu persyaratan dalam menentukan play gas serpih 
adalah mengevaluasi batuan induk yang menjadi target 
serpih. Proses tahapan evaluasinya adalah menentukan 
kuantitas atau kelimpahan dari material organik tersebut. 
Kuantitas material organik dapat terlihat dari nilai TOC dari 
setiap sampel. Nilai TOC untuk setiap Formasi pembawa 
shale gas diantaranya adalah:

• Serpih Formasi Aiduna di Daerah Teluk Mawi sebesar 
3,59%;

• Serpih Formasi Piniya di Daerah Tahota - Windesi sebe-
sar 0,66%;

• Serpih Formasi Klasafet di Daerah Bintuni sebesar 
1,21%.

Selain itu, kemampuan batuan induk dalam menghasil-
kan hidrokarbon dapat dianalisis melalui kualitas atau tipe 
dari material organik yang terkandung dalam batuan in-
duk tersebut. Nilai indeks hidrogen yang relatif rendah ini 
mengindikasikan bahwa batuan induk ini berpotensi meng-
hasilkan gas. Nilai indeks hidrogen untuk setiap Formasi 
pembawa shale gas diantaranya adalah:

• Serpih Formasi Aiduna di Daerah Teluk Mawi sebesar 
54 mgHC/g;

• Serpih Formasi Piniya di Daerah Tahota - Windesi sebe-
sar 37 mgHC/g;

• Serpih Formasi Klasafet di Daerah Bintuni sebesar 90 
mgHC/g.

Analisis kematangan merupakan analisis yang sangat pen-
ting setelah menganalisis kuantitas dan kualitas dari materi-
al organik yang terkandung di dalam batuan induk. Analisis 
ini dilakukan dengan melihat nilai Tmaks atau pantulan vit-
rinit (Ro) yang dibandingkan dengan nilai indeks hidrogen. 
Tmaks dengan nilai < 435⁰C menandakan batuan induk be-
lum matang (immature). Tmaks dengan nilai 435⁰C - 470⁰C 
menandakan bahwa batuan induk dalam keadaan matang 
(mature) dan memasuki jendela minyak (oil window). Tmaks 
>470⁰C menandakan bahwa batuan induk matang dan me-
masuki jendela gas (gas window). Nilai Tmaks untuk setiap 
Formasi pembawa shale gas di antaranya adalah:

• Serpih Formasi Aiduna di Daerah Teluk Mawi sebesar 
408 ⁰C;

• Serpih Formasi Piniya di Daerah Tahota - Windesi sebe-
sar 330 ⁰C;

• Serpih Formasi Klasafet di Daerah Bintuni sebesar 438 
⁰C.

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, yaitu meliputi 
data permukaan berapa penampang stratigrafi terukur dan 
rekaman data lapangan. Akan memberi gambaran menge-
nai penyebaran formasi pembawa serpih dan daerah yang 
mempunyai potensi terdapatnya serpih, baik secara vertikal 
maupun lateral.

Keterbatasan data bawah permukaan di Cekungan Bintuni, 
maka diperlukan penambahan data bawah permukaan de-
tail (seismik, gaya berat, dan magnetotelurik) untuk menun-
jang studi lebih lanjut.

Gambar 1.46 Peta lokasi penelitian cekungan Bintuni

Cekungan ini di sebelah timur berbatasan dengan Sesar 
Arguni, di depannya terdapat LFB yang terdiri dari batuan 
klastik berumur Mesozoik dan batu gamping berumur Ter-
sier yang mengalami perlipatan dan tersesarkan. Di sebelah 
barat cekungan ini ditandai dengan adanya tinggian struk-
tural, yaitu Pegunungan Sekak yang meluas sampai ke uta-
ra, di sebelah utara terdapat Dataran Tinggi Ayamaru yang 
memisahkan Cekungan Bintuni dengan Cekungan Salawati 
yang memproduksi minyak bumi.

Di sebelah selatan, Cekungan Bintuni dibatasi oleh Sesar 
Tarera–Aiduna, sesar ini paralel dengan Sesar Sorong yang 
terletak di sebelah utara KB. Kedua sesar ini merupakan 
sesar utama di daerah Papua Barat.

Stratigrafi regional Cekungan Bintuni tersusun atas be-
berapa formasi dan kelompok batuan dari yang tua ke yang 
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Terdapat dua source rock utama: Early Miocene Klasafet 
Shale: Calcareous Shale; Ro: 1%; Gas & Light Oil (High Grav-
ity/Condensat), komposisi Vitrinit & Inertinit; Tipe III Terres-
trial. Reservoir rock pada cekungan salawati adalah Early Mi-
ocene Kais Formation yang terbentuk karena adanya trans-
gresi awal bersama dengan pengendapan karbonat laut 
dangkal (serpih karbonat). Karbonat transgresif dari formasi 
Kais tumbuh dalam beberapa tingkatan perubahan fluktua-
si muka air laut, terdiri dari gamping kerangka koral, bryo-
zoa, Ganggang atau suatu kompleks terumbu dan berumur 
Miosen Atas. Merupakan suatu ‘paparan pendukung’ (sup-
porting Platform) bagi tumbuhnya terumbu-terumbu tiang 
(pinnacle reefs) yang produktif akan minyakbumi, karbonat 
Kais dibentuk dalam beberapa lingkungan pengendapan 
dari lagoonal, bank to deeper water fasies. Seal rock pada 
cekungan salawati adalah Early Miocene Klasafet Shale, 
Miocene Klasafet Shale, secara langsung menindih formasi 
Kais, dengan interval mengandung batuan dari formasi Kais 
berselang-seling dengan serpih. Pada waktu Pliosen per-
mukaan air laut turun dan terjadi fase reg resi, penurunan 
cekungan yang terjadi serta influx baru dari sedimen klastik 
mengubur terumbu-terumbu ini dalam serpih dan napal.

Dari model play terlihat bahwa semua jebakan minyak bumi 
yang dikenal terdapat pada sembulan tiang terumbu dari-
pada formasi Kais yang menempati daerah tinggian, bah-
kan sering yang tertinggi pada Horst. Lokasi tinggi tersebut 
umumnya dibatasi oleh sepasang sesar normal yang ber-
jurus utara - selatan karena kemiringan regional adalah ke 
barat, maka migrasi minyak ditafsirkan dari barat ke timur 
melalui jari-jari klastik Formasi Klamogun.

Shale Gas Cekungan Salawati 

Cekungan Salawati yang dimaksud dalam studi ini terletak 
di Pulau Salawati bagian selatan. Secara administrasi 
pemerintahan wilayah ini meliputi Kabupaten Sorong dan 
Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

Stratigrafi tertua pada cekungan ini terdiri dari batuan beku 
granit dan endapan laut termetamorfosa berumur Silur – 
Devon. Batuan dasar cekungan ini terdiri dari batuan beku/
metamorf (Formasi Aifam) yang berumur Paleozoikum, 
yang langsung tertutup secara transgresif oleh lapisan Ter-
sier, umumnya terdiri dari batuan karbonat.

Gambar 1.47 Peta sebaran serpih dan lempung

Gambar 1.48 Peta lokasi penelitian. Gambar 1.49 Play concept cekungan Salawati.
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2.1 Survei Pendahuluan Panas Bumi di Kabupaten 
Kutai Barat dan Mahakam Hulu, Provinsi 
Kalimantan Timur

Hasil survei pendahuluan di kedua kabupaten tersebut, 
menunjukkan adanya sebaran manifestasi di desa Don-
dang, Kutai Barat dan Sungai Batuq, Mahakam Hulu. Geolo-
gi Desa Dondang, tersusun atas dua satuan batuan, yaitu 
satuan granit dan endapan permukaan (aluvium). Sedang-
kan, geologi daerah Sungai Batuq terdiri dari satuan Batu-
pasir, Satuan Batulempung, Satuan aliran lava dan Aluvium 
(Qal). Karakteristik manifestasi panas bumi di Kabupaten 
Kutai Barat dan Mahakam Hulu terangkum pada Tabel 2.1

Sesuai kandungan relatif Cl-SO4-HCO3 (Gambar 2.3) menun-
jukkan bahwa mata air panas Dondang 1 dan 2 serta Batuq 
terletak pada tipe air bikarbonat. Tipe air panas tersebut 
didominasi oleh konsentrasi ion HCO3 (557,07 s.d. 1075,47 
mg/l) dan merupakan hasil kondensasi uap ke dalam air 
permukaan. Diagram segitiga Na-K-Mg (Gambar 2.4), me-
nunjukkan bahwa mata air panas Dondang 1 dan 2 terletak 
pada immature water. Hal ini mengindikasikan bahwa mani-
festasi yang muncul ke permukaan selain dipengaruhi inter-
aksi antara fluida dengan batuan dalam keadaan panas, ter-
dapat juga pengaruh pengenceran dengan air permukaan. 
Mata air panas Sungai Batuq berada mendekati zona partial 
equilibrium (Gambar 2.5), mengindikasikan bahwa mata air 
panas ini berasal dari kedalaman bawah permukaan dan 
diperkirakan memiliki temperatur cukup tinggi.

Diagram Cl-Li-B (Gambar 2.5) menunjukkan bahwa pemun-
culan mata air panas Dondang 1 dan 2 serta Sungai Batuq, 
berada di lingkungan vulkanik dan sedikit mendapatkan 
pengaruh lingkungan sedimen marin. Hasil analisis Isotop 

18O dan 2H (D) (Gambar 2.6) memperlihatkan bahwa mata air 
panas Batuq dan Dondang 2 cenderung menjauhi garis me-
teoric water line, hal ini mencerminkan adanya pengkayaan 
oksigen-18 pada kedua manifestasi tersebut, di kedalaman 
akibat adanya interaksi fluida panas dengan batuan.

Pendugaan temperatur bawah permukaan di daerah panas 
bumi Dondang sesuai perhitungan geotermometer NaK, 
yaitu sebesar 187 0C, sedangkan daerah panas bumi Sungai 
Batuq dengan menggunakan geotermometer SiO2 diper-
oleh temperatur bawah permukaan sebesar 114 0C. Tem-
peratur bawah permukaan yang terdapat di daerah penye-
lidikan termasuk kedalam entalpi rendah - sedang.

Potensi panas bumi yang diperoleh untuk daerah Dondang 
sebesar 10 Mwe, sedangkan daerah Sungai Batuq diperoleh 
potensi sebesar 7 Mwe, termasuk kedalam kelas sumber 
daya spekulatif.

2.2 Survei Pendahuluan Panas Bumi di Kabupaten 
Bone dan Kabupaten Soppeng, Provinsi 
Sulawesi Selatan

Hasil survei di Kabupaten Bone menunjukkan adanya mani-
festasi panas bumi di daerah Saweng, sedangkan di Kabu-
paten Soppeng lokasi manifestasi berada di daerah Lejja. 
Geologi daerah Saweng, tersusun atas satuan basalt, sa tuan 
batuan diorit, satuan andesit dan satuan tufa pasiran. Struk-
tur geologi yang berkembang berupa sesar naik arah barat 
barat daya - timur tenggara yang diikuti oleh sesar normal 
berarah utara timur laut - selatan tenggara (Gambar 2.7). 
Stratigrafi daerah panas bumi Lejja tersusun atas satuan 
batupasir, satuan lava andesit, satuan andesit piroksen-
diorit dan aluvial. Pola struktur yang berkembang berupa 

Tabel 2.1 Karakteristik percontoh air di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Hulu

Panas Bumi2

Nama/Lokasi
Koordinat (UTM) Elev 

(m)

Temperatur 
Manifestasi  

(° C)

Temperatur 
Udara (° C) pH Debit 

(l/detik)
Daya Hantar 

Listrik (µS/cm) Keterangan
X (m) Y (m)

Mata air panas Batuq (MAPBTQ) 
Kelurahan Mamahak Teboq, 
Kecamatan Long Hubung, 
Kabupaten Mahakam Ulu

313717 14686 99 47,7 28,2 7,69 1,0 3140

Mata air panas dengan luas sekitar 3 
x 4 m, warna jernih, berbau belerang, 
dijumpai bualan panas, melalui celah 
batuan, sinter silika

Mata air panas Dondang-1 
(MAPDDG-1) Desa Dondang, 
Kecamatan Muara Jawa, 
Kabupaten Kutai Kartanegara

526425 9914022 12 55,8 36,1 8,42 0,20 3520

Mata air panas dengan luas sekitar 
2x3 m, warna air kurag jernih, berbau 
belerang, keluar melalui celah batuan, 
endapan oksida besi

Mata air panas Dondang-2 
(MAPDDG-2) Desa Dondang, 
Kecamatan Muara Jawa, 
Kabupaten Kutai Kartanegara

526436 9914087 12 41,6 35,2 8,47 0,60 1462 Mata air panas warna jernih, tidak 
berbau.

Air sungai Batuq (ASBTQ) 
Kelurahan Mamahak Teboq, 
Kecamatan Long Hubung, 
Kabupaten Mahakam Ulu

313726 14692 101 24,6 27,2 7,36 2,0 248
Air sungai sekitar mata air panas 
Batuq relatif jernih, keluar melalui 
celah batuan

Air dingin Batuq (ADBTQ) 
Kelurahan Mamahak Teboq, 
Kecamatan Long Hubung, 
Kabupaten Mahakam Ulu

312650 16244 61 23,6 28,5 7,57 0,8 186 Air dingin hasil pemboran, warna 
jernih, tidak berbau.

Air dingin Dondang (ADDN) 
Desa Dondang, Kecamatan 
Muara Jawa, Kabupaten Kutai 
Kartanegara

528372 9913641 6 26,4 30,6 7,64 1,5 403 Air dingin warna jernih, keluar melalui 
celah batuan.
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Gambar 2.1 Peta Geologi Tinjau Daerah Dondang. Gambar 2.2 Peta Geologi Tinjau Daerah Sungai Batuq

Gambar 2.3 Diagram segitiga Cl-SO4-HCO3 Gambar 2.4 Diagram segitiga Na-K-Mg

Gambar 2.5 Diagram segitiga Cl-SO4-HCO3

Gambar 2.6 Diagram Isotop
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sesar normal yang berarah utara barat laut – selatan teng-
gara (Gambar 2.8). Manifestasi panas bumi yang hadir di 
Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng berupa mata air 
panas, dengan karakteristik air panas sebagaimana terang-
kum pada Tabel 2.2.

Sesuai diagram kandungan Cl-SO4-HCO3 (Gambar 2.9) 
menunjukkan bahwa mata air Saweng -1 dan Saweng -2 
terletak pada tipe air sulfat sedangkan mata air panas Lej-
ja-1 dan Lejja-2 terletak pada tipe air bikarbonat. Tipe air 
panas sulfat dapat terbentuk pada kedalaman tertentu atau 
di dekat permukaan karena adanya oksidasi dari H2S serta 
kondensasi dari gas vulkanik dalam air meteorik, sedang-

kan tipe air bikarbonat diduga berasosiasi dengan naiknya 
fluida panas bumi yang mengandung gas (terutama CO2) 
yang mengalami kondensasi di dalam akuifer dangkal.

Diagram segitiga Na-K-Mg (Gambar 2.10), menunjukkan 
bahwa mata air panas Saweng-1 dan Saweng-2 berada 
pada daerah immature water yang mengindikasikan ada-

nya pengaruh air meteorik yang cukup dominan. Sedang-
kan mata air panas Lejja-1 dan Lejja-2 terletak pada zona 
partial equilibrium yang mengindikasikan bahwa air panas 
tersebut kemungkinan berasal dari kedalaman bawah per-
mukaan dan diperkirakan memiliki temperatur cukup tinggi. 

Diagram Cl-Li-B (Gambar 2.11) menunjukkan bahwa ham-
pir semua percontoh mata air panas berada pada daerah 
Li less or Cl absorption. Hal ini mengindikasikan bahwa air 
tersebut hampir semuanya mengalir dari akuifer air yang 
relatif homogen. Hasil analisis Isotop 18O dan 2H (D) (Gam-
bar 2.12) memperlihatkan bahwa mata air panas Batuq dan 
Dondang 2 cenderung mendekati meteoric water line, hal 
ini mencerminkan bahwa mata air panas daerah Saweng 
dan Lejja te lah mengalami pengenceran dari air meteorik 
di permukaan.

Pendugaan temperatur bawah permukaan di daerah panas 
bumi Sewang dan Lejja sesuai metoda geotermometer NaK 
berkisar 82-106 0C. Hal ini menunjukkan temperatur bawah 
permukaan yang terdapat di daerah penyelidikan termasuk 
ke dalam entalpi rendah. Potensi panas bumi daerah Se-
wang sebesar 5 Mwe, sedangkan potensi daerah Lejja 
sebesar 7 Mwe dan termasuk kedalam kelas sumber daya 
spekulatif.

Gambar 2.7 Peta Geologi Tinjau di Daerah Saweng.

Tabel 2.2 Karakteristik percontoh air di Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng

Nama/Lokasi
Koordinat (UTM)

Elev 
(m)

Temperatur 
Manifestasi  

(° C)

Temperatur 
Udara (° C) pH Debit (l/

detik)

Daya Hantar 
Listrik (µS/

cm)
Keterangan

X (m) Y (m)

Air panas Saweng-1 
(SWN-01) Desa Salampe, 
Kecamatan Ponre, 
Kabupaten Bone

187287 9474223 286 38,2 27,4 7,04 2,0 673
Air panas sekitar 1,5 x 2 m, warna jenirh, tidak berbau, 
berada di tebing, keluar melalui celah batuan dan 
menyebar sepanjang 20 m ke sungai

Air panas Saweng-2 
(SWN-02) Desa Salampe, 
Kecamatan Ponre, 
Kabupaten Bone

187295 9474228 273 38,1 25,6 7,13 4,0 676
Air panas luas sekitar 1,5 x 2 m, warna jernih, tidak 
berbau keluar melalui celah batuan, berada dekat 
lokasi Salampe-1. 

Air dingin Salampe (ADSL) 
Desa Salampe, Kecamatan 
Ponre, Kabupaten Bone

188451 9476300 287 26,1 26,2 6,36 2,0 219 Air dingin luas sekitar 2,5 x 2 m, warna jernih, tidak 
berbau, untuk keperluan penduduk.

Air dingin Waetuwo 
(ADWTW) Desa Waetuwo, 
Kecamatan Kayuara, 
Kabupaten Bone

192380 9437356 44 27,1 26,8 7,19 8,0 187 Air dingin luas sekitar 3 x 5 m, warna jernih, dialirkan 
untuk PDAM dan untuk pemandan.

Air dingin Amali (ADAML) 
Desa Mampotu, Kecamatan 
Tarreta, Kabupaten Bone

179071 951232 145 26,7 29,6 6,45 10,0 568
Mata air dingin jernih, ditampung untuk keperluan 
PDAM dan sebagai kolam pemandian penduduk 
sekitar.

Air panas Lejja-1 (APLJ-01) 
Desa Bulue, Kecamatan 
Marioriawa, Kabupaten 
Watan Soppeng

809533 9540410 224 57,1 29,7 8,29 12,0 402
Mata air panas, jernih, tidak berbau, keluar melalui 
celah batuan dan ditampung sebagai kolam 
pemandian.

Air panas Lejja-2 (APLJ-02) 
Desa Bulue, Kecamatan 
Marioriawa, Kabupaten 
Watan Soppeng

809537 9540401 223 57,4 27,6 8,33 8,0 417
Mata air panas, jernih, tidak berbau, keluar melalui 
celah batuan dan ditampung sebagai kolam 
pemandian.

Air dingin Lejja (ADLJ) 
Desa Bulue, Kecamatan 
Marioriawa, Kabupaten 
Watan Soppeng

809873 9540085 177 25,8 26,8 7,89 8,0 386 Mata air dingin jernih, mengalir ke sungai Lejja.
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Gambar 2.8. Peta Geologi Tinjau di Daerah Lejja Gambar 2.9. Diagram segitiga Cl-SO4-HCO3

Gambar 2.10. Diagram segitiga Na-K-Mg Gambar 2.11. Diagram segitiga Cl-Li-B

Gambar 2.12. Diagram Hasil Isotop
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2.3  Survei Aliran Panas Daerah Panas Bumi Lilli 
Sepporaki, Matangnga, Kabupaten Polewali 
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Hasil pengukuran temperatur dasar lubang diperoleh nilai 
temperatur berkisar 25,63 - 36,36 oC dengan rata-rata 
27,44 oC. Nilai temperatur minimal yang terukur ditemu-
kan di lubang LS-20 dan berada di dalam daerah prospek, 
sedang kan nilai temperatur maksimum yang didapat dari 
dasar lubang LS-28 yang berada di dekat mata air panas 
Matangnga (Gambar 2.13).

Secara umum zona anomali gradien termal (Gambar 2.14) 
terdapat di bagian utara di sekitar manifestasi mata air 
panas Katimbang. Nilai gradien termal 0,03-2,37 oC/m de-
ngan rata-rata 0,10 oC/m. Penyebaran zona anomali gra-
dien termal berasosiasi dengan lingkungan geologi batuan 
vulkanik tersier pada kala Ologosen Miosen berupa kubah 
lava serta berasosiasi juga dengan manifestasi panas bumi 
berupa mata air panas Katimbang dan Matangnga yang 
terdapat di Aluvial. 

Nilai aliran panas (heat flow) berkisar antara 0,5 hingga 7,11 
W/m2, dengan rata-rata 0,28 W/m2. Peta distribusi nilai alir-
an panas (Gambar 2.15) menunjukkan bahwa zona anomali 
aliran panas permukaan muncul di sekitar manifestasi mata 
air panas Matangnga. Zona ini berasosiasi lingkungan geo-
logi batuan Lava andesit dan Vulkanik tak terpisahkan serta 
Aluvial.

Hasil kompilasi dari beberapa zona anomali seperti anomali 
gradien termal, anomali temperatur dasar lubang, anomali 
aliran panas serta hasil kompilasi geosain menunjukkan 
bahwa seluruh zona anomali berada pada bagian timur laut 
daerah penyelidikan (Gambar 2.16).

2.4  Pengeboran sumur Landaian Suhu Daerah 
Panas Bumi Sumani, kabupaten Solok Sumatera 
Barat 

Sumur landaian suhu SMN-1 ini mempunyai kedalaman 
akhir 706,00 m. Litologi sumur tersebut disusun oleh ba tuan 
vulkanik berupa andesit, andesit basaltik, perselingan breksi 
tufa, dan breksi andesit serta sisipan tufa dengan dominasi 
oleh batuan breksi andesit yang diduga sebagai produk 
aliran lava dari Gunung Tinjau Laut, yang pada umum-
nya telah dipengaruhi oleh proses hidrotermal. Secara ke-
seluruhan tipe ubahan didominasi tipe argilik hingga tipe 
propilitik yang berfungsi sebagai batuan penudung panas 
(caprock). Hasil analisis batuan secara megaskospis dan be-
berapa parameter bor disajikan dalam Composite Log pada 
Gambar 2.17.

Sedangkan untuk SMN-2, kedalaman 427,00 m. Secara 
keseluruhan litologi sumur landaian suhu SMN-2 telah 
mengalami ubahan hidrotermal dengan tipe ubahan di-
dominasi tipe argillik (didominasi mineral lempungan, klo-
rit, montmorilonit, smektit) yang berfungsi sebagai batuan 
penudung panas (caprock). Hasil analisis batuan secara 
megaskospis dan beberapa parameter bor disajikan dalam 
Composite Log pada Gambar 2.18.

Pada SMN-1, partial loss circulation atau hilang sirkulasi 
sebagian, terjadi pada kedalaman 102,00 m yang diduga 
disebabkan adanya permeabilitas sekunder karena banyak 
dijumpai kekar-kekar gerus, rekahan-rekahan dan breksiasi 
yang sebagian terisi mineral lempung, oksida besi dan kalsit 
pada satuan andesit/breksi andesit dan juga permeabilitas 
primer yang cukup tinggi berupa rongga antar butir pada 
batuan piroklastik. Sedangkan pada SMN-2 selama kegiat-

Gambar 2.13. Peta Sebaran Temperatur Dasar Lubang 
Bor

Gambar 2.14. Peta Sebaran Gradien Temperatur 
Permukaan

Gambar 2.15. Peta Sebaran Temperatur Dasar Lubang 
Bor.

Gambar 2.16. Peta Kompilasi Geosain dan Aliran 
Panas.
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2.5  Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika 
Daerah Panas Bumi Mapos, Kabupaten 
Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Geologi daerah survei tersusun atas satuan sedimen tersier, 
satuan konglomerat, satuan vulkanik produk Gunung Watu-
weri, dan satuan batuan lainnya sebagaimana diterangkan 
pada Gambar 2.21. Struktur geologi yang berkembang ber-
arah relatif utara - selatan dan timur laut - tenggara, serta 
beberapa struktur depresi di sekitar tubuh kerucut gunung 
api.

Gambar 2.17 Log Komposit Sumur SMN-1.

Gambar 2.18 Log Komposit Sumur SMN-2.

Sesuai data logging tersebut, maka diperoleh rata-rata lan-
daian suhu secara keseluruhan didapatkan nilai landaian 
suhu pada sumur SMN-1 sebesar 12,1 oC/100 meter atau 
sekitar 4 x landaian suhu bumi normal (± 3 °C per 100 m), 
dengan Initial Temperatur (temperatur formasi) di kedalam-
an 150 m sebesar 69,7 °C dan di kedalaman 700 m sebesar 
113,4 °C. Hal ini menunjukkan bahwa sumur SMN-1 adanya 
potensi panas bumi yang cukup menarik. Sedangkan hasil 
pengolahan data logging menunjukkan nilai landaian suhu 
pada sumur SMN-2 sebesar 13,7 0C/100 m atau sekitar 4 
kali landaian suhu bumi normal (3 0C/100 m) baru menca-
pai kedalaman 419 m, dengan suhu akhir kedalam an 419 
sebesar 59,9 oC. Berdasarkan hasil pengolahan data logging 
tersebut, menunjukan bahwa sumur SMN-1 dan SMN-2 
memperlihatkan adanya potensi panas bumi yang cukup 
menarik.

an pengeboran sumur landaian suhu sampai kedalaman 
akhir, tidak terjadi hilang sirkulasi lumpur pembilas baik 
secara partial (PLC) maupun total (TLC). Namun banyak di-
jumpai kekar-kekar gerus, rekahan-rekahan dan breksiasi 
yang sebagian terisi kalsit, mineral lempung, oksida besi, 
zeolit dan kuarsa sekunder. 

Koreksi temperatur dengan metode Horner Plot didapatkan 
nilai temperatur formasi (initial temperature) (Gambar 2.18).

Gambar 2.19 Thermal gradient (landaian suhu) sumur SMN-1.

Gambar 2.20 Besaran temperatur pada setiap kedalaman di 
SMN-2.

Gambar 2.21 Peta geologi daerah Mapos, Manggarai Timur.
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Hasil analisis air panas dan air dingin pada diagram segi 
tiga Cl-SO4-HCO3, menunjukkan bahwa air panas Ranama-
sak bertipe air klorida sedangkan air panas Ranaroko ber-
tipe klorida-bikarbonat dan keduanya memiliki pH netral 
dan diperkirakan sebagai air formasi pada batuan sedimen 
laut yang menjadi batuan dasar di daerah ini. Air panas 
Waelareng berada pada zona bikarbonat, memiliki konsen-
trasi HCO3 yang lebih dominan dibandingkan konsentrasi 
Li, Na, K, F, Cl, B, dan SO4 serta diperkirakan sebagai air per-
mukaan. Air panas Mapos dan air panas Compang Teber 
merupakan air panas sulfat yang mengalami sedikit pen-
campuran dengan air HCO3. Air panas tersebut terbentuk 
pada bagian paling dangkal dari sistem panas bumi. Air ini 
merupakan hasil kondensasi uap ke dalam air permukaan. 
Hasil analisis diagram segi tiga Na-K-Mg, memperlihatkan 
bahwa semua air panas di daerah Mapos berada pada zona 
immature waters. Hal tersebut mengindikasikan bahwa air 
panas di daerah penyelidikan dipengaruhi oleh pencam-
puran dari air permukaan.

Secara umum, hasil metoda gaya berat menunjukkan pola 
anomali densitas merendah ke arah barat (batuan breksi 
yang diselingi oleh batuan lava) hingga selatan (batuan alir-
an piroklastik dan konglomerat). Peta anomali Bouger sisa 
menunjukkan kelurusan-kelurusan berarah utara - selatan 
dan barat laut - tenggara. Hasil penyelidikan Audio Mag-
nettotellutic (AMT), menunjukkan daerah bagian tengah 
hingga selatan bukan merupakan bagian daerah sistem 
panas bumi. Sedangkan daerah bagian barat laut, diduga 
berkaitan dengan sistem panas bumi di daerah penyelidik-
an. Hasil pemodelan gaya berat dan AMT memperlihatkan 
bahwa nilai tahanan jenis rendah <20 Ohm-m dan densi-
tas rendah berada di bagian barat daya lintasan. Posisi ke-
beradaan nilai rendah tersebut berada di bagian barat laut 
daerah penyelidikan yang masih membuka kearah barat 
laut daerah ini.

Hasil kompilasi data geologi, geokimia dan geofisika, me
nunjukkan bahwa daerah prospek berada di sebelah sela-

Tabel 2.3 Karakteristik Manifestasi Panas Bumi Daerah Mapos

Gambar 2.22. Diagram segi tiga Cl-SO4-HCO3 dan Na-K-Mg

No Manifestasi Kode
Koordinat (UTM) Elevasi 

(m)

Temperatur 
Udara 
(° C)

Temperatur 
Air (° C)

Debit (l/
detik) pH

Daya Hantar 
Listrik (µS/

cm)
Keterangan

X (mS) Y (mT)

1 Air Panas 
Mapos APMP 9039323 232674 724 28,6 51,4 1,4 5,9 1300

Air panas berwarna jernih, sedikit berbau belerang, 
terasa tawar sampei sedikit asam, memiliki gelembung-
gelembung gas yang keluar secara menerus, di sekitar 
mata air panasnya memiliiki fosil sinter karbonat dan 
silika residu, dan membentu aliran air panas berupa 
Sungai Waekolang yang mengandung endapan 
lumpur bercampur sedikit belerang pada bagian dasar 
sungainya.

2 Air Hangat 
Ranamasak APRNM 9034332 240836 243 32 46,6 0,6 6,0 16216

Air hangat berwarna jernih, tidak berbau, berasa asin, 
sampai sedikit kesat, memiliki gelembung-gelembung 
gas yang keluar secara menerus, memiliki endapan 
sinter karbonat yang luas dan tebal, endapan garam, dan 
endapan oksida besi.

3 Air Hangat 
Ranaroko APRNK 9026390 240144 65 27 38 0,5 6,1 6200

Air hangat berwarna jernih, tidak berbau, berasa sedikit 
asam dan sedikit kesat, dan memiliki endapan sinter 
karbonat tipis dan oksida besi.

4
Air Hangat 
Compang 
Teber

APCT 9041552 234991 650 26,8 45 0,5 6,2 -
Air hangat berwarna jernih, tidak berbau, berasa sedikit 
asam dan sedikit kesat, dan memiliki endapan sinter 
karbonat tipis dan oksida besi.

5 Air Hangat 
Waelareng APWL 9038454 227323 707 29,3 34,3 0,5 6,1 964 Air hangatnya jernih, tidak berbau, dan berasa sedikit 

asam.

6 Air Hangat 
Nceang AHN 9044012 240248 1220 28 35 - - -

Mata air hangat muncul hanya berupa rembesan sangat 
kecil pada endapan alluvium Sungai Nceang dan lahan 
sawah, sehingga pengukuran sifat fisik dan pengambilan 
sample air mengalami kesulitan.
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Gambar 2.23 Peta anomali gaya berat

Gambar 2.24 Peta tahanan jenis per kedalaman
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tan Lereng Kompleks Gunung Anak Ranakah, dengan luas 
daerah prospek sekitar 12 km2. Potensi panas bumi dengan 
metode volumetri pada temperatur reservoir sebesar 2000C, 
diperoleh potensi sebesar 50 Mwe. Berdasarkan tingkat 
keyakinan data yang ada, terutama data gravity dan AMT 
yang masih membuka ke arah barat laut, maka daerah pa-
nas bumi Mapos termasuk dalam klasifikasi kelas sumber 
daya hipotetis.

2.6  Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika 
Daerah Panas Bumi Amohola, Kabupaten 
Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara

Secara umum daerah panas bumi Amohola tersusun oleh 
batuan metamorf yang berumur Pratersier dan batuan 
sedimen Tersier serta dikelompokkan menjadi 20 satuan 
batuan, yaitu satuan batuan meta-batugamping (Trmbg), 
satuan sekis dan sekis genesan (MTpm), satuan filit (TrJm), 
satuan kuarsit (TrJm), satuan filit dan batusabak (TrJm), 
satuan kalkarenit (Tml), satuan batupasir fosilan (Tmpe), 
satuan batupasir karbonatan (Tmpe), satuan batupasir-
ba tulempung karbonatan (Tmpe), satuan batugamping 
(Tmpe), satuan konglomerat, satuan batupasir karbonat-

an 2, satuan konglomerat karbonatan, satuan batupasir-
konglomerat karbonatan, satuan batupasir (Tmpb), satuan 
batupasir-batulempung (Tmpb), satuan batupasir-kong-
lomerat-breksi (Tmpb), satuan batulempung (Qpa), satuan 
batupasir-konglomerat (Qpa) dan endapan alluvium (Qal).

Hasil analisis air panas, pada diagram segi tiga Cl-SO4-
HCO3, air panasnya terletak pada zona klorida yang bisa 
mengindikasikan bahwa air panas/hangat Amohola 

Gambar 2.25 Model tentatif panas bumi Mapos

Tabel 2.4. Karakteristik Manifestasi Panas Bumi Daerah Amohola

No Manifestasi
Koordinat

Temperatur 
Air (° C)

Temperatur 
Udara 
(° C)

pH

Daya 
Hantar 

Listrik (µS/
cm)

Keterangan
X (mN) Y (mE) Z (m)

1 Air Hangat Amohola-1 458429 9542172 28 37,5 29,1 6,57 8770

Air hangatnya berwarna putih, sedikit berbau belerang, tidak berasa, dan 
terdapat lumut berwarna putih di sekitar mata air ada gelembung terus-
menerus dan alirannya di kolam ukuran 8 x 14 m, serta sedikit endapan 
oksida besi di sekitar mata airnya.

2 Air Panas Amohola-2 458466 9542270 24 50 26,8 6,59 8640 Air panasnya jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit terdapat lumut 
berwarna putih di sekitar mata airnya.

3 Air Hangat Amohola-3 458466 9542266 22 46,3 26,8 6,62 8860 Air panasnya jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit terdapat lumut 
berwarna hijau di sekitar mata airnya.

4 Air Hangat Amohola-4 458472 9542255 17 41,1 26,8 6,35 8820 Air panasnya jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit terdapat lumut 
tipis berwarna hijau di sekitar mata airnya.

5 Air Hangat Amohola-4a 458472 9542255 17 41,1 26,8 6,33 8990 -

6 Air Laut Amohola 488829 9542255 1 26,4 30,2 7,56 - -

7 Air Dingin Amohola-1 456785 9541551 29 27 29,3 7,35 1988 -

8 Air Dingin Amohola-2 456505 9541177 29 26,6 27 7,34 544 -

9 Air Terjun Sumbersari 471727 9533438 184 26,3 29 7,99 306 -

10 Air Sungai Sumbersari 487884 9531023 52 29,5 27,5 7,54 227 -

11 Air Hangat Sumbersari-1 471224 9529448 105 46,5 28,3 6,65 970

Air hangatnya berwarna jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan terdapat 
gelembung,  tapi tidak menerus, muncul di endapan sedimen permukaan 
yang mengalami alterasi tingkat rendah, di sekitar mata air hangatnya 
diduga terkontaminasi oleh air sungai.

12 Air Hangat Sumbersari-2 471227 9529434 115 46,5 27,1 6,7 1011

Air hangatnya berwarna jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan terdapat 
gelembung,  tapi tidak menerus, muncul di endapan sedimen permukaan 
yang mengalami alterasi tingkat rendah, di sekitar mata air hangatnya 
diduga terkontaminasi oleh air sungai.

13 Air Hangat Sumbersari-6 470804 9529735 94 33,3 27,1 6,89 796 Air hangatnya berwarna jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan terdapat 
gelembung tapi tidak menerus, kondisi air hangat berada pada kolam.

14 Air Hangat Sumbersari-8 470769 9529778 109 37,8 29,4 6,94 826 Air hangatnya berwarna jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan terdapat 
gelembung tapi tidak menerus, kondisi air hangat berada pada kolam.

15 Air Hangat Sumbersari-9 470766 9529741 109 41,3 27,9 6,76 1046 Air hangatnya berwarna jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan terdapat 
gelembung tapi tidak menerus, kondisi air hangat berada pada kolam.
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Gambar 2.26 Peta geologi daerah Amohola

Hasil analisis metode gaya berat, terdapat zona densitas 
tinggi di bagian barat laut yang diduga merupakan salah 
satu produk hasil metamorfisme batuan sedimen hasil rom-
bakan pada formasi yang lebih tua. Hal ini diduga berkaitan 
dengan aktivitas tektonik yang memiliki tegasan berarah 
barat - timur hingga barat laut - tenggara. Hasil data AMT 
menunjukkan bahwa di bagian baratlaut daerah penyelidi-
kan terdapat nilai tahanan jenis rendah <20 Ohm-m di ke-
dalaman 250 m, akan tetapi seiring dengan bertambahnya 
kedalaman nilai tahanan tersebut semakin resistif. 

Keberadaan zona lapisan penudung terlihat jelas cangku-
pannya pada kedalaman 1.000 m dengan nilai tahanan jenis 
sedang <100 Ohm-m, hal tersebut diperkirakan berkaitan 
dengan kegiatan tektonik rezim kompresi, yaitu ditandai 
dengan diendapkannya batuan sedimen yang kaya akan 
mineral lempung. Selanjutnya kegiatan tektonik terus ber-
langsung berupa gaya tarikan atau rezin regangan yang 
menghasilkan suatu cekungan sedimen di tengah daerah 
penyelidikan sehingga menghasilkan respon zona densitas 
rendah.

Gambar 2.27 Diagram segi tiga Cl-SO4-HCO3 dan 
Na-K-Mg.

1,2,3,4, dan 4a bertipe klorida dan ber-pH netral yang bisa 
mengindikasikan untuk high terrain merupakan fluida pa-
nas bumi meng alir secara lateral (outflow) dan terencerkan 
dengan air permukaan atau untuk low terrain merupakan 
fluida panas bumi yang langsung mengalir dari reservoir 
(upflow). Tipe air klorida untuk daerah Amohola mencer-
minkan adanya zona permeabel. Air hangat Sumbersari 
1,2,6,8, dan 9, dan air dingin Amohola-Sumbersari berada 
pada sudut bikarbonat yang mengindikasikan karakteristik 
air permukaan atau pada air hangat dominan percampuran 
dengan air permukaan. Berdasarkan diagram segi tiga Na-
K-Mg, mata air panas/ hangat Amohola 1,2,3,4, dan 4a dan 
Air hangat Sumbersari 1,2,6,8, dan 9 terletak pada zona im-
mature waters (sudut Mg) yang mengindikasikan ciri air per-
mukaan dan pencampuran dengan air permukaan. Meski-
pun kelompok air hangat Amohola cenderung tertarik ke 
arah zona partial equilibrium akan tetapi ada kemungkinan 
bahwa kesetimbangan NaKfeldspar dalam fluida Amoho-
la telah terganggu adanya konsentrasi Ca yang cukup tinggi 
di lingkungan tersebut.

Gambar 2.28 Kompilasi data geologi, AMT, dan gaya berat 
daerah panas bumi Amohola.

Gambar 2.29 Model tentatif panas bumi Amohola.
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Pendugaan sumber panas di daerah panas bumi Amohola 
hanya berdasarkan sejarah tektonik yang berkembang, hal 
ini dikarenakan tidak dijumpainya batuan yang berasosiasi 
dengan sumber panas maupun batuan yang telah terubah 
akibat panas. Litologi pembentuk reservoir diduga meru-
pakan batuan sedimen yang termalihkan, yang kaya akan 
rekahan dan bersifat permeabel. Sifat permeabel itu sendiri 
diakibatkan oleh rekahan yang terbentuk akibat aktivitas 
struktur sesar yang ada. Batuan penudung diperkirakan 
berupa zona batuan sedimen yang kaya akan mineral lem-
pung sehingga memiliki sifat tidak lulus air atau kedap air 
(impermeable).

Hasil kompilasi data geologi, geokimia dan geofisika, dida-
patkan delineasi daerah prospek panas bumi Amohola se-
luas 14 km2, sedangkan daerah prospek Sumber Sari seluas 
5 km2. Potensi panas bumi pada tahap sumber daya hipote-
tis menggunakan metode volumetri, daerah Amohola dan 
daerah Sumber Sari dengan temperatur reservoir masing-
masing sebesar 150 °C dan 165 °C, diperoleh besarnya po-
tensi panas bumi yaitu 18 Mwe dan 12 Mwe.

2.7  Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika 
Daerah Panas Bumi Pariangan, Kabupaten 
Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

Stratigrafi daerah penyelidikan, terdiri dari satuan batu-
sabak, metagamping, metabatupasir, granit, batupasir 
kuarsa, kong lomerat, jatuhan piroklastik tua, produk vu-
kanik tua Raja, lava pra-marapi, jatuhan piroklastik marapi, 
aliran piroklastik marapi, lava Marapi, Lahar Marapi, Lava 
Sibakaljawi, Aliran Piroklastik Sibakaljawi, Jatuhan Piroklas-
tik Sibakaljawi, Lava parapati, Aliran Piroklastik Parapati, 
Jatuhan Piroklastik Parapati, Lava Gantung, Aliran Piroklastik 
Gantung, Jatuhan Piroklastik Gantung. Karakteristik mani
festasi panas bumi daerah ini dapat dijelaskan pada Tabel 
2.5.

Hasil plotting diagram tipe air, semua air panas di daerah 
Pariangan dan sekitarnya bertipe bikarbonat, dengan kon-
sentrasi SiO2, HCO3, SO4, dan Cl cukup tinggi, sebagai indi-
kasi adanya fluida panas pada pembentukan air panas di 
Pariangan. Plotting pada diagram Na-K-Mg, menunjukkan 
bahwa 3 air panas Pariangan berada pada zona immature 

Gambar 2.30 Peta geologi daerah Pariangan, Sumatera Barat.

No. Nama/Lokasi
Koordinat (UTM) T.ap

pH
debit EC

X (m) Y (m) (oC) (L/det) (µS/cm)

1 AP. Pariangan 1 666034 9949313 48,66 6,25 2 2900
2 AP. Pariangan 2 666000 9949310 48,44 6,18 2 2700
3 AP. Pariangan 3 666004 9949305 48,25 5,95 1 3040
4 AH. Sopan Didih 677828 9948061 34,60 6,08 2 1900
5 AH. Batubasa 668869 9945192 32,00 6,80 2 560
6 AH. Galo Gandang 669897 9944056 30,59 6,25 0,5 550
7 AH. Koto Baru 657216 9954695 31,34 4,12 3 1042
8 AH. Maninjau 636613 9967602 36,80 7,53 2 332

Tabel 2.5. Karakteristik Manifestasi Panas Bumi Daerah Pariangan
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water, mengindikasikan bahwa reaksi antara fluida dengan 
batuan reservoir telah tercampur oleh air dingin di permu-
kaan, di dukung oleh keberadaan sekitar pemunculan air 
panas terdapat sinter karbonat. Sama halnya untuk sampel 
air hangat yang lainnya terletak pada zona immature wa-
ter, karena faktor kontaminasi yang dominan air permukaan 
pada air hangat tersebut.

Anomali gaya berat yang meliputi anomali Bouguer, re-
gional dan sisa menunjukkan liniasi-liniasi kontur sebagai 
indikasi adanya struktur geologi berupa sesar dengan arah 
dominan barat laut - tenggara dan dibagian tenggara de-
ngan liniasi kontur berarah barat daya - timur laut. Liniasi 
dengan arah yang sama juga ditunjukkan oleh hasil sebaran 
tahanan jenis dari data AMT yang diindikasikan oleh diskon-
tinuitas/kontras nilai tahanan jenis. Indikasi dari kedua me-
tode tersebut, menunjukkan sesar yang dominan di daerah 
ini berarah barat laut - tenggara dan barat daya - timur laut, 
pengaruh sesar ini menerus sampai ke permukaan karena 
terindikasi mulai dari anomali Bouguer dan regional yang 

diasumsikan representasi kedalaman dan terindikasi juga di 
anomali residual/sisa, sedangkan dari data sebaran tahanan 
jenis dari data AMT mulai kedalaman dangkal hingga ke-
dalaman 1000 m masih terlihat liniasi struktur yang berarah 
barat laut - tenggara, begitupun di bagian tenggara se-
baran tahanan jenis yang mengindikasikan struktur ber arah 
barat daya - timur laut.

Penampang hasil pemodelan tahanan jenis 2D dari data 
AMT pada lintasan 2, menggambarkan susunan lapisan 
batu an model sistem panas bumi digambarkan dengan 
lapisan permukaan yang diikuti oleh lapisan metamorf, 
kemudian batuan granit dan batuan metamorf terdapat 
lapisan dengan tahanan jenis rendah (<30 Ohm-m) yang 
telah mengalami proses hidrotermal yaitu berupa batuan 
alterasi, yang diperkirakan merupakan batuan penudung 
(caprock), sedangkan di lapisan bawahnya terdapat la-
pisan dengan tahanan jenis sedang (40-200 Ohm-m) yang 
diperkirakan merupakan reservoir dari sistem panas bumi 
dengan kedalaman sekitar 1.500 m.

Gambar 2.31 Diagram segi tiga Cl-SO4-HCO3 dan Na-K-Mg

Gambar 2.32 Anomali gaya berat sisa dan sebaran tahanan jenis kedalaman 500 m.

Anomali gaya berat rendah dan nilai tahanan jenis tinggi diindikasikan dengan batuan sedimen

Anomali gaya berat tinggi dan nilai tahanan jenis tinggi diindikasikan dengan batuan metamorf

Mata air panas

Tahanan Jenis Kedalaman 500 meter Anomali Bougeur

Struktur Terduga
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Daerah panas bumi Pariangan merupakan bagian dari sis-
tem panas bumi Gunung Marapi sebagai gunung api aktif 
tipe A dengan bentukan high terrain atau dataran tinggi, 
dengan keterdapatan manifestasi berlimpah berupa fuma-
rol maupun solfatar di bagian kawah aktif serta distribusi 
air panas di sekeliling tubuh/ lereng gunungnya. Sumber 
panas berasal dari aktifitas vulkanik Gunung Marapi. Batuan 
penudung di daerah panas bumi Pariangan diindikasikan 
oleh keberadaan alterasi batuan bertipe argilik, sedang-
kan reservoir diduga berada di lingkungan batuan vulkanik 
praMarapi dan batuan metamorfik. Komposisi kimia fluida 
yang bertipe bikarbonat dengan nilai SiO2 dan daya han-
tar listrik yang tinggi, diduga merupakan tepian upflow dari 
sistem panas bumi Marapi, dimana air dari dalam/deep wa-

ter tertahan oleh batuan alterasi di sekitar Pariangan serta 
mengalir kearah barat membentuk mata air panas Kotabaru 
dan ke tenggara membentuk mata air panas Sopandidih. 
Nilai Hg dan CO2 serta analisis rekahan menunjukkan ada-
nya kemungkinan di sekitar air panas pariangan ke arah 
puncak merupakan zona upflow. 

Area prospek berdasarkan hasil kompilasi geologi struk-
tur, anomali geokimia CO2 dan Hg serta anomali geofisika, 
diperoleh luas area prospek panas bumi Pariangan sekitar 
18,8 km2 dengan potensi sumberdaya hipotetis sebesar 74 
MWe.

2.8  Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika 
Daerah Panas Bumi Kalawat, Kabupaten 
Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

Secara umum daerah penyelidikan didominasi oleh lava 
andesit basal, aliran piroklastik dan jatuhan piroklastik de-
ngan komposisi scorea dan batuapung (pumice) yang ber-
umur Tersier hingga Kuarter, dan dikelompokkan menjadi 
20 satuan batuan, yaitu satuan batuan Vulkanik Tua Ton-
dano, Lava Taedei, Silisifikasi, Lava PraKlabat, Lava Klabat 
1, Lava Klabat 2, Lava Klabat 3, Lava Klabat 4, Lava Klabat 
5, Lava Klabat 6, Lava Klabat 7, Lava Klabat 8, Lava Klabat 9, 
Aliran Piroklastik Klabat 1, Aliran Piroklastik Klabat 2, Aliran 
Piroklastik Klabat 3, Lahar Klabat, Lava Parasitik Sunedi, Lava 
Parasitik Timanapah, Jatuhan Piroklastik Klabat. Karakteris-
tik manifestasi panas bumi daerah ini dapat dilihat di Tabel 
2.6.

Gambar 2.33 Model tentatif panas bumi Pariangan.

No Nama/Lokasi Desa X Y T ap Debit (lt/
dt) pH DHL (µm/

cm)

1 AP Kaleosan 1 Kaleosan 713273 157964 88,7 0,1 6,75 2000

2 AP Kaleosan 2 Kaleosan 713334 157995 68,5 1 6,83 1434

3 AP Kaleosan 3 Kaleosan 713207 157774 88,5 0.5 6,96 1910
4 AP Kaleosan 4 Kaleosan 712998 158057 87,5 0,1 7,17 1970

5 AP Sampiri 1 Sampiri 715349 154322 40,9 1 7,13 392

6 AP Sampiri 2 Sampiri 715036 153826 42,4 0,2 7,2 518

7 AP Sawangan Sawangan 715342 153913 39,7 2 7,12 214

Tabel 2.6 Karakteristik Manifestasi Panas Bumi Daerah Kalawat

Gambar 2.34 Peta geologi daerah 
Kalawat, Sulawesi Utara.
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Sesuai diagram segitiga Cl-SO4-HCO3 yang memperlihatkan 
bahwa kelompok mata air panas Kaleosan termasuk dalam 
tipe klorida. Indikasi fisik di lapangan memperlihatkan 
bahwa kelompok air panas Kaleosan mempunyai tempera-
tur yang cukup tinggi disertai dengan hembusan gas yang 
cukup intensif. Indikasi kimia fluida air panas menunjukkan 
kandungan klorida yang tinggi pada fluida tersebut (±400 
ppm) dan nilai daya hantar listrik (DHL) yang tinggi seki-
tar 2.000 µS/cm. Kandungan klorida yang tinggi menun-
jukkan bahwa fluida panas berasal langsung dari reservoir 
dan sedikit terjadi pencampuran dengan air permukaan, 
sedang kan nilai DHL tinggi diperkirakan akibat interaksi 
fluida panas dengan batuan di kedalaman. Untuk air panas 
lainnya yaitu Sampiri dan Sawangan, yang bertemperatur 
rendah, mempunyai tipe bikarbonat. Hal ini diperkirakan 
adanya pencampuran yang intensif antara fluida panas 
dengan air permukaan. Hasil pengeplotan dalam diagram 
segitiga Na/1000K/100√Mg menunjukkan kelompok 
mata air panas Kaleosan berada di perbatasan zona partial 
equilibrium dan immature water. Hal ini menunjukkan bah-
wa kelompok air panas Kaleosan berasal dari kedalam an 
namun ada pengaruh atau pencampuran dengan air per-
mukaan. Sedangkan air panas Sampiri dan Sawangan ber-
ada di zona immature water, yang mengindikasikan bahwa 
air panas ini dominan dipengaruhi oleh air permukaan.

Hasil analisis data gaya berat menunjukan adanya pola 
struktur radial di sekitar Gunung Kalabat dan struktur me-
manjang beararah baratlaut-tenggara. Nilai sebaran densi-
tas rendah berada di sekitar manifestasi air panas Kaleosan 
dan Sampiri yang diinterpretasikan sebagai zona lemah dan 
mungkin bertindak sebagai reservoir dari sitem panas bumi 
Kalawat. Hasil analisis data AMT memperlihatkan adanya 
sebaran tahananan jenis rendah di bagian barat daya dae-
rah penyelidikan. Nilai tahananan jenis rendah tersebut 
merefleksikan endapan piroklastik tondano, sedangkan 
nilai tahanan jenis rendah yang berada di sekitar manifes-
tasi Kaleosan dan Sampiri diperkirakan merupakan zona 
ubahan. Nilai tahanan jenis sedang muncul di bawah nilai 
tahanan jenis rendah, diduga berkaitan dengan keberadaan 
reservoir yang muncul mulai pada kedalaman 1.000 m. Hasil 
pemodelan gaya berat dan penampang tahanan jenis ana-

lisis menggambarkan bahwa caprock dan reservoir sistem 
panas bumi Kalawat diduga berada pada litologi endapan 
piroklastik Tondano.

Gambar 2.35 Diagram segi tiga Cl-SO4-HCO3 dan Na-K-Mg

Gambar 2.36 Anomali gaya berat sisa dan sebaran tahanan 
jenis kedalaman 1.000 m.

Area keprospekan di daerah panas bumi Kalawat berdasar-
kan data geologi, geokimia dan geofisika berada disekitar 
kemunculan mata air panas Kaleosan dan Sampiri dengan 
luas sekitar 25 km2, dengan potensi sumberdaya hipotetis 
sebesar 51 Mwe.

Gambar 2.37 Model tentatif panas bumi Kalawat.
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2.9 Survei Magnetotelurik dan TDEM daerah Panas 
Bumi Way Selabung, Kabupaten OKU selatan, 
Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil survei MT dan TDEM di daerah panas 
bumi Way Selabung telah dilakukan pada 36 titik ukur MT 
dan 30 titik ukur TDEM yang tersebar membentuk 11 buah 
lintasan dengan jarak antar titik ukur sekitar 1.000 m. Secara 
umum kualitas data MT untuk frekuensi tinggi di daerah ini 
cukup baik. Data TDEM secara umum kualitasnya baik di-
mana tidak terlalu banyak noise yang terlihat dari data hasil 
pengukuran.

Sebaran tahanan jenis secara lateral memperlihatkan pola 
lineasi berarah barat laut - tenggara yang diinterpretasikan 
sebagai struktur sesar. Dilihat dari atas hingga ke bawah, 
pola lineasi tersebut cenderung tetap, ditandai dengan ke-
munculan struktur antitetik yang berarah hampir utara sela-
tan mulai di kedalaman 1.250 m. Kemunculan sesar antitetik 
ini merupakan indikasi adanya pergerakan aktif dari Sesar 
Besar Sumatera. Sesar-sesar aktif inilah yang diperkirakan 
menjadi pengontrol utama sistem panas bumi di daerah 
ini. Di bagian tengah terlihat adanya sebaran tahanan jenis 
rendah dari kedalaman 500 m hingga kedalaman 1.250 m. 
Zona tahanan jenis ini diinterpretasikan sebagai batuan 
penudung pada sistem panas bumi daerah Way Selabung. 
Pada kedalaman 1.250 – 1.500 m sebaran tahanan jenis 
rendah tersebut cenderung mengecil dan mulai muncul 
tahanan jenis sedang. Zona tahanan jenis sedang ini diin-
terpretasikan sebagai batas antara batuan penudung dan 
puncak zona reservoir. 

Nilai Tahanan jenis rendah yang tersebar di sebelah barat 

laut dan tenggara diperkirakan berbeda dengan tahanan 
jenis rendah yang berada di bagian tengah. Tahanan jenis 
rendah yang berada di baratlaut dan tenggara cenderung 
memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
nilai tahanan jenis rendah di sebelah baratdaya, sehingga 
diinterpretasikan sebagai aliran piroklastik Ranau dan ba-
tuan sedimen tersier yang merupakan batuan dasar dari sis-
tem panas bumi di daerah ini. Tahanan jenis tinggi tersebar 
di sebelah selatan dan bagian tengah daerah survei. Zona 
tahanan jenis tinggi ini diinterpretasikan sebagai batuan 
beku yang menjadi indikasi terdapatnya sumber panas.

Batuan ubahan biasanya memiliki sifat fisika yang berbe-
da dengan batuan yang masih segar. Salah satu sifat fisika 
yang berubah adalah tahanan jenis batuan. Tahanan jenis 
batuan ubahan umumnya lebih rendah daripada tahanan 
jenis batuan yang masih segar. Tahanan jenis yang diin-
terpretasikan sebagai batuan ubahan tersebar di bagian 
te ngah dari dekat permukaan hingga kedalaman sekitar 
1.250 m dengan ketebalan antara 1.000 m hingga 1.500 
m. Di bagian bawahnya tersebar nilai tahanan jenis sedang 
yang diinterpretasikan sebagai zona reservoir. Karena zona 
reservoir umumnya memiliki nilai tahanan jenis lebih tinggi 
daripada batuan penudung. Puncak dari reservoir ini be-
rada pada kedalaman sekitar 1.250 m di bawah permukaan 
tanah dan memiliki ketebalan sekitar 1.000 m.

Daerah prospek panas bumi Way Selabung diperkirakan 
ber ada di bagian tengah dengan luas sekitar 27 km2. De-
ngan menggunakan asumsi temperatur bawah permukaan 
174 oC dan temperatur cut-off yang digunakan 150 oC, es-
timasi potensi energi panas bumi daerah Way Selabung 
sebesar 70 MWe termasuk pada kelas cadangan terduga.

Gambar 2.38 Sebaran 
Tahanan jenis per 
kedalaman.

Gambar 2.39 Interpretasi model tahanan jenis 3D. Gambar 2.40 Peta kompilasi geosain daerah panas bumi Way 
Selabung.
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Pemuktahiran data dan neraca sumber daya energi meli
puti komoditas batubara, bitumen padat, CoalBed Methane 
(CBM) dan panas bumi. Hingga tahun 2014, database batu
bara terdiri dari 393 lokasi, bertambah 20 lokasi baru dari 
tahun sebelumnya. Lokasi batubara tersebut tersebar di Pu
lau Sumatera, Pulau Jawa bagian barat, Pulau Kalimantan, 
Pulau Sulawesi bagian selatan, dan Pulau Papua. Bitumen 
padat sebanyak 71 lokasi yang tersebar di Pulau Sumatera, 
Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi bagian 
selatan dan tenggara, serta di Pulau Papua. Titik lokasi bi
tumen padat bertambah 4 lokasi hasil penyelidikan Pusat 
Sumber Daya Geologi Tahun 2013. Coalbed Methane (CBM) 
sebanyak 16 lokasi hasil penyelidikan Pusat Sumber Daya 
Geologi, yang tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Kali
mantan, bertambah 3 lokasi dari tahun 2013, yaitu penge
boran CBM di Muara Kilis dan Sumai (Jambi) dan Berau (Ka
limantan Timur). 

Hasil pemuktahiran data dan neraca sumber daya energi 
pada tahun 2014, diperoleh sumber daya 124.796 miliar 
ton dan cadangan 32.384 miliar ton. Perbandingan sum
ber daya batubara tahun 20102013 dapat disajikan pada 
gambar 3.1. Kualitas, Sumber daya dan cadangan Batubara 
Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Sebaran potensi 
batubara tiap pulau dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Sumber daya Batubara untuk Tambang Dalam adalah sebe
sar 41,12 miliar ton. Naik sebesar 0,16 miliar ton dari tahun 
2013 (40,96 miliar ton). Grafik perubahan nilai sumber daya 
batubara tambang dalam dapat dilihat dan sumber daya 
batubara tambang dalam tahun 2014 dapat disajikan pada 
Gambar 3.2. 

Total sumber daya bitumen padat adalah sebesar 11.629,85 
juta ton batuan, naik sebesar 23,18 juta ton dari tahun 2013. 

Gambar 3.1 Grafik perubahan nilai sumber daya dan cadangan 
batubara tahun 2010 – 2014.

Grafik perubahan nilai sumber daya bitumen padat dapat 
dilihat pada Gambar 3.3 dan sebaran potensi sumber daya 
bitumen padat dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Coal Bed Methane yang juga disebut sebagai Gas Metana 
Batubara merupakan gas yang terdapat dalam lapisan ba
tubara, komposisinya terdiri dari methane, CO2, CO, N2, dan 
ethane.

Sampai tahun 2014 ini, sumber daya hipotetik CBM Indo
nesia adalah sebesar 7.533.169.806 Cuft = 7,533 BCuft yang 
terdapat di 16 lokasi. Tiga lokasi baru adalah di Muara Kilis 
(Jambi), Sumai (Jambi), dan Berau (Kalimantan Timur). Ter
dapat kenaikan sumber daya sebesar 0,59 Bcuft dari tahun 
sebelumnya (Gambar 3.4).

Status potensi energi panas bumi hingga bulan November 
tahun 2014 terdapat penambahan jumlah daerah potensi 
panas bumi Indonesia sebanyak 6 lokasi dari 312 lokasi 
pada tahun 2013, menjadi 318 lokasi di tahun 2014 den
gan total potensi 29.064 Mwe, sumber daya sebesar 12.466 
Mwe dan cadangan 16.598 Mwe, dapat disajikan pada Tabel 
3.4

Tabel 3.1 Kualitas, Sumber Daya, dan Cadangan Batubara Indonesia (Status Desember 2014)

Pemutakhiran Neraca Sumber Daya Energi3

Kualitas
Sumber Daya (juta Ton) Jumlah Cadangan (juta ton)

Hipotetik Tereka Tertunjuk Terukur Total % Terkira Terbukti Total

Kalori Rendah 1.755,29 8.904,23 10.299,52 11.406,36 32.365,39 25,93 5.660,67 3.532,53 9.193,20

Kalori Sedang 16.808,73 23.832,02 16.507,93 24.521,63 81.670,31 65,44 16.403,63 4.289,00 20.692,63

Kalori Tinggi 874,78 2.485,34 2.082,74 3.082,87 8.644,72 6,93 505,76 1.047,97 1.553,73

Kalori Sangat tinggi 13,61 1.289,22 421,28 392,21 2.116,32 1,70 769,95 175,33 945,18

Total 19.452,40 36.510,80 29.311,47 39.522,07 124.796,74 100,00 23.339,91 9.044,83 32.384,74

Catatan:
1. Kualitas berdasarkan kelas nilai kalori                                                              2. Kelas Sumber daya Batubara    3. Kelas Cadangan
a. (Keppres No. 13 Tahun 2000 diperbaharui dengan PP No. 45 Tahun 2003           a. Terukur                                       a. Terbukti
b. Kalori Rendah < 5100 kal/gr                                                                               b. Tertunjuk                                    b. Terkira
c. Kalori Sedang 5100 – 6100 kal/gr                                                                       c. Tereka 
d. Kalori Tinggi > 6100 – 7100 kal/gr                                                                     d. Hipotetik
e. Kalori Sangat Tinggi > 7100 kal/gr
Catatan:
1. Nilai Sumber Daya dan Cadangan Status Desember 2014 masih menunggu laporan perusahaan PKP2B untuk tahun 2014 yang RKAB-nya akan dilaksanakan pada bulan 

Januari 2015.
2. Nilai sumber daya dan cadangan status 2014 akan dikeluarkan bulan Februari 2015.
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Tabel 3.2 Sumber daya dan cadangan batubara per provinsi status 2014.

Gambar 3.2 Sumber daya batubara tambang dalam Indonesia, 2014. Gambar 3.3 Grafik perubahan nilai sumber daya Bitumen Padat (Oil Shale 
dan Tar Sand) tahun 2010 – 2014.

Gambar 3.4 Grafik nilai sumber daya coalbed methane tahun 2011 – 2014.

No Pulau Provinsi Sumber Daya (juta Ton) Cadangan (Juta Ton)
Hipotetik Tereka Tertunjuk Terukur Total Terkira Terbukti Total

1
Jawa

Banten 5,47 5,75 4,86 2,72 18,80 0,00 0,00 0,00
2 Jawa Tengah 0,00 0,82 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00
3 Jawa Timur 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
4

Sumatera

Aceh 0,00 346,35 13,89 90,40 450,64 0,00 0,00 0,00
5 Sumatera Utara 0,25 7,00 0,00 19,97 27,22 0,00 0,00 0,00
6 Riau 12,79 243,12 643,82 900,34 1.800,07 54,49 633,34 587,83
7 Sumatera Barat 20,41 249,50 231,15 249,45 795,52 0,00 158,43 158,43
8 Jambi 530,01 1.029,66 577,57 87,62 2.224,85 17,84 76,45 94,29
9 Bengkulu 0,00 2,12 118,81 71,14 192,07 0,00 18,95 18,95
10 Sumatera Selatan 12.409,88 12.442,27 14.897,18 10.476,98 50.226,31 9.944.81 2.053,46 11.998,27
11 Lampung 0,00 106,95 0,00 0,94 107,89 0,00 0,00 0,00
12

Kalimantan
Kalimantan Barat 2,26 477,69 6,85 4,70 491,50 0,00 0,00 0,00

13 Kalimantan Tengah 222,24 1.801,49 651,91 750,98 3.426,61 234,32 440,46 574,78
14 Kalimantan Selatan 0,00 8.126,46 3.484,85 4.865,70 16.477,01 1.169,93 2.475,33 3.645,26
15 Kalimantan Timur 6.140,06 11.540,78 8.551,35 21.948,22 48.180,22 11.918,46 3.188,35 15.106,81
16 Sulawesi Sulawesi Selatan 0,00 48,81 129,22 53,09 231,12 0,06 0,06 0,12
17 Sulawesi Tengah 0,00 1,98 0,00 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00
18 Maluku Maluku Utara 8,22 0,00 0,00 0,00 8,22 0,00 0,00 0,00
19 Papua Papua Barat 93,66 32,82 0,00 0,00 126,48 0,00 0,00 0,00
20 Papua 7,17 2,16 0,00 0,00 9,33 0,00 0,00 0,00

Total Indonesia 19.452,40 36.510,80 29.311,47 39.522,07 124.796,74 23.339,91 9.044,83 32.384,74
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Tabel 3.3 Sumber Daya Bitumen Padat per Pulau Status Desember 2014

Tabel 3.4 Potensi Panas Bumi Indonesia status Desember 2014

Tabel 3.5 Tahapan penyelidikan potensi panas bumi tahun hingga tahun 2014

Gambar 3.5 Status Tahapan Penyelidikan Potensi 
Panas Bumi Status 2014.

No Lokasi Kandungan Minyak
(liter/tons)

Sumberdaya (juta ton)

Hipotetik Tereka Total

1 Sumatra 1 - 256 10.067,71 1.067,71 11.114,38

2 Jawa 5 – 140 27,47 7,26 34,73

3 Kalimantan 1 – 102 146,51 94,24 240,75

4 Sulawesi 4 – 248 89,85 76,79 166,64

5 Maluku 1 – 5 39,29 0,00 39,29

6 Papua 5 - 40 34,07 0,00 34,07

TOTAL 10.383,85 1.246,00 11.629,85

Pulau Jumlah 
Lokasi

Energi Potensi (Mwe)
Total TerpasangSumber Daya Cadangan

Spekulatif Hipotetis Terduga Mungkin Terbukti
Sumatra 93 3.153 2.548 6.790 15 380 12.886 122
Jawa 71 1.672 1.839 3.786 658 1.815 9.770 1.134
Bali-Nusa Tenggara 33 427 417 1.013 0 15 1.872 5
Kalimantan 14 145 0 0 0 0 145
Sulawesi 76 1.309 337 1.374 150 78 3.248 80
Maluku 30 545 76 450 0 0 1.071

Papua 3 75 0 0 0 0 75
Total 320 7.326 5.217 13.413 823 2.288 29.067 1.341

12.543 16.524
29.067

No Jenis Jumlah Lokasi Persentase (%)

1 Pendahuluan Awal 149 46,86

2 Pendahuluan 31 9,75

3 Rinci dan Landaian Suhu 123 36,68

4 Siap dikembangkan 6 1,89

5 Terpasang 9 2,83

Total 318 100
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4.1 Penyiapan Data dan Informasi Sumber Daya 
Geologi untuk Pengusulan Wilayah Prospek 
Batubara dan CBM

Kegiatan ini bertujuan menyiapkan data dan informasi 
sumber daya geologi sebagai bahan usulan rekomendasi 
wilayah prospek Batubara dan CBM Tahun 2014 kepada 
Pemerintah Daerah untuk dijadikan Wilayah Pertambangan.

Untuk Batubara dan CBM terdapat di 14 (empat belas) 
wilayah prospek, yaitu 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Tebo 
Provinsi Jambi meliputi Pamayungan, Semambu, Sekalau, 
Sumai, Muara Kilis, Jelutih, dan Pematang Gajah; sedang-
kan di Papua terdapat 5 (lima) prospek batubara meliputi 
wilayah Potaway, Danau Nisa, Waropko, Kaimana, Ransiki 
dan 2 (dua) wilayah prospek CBM yaitu Daerah Srijaya Mak-
mur, Kabupaten Musirawas (Sumatera Selatan) dan Paser 
(Kalimantan Timur).

4.2 Penyiapan Data dan Informasi Sumber Daya 
Geologi untuk Pengusulan Wilayah Kerja 
Pertambangan (WKP) Panas Bumi

Maksud kegiatan adalah penyiapan data dan informasi 
sumberdaya geologi untuk pengusulan WKP terutama data 
geosain dan kelayakan teknis dari potensi yang ada se-
cara terintegrasi dengan tujuan untuk menyiapkan usulan 
Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi.

Hasil kegiatan adalah ada 3 (tiga) wilayah panas bumi 
yang diusulkan menjadi WKP Panas Bumi meliputi Daerah 
Sumani Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat; Dae-
rah Cubadak-Talu Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera 
Barat dan Daerah Bittuang Kabupaten Tana Toraja Provinsi 
Sulawesi Selatan.

Gambar 4.1 Wilayah prospek batubara di Provinsi Jambi. Gambar 4.2 Wilayah prospek batubara di Pulau Papua.

Gambar 4.3 Wilayah prospek CBM di Paser, Kalimantan 
Timur.

Gambar 4.4 Wilayah prospek CBM di Sumatera Selatan.

Penyiapan Wilayah Kerja Energi Fosil dan Panas Bumi4
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Panas bumi daerah Sumani bercirikan sumber panas berasal 
dari sisa panas dari dapur magma, lapisan penudung beru-
pa batuan piroklastik yang teralterasi, reservoir diperkirakan 
berada di kedalaman 1.250-1.500 m terletak di sekitar air 
panas. Hasil kompilasi data geologi, geokimia dan geofisika 
diperoleh luas daerah prospek sekitar 10 km² dengan besar 
potensi cadangan terduga adalah 36 MWe.

Panas bumi daerah Cubadak-Talu bercirikan sumber panas 
berasal aktivitas vulkanik Kuarter di Bukit Sadang dan Tom-
bangpinang yang masih menyimpan sisa panas dari dapur 
magma, lapisan penudung berasal dari alterasi pada batu-
an piroklastik, reservoir diperkirakan berada di kedalam an 
2.000 m terletak di sekitar air panas. Hasil kompilasi data 

geo logi, geokimia dan geofisika diperoleh luas daerah 
prospek sekitar 12 km² dengan besar potensi cadangan ter-
duga adalah 54 MWe.

Panas bumi daerah Bittuang bercirikan sumber panas ber-
asal aktivitas vulkanik termuda Gunung Karua yang masih 
menyimpan sisa panas dari dapur magma, lapisan penu-
dung adalah batuan vulkanik Karua, reservoir diperkirakan 
berada di kedalaman 1.000 m. Hasil kompilasi data geologi, 
geokimia dan geofisika diperoleh luas daerah prospek seki-
tar 12 km² dengan besar potensi cadangan terduga adalah 
34 MWe.

Gambar 4.5 Peta usulan WK Panas Bumi Sumani.

Gambar 4.6 Peta Usulan WK Panas Bumi Cubadak-Talu.

Gambar 4.7 Peta usulan WK Panas Bumi Bittuang.
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5.1 Metalogeni

Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri lebih 
dari 17.000 pulau dan terletak pada busur gunung api yang 
memanjang dari bagian barat sampai bagian timur. Busur 
gunung api ini merupakan daerah mineralisasi utama yang 
mana 80% dari busur sepanjang 9.000 km ini diketahui 
mempunyai kandungan mineral. Mineralisasi yang terjadi 
di wilayah ini pada umumnya terjadi pada busur kepulauan 
maupun kontinen.

Maksud penelitian untuk melakukan pengamatan dan 
pengambilan percontoh batuan di lapangan baik batuan 
segar, batuan terubah, batuan termineralisasi maupun batu
an dari cebakan mineral yang didapatkan di daerah peneli
tian. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi tipe 
mineralisasi, proses pembentukan mineral logam (metallo
genesis), kaitannya dengan batuan vulkanik (afinitas mag
matisme) dan akhirnya menentukan potensi sumber daya 
mineral.

Kegiatan Tahun 2014 telah dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu 
Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepu
lauan Riau dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
Penelitian meliputi mineralisasi logam dasar dan petrologi 
batuan vulkanik dan intrusi Tersier.

5.1.1 Metalogeni Daerah Lingga

Penelitian dilakukan pada daerah Kabupaten Lingga yang 
meliputi Pulau Lingga, Pulau Selayar, dan Pulau Singkep, 
Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
Klasifikasi batuan granitik di wilayah Kabupaten Lingga ber
dasarkan data Makroskopis, Mikroskopis, Geokimia, Geolo
gi Regional. Terdapatnya sebaran REE pada beragam jenis 
contoh dan pada weathered layers of granites.

Gambar 5.1 Peta Metalogeni Indonesia.

Keterdapatan mineral termineralisasi dalam suatu pola lajur 
metalogeni yang terkait dengan kondisi geologi, tektonik 
dan struktur geologi di wilayah Indonesia. Lajur metalo
geni ini merupakan panduan dasar bagi investor untuk me
lakukan eksplorasi lebih lanjut dalam rangka pengusahaan 
mineral. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral 
memerlukan dukungan data dan informasi yang lengkap 
dan akurat. Ketersediaan data dan informasi ini dirasakan 
sangat penting untuk membantu pemerintah melalui inves
tor dalam pengusahaan sumber daya mineral.

Gambar 5.2 Lokasi Penelitian Metallogeni Tahun 2014.

Gambar 5.3 Lokasi pengambilan percontoh di Pulau Lingga, 
Selayar, dan Singkep.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menguatkan/
menolak hasil penelitian terdahulu. Aplikasi pada berba
gai lokasi lain di Indonesia. Dalam rangka pendataan REE 
nasional untuk mengetahui potensipotensi REE lainnya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data 
metalogeni dan magmatisme daerah penelitian yang lebih 
lengkap. Melengkapi data yang masih diperlukan dalam 
penyusunan peta metalogeni, termasuk studi alterasi dan 
mineralisasi. Melokalisir lajur metalogeni dan magmatisme 
secara lebih rinci

Seluruh percontoh granitoid dari wilayah studi mengan
dung biotit dan/atau muskovit maupun horenblenda de
ngan kadar beragam. Seluruh percontoh granitik berstruk
tur holokristalin dengan ukuran kristal kasar. Biotit domi
nan dari pada muskovit pada lima dari sepuluh percontoh, 

Mineral Logam5
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muskovit mendominasi pada satu percontoh, dan tak ada 
dominasi mika tertentu pada empat contoh lain. Keter
dapatan biotit, muskovit, dan horenblenda melalui ana
lisis petrografi turut memperkuat dugaan bahwa batuan 
granitik di sini adalah tipeS atau tipeI (seperti: Chappell 
& White, 2001; Bea drr., 2003; Eyal drr., 2004; Antunes drr., 
2008; Ray drr., 2011).

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu seluruh granitoid 
pada Granit Muncung adalah granit bertipeS walau terda
pat dua fasies berbeda. Kandungan REE cukup tinggi pada: 
granitoid, metasedimen, saringan tailing. Pola spider pada 
granitoid mirip dengan metasedimen yang menguatkan 
hipotesa granit disana sebagai tipeS. REE soil< saprolit < 
host rock granitoid < laterit. Perbandingan dengan REE di 
Bangka-Belitung. Isotop O dan Sr memerlukan klasifikasi 
lebih lanjut. Perbandingan terhadap base rock serupa atau 
lainnya.

berumur dari Karbon sampai dengan Trias. Pelapukan batu 
granit membentuk lengkunganlengkungan dan terakumu
lasi hasil pelapukan yang mencapai beberapa meter (310 
m) dan di bawahnya terletak batu granit yang segar.

Dari hasil kegiatan ini akan terkumpul data geokimia dari 
wilayah Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun. Hasil 
penelitian dapat bermanfaat bagi perencanaan wilayah 
setempat, maupun Indonesia dalam skala nasional. Bagi 
wilayah setempat, buah kegiatan ini dapat digunakan se
bagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan 
daerah. Kepentingan nasional juga dapat dimajukan dalam 
pencarian dan eksploitasi mineral dalam rangka pembang
unan ekonomi Indonesia.

Dalam penelitian ini diperoleh beragam jenis batuan sedi
men dan beberapa jenis batuan beku vulkanik. Lokasi lain
nya yang telah menjadi tujuan kegiatan akan diperiksa pada 
sesi berikutnya. Setelah kadar REE pada setiap percontoh 
diketahui melalui analisis laboratorium, tim ini kemu
dian dapat membuat pembahasan lebih lanjut mengenai 
kecenderung an level REE pada setiap jenis batuan. Selain 
itu diperoleh lebih banyak lagi data megaskopis maupun 
percontoh untuk diperiksa secara mikroskopis maupun 
geokimia. Tanpa adanya hasil analisis laboratorium sulit un
tuk mendapatkan kesimpulan akhir yang kuat.

Gambar 5.4 Sampel muscovit

5.1.2 Metalogeni Daerah Bintan dan Karimun

Penelitian ini dilakukan di daerah Pulau Bintan dan Pulau 
Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Bintan berada 
pada koordinat 00⁰ 45’ hingga 01⁰ 15’ Lintang Utara dan 
104⁰ 10’ hingga 104⁰ 50’ Bujur Timur, sedangkan Pulau kari
mun pada 00⁰ 45’ hingga 01⁰ 15’ Lintang Utara dan 103⁰ 15’ 
hingga 103⁰ 30’ Bujur Timur.

Geologi daerah Pulau Bintan, Kepulauan Riau tersusun oleh 
formasi sedimen PraTersier dan Kuarter serta batuan beku 
yang terdiri dari granit dan diorit. Formasi batuan yang 
berumur Trias, menempati hampir seluruh daratan bagian 
tengah Pulau Bintan, formasi tersebut merupakan yang ter
luas penyebarannya. Formasi batuan yang berumur Kapur 
(Cretaceous) hanya menempati sebagian kecil dari daerah 
Pulau Bintan, yakni daerah pesisir tenggara bagian selatan 
dan beberapa tempat di bagian tengah.

Morfologi pulau Karimun pada umumnya bergelombang, 
terdiri dari pebukitan dan pegunungan yang merupakan 
sisasisa erosi. Kemiringan lereng daerah ini lebih dari 45% 
dan ditumbuhi oleh hutan primer. Pulau Karimun dan pulau
pulau disekitarnya sebagian besar ditempati oleh batuan 
granit. Batu ini menerobos batuan gabro, meta hornblende, 
amfibol dan sekis hornblenda. Batuan tersebut diperkirakan 

Gambar 5.5 Lokasi Pengambilan percontoh.

5.1.3 Metalogeni Daerah Lumajang

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lumajang, Provinsi 
Jawa Timur. Maksud penelitian adalah untuk mengetahui 
gambaran secara lebih jelas tentang perkembangan meta
logeni dan magmatisme yang terjadi di daerah Lumajang 
serta untuk memperoleh, mendukung dan melengkapi data 
untuk penyusunan peta metalogeni.

Gambar 5.6 Peta geologi regional Jawa Timur.
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Adapun tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data 
metalogeni dan magmatisme daerah penelitian yang lebih 
lengkap. Melengkapi data yang masih diperlukan dalam 
penyusunan peta metalogeni, termasuk studi alterasi dan 
mineralisasi. Melokalisir lajur metalogeni dan magmatisme 
secara lebih rinci. Untuk mengetahui karakteristik petrologi 
batuan intrusif dan ekstrusif di daerah penelitian. Menda
patkan data dan informasi geologi secara terpadu yang 
mampu menjelaskan proses mineralisasi, magmatisme, 
struktur dan tektonika yang berlangsung selama kurun 
waktu geologi. Juga diharapkan dapat memberikan pema
haman pada prosesproses pembentukan logam dasar plus 
Au yang terjadi di daerah ini.

Geologi daerah penelitian termasuk zona pegunungan 
selatan yang didominasi oleh batuan vulkanik yang beru
mur Oligosen – Miosen dengan intrusi granodiorit. Secara 
petrografi batuan vulkanik didaerah penelitian terdiri dari 
Basal andesit berwarna abuabu gelap, amigdale teksktur 
porfiritik, terdiri dari piroksen, plagioklas.

Formasi Mandalika diterobos oleh dasitik dan granodiorit 
menghasilkan batuan alterasi silisifikasi dan argilitisasi. Min
eralisasi berupa urat kuarsa halus, pirit menyebar dan Cal-
copirit. Kandungan Au dalam batuan tersebut cukup tinggi 
mencapai 5,51 ppm dan Cu mencapai 5.140 ppm. Kandung
an logam dasar seperti Zn mencapai 1.184 ppm.

Daerah penelitian bagian dari zona mineralisasi Lajur Sun
daBanda. batuan vulkanik di daerah penelitian mulai dari 
basalandesit, hampir semua batuan menunjukkan batuan 
jenis sub alkalin, tergolong batuan toleit pada busur kepu
lauan. Daerah penelitian sangat berpotensi untuk emas dan 
logam dasar serta prospek untuk pasir besi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data meta
logeni dan magmatisme yang lebih lengkap, meleng
kapi data yang masih diperlukan dalam penyusunan atlas 
peta metalogeni, termasuk studi alterasi dan mineralisasi.
Melokalisir lajur metalogeni dan magmatisme secara lebih 
detail terutama pada daerah Pulau Ambon dan Haruku. Pe
nelitian secara detail keberadaan mineral logam dasar dan 
emas dan mineralisasi lainnya seperti tembaga di daerah 
penelitian yang merupakan jalur mineralisasi yang me
manjang dari Sumatra - Jawa - Maluku. Untuk mengeta
hui karakteristik petrologi batuan intrusif dan ekstrusif di 
daerah Pulau Ambon dan Haruku, termasuk petrogenesa, 
tektonik setting dan geokronologi. Terakhir mendapatkan 
data dan informasi geologi secara terpadu yang mampu 
menjelaskan proses mineralisasi, magmatisme, struktur dan 
tektonika selama kurun waktu geologi. Juga dapat mem
berikan pemahaman pada prosesproses pembentukan 
logam dasar plus Au yang terjadi di daerah ini.

Gambar 5.7 Petrografi sampel basal andesit.

5.1.4 Metalogeni Daerah Maluku Tengah

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah pada 
koordinat 127°55’-128°35’ BT dan 3°30”-3°50’ LS. Maksud 
penelitian metalogeni dan magmatisme Kabupaten Maluku 
Tengah, Provinsi Maluku adalah untuk mengetahui gam
baran secara lebih jelas tentang perkembangan metalogeni 
dan magmatisme yang terjadi di daerah ini serta untuk 
memperoleh, mendukung, dan melengkapi data untuk pe
nyusunan peta metalogeni. 

Gambar 5.8 Peta lokasi pengambilan contoh

Secara geologi, daerah penelitian dikuasai oleh batuan gu
nung api berumur Neogen, selebihnya adalah batuan in
trusi granit berumur Pra-Tersier, batuan ultramafik berumur 
PraTersier, aluvium tua dan batugamping terumbu Kuarter. 
Struktur geologi berupa sesar yang dicerminkan oleh brek
siasi, kekar gerus, milonit dan boudin dalam batuan. Dalam 
kegiatan ini, fokus penelitian ditekankan untuk mempela
jari petrologi termasuk geokimia dan geologi. ekonomi. 
Sebanyak 106 contoh batuan sangat segar telah dikirim
kan ke laboratorium Pusat Survei Geologi untuk dianalisa 
secara geokimia, termasuk unsur utama yaitu SiO2, TiO2, 
Al2O3, MgO, FeO, MnO, K2O, Na2O, CaO, P2O5. Unsur jejak 
dan langka adalah Ba, Rb, Sr, Th, Nb, Ni, La, Ce, Nd, Zr, Tb, 
Y, Tm, Yb, Pr, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, U. 15 contoh batuan termi-
neralisasi dan alterasi telah di analisa secara XRD dan AAS.

Gambar 5.9 Urat kuarsa berstruktur concoidal.
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5.1.5 Metalogeni Daerah Morotai

Penelitian ini dilakukan di desa Roko, Kabupaten Halma
hera Utara dan pulau Morotai serta pulau kecil Rao di sebe-
lah barat pulau Morotai yang termasuk Kabupaten Moro
tai. Wilayah Halmahera Utara yang ditinjau berkoordinat: 
127º42’57,6” – 128º00’ BT dan 1º45’ – 1º54’16,2’’ LS sedang-
kan pulau Morotai dan Rao berkoordinat 128º9’57,3’– 
128º45’ BT dan 2º00’ – 2º40’ LS.

Sumber daya mineral yang cukup memberi harapan ada
lah emas di Roko, berkandungan rendah (120 ppb – 408 
ppb) dan yang tinggi antara 8.957 ppb – 44.470 ppb. Se
dangkan di Pulau Rao dan Morotai yang potensial hanyalah 
pasir besi, logamlogam lainnya tidak potensial. Berdasar
kan perhitungan kasar cadangan pasir besi di pulau Moro
tai sekitar 11.124.546 juta ton dengan kandungan Fe total 
berkisar antara ratarata 35,79% dan antara 51,83 %  52,28 
%. Cadangan pasir besi di kepulauan Rao dan sekitarnya 
adalah 133,56 juta ton dengan kandungan Fe total 60 %.

5.2 Prospeksi Mineral logam

5.2.1 Prospeksi Mineral Logam Mulia dan Logam 
Dasar Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi 
Sumatera Utara

Ubahan dan mineralisasi yang berkembang di daerah pe
nyelidikan meliputi: argilik, propilitik, oksidasi kuat dan sili
sifikasi. Dilakukan analisis petrografi, mineragrafi, mineralo
gi butir, XRD dan kimia pada 162 percontoh. Hasil analisis 
kimia menunjukkan nilai yang tertinggi pada mineralisasi 
Cu dan Mn, terdapat di daerah Batang Onang dengan kan
dungan Cu: 566 ppm, Pb: 34 ppm, Zn: 398 ppm dan Padang 
Bolak Julu kandungan Mn: 833 ppm. Hasil pemercontohan 
survei geokimia endapan sungai aktif pada sungai orde dua 
atau pada cabangcabangnya, diperoleh kandungan Cu: 
57 ppm, Pb: 172 ppm, Zn: 348 ppm, Co: 106 ppm, Ni: 131 
ppm, Mn: 1530 ppm, Ag: 4 ppm, Li: 27 ppm, Sr: 992 ppm, Al: 
10,40%, Ba: 2480 ppm, Au: 126 ppb, As: 20 ppm, Sn: 60 ppm 
dan W: 280 ppm. Dan pendulangan pada endapan sungai 
aktif ditemukan beberapa mineral logam seperti kalkopirit 
dan magnetit.

Hasil pemercontohan pada sumur uji di lima lokasi, ditemu
kan indikasi adanya zona mineralisasi, di antaranya:
1. Daerah Batang Onang, kedalaman sumur 2 m, me

ngandung endapan mangan serta mineral sulfida lain
nya. Kandungan Mangan (Mn) ratarata hanya 0,1% 
dan kandungan Fe ratarata 2,63% .

2. Daerah Padang Bolak, analisis percontoh pada 4 sumur 
uji, kadar Cu: 86 ppm, Pb: 48 ppm, Zn: 101 ppm, Co: 67 
ppm, Ni: 290 ppm, Mn: 0,3%, Ag: 4 ppm, Li: 19 ppm, Sr: 
7 ppm, Al: 11,42%, Ba: 599 ppm dan Au: 63 ppb. 

3. Daerah Aek Siorang, pada sumur uji ke 2 menunjukkan 
kandungan Cu: 12 ppm, Pb: 65 ppm, Zn: 35 ppm, Co: 
106 ppm, Ni: 9 ppm, Mn: 29 ppm, Ag: 1 ppm, Au: 270 
ppb, W: 300 ppm, Ba: 219 ppm dan Al: 2,76%.

4. Daerah Dolok Sigompulon, sumur uji berupa satuan 
batupasirmeta dengan urat kuarsa serta terpiritkan, 
menunjukan kandungan Cu: 18 ppm, Pb: 131 ppm, Zn: 
53 ppm, Co: 42 ppm, Mn: 38 ppm, Ag: 1 ppm, Au: 2 
ppb, As: 18 ppm, Ba: 550 ppm, Al: 5,62% dan W: 30 
ppm.

5. Daerah Dolok, Simangambat Tua, sumur uji berupa 
satuan batupasirmeta dengan urat kuarsa di dalamnya 
serta terpiritkan, menunjukkan kandungan Cu: 3140 
ppm, Pb: 5460 ppm, Zn: 52230 ppm (5,2%), Co: 42 ppm, 
Ni: 13 ppm, Mn: 215 ppm, Ag: 110 ppm, Au: 205 ppb, 
As: 13 ppm, Al: 6,49%, Ba: 510 ppm dan Li: 17 ppm.

Gambar 5.10 Peta lokasi pengamatan

Maksud penelitian ini adalah melaksanakan kegiatan Survei 
Geologi yang merupakan tugas dan fungsi Pusat Survei Ge
ologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumberdaya 
Mineral, tahun anggaran 2014. Tujuan penelitian ini ada
lah pertama, untuk mengetahui karakter mineralisasi pada 
vein dan host rock. Kedua, adalah bahan penambahan data 
untuk pembuatan peta metalogenik, (khususnya) meliputi 
aspekaspek petrologi dan geokimia, alterasi, mineralisasi 
hubungannya dengan kegiatan magmatisme didaerah Pu
lau Morotai, Kabupaten Morotai, sehingga dapat diperoleh 
gambaran mengenai karakter mineralisasi dan alterasi yang 
terbentuk pada batuanbatuan di jalur busur volkanik, serta 
kemungkinan potensi ekonominya.

Batuan tertua adalah Formasi Bacan (Tomb) yang tersu
sun dari breksi lava berumur Oligosen – Miosen. Formasi 
ini ditindih selaras oleh Formasi Weda (Tmpw). Formasi ini 
diperkirakan berumur Pliosen.

Morfologi daerah peninjauan terdiri dari dataran dan per
bukitan terutama di desa Roko, Halmahera Utara sedang
kan di pulau Rao dan Morotai terdiri dari dataran pantai dan 
perbukitan. Jenis batuan di wilayah Roko terdiri dari lava 
breksi andesit tufa litis/kristal dan lava basalt. Wilayah pulau 
Rao dan Morotai berupa batuan sedimen batu pasir, lem
pung, napal, lanau dan batu gamping dan batuan vulkanik 
jenis breksi dan lava bersusunan andesit dan basalt.

Gambar 5.11 Foto mikrograf sampel dasit abuabu.
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Estimasi potensi sumberdaya tereka di daerah Aek Sipilpil, 
Daerah Dolok, Simangambat Tua, luas zona mineralisasi 
27.000 m2, tebal zona mineralisasi 3 m, maka volume enda
pan adalah 3 x 27.000, yaitu 81.000 m3. Berat jenis batuan 
ratarata 3 ton/m3. Tonase endapan adalah: 81.000 m3 x 3 
ton/m3 menjadi 243.000 ton, dimana kandungan terbaik Cu: 
0,3%, Pb: 0,5%, Zn: 5,2%, Ag: 110 gr/t dan Au: 0,2 gr/t.

5.2.2 Prospeksi REE Di Kabupaten Banggai, Provinsi 
Sulawesi Tengah

Lokasi penyelidikan dibagi menjadi dua blok, yaitu Blok 1 
terletak di Desa Tompotika Makmur Kecamatan Masama 
dan Blok 2 di Pinapuan Kecamatan Pagimana, Provinsi 
Sulawesi Tengah. 

Blok 1 didominasi oleh satuan batuan ultrabasa berupa 
batu an peridotit. Hasil analisis laboratorium pada percon
toh yang diambil, ditunjukkan pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

Daerah prospek blok 2 dominan ditempati oleh satuan 
batuan ultrabasa (peridotit). Hasil analisis kimia percontoh 
batuan pada beberapa lokasi ditunjukkan pada Tabel 5.3.

Selain pengambilan percontoh tanah dan batuan, dilakukan 
pengambilan percontoh sedimen sungai aktif. Hasil analisis 
kimia menunjukkan keterdapatan unsur tanah jarang den
gan kadar Ce: 2331 ppm, Gd: 4958 ppm, Pr: 5883 ppm 
dan Li: 610 ppm. 

Keterdapatan UTJ pada blok-1 terdapat 12 jenis unsur dalam 
percontoh tanah laterit maupun saprolit. Sedangkan pada 
blok2 terdapat 9 jenis unsur. Jumlah sumber daya hipotetik 
bijih UTJ tipe laterit di Blok-1 adalah 1.033.216 ton, kadar 
∑REE= 403.67 ppm (Gambar 5.14), di Blok-2 adalah 481.840 
ton, kadar ∑ REE= 181 ppm, atau total sumber daya sekitar 
1,5 juta ton (Gambar 5.15).

Gambar 5.12 Penampang Tegak dan Pencontoan Mn pada Sumur 
Uji

Gambar 5.13 Perkiraan Sumber Daya Logam Daerah Aek Sipilpil.

No. KodeSampel
Unsur

Co 
(ppm) Ni (%) Cr (ppm) Li (ppm) Gd (ppm) Pr (ppm) Ce (ppm)

1. LM1404R 152 1,11 3790 1 12 12

2. LM1420R 118 2.41 2411 4 9 5 2

Tabel 5.1 Hasil Analisis Kimia Batuan Blok 1

No. KodeSampel

Mineral

Magnetit 
%

Ilmenit 
%

Piroksen 
%

Kuarsa 
%

Garnet 
%

Zirkon 
%

Oksidabesi  
%

1. LM1427P 5.26 88.96 5 0.61 0.10 0.02 0.05

Tabel 5.2 Hasil Analisis Mineralogi Butir
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Dilakukan soil sampling sampai pada lapisan horizon B atau 
lebih, channel sampling pada tespit atau bukaan yang sudah 
ada dan chip sampling untuk batuan dengan jumlah 201 
percontoh. Hasil analisis percontoh ditunjukkan pada Tabel 
5.4, Tabel 5.5 dan Tabel 5.6. Tipe ubahan berupa argilitisasi 
dan juga didominasi lateritisasi di atas batuan metasedi
men dan granit. Sumber daya hipotetis sebesar 1.928.640 
ton dengan kandungan REE ratarata tertinggi adalah 51,05 
ppm (Ce) seperti ditunjukkan pada Gambar 5.16.

5.3 Eksplorasi Mineral Logam

5.3.1 Eksplorasi Umum REE di Kabupaten Ketapang 
Provinsi Kalimantan Barat

Satuan batuan daerah penyelidikan berupa metasedimen, 
granitik, granitik biotit, gunung api dan aluvial. Mineralisasi 
berupa mineral sulfida pirit yang tersebar pada batuan ter-
ubah. Jenis ubahan berupa silisifikasi, argilik dan lateritisasi.

No Kode
Sampel

Unsur (ppm)

Ni Co Cr Li Ce Gd La Nd Pr Sm Y 

1 LP1421R 32500 177 4809 0 0 17 12 9 25 1.0 22

2 LP1412R1 3902 42 1827 46 12 2 3 3 2 2 0

Tabel 5.3 Hasil Analisis Kimia Conto Batuan Daerah Prospeksi Blok 2

Gambar 5.14 Peta Lokasi REE Blok1 Gambar 5.15 Peta Lokasi REE Blok2

No Unsur Kadar (ratarata) Jenis Batuan Induk

1 Cerium (Ce) 11  235 (53,61) ppm satuan batuan granit terubah
2 Gadolinium (Gd) 0  33 (7,72) ppm satuan batuan granit terubah
3 Lantanum (La) 0  37 (9,30) ppm satuan batuan gunungapi
4 Neodymium (Nd) 0  39 (11,38) ppm satuan batuan gunungapi
5 Praseodymium (Pr) 3  107 (31,66) ppm satuan batuan gunungapi
6 Samarium (Sm) 0  7 (0,63) ppm satuan batuan gunungapi
7 Yttrium (Y) 0  7 (0,41) ppm satuan batuan gunungapi
8 Lithium (Li) 4  15 (6,48) ppm satuan batuan granit terubah

9 Alumunium (Al) 6,92 %  27,78 % (15,10 %) satuan batuan granit terubah

Tabel 5.4 Hasil Analisis Soil Sampling

Gambar 5.16 Peta Geologi dan Potensi REE Sumber 
Rejo Kecamatan Sandai. 
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5.3.2 Penyelidikan Untuk Menentukan Wilayah 
Pengeboran Eksplorasi Logam Besi dan Logam 
Lainnya Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten 
Solok dan Kecamatan Pagu Kabupaten Solok 
Selatan Provinsi Sumatera Barat

Penyelidikan dilakukan di dua lokasi, yaitu Ulu Suliti-Tanjung 
Kapas dan Pekan Rabaa Timur. Di daerah Hulu SulitiTan
jung Kapas terdapat empat satuan batuan dari tua ke muda, 
yaitu batugamping, granodiorit, gabro, dan breksi. Struktur 
geologi yang berkembang adalah sesar mendatar dan sesar 
normal. Ubahan dan mineralisasi menghasilkan beberapa 
tipe antara lain mineral lempungoksida besi, kuarsaklorit
epidot, silikamineral lempung. Pemercontohan batuan di
lakukan untuk mengetahui jenis mineral logam yang ada, 

ubahan, REE. Pemercontohan parit dan sumur uji dilakukan 
di empat lokasi, dengan hasil analisis kimia dapat dilihat 
pada Tabel 5.7. Dan hasil analisis laboratorium untuk meng
etahui kandungan REE tertera pada Tabel 5.8.

Daerah Pakan Rabaa Timur, terdapat empat satuan batuan 
dengan urutan dari tua ke muda, yaitu satuan batugamping 
klastik, satuan batugamping kristalin, satuan metasedimen 
dan satuan granodiorit. Struktur geologi yang berkembang 
di daerah ini adalah sesar normal dan sesar naik. Zona uba
han hidrotermal di daerah ini dibedakan menjadi dua yaitu, 
silikamineral lempung (argilik) dan kloritepidotkalsit (phi
lik): di daerah ini dilakukan tiga pemercontohan batuan ter
mineralisasi secara grab sampling. Hasil analisis kimia dapat 
dilihat pada Tabel 5.9 dan Tabel 5.10.

No Unsur Kadar (ratarata) Jenis Batuan Induk
1 Cerium (Ce) 16  168 (53,61) ppm satuan batuan metasedimen
2 Gadolinium (Gd) 0  27 (6,24) ppm satuan batuan granit terubah
3 Lantanum (La) 0  48 (14,15) ppm satuan batuan granit terubah
4 Neodymium (Nd) 0  39 (10,91) ppm satuan batuan meta sedimen
5 Praseodymiun (Pr) 0  73 (30,75) ppm satuan batuan metasedimen
6 Samarium (Sm) 0  5 (0,87) ppm satuan batuan metasedimen
7 Yttrium (Y) 0  17 (0,71) ppm satuan batuan metasedimen
8 Lithium (Li) 3  9 (6,24) ppm satuan batuan granit terubah
9 Alumunium (Al) 7,68%  29,32% (14,39%) Satuan batuan metasedimen

No Unsur Kadar (ratarata) Jenis Batuan Induk
1 Cerium (Ce) 0  230 (51,05) ppm Satuan batuan granit terubah
2 Dysprosium (Dy) 0  2 (0,17) ppm Satuan batuan granit terubah
3 Gadolinium (Gd) 0  59 (9,40) ppm Satuan batuan granit terubah
4 Lantanum (La) 0  97 (18,38) ppm Satuan batuan granit terubah
5 Lutetium (Lu) 0  4 (0,10) ppm Satuan batuan granit terubah
6 Neodymium (Nd) 0  67 (13,93) ppm Satuan batuan granit terubah
7 Praseodymium (Pr) 0  186 (34,43) ppm Satuan batuan granit terubah
8 Samarium (Sm) 0  14 (2,57) ppm Satuan batuan granit terubah
9 Terbium (Tb) 0  41 (0,98) ppm Satuan batuan granit terubah
10 Yttrium (Y) 0  19 (1,88) ppm Satuan batuan granit terubah
11 Lithium (Li) 1  23 (6,98) ppm Satuan batuan granit terubah
12 Alumunium (Al) 0,13%  45,41% (12,13) Satuan batuan granit terubah

Tabel 5.5 Hasil Analisis Channel Sampling pada Testpit

Tabel 5.6 Hasil Analisis Conto Batuan (Chip Sampling)

No. Conto Cu Pb Zn Co Ni Mn Ag Li Fe Sr Au As Sn W sb
SSL03/R 26 43 101 72 9 1358 3 38 3.75 48 47 0 0 360 0
SSL06/R 144 147 145 39 12 4434 4 7 12.91 38 11 0 60 90 0
SSL11/R 5540 154 663 105 21 6986 9 23 42.84 455 56 32 140 120 3
SSL14/R 11 31 38 35 11 722 2 13 2.89 65 3 18 0 120 0

No. Conto Ce Eu Gd La Nd Pr Sm Tb Yb Sn
SSL08/R 52 0 12 8 21 21 5 0 1 0
SSL12/R 63 0 11 25 24 26 6 0 1 0
SSL17/R 29 0 8 9 11 12 2 0 0 0

 

Tabel 5.7 Kandungan Unsur Logam Dari Parit dan Sumur Uji Daerah Ulu Suliti dan Tanjung Kapas

Tabel 5.8 Kandungan Unsur REE Dalam Batuan Daerah Ulu Suliti dan Tanjung Lima Kapas
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Berdasarkan permodelan 2D geofisika dengan asumsi nilai 
densitas batuan 2,89 kg/m3, maka perhitungan estimasi 
awal di daerah Ulu Suliti diduga memiliki sumber daya hi
potetik berupa bijih batuan sulfida atau diperkirakan seba
gai bijih besi sulfida yang prospek adalah sebesar 180.000 
ton.

Hasil pendugaan bawah permukaan (geofisika) polarisasi 
induksi dan magnet di Ulu Suliti dan sebagian Tanjung Lima 
Kapas menunjukkan adanya tubuh mineralisasi pada ke 
dalaman 75 ~ 125 m. Untuk itu disarankan dilakukan survei 
geofisika lanjut di daerah Tanjung Lima Kapas dan di Pakan 
Rabaa Timur dan estimasi awal rencana penentuan empat 
titik bor. 

5.3.3  Penyelidikan Untuk Menentukan Wilayah 
Pengeboran Eksplorasi Mineral Logam Timah 
dan Logam Lainnya Daerah Parit Tebu dan 
Lintang Kecamatan Gantung Kabupaten 
Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung

Satuan batuan yang teramati di daerah penyelidikan dari 
tua ke muda yaitu, batupasir kuarsa masif, batupasir kuarsa 
perselingan batulempung batulanau, batupasir kuarsa kar
bonan dan aluvium. Kegiatan yang dilakukan meliputi pem
buatan paritan untuk mengetahui geologi dan minera lisasi, 
pengukuran geofisika (IP) dan geomagnet dengan grid 
ber arah timur (N50o60oE) sebanyak 5 lintasan dengan ja
rak antarlintasan 500 m. Dan pengambilan percontoh tanah 
dan batuan dengan metode soil sampling di sepanjang lin
tasan berjarak 2,5 km, berarah N 58 E untuk mengetahui 
sebaran unsur logam dasar (Tabel 1.12), timah primer se
banyak 28 percontoh batuan, dan unsur tanah jarang (REE) 
(Tabel 1.13) sebanyak 74 percontoh.

Untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan geologi dan ke
beradaan cebakan perlu dilakukan pemetaan detail struk
tur. Hasil analisis laboratorum menunjukkan anomali logam 
timah dan mineral lainnya. Untuk mengetahui sebaran se
cara lateral dibuat lintasan paritan dengan grid (50 x 50 m). 
Perlu dilakukan pemetaan detail tentang sebaran singkapan 
gossan dan test pengeboran uji geologi di lokasi keterda
patan anomali logam dan geofisika. Bila digabungkan de-
ngan hasil survei geofisika (IP dan geomagnet) dapat diten
tukan 6 (enam) sasaran pengeboran, tiga titik bor di bagian 
timur laut dan tiga titik bor di bagian tengah (Gambar 5.18).

No. Conto Cu Pb Zn Co Ni Mn Ag Li Fe Sr Au As Sn W sb

SSL56/R 95 86 562 47 15 1677 4 3 51,65 23 209 0 0 40 1

SSL63/R 27 46 71 46 46 908 2 50 4.30 26 9 4 0 80 0

SSL68/R 128 42 180 46 76 5779 2 5 2.96 139 11 0 0 90 0

Tabel 5.9 Kandungan Logam Dalam Batuan

No. Conto Ce Eu Gd La Nd Pr Sm Tb Yb Sn
SSL58/R 48 1 15 9 11 20 5 0 1 0
SSL60/R 48 1 15 10 14 21 6 0 1 0

Tabel 5.10 Kandungan Logam Jarang REE Dalam Batuan

Gambar 5.17 Interpretasi geofisika terpadu, (a) Sebaran 
tahanan jenis kedalaman 74 m, (b) Sebaran chargeability 
kedalaman 74 m, (c) Penampang 2D Tahanan Jenis dan 
Chargeability, dan (d) Penampang anomali magnet total

Gambar 5.18 Peta geologi geokimia geofisika rencana titik bor 
daerah Parit tebu Kabupaten Belitung Timur Bangka Belitung.
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No. Unsur Min (ppm) Max (ppm) Ratarata 
(ppm) BatuanInduk

1. Cu 5 241 39,00
Batupasir berselingan dengan batulumpur 
formasi kelapa kampit

2. Pb 17 791 164,12 Batupasir malihan

3. Zn 9 1451 249,31 Batupasir malihan

4. Ag 1 5 2
Batupasir berselingan dengan batulumpur 
formasi kelapa kampit

5. Li 2 14 5,54
Batupasir berselingan dengan batulumpur 
formasi kelapa kampit

6. Fe 0,29 45,82 14,85
Batupasir berselingan dengan batulumpur 
formasi kelapa kampit

7. Al 92,32 17,42 8,63

8. Au 0,00 (ppb) 26 (ppb) 4,62

9. As 0,00 45 9,81 Satuan batupasir kuarsa

10. Sn 0,00 400 75,38

Tabel 5.11 Sebaran Unsur Logam Dasar

No. Unsur Min 
(ppm)

Max 
(ppm)

Ratarata
 (ppm) Batuaninduk

1. Ce 9 120 34,46 Endapan aluvium

2. Dy 0,00 5,00 2,18 Endapan aluvium

3. Cu 0,00 2 0,17 Batupasir malihan berselingan dengan batulumpur 
Formasi Kelapa kampit

4. Gd 1,00 72 13,47 Batupasir malihan

5. Ho 1,00 2 2,50
Batupasir malihan berselingan dengan batulumpur 
Formasi Kelapa kampit

6. La 0,00 42,00 12,53 Batuan malihan dan endapan aluvial

7. Lu 0,00 7 0,51
Batupasir malihan berselingan dengan batulumpur 
Formasi Kelapa kampit

8. Nd 1,00 157 28,31
Batupasir malihan berselingan dengan batulumpur 
Formasi Kelapa kampit dan allluvium

9. Pr 1,00 157 28,31 Endapan aluvium

10. Sm 0,00 400 21,50
Batupasir malihan berselingan dengan batulumpur 
Formasi Kelapakampit

11. Tb 0,00 48 1,24 Endapan aluvial

12. Tm 1,00 2 1,01
Batupasir malihan berselingan dengan batulumpur 
Formasi Kelapa kampit

13. Y 0,00 12 3,11 Batupasir malihan

14. Sn 0,00 400 95,07
Batupasir malihan berselingan dengan batulumpur 
Formasi Kelapa kampit

15. Li 3,00 20 7,14
Batupasir malihan berselingan dengan batulumpur 
Formasi Kelapa kampit

 

Tabel 5.12 Sebaran Unsur Tanah Jarang
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5.3.5  Survei IP dan Geomagnet Daerah Santong, 
Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara 
Barat

Daerah penyelidikan secara administrasi berada di  daerah 
Santong Kecamatan Plampang yang secara geografis dae
rah ini terletak antara 598.000600.000 mE dan 9.031.000
9.033.000 mS. Pada daerah ini ditemukan keterdapatan 
sebaran endapan mineral logam sulfide (tembaga, emas, 
perak) yang cukup potensial. 

Berdasarkan data tahananan jenis dan chargeability mem
perlihatkan adanya anomali menarik di sebelah Barat Laut, 
tengah dan selatan (Gambar 5.19). Zona ini ditafsirkan se
bagai indikasi keberadaan intrusi diorit yang merupakan 
batuan pembawa dari sulfida serta adanya sebaran urat 
kuarsa pada arah sekitar utara  selatan pada batuan vul
kanik tua dan adanya sesar pada peta kerja, sehingga di 
bawah permukaan diduga banyak ditemukan mineral sulfi
da. Di se belah tengah zona ini juga terlihat adanya pasan
gan ano mali magnetik rendah dan anomali magnetik ting
gi. Anomali ini mencerminkan keberadaan batuan dengan 
sifat kemagnetan yang lebih tinggi dari batuan di sekitar
nya. Batuan tersebut diduga merupakan bagian dari intrusi 
diorit yang menjadi indikasi terbentuknya sistem sulfida di 
daerah survei Olat Tanah Merah.

Berdasarkan hasil interpretasi data geofisika yang meliputi 
data IP dan data geomagnet, daerah penyelidikan dibagi 
menjadi tiga (3) zona, yaitu di sekitar barat laut, tengah dan 
selatan, dengan pendugaan luas daerah prospek sekitar 
149.088,5 m2. 

Dengan asumsi nilai densitas batuan pembawa mineral/
sulfida yang prospek sebesar 2.0 kg/m3, besar sumber daya 
hipotetik, diperkirakan sebesar 298.177 kg atau kurang le
bih 298 ton.

Gambar 5.19 Interpretasi geofisika terpadu, Penampang 2D Lintasan D, I, L 
dan M di daerah Olat Tanah Merah, Desa Teluk Santong

Gambar 5.20 Hasil resistivity dan chargeability.
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5.4 Penelitian 

5.4.1 Penelitian Endapan Laterit

Penyebaran endapan laterit hasil pelapukan batuan ultra
mafik di wilayah Konawe Utara serta kandungan mineral 
ekonomis lainnya selain Nikel hingga saat ini belum diketa
hui secara pasti. Untuk itu kegiatan ini dilakukan untuk me
nentukan luas penyebaran endapan laterit serta ketebalan
nya sehingga dapat menafsirkan besar potensi mineral 
ekonomi yang terkandung didalamnya. Penelitian endapan 
laterit dilakukan berdasarkan peta penyebaran batuan ul
tramafik yang diperoleh dari peta geologi terbit (Rusmana, 
drr, 1993b) dan hasil penafsiran citra inderaan jauh. Peneli
tian laterit dilakukan didaerah yang memungkinkan ter
bentuknya endapan laterit sebagai hasil pelapukan batuan 
ultramafik diantaranya di lengan timur Sulawesi. Adapun 
daerah yang menjadi lokasi penelitian ini antara lain di dae
rah Wiwirano, Malore, Lambu Durian, Molawe, Mandiodo 
dan Puuwuna.

Hasil akhir dari penelitian ini berupa laporan dan peta peta 
serta lampiran pengamatan lapangan yang disusun sebagai 

rekaman data. Data hasil uji laboratorium memakai metoda 
XRF dan atau ICPMS akan dilampirkan setelah uji labora
torium selesai.

5.4.2 Penelitian Keberadaan unsur Tanah Jarang (REE)

Penelitian keberadaan unsur tanah jarang dilaksanakan di 
wilayah Pulau Bintan dan Pulau Karimun, Kepulauan Riau.
Keluaran kegiatan ini berupa 1 (satu) laporan akhir kegiat
an mencakup keadaan geologi daerah kegiatan, lokasi 
pengambilan sampel di lapangan, serta identifikasi geologi 
sampel pada masingmasing lokasi pengamatan. Pemba
hasan utama laporan dititikberatkan kepada kandungan 
geokimia Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun seki
tarnya.

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perencanaan 
wilayah setempat, maupun Indonesia dalam skala nasional. 
Bagi wilayah setempat, buah kegiatan ini dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan 
daerah. Kepentingan nasional juga dapat dimajukan dalam 
pencarian dan eksploitasi mineral dalam rangka pembang
un an ekonomi Indonesia.

Gambar 5.21 Peta lokasi pengamatan penelitian endapan laterit wilayah 
Konawe Utara

Gambar 5.22 Daerah penelitian keberadaan unsur tanah jarang.



Bab 6  Mineral Bukan Logam

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2014 51

6.1 Inventarisasi Mineral Bukan Logam di 
Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten 
Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

Stratigrafi daerah Kabupaten Tojo Una-Una dari tua ke 
muda terdiri dari: Formasi Tolaka, Formasi Nanaka, Kom-
plek Ultrabasa dan ultramafik, Komplek Pompangeo, For-
masi Salodik, Formasi Bongka, Formasi Poso, Terumbu Koral 
Kuarter dan Aluvium.

Stratigrafi daerah Kabupaten Banggai dari tua ke muda ter-
diri dari: Formasi Meluhulu, Formasi Tolaka, Kompels Mafik, 
Formasi Nanaka, Formasi Nambo, Formasi Matano Formasi 
Salodik, Formasi Poh, Formasi Lansio, Formasi Bongka, For-
masi Kintom, Terumbu Koral Kuarter dan Aluvium.

6.1.1 Kabupaten Tojo Una-Una 

Potensi bahan galian bukan logam di Kabupaten Tojo Una-
Una berupa: batugamping, sirtu, dan Ultrabasa. Batugam-
ping dijumpai di Kecamatan Tojo Barat, Kecamatan Ulu 
Bongka, Kecamatan Tojo dan Kecamatan Ampana Tete 
(Gambar 6.1), sumber daya hipotetik 341.631.000 ton, CaO 
42,67%-53,87%; MgO 0,33%-9,72%. Kegunaan sebagai ba-
han baku semen dan Precipitated Calcium Carbonate.

Batuan Ultrabasa dijumpai di Kecamatan Tojo Barat, Ke-
camatan Ulu Bongka, Kecamatan Ulu Bongka dan Kecamat-
an Tojo (Gambar 6.2), sumber daya hipotetik 18.888.933.000 
ton, MgO 36,33%-39,16%; CaO 0,24%-1,74%; SiO2 40,47%-
44,31%; Fe2O3 4,57%-7,72% dan Al2O3 0,77%-3,72%. 

6.1.2 Kabupaten Banggai 

Potensi bahan galian bukan logam di Kabupaten Banggai 
berupa: batugamping, bentonit, dolomit, lempung, sirtu 
dan ultrabasa.

Batugamping berupa batugamping terumbu dan kristalin 
dijumpai di Kecamatan Luwuk Utara, Kecamatan Luwuk 
Timur, Kecamatan Balantak Selatan, Kecamatan Balantak, 
Kecamatan Kintom, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Bunta, 
Kecamatan Luwuk Selatan, Kecamatan Masama, Kecamatan 
Lamala, Kecamatan Toili, dan Kecamatan Pagimana (Gam-
bar 6.3), sumber daya hipotetik 16.457.432.000 ton, CaO 
42,93%-54,85%; MgO 0,59%-4,80%. Kegunaan sebagai ba-
han baku semen dan Precipitated Calcium Carbonate.

Bentonit dijumpai di Kecamatan Balantak Utara, sumber-
daya hipotetik 43.796.000 ton. Mineralnya montmorilonit, 
kuarsa, kalsit dan anortit. Kegunaan untuk penjernih minyak 
kelapa/sawit berdasarkan daya serapnya yang tinggi.

Dolomit dijumpai di Kecamatan Luwuk Utara dan Kecamat-
an Nuhon, sumberdaya hipotetik 255.318.000 ton. CaO 
38,41%-39,97%; MgO 11,51%-11,64%. Kegunaan sebagai 
bahan baku pembuatan pupuk Magnesium (Mg).

Lempung dijumpai di Kecamatan Luwuk Utara dan Kecamat-
an Pagimana, sumberdaya hipotetik 1.331.489.000 ton. 
Kandungan SiO2 22,22%-34,20%; Al2O3 3,66%-9,06%; CaO 
26,19%-34,49%; MgO 0,78%-1,96%; Fe2O3 2,02%-6,08%. 
Kemungkinan dapat digunakan sebagai bahan baku semen.

Ultrabasa dijumpai di Kecamatan Toili, Kecamatan Balantak, 
Kecamatan Balantak Utara, Kecamatan Pagimana, Kecamat-
an Bunta, Kecamatan Simpang Raya, Kecamatan Nuhon, Ke-
camatan Toili Barat dan Kecamatan Masama (Gambar 6.4), 
sumber daya hipotetik 7.002.764.000 ton. Kandungan MgO 
5,97%-36,44%; CaO 0,21%-11,65%; SiO2 36,82%-53,32%; 

Gambar 6.1 Peta Sebaran batugamping di Kabupaten Tojo una-
una.

Gambar 6.2 Peta Sebaran Ultrabasa di Kabupaten Tojo una-una.

Mineral Bukan Logam6
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Fe2O3 2,39%- 10,89% dan Al2O3 1,53%-13,12%. Kegunaan-
nya sebagai bahan baku pembuatan pupuk Magnesium 
(Mg), dan hasil uji bakar suhu 1.400 0C dapat digunakan 
sebagai bahan pada campuran bodi earhenware/stoneware.

hasil uji bakar pada suhu 1.400 °C dapat digunakan untuk 
campuran bodi stoneware maupun porselin.

Blok II Putri Betung dijumpai potensi mineral bukan logam 
yaitu: felspar, granit dan dolomit. Sebaran endapan felspar 
di daerah Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren merupa-
kan satu tubuh yang membentuk perbukitan, sumber daya 
tereka 47.832.500 ton (Gambar 6.7). Hasil analisis kimia 
mempunyai kandungan Na2O 0,87%-2,36% dan K2O 3,18%-
4,42%. Hasil uji bakar pada suhu 1.400 °C dapat digunakan 
untuk campuran bodi earthenwere/stoneware.

Granit di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, merupa-
kan satu tubuh membentuk perbukitan, jumlah sumber 
daya tereka adalah 243.832.000 ton (Gambar 6.8). Berdasar-
kan hasil analisis petrografi menunjukan plagioklas terubah 
lemah ke serisit dan ortoklas terubah lemah ke mineral lem-
pung dan serisit. Kegunaan sebagai bahan interior bangun-
an. Di daerah penyelidikan granit digunakan sebagai batu 
belah maupun sebagai split.

Dolomit di Desa Pungke Jaya, Kecamatan Putri Betung, 
merupakan satu tubuh membentuk perbukitan, jumlah 
sumberdaya tereka sebesar 503.160.000 ton (Gambar 6.9). 
Hasil analisis kimia mengandung CaO 20,24%-37,06% MgO 
14,26%-30,28% dan HD 43,38%-45,80% digunakan pada 
Industri refraktori, tungku pemanas atau tungku pencair, 
unsur Mg untuk meningkatkan pH tanah pada industri 
pupuk, industri cat sebagai pengisi, Industri kaca, plastik, 
kertas, bahan pembuat semen, sorel, sea water magnesia, 
Industri alkali, Pembersih air, Industri ban, Ply wood, Industri 
obat-obatan dan komestik, campuran makanan ternak, In-
dustri keramik dan bahan penggosok (abrassive).

6.2  Eksplorasi Umum Endapan Kuarsit di 
Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam

Terdapat dua blok sebaran mineral bukan logam, yaitu Blok 
I Penomon dan Blok II Putri Betung meliputi Kecamatan 
Ringkit Gaib, Kecamatan Pining, Kecamatan Blangkejeren 
dan Kecamatan Putri Betung Kabupaten Blangkejeren. 
Stratigrafi disusun oleh batuan Granit Palok, Formasi Kluet, 
Formasi Rampong dan Formasi Tangla.

Blok I Penomon dijumpai potensi mineral yaitu: kuarsit dan 
felspar. Sebaran kuarsit di Desa Penomon Jaya, Kecamatan 
Rikit Gaib merupakan satu tubuh membentuk perbukitan 
dengan sumberdaya tereka adalah 3.418.200 ton (Gam-
bar 6.5). Hasil analisa kimia mempunyai kandungan SiO2 

97,23%-97,49%, Al2O3 0,16%-0,31%, Fe2O3 0,27%-0,29%, 
CaO 0,05%-0,17%, MgO 1,42%-1,46%, HD 0,14%-0,32%, 
dapat digunakan dalam industri keramik, pembuatan gelas 
dan pembuatan ferrosilicon.

Sebaran endapan felspar di daerah Desa Ampa Kolak dan 
Desa Cane Uken, Kecamatan Rikit Gaib, merupakan satu tu-
buh membentuk perbukitan, sumber daya tereka felspar di 
blok ini adalah 73.492.000 ton (Gambar 6.6). Hasil analisis 
kimia mempunyai kandungan Na2O 0,06%-4,60% dan K2O 
1,88%-5,85%, hasil analisis petrografi menunjukkan bahwa 
felspar merupakan hasil pelapukan dari batuan granit dan 

Gambar 6.3 Peta sebaran batugamping, dolomit dan 
lempung.

Gambar 6.4 Peta sebaran ultrabasa dan dolomit.

Gambar 6.5 Peta sebaran kuarsit di daerah Penomon.

Gambar 6.6 Peta sebaran felspar di daerah Penomon.
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6.3 Eksplorasi Umum Bahan Baku Keramik di 
Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Susunan stratigrafi Kabupaten Banjarnegara bagian selatan 
ini didominasi oleh batuan-batuan berumur Kapur yang 
terdiri dari Komplek Melange Lok Ulo (KTl), Batuan Terker-
sikkan (KTm), Batuan Ultrabasa (KTog) dan Grewake (KTs). 
Formasi atau satuan batuan tersebut berbentuk bongkahan 
batuan berbagai ukuran yang tercampur secara tektonik.

Dari hasil eksplorasi dijumpai 2 blok sebaran endapan fel-
spar, lempung, dan talk, yaitu daerah Daerah Kalitengah 
dan Sekitarnya, Kecamatan Purwanegara dan Daerah Ke-
bondalem dan Sekitarnya, Kecamatan Bawang (Gambar 
6.10 dan Gambar 6.11).

6.3.1  Daerah Kalitengah dan Sekitarnya, Kecamatan 
Purwanegara

Bahan keramik yang dijumpai berupa feldspar dengan 
sumber daya tereka 26.437.500 ton, kandungan Na2O+K2O 
3,96%-5,12%, MgO 0,58%-1,06%, SiO2 77,46%-79,74%, 
Al2O3 13,24%-15,09%, Fe2O3 0,63%-0,66%, dan hilang diba-
kar 0,87%-0,96%, hasil uji bakar pada suhu 1.400 oC dapat 
digunakan sebagai bahan campuran untuk keramik jenis 
bodi stoneware.

Endapan lempung hitam di daerah Penisian, Desa Merden, 
dengan Sumber daya tereka 78.000 ton. Sebagian lempung 
di daerah ini sudah pernah diusahakan oleh penduduk se-
tempat.

Singkapan talk di daerah Kalitengah dan sekitarnya dijump-
ai terdapat di bagian bawah atau di dalam endapan felspar, 
yakni di daerah Gunungbutak dengan sumber daya tereka 

sekitar 675.000 ton, kandungan MgO 36,37%, SiO2 45,36%, 
Al2O3 1,90%, Fe2O3 2,98%, dan hilang dibakar 12,07%. seba-
gian endapan talk ini pernah diusahakan untuk menyuplai 
pabrik keramik. 

6.3.2 Daerah Kebondalem dan Sekitarnya, 
Kecamatan Bawang

Bahan keramik yang dijumpai berupa feldspar dengan 
sumber daya tereka 10.750.000 ton, kandungan Na2O+K2O 
0,51%-4,60%, MgO 0,20%-2,41%, SiO2 52,46%-77,52%, 
Al2O3 15,49%-25,64%, Fe2O3 0,52%-5,16%, dan Hilang Diba-
kar 1,69%-10,47%. hasil uji bakar pada suhu 1.400 oC dapat 
digunakan sebagai bahan campuran untuk keramik jenis 
bodi stoneware.

Lempung dengan sumber daya tereka 1.820.000 ton, kan-
dungan SiO2 71,70%-76,38%, Al2O3 13,25%–18,81%, Fe2O3 

1,56%, MgO 1,73%-2,23%, Na2O+K2O 2,70%-3,29% dan 
hilang dibakar 2,09%-2,82%. Hasil uji bakar pada suhu 
1.400oC dapat digunakan sebagai bahan campuran untuk 
keramik jenis bodi earthenware. Dan Talk dengan sumber 
daya tereka sekitar 1.000.000 ton, kandungan MgO 41,26%, 
SiO2 42,37%, Al2O3 1,08%, Fe2O3 3,82 %, dan hilang dibakar 
10,97%. 

Keterdapan endapan felspar dalam jumlah yang relatif be-
sar di daerah Kabupaten Banjarnegara ini diharapkan dapat 
memberikan nilai tambah pada berbagai industri dan dapat 
menunjang industri kerajinan keramik terutama di daerah 
Klampok dan sentra-sentra kerajinan lainnya baik di Pulau 
Jawa ataupun daerah lainnya di Indonesia. Untuk itu perlu 
mendatangkan beberapa jenis bahan keramik dari daerah 
lain, seperti ballclay dan pasir kuarsa dari Kalimantan, kaolin 
dari Belitung dan daerah lainnya.

Gambar 6.7 Peta Sebaran Felspar di daerah Putri Betung

Gambar 6.8 Peta Sebaran Granit di daerah Putri Betung Gambar 6.9 Peta Sebaran Dolomit di daerah Putri Betung



Sumber Daya Mineral

54 LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2014

Gambar 6.10 Peta Sebaran Bahan Keramik di Daerah Kalitengah 
dan Sekitarnya, Kecamatan Purwanegara.

Gambar 6.11 Peta Sebaran Bahan Keramik Daerah 
Kebondalem dan Sekitarnya, Kecamatan Bawang.
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Kegiatan penelitian/penyelidikan konservasi sumber daya 
geologi mencakup penelitian konservasi sumber daya mi
neral dan batubara khususnya pada daerah atau wilayah 
yang telah mendapat perlakuan tertentu yaitu wilayah yang 
ada kegiatan pertambangan dan perlakuan lain berdasar
kan kebijakan pemerintah. Sasarannya adalah tercapainya 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya geologi yang 
optimal, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mening
katnya nilai tambah, serta mencegah adanya potensi yang 
terabaikan atau tersiasiakan. Pada tahun 2014 telah dilak
sanakan kegiatan di antaranya sebagai berikut:

7.1.  Penelitian Optimalisasi Potensi Bahan Galian 
di Wilayah Bekas Tambang/Tailing Kabupaten 
Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan pengamatan lapangan dan pengambilan per
contoh di wilayah bekas tambang batubara dan besi laterit, 
menunjukkan adanya batubara dan besi laterit yang ter
tinggal/belum ditambang, dan juga terdapat bahan galian 
lain berupa batupasir dan batulempung. 

Lapisan batubara dijumpai pada 8 wilayah IUP. Hasil anali
sis menunjukkan nilai kalori batubara ratarata 5775 cal/gr. 
Estimasi sumber daya batubara tertinggal dengan keteba
lan lebih dari 0,5 m pada 4 wilayah bekas tambang yaitu 
PT MCM, PT BASA, PT MJAB, dan PT MBN adalah sebesar 
3.930.277 ton. Kenampakan batubara tertinggal seperti 
yang terdapat di PT BASA dapat dilihat pada Gambar 7.1.

PT BBU mengandung Fe 33,02% s.d. 51,63%, Ni 0,1160% 
s.d. 0,5260%, Co 0,0061% s.d. 0,027% dan Cr 0,8106% s.d. 
3,7200%, sedangkan pada PT YM mengandung Fe 37,18% 
s.d. 41,97%, Ni 0,8660% s.d. 1,1100%, Co 0,0209% s.d. 
0,9000%, dan Cr 0,5823% s.d. 1,1300% (Gambar 7.2). Esti
masi sumber daya bijih besi laterit di PT BBU pada kadar 
rendah yaitu berjumlah 75.000 ton. Pada PT YM estimasi 
cadangan bijih besi tertinggal atau belum ditambang yaitu 
sekitar 238.000.000 ton. Estimasi potensi mineral ikutan PT 
BBU yaitu 7.346 ton Ni, 42.319 ton Cr dan 283 ton Co, dan 
PT YM yaitu 36.091 ton Ni, 31.275 ton Cr, 16.838 ton Co. 
Potensi tersebut sebagian akan terbawa dalam konsentrat 
besi tergantung pada proses pengolahannya dan sebagian 
ada dalam tailing.

Hasil analisis conto pasir kuarsa yang merupakan overbur-
den dari lapisan batubara mengandung ratarata 74,84% 
SiO2, 14,24% Al2O3, 2,60% Fe2O3, 0,15% CaO, 0,83% MgO, 
0,41% Na2O, 0,64% K2O, dan 0,64% TiO2. Umumnya peng
gunaan pasir kuarsa untuk industri mempersyaratkan kan
dungan SiO2 > 90%, sehingga perlu dilakukan peningkat
an mutu kandungan SiO2nya. Estimasi sumber daya pasir 
kuarsa yang berasal dari wilayah bekas tambang PT POM, 
PT BBU, PT BASA dan PT IBM berjumlah 928.250 m3. 

Gambar 7.1. Lapisan batubara di PT BASA

Besi laterit tertinggal/belum ditambang terdapat di lokasi 
PT BBU dan PT YM. Hasil mineragrafi menunjukkan min
eral magnetit yang telah terubah menjadi mineral hematit 
dan hidrous iron oxide pada PT BBU, sedangkan pada PT YM 
mineral magnetit dan pirit yang telah terubah menjadi hi-
drous iron oxide. Hasil analisis major element kadar besi (Fe) 
laterit PT BBU berkisar antara 37,89% s.d. 54,21% dan di PT 
YM berkisar 41,38% s.d. 42,55%. Hasil analisis XRF, bijih besi 

Gambar 7.2. Peta hasil analisis bijih besi laterit di Kabupaten 
Tanah Bumb Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil analisis major element pada conto lempung yang 
merupakan overburden dan/atau interburden dari lapisan 
batubara mengandung ratarata 60,00% SiO2, 21,98% Al2O3, 
3,39% Fe2O3, 0,16% CaO, 0,85% MgO, dan 1,39% K2O. Hasil 
analisis XRD umumnya mengandung quartz dan kaolinit. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut, lempung di daerah ini 
cocok untuk bodi stoneware. Estimasi sumber di wilayah 
bekas tambang PT SALIM, PT POM, PT BASA, dan PT IBM 
berjumlah 275.000 m3. 

Konservasi Sumber Daya Geologi7
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Potensi batubara dan besi laterit tertinggal/belum ditam
bang cukup signifikan, diharapkan dapat digunakan seba
gai bahan bakar PLTU mulut tambang untuk mendukung 
industri pengolahan bijih besi laterit (smelter).

7.2. Penelitian Pengeboran Mineral Ikutan dan 
Unsur Tanah Jarang di Lokasi Bekas Tambang, 
Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat

Endapan emas aluvial di daerah penyelidikan umumnya 
mengandung mineral ikutan seperti ilmenit (TiO2), magnetit 
(Fe2TiO4), zirkon (ZrSiO4) dan pada minerall ikutan tersebut 
mengandung juga unsur tanah jarang (UTJ). 

Pengeboran menggunakan Bor Bangka diameter 4“ pada 
endapan tailing emas aluvial dan sebagian pada endapan 
aluvial yang belum ditambang. Lokasi pengeboran di dae
rah LimaLima Mandor dengan kedalaman antara 4  8 m, 
kedalaman ratarata 5,94 m dan total kedalaman lubang 
bor seluruhnya 226,5 m (Gambar 7.3 dan 7.4). Selain peng
ambilan percontoh pengeboran diambil juga percontoh 
bahan galian lain yaitu lempung dan percontoh konsentrat 
tailing peng olahan konsentrasi emas aluvial dengan cara 
comot.

mg pada interval kedalaman 7  8 m dan di MD02B/TL 1 
butir VVFC (Very Very Fine Colour) setara dengan 0,05 mg 
pada interval kedalaman 3 m s.d. 4 m. Hasil analisis mi neral 
butir 2 conto konsentrat endapan aluvial dan 1 percontoh 
konsentrat tailing pengkonsentrasian emas pada sluice box 
(kian) penambangan emas rakyat di Dusun Lonjengan 2, 
mi neral ilmenit trace s.d. 0,01%, kuarsa 99,99%  100%, dan 
zirkon, pirit, oksida besi serta garnet ditemukan se bagai un
sur jejak (trace) dan terdapat mineral ikutan berupa ilmenit, 
kuarsa, lempung dan unsur tanah tanah (UTJ). 

Di daerah Limalima, Mandor ilmenit ditemukan pada 25 
lubang bor dengan daerah pengaruh seluas 32,23 Ha, maka 
sumber daya tereka yaitu 109,09 ton. Di Lonjengan 2, Men
jalin, ilmenit terdapat pada 8 lubang bor, luas daerah peng
aruh 7,91 Ha sehingga sumber daya tereka ilmenit sebesar 
5,92 ton. Ilmenit ini dapat digunakan sebagai bahan baku 
pigmen rutil pewarna berkualitas tinggi dan pembuatan ti
tanium metal.

Pasir kuarsa di daerah penelitian relatif bersih karena su
dah mengalami proses pencucian pada saat penambangan 
emas. Besarnya sumber daya di daerah LimaLima, Man
dor, di Dusun Lonjengan 1 dan di Dusun Lonjengan 2 Desa 
Sepahat, Menjalin masingmasing sebesar 5.245.400 ton, 
150.000 ton dan 1.621.138 ton. Pemanfaatan pasir kuarsa 
oleh penduduk setempat digunakan sebagai bahan baku 
untuk bangunan.

Lempung terletak di bawah endapan tailing sebagai batuan 
dasar (kong) berwarna putih sampai putih kehijauan dan di 
beberapa tempat berwarna putih sampai putih kemerah

an oksida besi dengan ketebalan sekitar 1 m. Hasil anali
sis XRD menunjukkan jenis mineral kaolinit. Hasil analisis 
major element mengandung ratarata unsur 63,41% SiO2, 
19,64% Al2O3, 1,72% Fe2O3, 0,11% CaO, 0,48% MgO, 3,19% 
Na2O, 0,47% K2O, 1,25% H2O

, 4,97 % HD. Lempung/kaolin 
dapat digunakan sebagai bahan baku gerabah. 

Hasil analisis Inductively Coupled Plasma (ICP) pada 33 per
contoh komposit bor mengandung UTJ dengan kadar ra
tarata 20,64 ppm Ce, 2,61 ppm Dy, 3,48 ppm Gd, 2,0 ppm 
Ho, 5,91 ppm La, 7,67 ppm Nd, 5,70 ppm Pr, 0,55 ppm Sm, 
1 ppm Tm, 2,91 ppm Y. Nilai analisis UTJ tersebut relatif kecil 
apabila dibandingkan dengan kelimpahan UTJ dalam kerak 
bumi.

Mineral ikutan yang berpotensi untuk diusahakan dan 
memberikan nilai tambah mineral yaitu ilmenit dan pasir 
kuarsa. 

7.3.  Penelitian Mineral Ikutan dan Unsur Tanah 
Jarang Daerah Bekas Tambang Kabupaten 
Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

Penelitian dilakukan di daerah penambangan emas aluvial 
di daerah Seminis, Kelingkau, Pelanjau dan Karangan, dan 
penambangan emas primer di daerah Pengapit (Gambar 
7.5). Total luas daerah bekas tambang 647,24 Ha.

Potensi pasir kuarsa terdapat di 4 lokasi. Sumber daya hi
potetik di Seminis 42,12 juta ton, Kelingkau 0,73 juta ton, 
Pelanjau 2,95 juta ton dan Karangan 1,82 juta ton, sedang
kan di lokasi Pengapit potensi pasir kuarsa relatif sedikit ka
rena merupakan daerah bekas tambang emas primer. 

Gambar 7.3 Peta Lokasi Titik Bor di Mandor.

Gambar 7.4 Pengeboran di Lonjengan 2, 
Menjalin.

Hasil analisis mineral butir dari 231 percontoh konsentrat 
dulang pengeboran, ditemukan mineral kuarsa dan ilme
nit di setiap interval kedalaman lubang bor, mineral zirkon 
pada umumnya ditemukan sebagai unsur jejak (trace). Se
dangkan mineral lainnya seperti piroksen, oksida besi, gar
net, mika, emas, anatas dan korundum ditemukan hanya di 
beberapa lubang bor di setiap lokasi pengeboran. Mineral 
utama yaitu emas dtemukan di dua titik bor, yaitu di MD01A/
TL 1 butir VFC (Very Fine Colour) yang setara dengan 0,10 
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Endapan kaolin terletak di bawah endapan aluvial den
gan penyebaran seluas bekas bukaan penambangan emas 
aluvial dengan tebal ratarata 1 m, dan sebagian tertutup 
oleh endapan tailing. Sumber daya hipotetik kaolin di Sem
inis 14,60 ton, Kelingkau 0,25 ton, Pelanjau 1,02 ton dan 
Karang an 0,63 ton. Hasil analisis kimia menunjukkan kadar 
SiO2 51,59%  96,30%, Al2O3 0,65%  33,56%, Na2O 0,12%  
0,32%, K2O 0,04%  2,68% dan kadar Fe2O3, CaO dan MgO 
rendah. Dengan kadar tersebut, kaolin di daerah ini bisa 
digunakan untuk industri gerabah dan industri karet seba
gai bahan pelapis, tetapi tidak cocok untuk industri keramik 
porselen dan saniter. Perlu uji bakar dan uji pembuatan pro
totipe sebagai bahan baku industri gerabah.

Di daerah bekas tambang Kelingkau ditemukan bijih hema
tit berupa boulder-boulder yang letaknya tersebar, sehingga 
sulit dilakukan perhitungan jumlah sumber daya. Hasil ana
lisis kimia menunjukan kadar di bawah nilai ekonomis, yaitu 

16,18% Fetotal dan 22,81% Fe2O3.

Hasil analisis mineralogi butir diketahui kadar emas rata
rata pada tailing sebesar 25 mg/m3, hanya 1 lokasi me
nunjukkan kadar sangat tinggi yaitu sebesar 1.412,375 mg/
m3, yaitu pada endapan koluvial di daerah penambangan 
emas primer di Pengapit. Sumber daya hipotetik emas dari 
ke 5 daerah bekas tambang emas aluvial sebesar 0,485 ton. 
Kadar ratarata emas tersebut masih di bawah kadar emas 
ekonomis pada endapan aluvial yaitu sebesar 125 mg/m3.

Hasil analisis kimia 4 percontoh tailing di daerah Pengapit 
me nunjukkan kadar Au 108 ppb  1.452 ppb dan kadar 
logam dasar yang relatif kecil. Ada 2 percontoh tailing yang 
menunjukkan kadar Au 881 ppb dan 1.452 ppb, emas de
ngan kadar tersebut tidak tertambang karena para penam
bang rakyat hanya menggunakan proses fisika dengan cara 
pendulang an.

Zirkon ditemukan di daerah Seminis dan Pelanjau dengan 
kadar masingmasing 0 – 240 g/m3 dan 30 g/m3 (kadar ra
tarata). Zirkon pada tailing penambangan emas di daerah 
Seminis sangat kecil jumlahnya dan tidak ekonomis un
tuk ditambang. Sedangkan zirkon pada endapan tailing di 
Pelanjau dengan luas daerah bekas penambangan sebesar 
39,28 Ha, maka jumlah sumber daya sebesar 8,76 ton.

Hasil analisis ICP pada mineral zirkon diketahui mengan
dung UTJ yang sangat tinggi untuk unsur Ce, Gd, La, Nd, Pr 
dan Sm yang berasal dari percontoh aluvial di S. Seminis, 
sedang kan pada conto tailing kadar dari masingmasing 
unsur UTJ tersebut tidak menunjukkan peninggian yang 
berarti. Kadar ratarata UTJ dalam konsentrat, aluvial dan 
tailing dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Untuk mengetahui potensi UTJ secara rinci perlu dilakukan 
penelitian lanjutan, dan untuk memanfaatkan potensi kao
lin yang ada, perlu pengujian lebih lanjut untuk mengetahui 
kualitas dan peruntukkannya.

Unsur
Kadar UTJ Ratarata

(ppm) Kelimpahan (ppm)
Konsentrat Aluvial dan Tailing

Ce* 8.535,14 170,70 64,00

Dy* 120,29 2,41 3,50

Eu* 195,29 3,91 0,88

Gd* 649,14 12,98 3,80

Ho* 6,71 0,134 0,80

La* 2.556,71 51,13 30,00

Lu* 0,00 0,00 0,32

Nd* 4.541,14 90,82 26,00

Pr* 4.230,86 84,62 7,10

Sm* 1.576,86 31,54 4,50

Tb* 59,43 1,19 0,64

Tm* 2,43 0,05 0,33

Y* 183,71 3,67 22,00

Yb* 1,71 0,03 2,20

Gambar 7.5. Areal bekas penambangan emas di S. Seminis

Tabel 7.1 Kadar UTJ ratarata dalam konsentrat, aluvial dan tailing
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8.1  Kajian REE dalam Tailing Timah dengan Metoda 
Remote Sensing di Pulau Bangka, Provinsi 
Bangka Belitung

Dalam kegiatan ini digunakan enam belas scenes data ALOS 
PALSAR dengan proses data secara berkala dengan mem
bagi Kepulauan Bangka menjadi 3 (tiga) zona, yaitu Zona 
Bangka Utara, Bangka Tengah dan Bangka Selatan.

Untuk mendeteksi penyebaran mineral kasiterit, ilmenit dan 
monasit di lokasi kegiatan dilakukan metode curve fitting. 
Gambar 8.1 menunjukkan plot curve fitting antara kan
dungan minieral kasiterit, ilmenit dan monasit pada skala 
logaritmik dengan parameter fisis permukaan h0, εr, dan μr. 
Secara umum penyebaran mineralmineral kasiterit, ilmenit 
dan monasit ditunjukkan pada Gambar 8.2.

Untuk menginterpolasi probabilitas penyebaran mineral 
kasiterit, ilmenit dan monasit dilakukan analisis metode 
Fuzzy Ordinary Kriging (FOK). Potensi keberadaan mineral
mineral kasiterit, ilmenit dan monasit dengan metode FOK 
ini dapat ditunjukkan pada Gambar 8.3.

Gambar 8.1 Korelasi Linear Antara Kasiterit, Ilmenit dan Monasit Hasil Pengeboran Dangkal Terhadap Parameter Fisis 
Permukaan Hasil Intervensi Data POLSAR.

Gambar 8.2 Penyebaran Mineral Kasiterit, Ilmenit dan Monasit.

Keterdapatan UTJ di daerah kajian dibagi menjadi 8 blok 
(Gambar 8.4). Jumlah sumber daya hipotetik dengan kete
balan tailing rata-rata 5 m dan ΣREE 9,5 gr/m3 daerah kajian 
ditunjukkan pada Tabel 8.1.

8.2  Kajian Bijih Besi di Aceh

Geologi daerah uji petik disusun oleh batuan gunung api, 
tufa dan batuan sedimen berumur PraTersier yang ditero
bos oleh batuan granit dan granodiorit sebagian tertutup 
oleh batuan sedimen berbutir sedang  kasar berumur Perm 
hingga Eosen. Struktur sesar berkembang di daerah ini be
rarah umum timur laut  barat daya (Gambar 8.5).

Secara keseluruhan, ada 11 lokasi pengamatan singkapan 
dan pengambilan percontoh yang menyebar meliputi ba
gian barat laut dan tengah daerah uji petik (Gambar 8.6 dan 
Gambar 8.7). Hasil analisis laboratorium, Fe total di atas 60 
% (Gambar 8.8). Selain bijih besi ditemukan juga endapan 
emas (Au) dan tembaga (Cu), akan tetapi keterdapatannya 
berbeda zona dengan bijih besi. Aceh selatan yang umum
nya merupakan bijih besi primer.

Kajian Sumber Daya Mineral8
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Gambar 8.3 Indeks Kasiterit, Illmenit dan Monasit dalam Skala Logaritmik berdasarkan 
Parameter Geostatistik dengan Model Spherical.

Gambar 8.4 Peta Interpretasi Remote Sensing dan Lokasi 
pemercontohan Tailing.

No. Kode Blok Luas Blok
(ha)

Sumberdaya Hipotetik
(ton)

1. A 27.600 13.100
2. B 146.400 69.540
3. C 95.700 45.460
4. D 80.800 38.380
5. E 40.100 19.050
6. F 42.200 20.050
7. G 17.200 8.170
8. H 28.300 13.450

Tabel 8.1 Perhitungan Sumber daya Hipotetik Daerah Kajian
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Gambar 8.6 Peta Lokasi conto uji petik di Kabupaten Aceh Selatan.

Gambar 8.7 Foto Singkapan Conto Bijih Besi Hematit Kabupaten 
Aceh Selatan.

Gambar 8.8 Peta Lokasi Pengambilan Conto Bijih Besi dan 
Kandungan Fe Kabupaten Aceh Selatan.

Gambar 8.5 Peta geologi regional Kabupaten Aceh Barat Daya.

Keterdapatan bijih besi di Aceh Selatan ditemukan di 2 
wilayah di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Se
latan bertipe Gossan dan terlihat adanya pirit, magnetit, 
hematit dan emas. Di Kecamatan Meukek ditemukan di 2 
wilayah bertipe endoskarn yang terbentuk di dalam batuan 
diorit dengan bijih magnetit berupa bongkahbongkah. Se
dangkan keterdapatan bijih besi di Aceh Barat Daya bertipe 
Gossan dan terlihat pirit, magnetit, hematit dan bornit de
ngan bentuk bijih besi melensa.

Produksi bijih besi yang dihasilkan dari Kabupaten Aceh 
Barat Daya hingga bulan April 2012 sebesar 92,171.170 
ton, sedangkan pasir besi yang telah dihasilkan semuanya 
berasal dari Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dan 
Kabupa ten Bireuen hingga Maret 2012 sebesar 12,200.000 
ton.

8.3 Kajian Potensi Mangan Provinsi Nusa Tenggara 
Timur

kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data 
sekunder maupun primer mengenai potensi maupun kuali
tas mangan, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa 
besar potensi mangan yang terdapat di Wilayah NTT dalam 
rangka mendukung kebijakan peningkatan nilai tambah 
melalui pembangunan smelter mangan di wilayah ini. 

Keterdapatan mangan di Kabupaten Belu bertipe endap
an yang dicirikan oleh adanya perlapisan sedimen (layer) 
(Gambar 8.10). Bijih mangan terjebak di formasi Bobonaro.

Kualitas endapan mangan cukup bagus dengan kandung

an Mn maupun MnO2 berada di atas 20% sebagaimana 
ditunjukkan pada (Gambar 8.11). Berdasarkan data ner
aca sumber daya mineral logam, total sumber daya bijih 
2.843.727,68 ton dan total cadangan bijih 1.145.313,00 ton 
(Tabel 8.2).

Gambar 8.9 Peta potensi Tambang di Kabupaten Aceh Barat Daya, 
Provinsi NAD.
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Gambar 8.6 Peta Lokasi conto uji petik di Kabupaten Aceh Selatan.

Gambar 8.10 Singkapan endapan mangan di Daerah Rekat, 
Kabupaten Belu (tipe sedimenter strike/dip N110E/25).

Gambar 8.11 Distribusi sumber daya dan IUP mangan di NTT.

Tabel 8.2 Sumber Daya dan Cadangan Mangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013

No Lokasi Kecamatan Kabupaten Tingkat Penyelidikan
Sumber Daya (Bijih)   Cadangan (Bijih) 

Ton Ton

1 Kajong Blok Saga 2 Reo Manggarai Eksploitasi 439.420,00 54.240,00

2 Ds Bajak Reo Manggarai Prospeksi 1.060,00

3 Wae Pateng Reo Manggarai Prospeksi 23.073,75

4 Blok Bonewangka - 
Desa Wangkung Reo Manggarai Eksploitasi 913.314,00 294.364,00

5 Blok Soga - 
Desa Robek Reo Manggarai Eksploitasi 907.370,00 445.435,00

6 Ropang Reo Manggarai Survey Tinjau 760,00

7 Satarnani 
desa Satarpunda lamba leda Reo Manggarai Eksploitasi 284,00

8 S Sunusa
Ds. Oebatu Rote Barat Daya Rote Nidao Eksploitasi Umum 0,93

9 Nok Baun Amarasi Kupang Eksplorasi 63,00

10 Buraen Amarasi Selatan Kupang 502,00

11 Oelbonak Bikomi tengah Timor Tengah 
Utara 526,00 351,00

Jumlah 2.843.727,68 1.145.313,00
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9.1  Potensi Sumber Daya Mineral 

Pengusahaan bahan galian mineral logam memiliki ciri 
yang sangat berbeda dengan pengusahaan mineral bu
kan logam. Pengusahaannya dapat dilaksanakan dengan 
memerlukan padat modal, teknologi canggih serta derajat 
risiko yang relatif tinggi. Berkembangnya berbagai industri 
logam dan meningkatnya pembangunan fisik di berbagai 
sektor menyebabkan kebutuhan bahan galian logam terus 
meningkat baik sebagai bahan baku utama maupun penun
jang terutama pengembangan infrastruktur dan industri 
berbasis logam. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan po
tensi sumber daya mineral, maka perlu dilakukan inventa

risasi dan evaluasi potensi untuk memantau akurasi potensi 
sumber daya mineral yang terdiri dari kelompok komoditi 
mineral logam dan mineral bukan logam. Melalui data yang 
diperoleh tersebut diharapkan dapat mendukung peng
gunaan potensi sumbaer daya mineral untuk kepentingan 
pembangunan daerah dan nasional.

Hasil pemuktahiran neraca sumber daya mineral pada ta
hun 2014 untuk mineral logam terangkum pada Tabel 
9.1. Dan perkembangan nilai sumber daya mineral logam 
strate gis tahun 2010 sampai 2014 disajikan dalam diagram 
pada Gambar 9.1 dan 9.2.

Tabel 9.1 Rekapitulasi sumber daya dan cadangan mineral logam status 2014

Gambar 9.1. Perbandingan nilai sumber daya dan cadangan mineral logam Bijih Emas, Nikel, 
Tembaga dan Bauksit tahun 2010 – 2014.

Pemutakhiran Neraca Sumber Daya Mineral9

NO KOMODITI
TOTAL SUMBER DAYA (TON) LOGAM CADANGAN (TON)

BIJIH LOGAM BIJIH LOGAM

1 Emas Primer 835.714.559,00 7.454,98 2.807.161.814,13 2.575,22

2 Bauksit 1.347.638.206,68 648.479.376,64 585.721.415,00 239.598.060,26

3 Nikel 3.711.588.997,00 54.449.501,35 1.155.234.951,40 21.378.312,61

4 Tembaga 18.284.523.144,94 108.698.062,96 2.719.650.376,80 25.603.197,33

5 Besi 712.464.366,32 401.771.218,67 65.579.511,00 39.825.354,30

6 Pasir Besi 2.121.476.550,10 443.732.971,69 173.810.612,00 25.412.652,63

7 Mangan 15.557.048,77 6.305.298,42 4.429.029,00 2.834.916,25

8 Seng 670.658.336,00 7.487.775,86 19.864.090,90 2.274.982,50

9 Timah 3.945.572.597,87 2.349.989,64 1.322.471.947,00 281.956,00

10 Xenotim 23.165.947,00 326,00 0,00 0,00

11 Monasit 1.569.312.847,40 25.920,80 0,00 2.715,00

12 Perak 14.468.642.881,00 837.949,53 15.114.023.114,43 1.949.989,05

13 Besi Primer 712.464.366,32 401.771.218,67 65.579.511,00 39.825.354,30
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9.2  Mineral Bukan Logam dan Batuan

Hasil pemuktahiran neraca sumber daya mineral pada ta
hun 2014 untuk mineral bukan logam dan batuan terang

kum pada Tabel 8.2. Perkembangan nilai sumber daya mi
neral bukan logam dan batuan unggulan tahun 2010 sam
pai 2014 disajikan dalam diagram pada Gambar 9.3 dan 9.4.

Gambar 9.2. Perbandingan nilai sumber daya dan cadangan mineral logam Bijih Seng, Pasir Besi, 
Timah dan mangan tahun 2010 – 2014.

Tabel 9.2 Rekapitulasi sumber daya dan cadangan mineral bukan logam tahun 2014.

Gambar 9.3 Statistik nilai sumber daya tahun 2010 – 2014 untuk 
komoditas pasir kuarsa, lempung, felspar, marmer, batugamping, 
dan granit.

Gambar 9.4 Statistik nilai sumber daya tahun 2010 – 2014 untuk 
komoditas zeolit, kaolin, bentonit, dan dolomit.

No KOMODITI
SUMBER DAYA JUMLAH SUMBER 

DAYA (TON)
PRODUKSI 

(TON)

SUMBER DAYA 
(TON) Awal Tahun 

2015Hipotetik Tereka Terunjuk Terukur

1 Zeolit 242.337.163 113.100.000 49.908.000 27.000.000 432.345.163 304.897 432.040.266

2 Pasir Kuarsa 18.119.350.500 619.957.000 619.788.000 117.614.000 19.120.859.500 31.964.402 19.088.895.098

3 Kaolin 909.147.300 51.530.000 97.149.200 12.189.064 1.070.015.564 2.542.013 1.067.473.551

4 Bentonit 457.394.000 108.263.520 58.249.000 0 623.906.520 1.805.802 622.100.718

5 Lempung 88.657.591.350 8.294.385.000 810.800.700 200.119.586 97.962.896.636 234.760.109 97.728.736.527

6 Felspar 5.250.210.286 4.102.431.000 402.914.000 1.500.000 9.757.055.286 965.003 9.756.090.283

7 Marmer 105.744.109.000 1.811.887.000 555.420.000 428.526.230 108.539.942.230 850.742 108.539.091.488

8 Batugamping 535.827.896.800 94.544.305.000 7.141.260.750 2.297.258.867 639.810.721.417 618.446.288 639.192.275.129

9 Granit 60.176.627.000 4.023.597.000 592.708.000 0 64.792.932.000 99.576.258 64.693.355.742

10 Dolomit 2.171.021.000 163.800.000 4.837.105.000 0 7.171.927.000 2.714.221 7.169.212.779
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10.1 Penyiapan Data dan Informasi Sumber Daya 
Geologi untuk Pengusulan Wilayah Prospek 
Mineral 

Kegiatan ini bertujuan menyiapkan data dan informasi 
sumber daya mineral sebagai bahan usulan rekomendasi 
wilayah prospek mineral Tahun 2014 kepada Pemerintah 
Daerah untuk dijadikan Wilayah Pertambangan (Wilayah 
Pertambangan Rakyat atau Wilayah Pencadangan Negara).

Hasil kegiatan ini berupa 15 (lima belas) wilayah prospek 
mineral yaitu wilayah prospek besi primer di Kabupaten 
Solok sebanyak 15 (lima belas) wilayah. Wilayah prospek 
mineral Fe berada di daerah berikut: Tanjuang Alai, Saning 
Bakar, Tanjuang Bingkuang, Kapalo Koto, Sungai Lasi, Lurah 
Nan Tigo, Gantuang Ciri, Kinari Timur, Suko Rami, Lubuak 
Silasiah 1, Lubuak Silasiah 2, Lubuak Silasiah 3, Batu Banyak, 
Limau Lunggo, dan Aia Bararak. 

10.2 Kajian Potensi Sumber Daya Geologi untuk 
Menunjang Ekonomi Kreatif di Pulau Bali dan 
Nusa Tenggara

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menyediakan data dan 
informasi potensi sumber daya geologi yang dapat diman-
faatkan untuk mendukung pengembangan industri yang 
berbasis ekonomi kreatif dan juga data sentra produksi in-
dustri serta lokasi bahan bakunya. Difokuskan pada industri 
keramik/gerabah dan batu hias.

Pengambilan data primer dan sekunder dilakukan dengan 
uji petik pada sentra kerajinan keramik/gerabah dan batu 
hias di Pulau Bali, Lombok, dan Timor. Hasil analisis labora-
torium, baik kimia, fisika dan hasil analisis uji bakar bahan 
baku keramik dapat disimpulkan bahwa di Pulau Bali ba-
han baku pembuatan keramik/gerabah dapat diambil dari 
Desa Darmasaba. Di Pulau Lombok, bahan baku gerabah 
yang baik terdapat di Lombok Barat dan Lombok Timur. Di 
Pulau Timor, bahan baku gerabah banyak terdapat di Desa 
Webriamata, Kabupaten Malaka yang merupakan lempung 
endapan aluvial. Lempung dari lokasi-lokasi tersebut dapat 
digunakan sebagai campuran bodi keramik jenis stoneware 
atau earthenware. Ada 3 daerah prospek untuk material 
bahan baku keramik, yaitu Desa Lendang Andus, Kecamat-
an Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Desa Rempung, Ke-
camatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Timur dan Desa 
Webriamata, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, NTT.

Gambar 10.1 Wilayah prospek besi di Kabupaten Solok.

Gambar 10.2 Hasil uji prototipe percontoh lempung dari 
Bali dan Lombok.

Penyiapan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral10
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Ketersediaan Peta Geologi Kuarter dan Peta Geomorfologi 
sangat penting untuk memberikan informasi mengenai 
dinamika perkembangan cekungan kuarter dan bentuk la-
han yang ada. Selain itu, penelitian Geodinamika Kuarter 
dilakukan untuk mengetahui dan memahami aspek geo logi 
lingkungan.

Jalur Pantura merupakan jalur transportasi dan ekonomi 
yang penting di Pulau Jawa. Area ini memiliki kepadatan 
penduduk yang tinggi karena itu perlu mendapat perhatian 
mengenai geodinamika pada kurun waktu geologi yang 
terakhir, yaitu Pleistosen akhir – Holosen. 

Daerah pemetaan dan penelitian strategis secara sosial dan 
ekonomi serta dapat mendukung tema Masterplan Per-
cepatan dan Perluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI) koridor ekonomi Jawa sebagai pendorong industri 
dan jasa nasional.

11.1 Peta Geologi Kuarter

Pemetaan geologi kuarter dilakukan di 2 lokasi, yaitu di 
Lembar Babad (secara administrasi terletak pada Kabupaten 
Lamongan, Jawa Timur) dan Lembar Lamongan dan seki-
tarnya (secara administrasi terletak di Provinsi Jawa Timur).

11.1.1 Lembar Babad Skala1:50.000

Terdapat 5 jenis lingkungan pengendapan, yaitu:
1. Tanah penutup (S)
2. Endapan Dataran Banjir/Food Plain Deposits (FP)
3. Endapan CekunganBanjir/Flood Basin Deposits (FB)
4. Endapan Alur Sungai Purba/Paleochannel Deposits(CH)
5. Endapan pre Holosen/pre Holocenen Sediments (pHs)

Endapan kuarter adalah endapan yang belum terkonsoli-
dasi. Karakteristik endapan umumnya sangat lunak-lunak 
sedang, gembur, lepas, sehingga mempunyai daya dukung 
lahan rendah dan sangat rawan terhadap kebencanaan. 
Karena penggunaan lahan hampir 90% berada di endapan 
kuarter maka harus dilakukan penyelidikan/pemetaan un-
tuk menginformasikan kondisi bawah permukaan dan per-
mukaan.

Menghasilkan 12 variasi tipe penampang:
1. FP / BSW – 2 / FB – 1 / FB – 0 / BSW – 0 (Endapan Limpah 

Banjir diatas Endapan Rawa Dua, diatas Endapan Cekun-
gan Banjir Satu, diatas Endapan Cekungan Banjir nol. 

2. FP / FB – 2 / BSW – 2 (Endapan Limpah Banjir, diatas 
Endapan Cekungan Banjir 2 diatas Endapan Rawa Dua)

3. FP / CH (Endapan Limpah Banjir di atas Endapan Alur 
Sungai Purba)

4. BSW – 3 (Endapan Rawa Tiga)
5. BSW – 3 / FB – 2 (Endapan Rawa Tiga diatas Endapan 

Cekungan Banjir Dua)
6. FB-2 / FB – 1 / BSW – 1 /FB – 1 (Endapan Cekungan Ban-

jir Dua, diatas Endapan Cekungan Banjir Satu, diatas En-
dapan Rawa Satu, diatas Endapan Cekungan Banjir Satu)

7. FB -2 / FB -1 /pHs (Endapan Cekungan Banjir Dua dia-
tas Endapan Cekungan Banjir Satu diatas Endapan pre 
Holosen)

8. FB -2 /BSW – 2 / FB – 1 (Endapan Cekungan Banjir Dua, 
diatas Endapan Rawa Dua, diatas Endapan Cekungan 
Banjir Satu)

9. FB – 2 (Endapan Cekungan Banjir Dua)
10. FB -1 / BSW -1 /FB-1 ( Endapan Cekungan Banjir Satu, 

diatas Endapan Rawa Satu diatas Endapan Cekungan 
Banjir Satu)

11. FB -1 (Endapan Cekungan Banjir Satu)

12. pHs (endapan pre Holosen)

11.1.2 Lembar Lamongan Skala 1:50.000

Daerah pemetaan termasuk kabupaten Lamongan dan 
sebagian kabupaten Gresik, secara geografis terletak 

Gambar 11.1 Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Pemetaan dan penelitian patahan aktif: menentukan pa-
rameter dinamika suatu patahan aktif di daerah rawan ben-
cana gempabumi. Tujuannya untuk menghitung kuantitatif 
besaran pengaruh bencana gempa bumi dalam suatu ru-
ang wilayah yang rawan gempa bumi (KRB) dan menentu-
kan potensi risiko.

Gambar 11.2 Road map pemetaan dan penelitian patahan aktif 
Indonesia (2014-2019).

Geologi Kuarter dan Geomorfologi11
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pada koordinat : 112015’00’’– 112030’00’’ T dan 07000’00’’ 
– 07015’00’’ S. Pemataan ini menggunakan peta berskala 
1 : 50.000 dan dilakukan terutama berdasarkan pemboran 
tangan, kemudian pengamatan permukaan. Pemboran di-
lakukan mulai kedalaman 0,40 m – 14,00 m dts dan rata 
– rata pemboran dilakukan 10,00 m – 13,00 m dts. Atau ter-
gantung dari batuan alas (Br) atau kemampuan mengebor 
/ alat bor.

Endapan kuarter yang terbentuk mempunyai sebaran secara 
datar kira – kira 60 % – 70 %, dimana dari sebaran tersebut 
endapan pasang surut (Tf) dan endapan laut dang kal (Sm) 
adalah yang dominan. Sedangkan endapan pasir pantai (B) 
dan endapan rawa bakau (MgS) terbentuk pada wilayah – 
wilayah tertentu. Selain endapan proses laut juga terdapat 
endapan dataran banjir (Fp) dan endapan sungai purba (Cp). 
Endapan dataran banjir (Fp) tersebar diseluruh permukaan 
dengan ketebalan maksimum 8,00 m dts. Endap an kuarter 
yang terbentuk dibagian tengah diperkirakan mempunyai 
ketebalan 16,00 m – 17,00 m, ini diinterpretasikan hingga 
kedalaman 13,00 m – 14,00 m adalah endapan laut dangkal 
(Sm). Sehingga pada wilayah tersebut awalnya adalah me-
rupakan teluk yang menerus hingga Selat Madura. Dengan 
kedalaman batuan alas (Br) atau ketebalan endapan kuarter 
maka didapat berbagai lingkungan pengendapan dan ter-
jadi perulangan, sehingga kombinasi lingkungan pengen-
dapan terdiri dari 16 kombinasi. Ini suatu indikasi dari naik 
turunnya permukaan laut pada masa lampau.

Kebencanaan yang mungkin terjadi adalah rawan terhadap 
goncangan gempa bumi dan rawan terhadap likuifaksi. 
Daerah rawan kebencanaan tersebut dibagi menjadi empat 
dan tiga zona, dimana parameter–parameter yang diguna-
kan adalah agak berbeda.

11.2 Penelitian Geodinamika Kuarter Daerah Gresik 
dan sekitarnya, Jawa Timur

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Lamongan dan Ka-
bupaten Gresik, dengan koordinat: 112°15’00” - 112°30’00” 
BT dan 07°00’00” - 07°15’00” LS. Daerah Kabupaten 
Lamong an dan Kabupaten Gresik terletak di jalur pantura 
bagian timur dan merupakan daerah yang berkembang 
seperti: pemukiman, pertokoan, perkantoran, infrastruktur, 
pesawahan dan pertambakan.

Maksud kegiatan adalah untuk mengetahui bagaimana ter-
bentuknya daerah tersebut, apakah didominasi oleh proses 
fluvial, proses laut dan transisi. Kemudian hubung annya 
dengan masing-masing lingkungan pengendapan (kombi-
nasi), karakteristik endapan dan kedalaman batuan alas. Se-
lain itu dimaksudkan untuk mengetahui kebencanaan yang 
terjadi dan kemungkin an terjadi dan dapat digunakan seba-
gai informasi awal untuk penataan ruang/pengembang an 
wilayah.

Daerah penyelidikan/pemetaan terletak di jalur pantura 
bagian timur dan merupakan daerah yang berkembang, 
seperti pemukiman, pertokoan, perkantoran, infrastruktur, 
pesawahan dan pertambakan.

Endapan kuarter adalah endapan yang belum terkonsoli-
dasi, mempunyai karakteristik endapan umumnya sangat 
lunak-lunak sedang, gembur, lepas/loose, sehingga mem-
punyai daya dukung lahan rendah dan sangat rawan terha-
dap berbagai kebencanaan.

Karena penggunaan lahan hampir 90% berada di endapan 
kuarter maka harus dilakukan penyelidikan/pemetaan un-
tuk menginformasikan kondisi bawah permukaan dan per-
mukaan.

Pada daerah pemetaan walaupun saat ini belum pernah 
terjadi gempa bumi, tetapi harus diwaspadai karena pada 
bagian selatan peta terdapat struktur patahan, sehingga 
sangat dimungkinkan suatu ketika akan terjadi gempa yang 
merusak. Selain bencana gempa bumi juga akan terjadi 
bencana lainnya yang berhubungan dengan sifat fisik en-
dapan kuarter di daerah pemetaan.

Tahapan Penelitiannya adalah sebagai berikut:
1. Interpretasi data sekunder.
2. Pemboran tangan (sampai kedalaman maksimum).
3. Pengamatan permukaan dan sumur gali.
4. Analisis laboratorium C.14 – pollen (Tidak memenuhi 

syarat)

Dari hasil kegiatan diperoleh:
1. Peta Geologi Kuarter Skala 1 : 50.000.
2. Kerangka litologi
3. Penampang stratigrafi
4. Kombinasi lingkungan pengendapan
5. Dan peta-peta yang berkaitan
6. Laporan.

Gambar 11.3 Peta Geologi Kuarter Lembar 
Lamongan dan Sekitarnya.
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11.3 Peta Geomorfologi

Lembar Bojonegoro

Bojonegoro dikenal sebagai kota banjir, karena hampir 
setiap tahun terlanda banjir terutama pada musim peng-
hujan karena luapan aliran Sungai Bengawan Solo yang 
melintasi wilayahnya. Namun demikian, pada akhir-akhir 
ini sebutan ”kota banjir” tersebut sudah mulai berkurang 
dan laju pembangunan di wilayah Kabupaten Bojonegoro 
serta daerah disekitarnya tumbuh dengan pesat. Cepat atau 
lambat arah pertumbuhan tersebut tentu akan menyebab-
kan alih fungsi lahan, dari daerah pertanian - perkebunan 
dan kehutanan menjadi daerah perdagangan dan industri. 
Perubahan alih fungsi lahan itu terjadi semata-mata telah 

ditemukannya sumber minyak bumi oleh ”Exxon-Mobil” 
dan ”Petro China” yang mempunyai nilai ekonomi paling 
strategis di negeri ini. Dengan demikian lahan pertanian, 
kehutanan, pemukiman dan perkebunan berikut infrastruk-
turnya, tentu akan bergeser fungsinya, dikarenakan nilai 
ekonominya dibawah minyak bumi. Oleh sebab itu perlu 
ditinjau kembali perencanaan tata ruang wilayah Bojone-
goro dan sekitarnya. Sehubungan dengan peninjauan kem-
bali rencana tata ruang wilayah tersebut, diperlukan data 
dasar ilmu kebumian yang dapat disajikan berupa peta, di-
antaranya adalah peta geomorfologi.

Peta geomorfologi pada hakekatnya adalah gambaran 
dari suatu bentuk lahan (landform) yang merekam proses 
geomorfologi yang terjadi di permukan bumi. Maksud dari 
pemetaan ini adalah mengidentifikasi dan menginventa-
risasi semua data sebaran bentuk lahan terutama diaki-
batkan oleh proses geomorfik. Adapun tujuannya adalah 
membuat peta geomorfologi Lembar Bojonegoro yang 
disajikan bersifat umum berskala 1:100.000 meliputi Kabu-
paten Bojonegoro, Tuban, Ngawi dan Nganjuk – Jawa Timur 
serta Blora – Jawa Tengah.

Metode yang digunakan adalah inderaan jauh dan tinjau 
lapangan dengan melakukan survei sistem ITC, yaitu survei 
analitik dan sentetik.

Secara geomorfologi daerah pemetaan terbagi menjadi 
enam satuan unit utama geomorfologi, yaitu: 1). Bentukan 
asal Gunung api (V), 2). Bentukan asal Struktur (S), 3). Ben-
tukan asal Denudasi (D), 4). Bentukan asal Sungai (F), 5). 
Bentukan asal Pelarutan (K), dan 6). Struktur terdenudasi 
(SD). Masing-masing unit utama tersebut dibagi kedalam 
sub unit yang lebih rinci. Dari keenam unit utama tersebut 
adalah unit fluvial yang menjadi perhatian utama wilayah ini 
karena erat kaitannya dengan kegiatan manusia.

Sehubungan dengan adanya program pemerintah MP3EI 
yang melalui wilayah Bojonegoro, maka diharapkan pe-
metaan geomorfologi skala 1:100.000 dari Pusat Survei 
Geologi (PSG), dapat memberikan konstribusi data dasar 
kebumian wilayah Bojonegoro dan sekitarnya.

Gambar 11.5 Metodologi Penelitian Geomorfologi.

Gambar 11.4 Peta Rawan Likuifaksi.

Gambar 11.6 Peta Geomorfologi Lembar Bojonegoro.
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12.1 Penyelidikan Geologi Teknik Menunjang 
Infrastruktur Jalur KA Trans Sulawesi (Ruas 
Kombi-Minanga), Kabupaten Minahasa, 
Provinsi Sulawesi Utara

Daerah penyelidikan berada di antara Kecamatan Kombi 
dan daerah Minanga di Kecamatan Pusomaen. Secara ad-
ministratif, daerah penyelidikan termasuk dalam wilayah 
Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara, 
Provinsi Sulawesi Utara. Daerah penyelidikan berada pada 
koordinat 1240 50’ 00”-125º 03’ 30” Bujur Timur dan 0º 57’ 
30” - 1º 14’ 30’’ Lintang Selatan. Kondisi geologi daerah 
penyelidikan menunjukkan bahwa daerah ini tersusun atas 
satuan Batuan Gunung api, Tufa Tondano, dan endapan Alu-
vium. Selanjutnya, aspek geologi teknik daerah penyelidik-
an dapat dikelompokkan ke dalam tiga unit geologi teknik 
yaitu:
•	 Aluvium yang terdiri atas endapan pantai, sungai, dan 

rawa. Endapan pantai umumnya berupa pasir, semen-
tara endapan sungai dan rawa didominasi oleh pa-
sir dan lanau. Endapan-endapan tersebut umumnya 
memiliki komposisi lempung 2,7 – 7,5%, lanau 13,4 – 
44,8%,	dan	pasir	47,8	–	81,7%	dengan	klasifikasi	tanah	
SM – MH. Parameter kekuatan tanah berupa kohesi (c) 
berkisar 0,15 – 0,33 kg/cm/cm2 dan sudut geser dalam 
(φ)	 berkisar	 8,50 – 19,50. Endapan ini tersebar cukup 
luas di bagian selatan daerah penyelidikan. Tekanan 
penetrometer pada endapan ini berkisar < 1 kgf/cm2 
hingga mencapai 4,7 kgf/cm2. 

•	 Tufa Tondano terdiri dari endapan klastika kasar gu-
nungapi berupa tufa, breksi dan lava. Satuan ini ter-
dapat hampir di seluruh daerah penyelidikan. Satuan 
ini dominan oleh batuan tufa pasiran, berbutir halus – 
sangat kasar, mengandung kerikil – kerakal batuapung 
dan andesit. Kekuatan tekan bebas batuan berkisar an-
tara 7,8 hingga >100 kg/cm2 (R0 – R2). Tingkat pelapuk-
an batuan menengah hingga lanjut dengan material 
berupa pasir, pasir lanauan dan lanau pasiran. Kompo-
sisi material lapukan terdiri dari lempung < 29%, lanau 
antara 7 – 47%, pasir 40 – 68%, dan kerikil < 26% den-
gan grup SM-SC-MH. Kuat tekan penetrometer saku 
pada material lapukan ini berkisar antara 3,7 kgf/cm2 
hingga >5,0 kgf/cm2. Umumnya, tanah pelapukan pada 
satuan ini memiliki kepadatan relatif (Dr) yang berni-
lai 30,2 – 62,5%. Parameter kekuatan tanah lapuk an 
berupa kohesi (c) berkisar 0,03 – 0,39 kg/cm2 dan sudut 
geser	(φ)	berkisar	170 – 32,50. 

•	 Batuan Gunungapi yang terdiri dari breksi, lava, dan 
tufa. Breksi berkomposisi andesit, besifat konglomerat, 
bersisipan tuf. Kondisi pelapukan batuan menengah 
hingga lanjut. Lava andesit,bertekstur afanitik, tingkat 
pelapukan ringan hingga menengah. Batuan pada sa-
tuan ini menghasilkan produk pelaukan berupa lanau 
kerikilan hingga pasir kerikilan.

Uji penyondiran mendapatkan kedalaman lapisan yang 
relatif keras pada 1,2 – 2,8 m di bawah muka tanah setem-
pat. Umumnya kualitas tanah permukaan pada satuan tufa 
berkisar sedang – baik dan pada satuan aluvium berkualitas 
jelek – sedang sebagai material subgrade. Perbaikan kuali-
tas tanah permukaan dapat dilakukan bagi tanah-tanah 
berkualitas jelek dengan kedalaman berkisar 0,5 – 1,3 m 
pada satuan tufa dan kedalaman mencapai 2,5 m di bebera-
pa tempat pada satuan aluvium. 

Perhitungan aspek daya dukung bagi pondasi dangkal 
pada satuan tufa menunjukkan tingkat menengah – tinggi 
dengan nilai berkisar 10,2 – 33,0 ton/m2, sementara pada 
aluvium menunjukkan daya dukung rendah dengan nilai 
berkisar 5,4 – 5,9 ton/m2.

Pemotongan lereng pada satuan tufa di daerah penyelidik-

an menunjukkan bahwa kondisi aman untuk lereng dengan 
tinggi sekitar 3,0 m dapat dicapai umumnya hingga sudut 
potongan 800. Untuk ketinggian lereng 5,0 m sebagian be-
sar capat mencapai sudut potongan 800 dengan sebagian 
kecil kritis pada sudut lereng 500 – 700. Untuk ketinggian 
lereng 7,0 m kondisi aman dapat dicapai umumnya pada 
sudut potongan 600 – 700 namun sebagian kecil akan terjadi 
longsor pada sudut potongan tersebut. Untuk ketinggian 
12,0 m kondisi lereng potongan umumnya bersifat kritis 
pada sudut 400 - 600.

Permasalahan yang berpotensi terjadi pada daerah penye-
lidikan adalah pengendapan pasir yang cukup tinggi teru-
tama di musim hujan, korosivitas pada daerah-daerah di 
tepi pantai, potensi genangan air di titik-titik tertentu yang 
disebabkan akumulasi air permukaan, dan gerakan tanah 
pada material lapukan pada skala kecil.

Gambar 12.1 Peta Geologi Teknik Rencana Jalur Kereta Api 
Trans Sulawesi Provinsi Sulawesi Utara.

12.2 Penyelidikan Geologi Teknik Menunjang 
Infrastruktur Jalan Kawasan Pemasok Energi, 
Dieng, Jawa Tengah

Wilayah penyelidikan secara administrasi berada di seba-
gian wilayah Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, yaitu 
daerah jalur jalan Wonosobo – Dieng, yang merupakan ja-
lan Prioritas Nasional.

Geologi Teknik12
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Satuan Geologi Teknik

1. Satuan Lempung pasiran berkerikil 

Tanah residu hasil pelapukan dari tufa, breksi, lava dan 
batupasir, ketebalan tanah pada umumnya 1,4 m, berwarna 
coklat kekuningan, teguh, plastisitas rendah - sedang, kelu-
lusan rendah, mengandung kerikil hingga bongkah batuan, 
kompresibilitas rendah, mudah digali dengan peralatan 
mekanik. Daya dukung yang diizinkan sedang - tinggi. Ke-
dalaman muka air tanah bebas termasuk sedang - dalam.

2. Satuan Lempung pasiran

Tanah residu hasil pelapukan dari breksi piroklastika, tufa 
dan lahar dari Gunung Sindoro yang berwarna coklat kem-
erahan, agak teguh sampai teguh, plastisitas sedang, tebal 
umum kurang dari 2,0 m, daya dukung umumnya sedang, 
kompresibilitas rendah - sedang, mudah digali dengan 
peralatan mekanik, kedalaman muka air tanah umumnya 
dang kal - dalam.

3. Satuan Lava - Breksi 

Merupakan batuan hasil gunung api terdiri dari lava, breksi 
gunung api, mengandung sisipan tufa. Lava berwarna abu - 
abu kebiruan, segar - lapuk ringan, keras, kompak, sebagian 
berongga, kelulusan rendah. Breksi terdiri dari breksi gu-
nung api tua dan gunung api muda. Breksi gunung api tua 
mengandung sisipan batu pasir, berwarna abu-abu dan se-
bagian terlihat telah lapuk lanjut, dalam keadan segar bersi-
fat keras dan kompak, fragmen andesit berukuran hingga 
boulder, matriks berupa tufa. Breksi gunung api muda me-
ngandung sisipan tufa dan lava, berwarna abu-abu, segar 
sampai lapuk sedang, agak kompak, fragmen andesit - ba-
salt, berukuran hingga ukuran boulder matriks berupa tufa. 
Daya dukung tinggi sampai sangat tinggi, mudah - agak 
sukar digali dengan peralatan mekanik. Kedalaman muka 
air tanah bebas adalah dalam hingga sangat dalam (>10 m).

Masalah Infrastruktur Jalan

Kualitas Subgrade

Kondisi tanah terhadap nilai CBRrata-rata untuk kualitas 
subgrade pada masing-masing satuan batuan yang 
terdapat di daerah penyelidikan adalah sebagai berikut di 
bawah ini.

1. Satuan Batuan Gunungapi Sundoro (Qsn)

Satuan Batuan Gunungapi Sundoro (Qsn) mempunyai nilai 
CBRrata-rata	berklasifikasi	baik	sampai	sangat	baik.	

2. Satuan Batuan Gunungapi Dieng (Qdy, Qdm)

Satuan Batuan Gunungapi Dieng (Qdy, Qdm) mempunyai 
nilai CBRrata-rata	berklasifikasi	baik	sampai	sangat	baik	bebera	
tempat	berklasifikasi	sedang.	

3. Satuan Batuan Endapan Danau dan Aluvium (Qla) 

Satuan Batuan Endapan Danau dan Aluvium (Qla) 
mempunyai nilai CBRrata-rata	berklasifikasi	sangat	baik.	

4. Satuan Batuan Gunungapi Jembangan (Qjya, Qjmf, Qjm)

Satuan Batuan Gunungapi Jembangan (Qjya, Qjmf, Qjm) 

mempunyai nilai CBRrata-rata	berklasifikasi	 jelek	di	beberapa	
tempat.	Umumnya	berklasifikasi	sedang	hingga	sangat	baik.		

Stabilitas Lereng

Masalah Gerakan Tanah

Masalah lain yang dijumpai pada jalur jalan Dieng Wonoso-
bo adalah masalah gerakantanah yang terjadi pada teruta-
ma tebing atas dan tebing bawah badan jalan. Pada tebing 
atas badan jalan sering terjadi longsoran bahan rombakan 
dan runtuhan bongkah batu yang menimpa badan jalan 
dan sangat membahayakan pengguna jalan. Pada tebing 
bawah badan jalan dapat terjadi longsoran yang memung-
kinkan sebagian badan jalan ikut melongsor. 

Jalur jalan yang mempunyai kerentanan menengah sampai 
tinggi untuk terjadi gerakantanah adalah ruas jalan antara 
desa Rejosari sampai sekitar desa Parikesit, sedangkan un-
tuk ruas jalan dari Kejajar sampai Garung melalui daerah 
zona kerentanan gerakantanah rendah yang selanjutnya 
untuk ruas jalan Garung hingga Wonosobo mempunyai 
zona kerentanan gerakantanah sangat rendah. 

Aliran Bahan Rombakan

Desa Tieng yang terletak di mulut alur sungai dengan 
tebing sungai yang terjal pernah terlanda oleh aliran 
bahan rombakan sebanyak 2 (dua ) kali. Kejadian pertama 
adalah pada 19 Februari 1986 akibat longsornya tebing G. 
Pakuwaja. Kejadian bencana aliran bahan rombakan yang 
ke dua adalah 18 Desember 2011, setelah hujan lebat 
mengguyur Desa Tieng, Kec. Kejajar. 

Gambar 12.2 Peta Kendala Geologi Teknik 
Infrastruktur Jalan kawasan pemasok energi Dieng 
Jawa Tengah
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12.3 Penyelidikan Geologi Teknik Menunjang 
Infrastruktur di Kecamatan Temon, Kabupaten 
Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Tahap-1)

Daerah penyelidikan berada pada koordinat 1100 03’ 45” - 
110º 05’ 55” Bujur Timur dan 7º 53’ 00” - 7º 55’ 10’’ Lintang 
Selatan. Kondisi geologi daerah penyelidikan menunjukkan 
bahwa daerah ini tersusun atas endapan Aluvium. Selanjut-
nya, aspek geologi teknik daerah penyelidikan dapat dike-
lompokkan ke dalam empat unit geologi teknik, yaitu:

•	 Pasir yang merupakan endapan pantai. Endapan ini 
umumnya berupa pasir lepas. Endapan-endapan 
tersebut memiliki komposisi pasir > 98,4% dengan 
sedikit	 lanau	<	1,0%	dengan	klasifikasi	SP.	Kepadatan	
relatif dari endapan pasir tersebut berkisar antara 12,0 
– 68,0%. Endapan ini tersebar cukup luas di bagian 
selatan daerah penyelidikan. 

•	 Pasir lanauan merupakan endapan pantai yang lebih 
tua. Endapan ini memiliki komposisi pasir berkisar 64,8 
– 97,4%, lanau umumnya < 19,8%, dan lempung < 
15,4% dengan grup SW-SM. Permeabilitas pada satuan 
ini berkisar 6,7 x 10-6 – 1,3 x 10-2 cm/detik. Parameter 
kekuatan berupa kohesi berkisar 0,02 – 0,04 kg/cm2 dan 
sudut geser antara 19,70 – 25,50. Endapan ini tersebar 
searah garis pantai di belakang endapan pasir pantai 
yang lebih muda. 

•	 Lanau pasiran – lanau lempungan. Endapan ini memiliki 
komposisi lempung yang berkisar 10,43 – 38,3%, lanau 
berkisar 39,6 – 58,8%, dan pasir antara 21,2 – 48,5, 
serta kerikil umumnya < 1,1%. Simbol grup MH – ML. 
Permeabilitas pada satuan ini berkisar 1,3 x 10-7 – 2,2 
x 10-5 cm/detik. Parameter kekuatan berupa kohesi 
berkisar 0,07 – 0,22 kg/cm2 dan sudut geser berkisar 
6,50 – 15,60. Kuat tekan bebas pada satuan ini antara 
0,19 – 1,38 kg/cm2. 

•	 Lempung lanauan. Endapan ini memiliki komposisi 
lempung antara 34,6 – 57,2%, lanau 28,3 – 39,7%, dan 
pasir 4,2 – 32,2%. Umumnya satuan ini termasuk dalam 
grup CH. Permeabilitas pada satuan ini berkisar 6,4 x 
10-8 – 1,9 x 10-7 cm/detik. Parameter kekuatan berupa 
kohesi berkisar 0,07 – 0,31 kg/cm2 dan sudut geser 
antara 3,30 – 15,90. Kuat tekan bebas pada satuan ini 
berkisar 0,15 – 1,5 kg/cm2.

Diketahui bahwa daerah penyelidikan tersusun atas dua ta-
nah berdasarkan hasil pengeboran dan uji penyondiran. Uji 
penyondiran mendapatkan kedalaman lapisan yang relatif 
keras/padat pada 2,8 – 14,8 m di bawah muka tanah setem-
pat. Kualitas kepadatan tanah permukaan di bagian selatan 
daerah penyelidikan umumnya masuk dalam kategori jelek 
dengan kondisi pasir lepas, sementara di bagian utara me-
miliki kategori kepadatan jelek – sedang.

Daerah bagian selatan yang tersusun atas endapan pa-
sir memiliki daya dukung yang umumnya berkisar 1,6 – 
31,9 ton/m2 untuk kedalaman pondasi 1,0 m dan untuk 
kedalam an 2,0 m daya dukung berkisar antara 8,8 – 67,2 
ton/m2. Pada daerah bagian utara yang terdiri dari endapan 

material fraksi halus berupa lempung dan lanau, daya du-
kung pada kedalaman 1,0 m berkisar 0,6 – 3,2 ton/m2 dan 
untuk kedalaman 2,0 m berkisar 2,3 – 36,3 ton/m2. Daya 
dukung pondasi dalam pada endapan pasir untuk kedalam-
an 5,0 m berkisar antara 824 – 2.981 ton dan pada endap-
an lempung-lanau berkisar 67,8 – 1.081 ton. Daya dukung 
pondasi dalam pada endapan pasir untuk kedalaman 10,0 
m umumnya > 1.842 ton dan pada endapan lempung-lanau 
umumnya > 135,1 ton.

Penurunan tanah permukaan di daerah utara yang berupa 
endapan fraksi halus lempung lanauan, lanau pasiran, dan 
lanau lempungan umumnya berkisar antara 1,04 cm – 6,47 
cm.

Permasalahan yang berpotensi terjadi pada daerah 
penyelidikan adalah proses abrasi pada pantai yang terjadi 
secara intensif selama pengamatan di lapangan. Selain 
itu, diketahui terdapat lapisan lempung yang bersifat cair 
pada kedalaman sekitar 5,0 – 15,0 m di daerah bagian 
utara dari daerah penyelidikan yang berpotensi mengalami 
penurunan akibat beban struktur yang berlebih. Untuk itu, 
diperlukan penyelidikan lebih lanjut terkait pembangunan 
struktur berskala besar.

Gambar 12.3 Peta Sebaran tanah permukaan daerah temon dan 
sekitarnya Kab. Kulonprogo D.I. Yogyakarta

12.4 Penyelidikan Geologi Teknik Untuk Menunjang 
Infrastruktur Jalur Kereta Api Trans Sulawesi 
(Kombi – Bitung), Kabupaten Minahasa, Provinsi 
Sulawsi Utara

Maksud dan Tujuan

Penyelidikan geologi teknik ini dimaksudkan untuk me-
ngumpulkan berbagai data dan informasi geologi teknik 
permukaan dan bawah permukaan yang mencakup sebaran 
serta	 sifat	fisik	 tanah	batuan,	 kondisi	 air	 tanah,	morfologi	
serta bahaya beraspek geologi/geodinamika, seperti ke-
mantapan lereng, erosi, dan kegempaan.

Hasil penyelidikan ini diharapkan dapat dipergunakan se-
bagai data dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan jalur kereta api tersebut ditinjau dari aspek 
geologi teknik. 

Lokasi Penyelidikan

Penyelidikan ini dilakukan pada ruas jalur kereta api trans 
Sulawesi, yaitu ruas Bitung – Kombi. Secara administrasi, 
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daerah penyelidikan termasuk ke dalam wilayah Kota 
Bitung, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten 
Minahasa,	Provinsi	Sulawesi	Utara.	Secara	geografis,	daerah	
penyelidikan terletak pada koordinat 125o 02’ 00” – 1250 12’ 
00” BT dan 10 12’ 00” – 10 28’ 00” LU.

Geologi Teknik

Berdasarkan hasil analisis data lapangan, hasil uji 
laboratorium, daya dukung tanah dan analisis kemantapan 
lereng, rencana jalur kereta api daerah penyelidikan 
melintasi 5 satuan geologi teknik, yaitu:

1. Satuan Pasir – Pasir Lanauan A(s-ms)

Merupakan hasil endapan rawa dan pantai. Endapan rawa 
di permukaan didominasi oleh pasir lanauan, berwarna 
abu-abu keputihan, berbutir halus – sedang, agak lepas 
– lepas, mengandung cangkan kerang dan endapan 
pantai terdiri pasir lepas, berwarna abu-abu keputihan, 
halus, pemilahan jelek, mengandung cangkang kerang. 
Muka air tanah dangkal. Kendala geologi teknik abrasi 
dan banjir

Kualitas tanah untuk material timbunan kurang baik 
hingga sangat baik. Kualitas tanah sebagai tanah dasar 
jalan, untuk jenis tanah pasir lanauan cukup baik hingga 
baik (A-2-4 hingga A-2-7), kompresibilitas menengah. 
dan untuk jenis tanah pasir sangat baik (A-3), sifat tanah 
sangat padat.daya dukung tanah sedang.

2. Satuan Pasir Lanauan – Pasir R(ms-s)

Merupakan tanah residual hasil pelapukan batuan 
volkanik muda (Qv), di permukaan didominasi oleh 
Lanau pasiran dan Pasir. Lanau pasiran, berwarna coklat 
kekuningan – abu-abu kehitaman, halus – sedang, lunak 
– agak teguh, plastisitas rendah, mengandung batu 
apung. Pasir, berwarna abu-abu kehitaman – hitam, 
berbutir sedang, lepas, porositas tinggi, megandung 
kerikil. Muka air tanah dangkal – dalam. Kendala geologi 
teknik banjir.

Kualitas tanah untuk material timbunan sedang hingga 
sangat baik. Kualitas tanah sebagai tanah dasar jalan, 
untuk jenis tanah pasir lanauan cukup hingga kurang 
baik (A-2-6 hingga A-2-7), kompresibilitas menengah. 
dan untuk jenis tanah pasir sangat baik (A-3), sifat tanah 
sangat padat.daya dukung tanah sedang hingga tinggi.

3. Satuan Lempung Lanauan – Lempung pasiran R(mc-sc)

Merupakan tanah residual hasil pelapukan batuan 
volkanik muda (Qv) dan Tufa Tondano (Qtv), di 
permukaan didominasi oleh Lempung lanauan – 
lempung pasiran, berwarna coklat kekuningan – coklat 
kemerahan, halus, lunak – agak teguh, plastisitas rendah 
– tinggi, di beberapa tempat mengandung batu apung, 
keadaan kering keras. Muka air tanah dangkal – dalam. 

Kualitas tanah sebagai material timbunan kurang baik 
hingga agak baik. Kualitas tanah sebagai tanah dasar 
jalan kurang baik (A-7-5 hingga A-7-6), kompresibilitas 
menengah – tinggi, daya dukung tanah rendah.- sedang.

4. Satuan Batuan Volkanik Muda (Qv) 

Satuan batuan volkanik muda yang tersingkap di daerah 
penyelidikan, yaitu tufa, batu apung dan Lava. Tufa batu 
apung berwarna coklat kekuningan, mudah hancur, 

kekuatan rendah. Lava andesit, berwarna abu-abu, 
keras, kompak, terkekarkan dengan jarak antara 20 - 40 
cm. Tanah di permukaan terdiri dari Lempung lanauan 
– Lempung pasiran dan Pasir, tebal kurang dari 1,00 m. 
Lempung lanauan – Lempung pasiran berwarna coklat 
– coklat kekuningan, lunak – agak teguh, plastisitas 
sedang – tinggi, keadaan kering teguh – sangat teguh. 
Pasir berwarna cokat kehitaman – abu kehitaman, 
berbutir halus – sedang, lepas, porositas tinggi. Muka air 
tanah sangat dalam. Kendala geologi teknik longsoran.

Kualitas tanah untuk material timbunan sedang 
hingga sangat baik. Kualitas tanah sebagai tanah dasar 
jalan, untuk jenis tanah lempung lanauan – lempung 
pasiran kurang baik (A-7-6), kompresibilitas tinggi. dan 
untuk jenis tanah pasir sangat baik (A-3), sifat tanah 
sangat padat.daya dukung tanah sedang. Kekuatan 
batuan bervariasi dari agak keras hingga sangat keras. 
Penggalian agak mudah hingga sulit dilakukan dengan 
peralatan sederhana.

5. Satuan Tufa Tondano (Qtv)

Terdiri dari tufa pasiran dan breksi. Tufa pasiran 
berwarna, coklat kekuningan, berbutir halus – sedang, 
keadaan segar keras, mengandung batuapung, keadaan 
setengah lapuk kekuatannya sedang – mudah hancur. 
Breksi berwarna abu-abu, menyudut, keras, fragmen 
andesit, semen silika. Tanah di permukaan terdiri dari 
Lanau pasiran – Pasir lanauan berwarna coklat – coklat 
keabu-abuan, berbutir halus – sedang, lunak – agak 
teguh, plastisitas rendah sedang, mengandung batu 
apung, tebal kurang dari 1,00 m. Muka air tanah sangat 
dalam. Kendala geologi teknik longsoran.

Kualitas tanah untuk material timbunan agak baik hingga 
sangat baik. Kualitas tanah sebagai tanah dasar jalan, 

Gambar 12.4 Peta Geologi Teknik Rencana Jalur KA 
Bitung - Kombi Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara.
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untuk jenis tanah lanau pasiran – pasir lanauan cukup 
hingga kurang baik (A-6 hingga A-7-6), kompresibilitas 
menengah hingga tinggi. dan untuk jenis tanah pasir 
sangat baik (A-3), sifat tanah sangat padat, daya dukung 
tanah sedang. Kekuatan batuan bervariasi dari agak 
keras hingga sangat keras. Penggalian agak mudah 
hingga sulit dilakukan dengan peralatan sederhana.

12.5 Penyelidikan Geologi Teknik Penurunan Tanah 
Daerah Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Maksud dan Tujuan

Penyelidikan ini bermaksud untuk mengetahui potensi 
gempa di daerah Alor dan sekitarnya. Adapun tujuan dari 
penyelidikan antara lain adalah untuk membuat mikrozo-
nasi potensi gempa dan memperkirakan akibat gempa ter-
hadap infrastruktur.

Lokasi daerah monitoring terletak di Kota Semarang, 
Provinsi Jawa Tengah terutama di Daerah Semarang bagian 
utara, dengan luas ± 174,56 km2.	Secara	geografis	daerah	
penyelidikan terletak pada koordinat 110° 21’ 25,5”- 110° 
21’ 26,14” Bujur Timur dan 6° 55’ 00” - 7° 03’ 0,11” Lintang 
Selatan.

Geologi

Thanden dkk. (1996) dalam Peta Geologi Lembar Sema-
rang-Magelang membagi daerah monitoring menjadi lima 
Formasi Batuan, yaitu:

1. Endapan Aluvium (Qa)

Endapan aluvium terdiri dari pasir, kerikil, kerakal, lempung-
lempung lanauan dan lanau. 

2. Formasi Damar (Qtd)

Formasi Damar terdiri dari pasir tufaan, konglomerat, breksi 
volkanik dan tufa. Batupasir tufaan penyusunnya terdiri dari 
feldspar	dan	butir-butir	mineral	mafik,	 tufa	dan	batupasir	
agak termampatkan, secara setempat berupa gampingan. 
Breksi terdiri dari batuan vulkanik basa mungkin diendap-
kan sebagai lahar. 

3. Formasi Kaligetas (Qpkg)

Formasi Kaligetas tersusun oleh breksi vulkanik, aliran 
lava, tuf, batupasir tufaan dan batulempung. Breksi aliran 
dan lahar dengan sisipan lava dan tuf halus sampai kasar. 
Setempat di bagian bawahnya ditemukan batulempung 
mengandung moluska dan batupasir tufaan. Batuan gu-
nung api yang melapuk berwarna coklat kemerahan dan 
sering membentuk bongkah-bongkah besar. Ketebalannya 
berkisar antara 50 m sampai dengan 200 m.

4. Formasi Kalibeng (Tmpk)

Formasi Kalibeng tersusun atas napal pejal di bagian atas 
dan napal bersisipan batupasir tufan dan batu gamping di 
bagian bawah. Napal berwarna kelabu cerah, kaya akan fo-
sil plankton dan bentos, bagian permukaannya menunjuk-
kan conchoidal fracture; setempat berkarbon dan terdapat 
jejak binatang. Batupasir tufan berwarna kecoklatan, ber-
butir sangat halus, sangat padat, umumnya padat dengan 
garis tengah antara 30-200 cm.

5. Formasi Kerek (Tmk)

Formasi Kerek terdiri dari perselingan batulempung, na-
pal, batupasir gampingan dan batu gamping pasiran; me-
ngandung bahan gunung api. Bagian atas terdiri dari na-
pal bersisipan batu pasir tufan-gampingan, batu lanau dan 
batu pasir kerikilan; kandungan bahan gunung api sangat 
tinggi, umumnya berwarna lebih cerah dan perlapisannya 
tidak serapat bagian bawah. Secara keseluruhan kandung-
an bahan gunung api berkurang ke arah timur. Batu lanau 
berwarna kelabu, tanahnya coklat kekuningan, umumnya 
memberi kesan “conchoidal” pada permukaannya, setem-
pat gampingan, berlapis sangat baik dengan tebal antara 
5 dan 200 cm. Di bagian bawah, batu lanau tersebut berla-
pis tipis antara 5 dan 20 cm, rapat sedangkan ke arah atas 
kurang rapat dan lebih tebal.

Gambar 12.5 Lokasi Monitoring
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13.1 Penyelidikan Geologi Lingkungan Untuk 
Resapan Kawasan Bandung Selatan, Kabupaten 
Bandung, Provinsi Jawa Barat

Secara morfologi, daerah penyelidikan umumnya terletak 
pada dataran tinggi yang berelief dikelilingi perbukitan dan 
pegunungan Kuarter. Hal ini tercermin dari pembagian alir
annya (steam divide) oleh Sungai Citarum yang mengalir di 
bagian tengah Cekungan Bandung, dengan puncakpun
cak bukit dan gunung di sekelilingnya terdiri dari gunung 
api Kuarter. Berdasarkan bentuk topografinya daerah pe
nyelidikan dibagi menjadi 3 satuan morfologi, antara lain 
satuan morfologi pedataran, satuan morfologi perbukitan, 
dan satuan morfologi pegunungan. Sementara kemiring
an lerengnya dibagi menjadi empat, yaitu lereng dengan 
kemiringan 0 5%, 510%, 1015%, dan >15% .

Dua kecamatan di Kabupaten Ban dung, yaitu: Kecamatan 
Pasirjambu dan Kecamatan Pangalengan ditetapkan seba
gai titik waspada terjadinya bencana alam longsor. Kepala 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Ban
dung Marlan mengatakan sejumlah desa yang menjadi per
hatiannya pada saat musim penghujan ini, antara lain Desa 
Margamulya, Pondokdatar, Kutawaringin, dan Sukamulya. 
Kecamatan Pasirjambu sejak lama ditetapkan sebagai zona 
merah, karena kemiringannya mencapai 40 derajat dan ta

nahnya sangat gembur, sehingga mudah mengalami per
gerakan tanah, sedangkan Pangalengan termasuk dalam 
kategori zona kuning (bisnisjabar.com 19/1/2014).

Zona Potensi Resapan

Berdasarkan hasil uji resapan menggunakan metoda infil
trasi dengan jumlah 34 titik pengamatan diketahui hasil nya 
dibagi menjadi empat (4) zonasi potensi resapan, yaitu: 

a. Zona Resapan Tinggi 

Daerah yang mempunyai kelulusan air tanah tinggi (K = 
>103 cm/det.) dearah ini tersusun oleh batuan yang ter
diri dari tuf mengandung batu apung, breksi, endapan lahar 
(Qopu), lava dan lahar piroksin yang pejal dan berongga 
(Qv), serta lava andesitan dan andesit basalan (Qtl). Zonasi 
ini menempati luas wilayah 63.71 km2, dengan morfologi 
pegunungan yang mempunyai kemiringan lereng >15%. 
Kedalaman muka air tanah di daerah ini dikategorikan se
dang berkisar 2  5 m, adapun kerapatan kelurusan di dae
rah ini beragam mulai dari kelurusan tinggi (0  250 m) sam
pai kelurusan rendah (500  1.000 m). Sementara kerapatan 
sungai pada zonasi ini umumnya beragam sedang – tinggi 
( 2,5 km/km2  > 3 km/km2 ). Zonasi ini mempunyai curah 
hujan dengan rata rata 2.000 – 3.000 mm/tahun sampai 
>3.000 mm/tahun. Daerah dengan kelulusan tinggi ini meli
puti wilayah Kecamatan Cimaung, Kecamatan Pasirjambu, 
Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pangalengan, sebagian 
Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari.

b. Zona Resapan Sedang 

Daerah yang mempunyai kelulusan air tanah sedang (K = 
103  104 Cm/det) dearah ini tersusun oleh batuan yang 
terdiri tuf, breksi lahar mengandung batu apung dan lava 
(Qmt), dan Rempah lepas lava bersusunan andesit basa
lan (Qgpk). Zonasi ini menempati luas wilayah 524.99 km2, 
dengan morfologi perbukitan bergelombang – pegunun
gan yang mempunyai kemiringan lereng bervariasi dari 
05% sampai >15%. Kedalaman muka air tanah di daerah 
ini beragam sedang – tinggi ( 2  5m  >10m ), adapun 
kerapatan kelurusan di daerah ini beragam mulai dari ke
lurusan tinggi (0  250 m) sampai kelurusan rendah (500 
 1000 m). Sementara kerapatan sungai pada zonasi ini um
umnya beragam rendah  sedang ( <2,5 km/km2  2,5 km/
km2 ). Zonasi ini mempunyai curah hujan dengan rata rata 
2.000 – 3.000 mm/tahun. Daerah dengan kelulusan sedang 
ini meliputi wilayah Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pame
ungpeuk, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pacet, Kecamatan 
Ibun, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Maruyung, Kecamat
an Ciwidey, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Soreang ba
gian selatan, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Kertasari.

 c. Zona Resapan Rendah

Daerah yang mempunyai kelulusan air tanah rendah (K = 
<104 cm/det) dearah ini tersusun oleh batuan yang terdiri 
perselingan lava, breksi dan tuf (Qwb), dan batuan sedimen 
berupa breksi andesit, breksi tuf, tuf kristal, dan batu lanau 
Formasi Beser (Tmbe). Zonasi ini menempati luas wilayah 
158,7 km2, dengan morfologi perbukit an sebagian pedata
ran yang mempunyai kemiringan lerengbervariasi dari 0 – 
5% sampi 10 – 15%. Kedalaman muka air tanah di daerah ini 
beragam rendah  sedang (25 m – 510 m), adapun kera
patan kelurusan di daerah ini beragam mulai dari kelurusan 
tinggi (0  250 m) sampai kelurusan rendah (500  1.000 
m). Sementara kerapatan sungai pada zonasi ini umumnya 
beragam rendah ( <2.5 km/km2). Zonasi ini mempunyai cu
rah hujan dengan rata rata 2000 – 3000 mm/tahun sam
pai >3.000 mm/tahun. Daerah dengan kelulusan rendah ini 
meliputi wilayah Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Soreang, 
Kecamatan Pasirjambu bagian barat, sebagian Kecamatan 
Kertasari, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Majalaya, Ke
camatan Banjaran, dan Kecamatan Ciparay.

d. Zona Bukan Daerah Resapan

Zonasi ini menempati luas wilayah 158,7 km2, merupakan 
wilayah sebaran alluvial (endapan danau) dengan material 
lepas. Selain wilayah alluvial zona bukan resapan ini meru
pakan daerah yang kedalaman muka air tanahnya < 2 m. 
Curah hujan pada zona ini berkisar 1.500 mm – 2.000 mm/
tahun, sementara di daerah selatan 2.000 mm – 3.000 mm/
tahun. Wilayah zona bukan daerah resapan ini meliputi; 
Kecamatan Katapang, Kecamatan Kutawaringin, Kecamat

Geologi Lingkungan13
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an Soreang, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Majalaya, Ke
camatan Banjaran, dan sebagian Kecamatan Pangalengan.

Rekomendasi pemanfaatan lahan

Untuk daerah Bandung selatan, dampak lingkungan terkait 
hidrologis yang saat ini nyata terjadi adalah banjir dan pe
lumpuran. Hal ini terjadi karena pola tutupan lahan atau 
pengelolaan lahan yang kurang tepat.

Sebagian kawasan terbangun seperti Katapang, Baleendah, 
Pameungpeuk, Banjaran, dan Ciparay terletak pada bukan 
daerah resapan. Kawasan terbangun tersebut tidak memer
lukan pengelolaan terkait dengan peresapan air.

Kawasan terbangun lainnya seperti Soreang, Pasirjambu, 
dan Ciwidey terletak pada daerah dengan potensi resapan 
rendah. Kawasan terbangun lainnya seperti Cimaung, Ar
jasari, dan Pacet, terletak pada daerah dengan potensi re
sapan sedang. Sedangkan Pangalengan dan Kertasari ter
letak pada daerah dengan potensi resapan tinggi. Adanya 
kawasan terbangun pada daerahdaerah tersebut akan 
mengurangi resapan riilnya dan di lain pihak akan mening
katkan volume air larian (run off). Untuk meningkatkan pe
resapan air hujan ke dalam tanah dan mengurangi air lairan, 
kawasan terbangun di tempattempat ini perlu dilengkapi 
dengan pengelolaan hidrologi berupa sumur resapan, bio
pori, parit resapan, taman pekarangan peresap air, dan 
sebagainya. Semakin tinggi potensi resapan alaminya, se
makin intensif pengelolaan lingkungan yang perlu dilaku
kan. Sebagai contoh, upaya pengelolaan lingkungan di 
daerah Pangalengan dan Kertasari harus lebih intensif jika 
diban dingkan dengan di daerah Soreang, Pasirjambu, dan 
Ciwidey.

Pada lahan sawah, upaya pemulihan ke arah potensi re
sapan alami cukup sulit. Sedangkan pada pertanian lahan 
ke ring (kebun palawija) barangkali dapat diupayakan pola 
teras bangku yang dapat menahan aliran permukaan lebih 
lama dan memberi kesempatan air untuk dapat meresap 
lebih banyak serta mengurangi erosi dan pelumpuran. 
Upaya ini tidak diperlukan pada pertanian lahan kering di 

daerah bukan resapan yang terbentang mulai dari Kata
pang hingga Ciparay.

13.2 Penyelidikan Geologi Lingkungan Regional 
Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat

Kabupaten Polewali Mandar terletak ± 195 km sebelah se
latan Mamuju, Ibukota Provinsi Sulawesi Barat atau ± 250 
km sebelah utara Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi 
Selatan. Kabupaten Polewali Mandar terletak pada posisi 30 
4’7,83“ LS – 30 32’ 3,79“ LS dan 1180 53’ 57,55“ BT1190 29’ 
33,31“BT. Morfologi daerah penyelidikan dapat dibagi men
jadi sa tuan morfologi pedataran, pedataran bergelombang, 
perbukitan berrelief landar bergelombang, dan perbukitan 
berelief terjal.

Kebencanaan geologi yang berpotensi terjadi di aderah 
ini, di daerah perbukitan berupa potensi gerakan tanah 
ter utama pada perbukitan terjal dan tebing sungai yang 
curam, sedang di daerah pantai berupa abrasi dan landaan 
tsunami. Kegempaan di daerah ini termasuk kategori ren
dah sampai tinggi,

Tingkat keleluasaan lahan di wilayah ini dapat dibedakan 
menjadi: leluasa, cukup leluasa, tidak leluasa dan tidak la
yak.

Berdasarkan pertimbangan aspek geologi lingkungan, re
komendasi penggunaan lahan untuk daerah penyelidikan 
terdiri atas kawasan budi daya (permukiman, pertanian 
lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan) dan ka
wasan non budi daya (kawasan hijau sepadan pantai, sem
padan sungai, dan kawasan rawan gerakan tanah).

Gambar 13.1 Peta Potensi Resapan Kawasan Bandung Selatan 
Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Gambar 13.2 Peta Geologi Lingkungan Regional 
Kabupaten Polewali Mandar
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14.1 Koordinasi dan Pengembangan Keragaman 
Geologi (Geodiversity)

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengembangan 
keanekaragaman geologi (geodiversity) ini meliputi koor
dinasi ke giatan inventarisasi, identifikasi, dan penilaian 
karakterisasi keragaman geologi yang berpotensi untuk 
dijadikan sebagai kawasan cagar alam geologi; melakukan 
sinkronisasi cagar alam geologi dengan struktur ruang dan 
pola ruang wilayah; serta melakukan penyusunan database 
keragaman geologi dan warisan geologi Indonesia.

Hasil kegiatan koordinasi dan pengembangan keanekara
gaman geologi (geodiversity) ini adalah:

• Beberapa kebijakan berkenaan penetap an cagar bu
daya geologi, yaitu: Surat Keputusan Kepala Badan 
Geologi No. 73.K/45/BGL/2012 tanggal 17 Januari 
2012 tentang penentuan Kawasan Cagar Alam Geo
logi Provinsi Jambi; Surat Keputusan Kepala Badan 
Geologi No. 126.K/73/BGL/2012 tanggal 1 Maret 2012 
tentang penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi Ka
wasan Danau Toba dan sekitarnya, Provinsi Sumatera 
Utara; Surat Keputusan Kepala Badan Geologi No. 
37.K/73/BGL/2012 tentang penentuan kawasan cagar 
alam geologi Kaldera Gunung Batur dan Sekitarnya, 
Provinsi Bali; Surat Keputusan Kepala Badan Geologi 
No. 130.K/04/BGL/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang 
Penetapan Kawasan Merangin Jambi sebagai Geopark 
Nasional Indonesia; Surat Keputusan Kepala Badan 
Geo logi No. 264.K/04/BGL/2012 tanggal 20 Maret 
2012 tentang Penetapan Kawasan Danau Toba sebagai 
Geopark Nasional Indonesia; 

• Keanggotaan Geopark Batur pada Global Geopark Net
work (GGN) UNESCO yang merupakan hasil kerja sama 
dengan Kementerian Parekraf dalam pengusulannya;

• Pembentukan Komite Nasional Geo park Indone
sia (KNGI) bekerja sama dengan Kementerian lain 
(Parekraf, KNIU, BPPT);

• Melaksanakan kegiatan workshop Geo diversity, Geo
heritage, dan Geopark di Merangin Jambi;

• Menyusun materi signboard dan melakukan pemasang
an di beberapa geosite;

• Kegiatan koordinasi dan pengembangan keanekaraga
man geologi (geodiversity) ini merupakan suatu ke
giatan nyata dalam menggali dan menginventarisasi 
potensi sumber daya geologi selain potensi energi 
dan mineral yang dimiliki Indonesia dan dimanfaatkan 
seoptimum mungkin dalam suatu konsep pemanfaatan 
yang berkelanjutan berbasis konservasi, pendidikan, 
pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi 
lokal maupun regional. 

14.2 Survei Geodiversity Indonesia, Wilayah Ciletuh, 
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

Wilayah Ciletuh Kabupaten Sukabumi memiliki potensi 
‘keragaman geologi’ (geodiversity) untuk dikembangkan 
sebagai geowisata, terutama setelah ditetapkan sebagai 
geoheritage. Ciletuh telah tercantum sebagai salah satu 
geoheritage Indonesia berdasarkan daftar yang dibuat oleh 
Badan Geologi, bahkan dalam buku yang disusun atas kerja 
sama CCOP dengan Universitas Kebangsaan Malaysia ber
judul ‘Geoheritage of East and South East Asia’ nama Ci
letuh sudah tercantum di dalamnya. 

Secara spesifik keunikan dan kelangkaan geodiversity ka
wasan Ciletuh memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kawasan Ciletuh memiliki morfologi yang khas me
nyerupai amphytheatre yang membuka ke arah Sa
mudera Hindia.

2. Batuan penyusun Kawasan Ciletuh merupakan kom
plek melange yang merupakan batuan penyusun Pulau 
Jawa paling tua, disusun oleh:

a. kerabat ofiolit (kelompok batuan ultra basa).

b. kelompok batuan metamorfik.

c. kelompok batuan sedimen laut dalam.

d. kelompok batuan sedimen benua.

3. Semua kelompok batuan tersebut terdapat sebagai 
bongkahbongkah beraneka ukuran yang terkurung 
dalam matriks serpih tergerus, dengan kontak antar 
blok berupa tektonik yang memperlihatkan singkapan 
bagus dan jarang ditemukan di tempat lain.

4. Kerabat ofiolit yang ada merupakan fragmen ke
cil kerak samudera yang dapat dipakai sebagai bukti 
proses geologi yang terjadi pada daerah pembenturan 
penunjaman lempeng samudera (subduksi); dan juga 
sebagai bukti mata rantai jalur penunjaman berumur 
Kapur Akhir. (ditempat lain bukti ini jarang ditemukan).

5. Kerabat ofiolit merupakan susunan petrotektonik per
benturan antar lempeng, sehingga ofiolit berumur tua 
dapat berfungsi sebagai ‘fosil’ dalam merekonstruksi 
jalur penunjaman purba.

6. Kawasan Ciletuh merupakan kawasan yang memperli
hatkan terjadinya pendampingan dua zona yang disu
sun oleh batuan berasal dari lempeng samudera dan 
lempeng benua, sehingga kawasan Ciletuh merupakan 
tempat yang menarik, karena pada satu tempat ter
singkap dua penggalan kerak bumi yang sangat ber
beda sifatnya.

7. Kawasan Ciletuh dapat dijadikan sebagai tempat studi 
petrotektonik bagi pengembangan ilmu geologi, kare
na ofiolit dapat menjelaskan mekanisme pembentukan 
prisma akresi melange (proses pembentukan melange).

8. Kawasan Ciletuh dapat dijadikan sebagai tempat pem

Pengembangan Keragaman Geologi14



Bab 14  Pengembangan Keragaman Geologi

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2014 77

belajaran konsep tektonik global baru (new global tec-
tonic) atau tektonik lempeng dengan cara mempela
jari fenomenafenomena yang ada, yaitu fenomena 
petrologi, asal muasal kerabat ofiolit, struktur kerabat 
ofiolit, status geotektonik, dan evolusi tektonik Jawa 
Barat. 

9. Berikut adalah peta sebaran geodiversity dan penje
lasan masingmasing temuan berdasarkan berbagai 
publikasi termasuk ‘ensiklopedia’ yang dibuat oleh 
Pemerintah Daerah berdasarkan berbagai sumber.

ini juga terdapat ribuan kelelawar yang hampir tidak terli
hat. Gua Ngalau Indah terletak di lereng perbukitan desa 
Payakumbuh. Untuk menuju Ngalau Indah dapat ditempuh 
dengan membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam dari pusat 
kota Padang.

2. Lembah Harau

Formasi Brani (Tob), berumur Oligosen.Terdiri dari kong
lomerat dengan sisipan batupasir, komponen konglomerat 
terdiri dari fragmenfragmen kuarsit, kuarsa, rijang dan 
granit, berwarna kelabu muda. Untuk menuju Lembah Ha
rau dapat ditempuh jarak ± 138 km dari Padang ± 47 km 
dari Bukittinggi, sekitar ± 18 km dari Kota Payakumbuh, 
dan ± 2 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Lima Pu
luh Kota.  Dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi atau 
umum dengan kondisi beraspal rata dan bagus, terletak di 
Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuiluih 
Kota. Propinsi Sumatera Barat. Lembah Harau mempu nyai 
tujuh air terjun (sarasah) yang mempesona. Ketinggian 
masingmasing air terjun berbedabeda antara 5090 m. 

Lembah Harau ini terbentuk akibat adanya patahan turun 
atau block yang turun membentuk lembah yang cukup luas 
dan datar. Salah satu tandatanda atau untuk melihat dima
na lokasi patahannya adalah dengan adanya air terjun. Ini 
artinya dahulu ada sungai yang kemudian terpotong akibat 
adanya patahan turun, sehingga membentuk air terjun.

3. Bukit Patah Sembilan

Terdapat pada Formasi Brani Yang berumur berumur Oli
gosen. Terdiri dari konglomerat dengan sisipan batupasir, 
komponen konglomerat terdiri dari fragmenfragmen kuar
sit, kuarsa, rijang dan granit, berwarna kelabu muda kelabu 
kehijauan. Bukit Patah Sembilan adalah suatu perbukitan 
yang memanjang di kaki bukit dan mempunyai 9 puncak 
yang berjajar terrjadi karena adanya longsoran.  karena 
dicirikan dengan perbedaan batuan yang sangat jelas yaitu 
pada  tubuh pegunungan terdiri dari batuan

4. Panorama Ampangan

Terdapat pada Formasi Brani yang berumur Oligosen.Ter
diri dari konglomerat dengan sisipan batupasir, komponen 
konglomerat terdiri dari fragmenfragmen kuarsit, kuarsa, 
rijang dan granit, berwarna kelabu muda. Untuk menuju 
panorama Ampangan dari pusat kota Padang   ke Payakum

Gambar 14.1 Peta Geodiversity Wilayah Ciletuh dan 
Kabupaten Sukabumi.

14.3 Inventarisasi Keragaman Geologi

Sebanyak 11 lokasi telah dilaksanakan inventarisasi 
keragam an geologi, antara lain: 1. Kota Pangkal Pinang, 
Bangka Belitung; 2. Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh 
Darussalam; 3. Kabupaten Bangka Utara, Bangka Belitung; 
4. Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat; 5. Kota Bukit
tinggi, Sumatera Barat; 6. Kota Wonosari, Daerah Istimewa 
Yogyakarta; 7. Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur; 8. Kabu
paten Sidoarjo, Jawa Timur; 9. Kabupaten Pangandaran, 
Jawa Barat; 10. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat; Bantarujeg, 
11. Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;

Inventarisasi Keragaman Geologi di Kabupaten 
Payakumbuh, Sumatera Barat

Berdasarkan data sekunder dan pengecekan di lapangan, 
keragaman geologi (geological diversity) di wilayah Kota 
Payakumbiuh dan  sekitanya  dapat dikemukakan sebagai 
berikut (Peta Lokasi Inventarisasi Keragaman Geologi, ter
lampir):

1. Ngalau Indah

Terdapat pada Formasi Brani, berumur Oligosen.Terdiri dari 
konglomerat dengan sisipan batupasir, komponen kong
lomerat terdiri dari fragmenfragmen kuarsit, kuarsa, rijang 
dan granit, berwarna kelabu muda kelabu. Gua ini terjadi 
karena proses alam dari air hujan yang jatuh dan masuk 
melalui proses pelarutan ke dalam batu kapur tersebut. Gua 
Ngalau Indah merupakan sebuah gua dimana di dalamnya 
terdapat batu stalaktit dan juga stalagmit. Stalaktit dan sta
lagmit ini terbentuk dari proses alami yaitu pengendapan 
kapur selama ratusan tahun, namun stalakmit dan stalaktit 
tersebut pada saat sekarang sudah tidak aktif lagi dan tak 
jauh ke dalam dari mulut gua keliatan kering. Di dalam gua 

Gambar 14.2 Peta keragaman geologi daerah Payakumbuh 
Sumatera Barat.
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buh. dengan kendaraan roda 4 memerlukan waktu sekitar 
sekitar 2,5 jam atau sejauh 125 km Payakumbuh merupa
kan ibu kota Kabupaten Kontur daerah yang bergelombang 
Keindahan panorama alam banyak tersaji di sekitar kota 
terbesar ketiga di Provinsi Sumatera Barat ini. Salah satu 
diantaranya adalah panorama Ampangan yang terletak di 
Kenagarian Aur Kuning, Kelurahan Ampangan.  Kawasan ni 
sebenarnya hanyalah sebuah lapangan biasa yang berada 
tepat di Puncak Bukit Sago posisinya yang berada di ke
tinggian sekitar 650 mdpl membuat pengunjung yang ber
ada di bukit dapat secara luas melihat  ke arah   yang lebih 
jauh sehingga dapat terlihat pemandangan dari ketinggian 
tersebut memberi rentang pandangan yang cukup luas ke 
daerah dataran rendah yang berada di sekitarnya, khusus
nya wilayah di sebelah utara.

Inventarisasi Keragaman Geologi Di Wonosari 
Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY  Dan Sekitarnya

Kegiatan inventarisasi keragaman geologi ini dititikbe
ratkan pada tiga objek geologi yaitu Gunung Api Purba 
Nglanggeran, Kubah Vulkanik Pantai Siung, dan Lembah 
Purba Bengawan Solo.

1. Gunung Api Purba Nglanggeran

Gunung Api Purba Nglanggeran terletak di Desa Nglang
geran, Kecamatan Patuk, kirakira 10 km dari kota Wonosari 
ke arah barat laut dekat perbatasan dengan Kabupaten Sle
man.  Objek ini telah menjadi objek wisata yang banyak di
kunjungi wisatawan domestik. Lokasi objek wisata Gunung 
Api Purba Nglanggeran tersusun oleh Formasi Nglanggran 
berupa endapan breksi vulkanik yang diendapkan dalam 
lingkungan turbidit (endapan akibat longsoran ke laut 
dalam) pada kala Miosen Awal atau kurang lebih 30 juta 
tahun yang lalu.  Jika melihat umurnya yang sangat tua dan 
sebarannya yang sangat luas, adalah tidak mungkin atau 
sangat sulit untuk dapat mengetahui letak pusat erupsi gu
nung api pada saat itu.  Di lokasi sekitar objek wisata Gu
nung Api Purba Nglanggeran tidak ditemukan bekasbekas 
pusat erupsi gunung api. Jadi lokasi ini hanya tersusun oleh 
endapan gunung api tua dan bukan merupakan pusat erup
si sehingga terminologi “Gunung Api Purba” adalah tidak 
tepat.

2.     Sungai Bengawan Solo Purba

Berdasarkan pengamatan di lapangan, tim inventarisasi 
tidak menemukan adanya indikasi atau bukti yang menun
jukkan adanya pengangkatan Kali Sadeng.  Indikasi adanya 
pengangkatan yang dimaksud misalnya adanya topografi 
undak atau teras sungai yang disertai adanya endapan se
dimen purba pada undak.  Kenampakan di lapangan, tebing 
Kali Sadeng berupa tebing yang cukup terjal tanpa adanya 
dataran yang dapat diasumsikan sebagai undak.  Lembah 
Kali Sadeng seperti yang terlihat sekarang terbentuk akibat 
pelarutan batu gamping yang disertai oleh erosi permu
kaan.

3.     Kubah Vulkanik Pantai Siung

Pantai Siung terletak di pantai selatan, di sebelah barat dari 
Teluk Sadeng.  Secara geologi, daerah pantai ini didominasi 

oleh batu gamping dari Formasi WonogiriPunung yang 
berumur Miosen Tengah. Namun di lokasi Pantai Siung se
cara lokal dan terisolir terdapat kelompok batuan lain yang 
termasuk dalam Formasi Wuni yang berumur Miosen Te
ngah bagian bawah.  Ini berarti bahwa Formasi Wuni ber
umur sedikit lebih tua jika dibandingkan dengan Formasi 
WonogiriPunung.  Sebaran Formasi Wuni yang lebih luas 
terdapat di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Terdapat pendapat bahwa keberadaan Formasi Wuni di sini 
berupa bagian dari struktur kubah. Hasil inventarisasi tim 
belum dapat menyimpulkan dengan pasti tentang hal ini. 
Ada kemungkinan pendapat tersebut memang benar na
mun dalam arti bahwa permukaan Formasi Wuni berben
tuk kubah ketika batuan yang lebih muda (misal Formasi 
WonogiriPunung) diendapkan di atasnya.

14.4 Inventarisasi Geodiversity dan Identifikasi 
Geoheritage di Kawasan Gunung Sewu, Jawa Tengah

Kegiatan inventarisasi geodiversity dan identifikasi geohe
ritage oleh Pusat Survei Geologi pada tahun 2014, dilakukan 
oleh Tim GeodiversityGeoheritage, dipusatkan di kawasan 
Gunung Sewu. Kawasan yang membentang seluas 120 x 30 
km persegi ini memiliki keunikan geologi tersendiri, khu
susnya dari sisi keragaman batuan dan bentang alam.

Kegiatan kajian lapangan dalam rangka inventarisasi geodi
versity dan identifikasi geoheritage dilakukan di beberapa 
tempat terpilih, yaitu di Gunung Nglanggeran (Kabupaten 
Gunungkidul), daerah Wediwutah (Kabupaten Gunung
kidul), daerah lembahkering Sadeng (Kabupaten Gunung
kidul), daerah Slawu (Kabupaten Gunungkidul), daerah Kali 
Ngalang (Kabupaten Gunungkidul) dan daerah Ngrijang 
Sengon (Kabupaten Pacitan). Kajian yang dilakukan beras
pek geologi kegunungapian tua (prabatugamping), feno
mena geologi kegunungapian muda (tuf Kuarter), stratigrafi 
batuan sedimen yang mengalasi Formasi Nglanggeran, 
stratigrafi satuan batu pasir kuarsa (informasi baru), dan se
jarah pembentukan batu gamping rijangan yang menjadi 
bahan baku peralatan batu (artefak) manusia prasejarah 
Gunung Sewu.

Kajian lapangan tersebut menyimpulkan beberapa hal baru 
sebagai berikut, yang memperkaya data dan informasi geo
diversity Gunung Sewu dan upaya untuk meningkatkan 
geo diversity yang ada menjadi geoheritage (warisan geo
logi) yang perlu dilestarikan keberadaannya. Kesimpulan 
sementara ini akan menjadi kesimpulan akhir ketika data 
laboratorium (umur mutlak, umur relatif, lingkungan peng
endapan, petrogenesis) sudah dikeluarkan oleh Laborato
rium Geologi (laboratoriumlaboratorium petrologi, paleo
n    tologi, palinologi, jejakbelah) di lingkungan Pusat Survei 
Geologi.

Sedangkan kegiatan koordinasi Tim GeodiversityGeoher
itage dengan Pemerintahan 3 kabupaten dan 3 provinsi 
bertekad memanfaatkan nilainilai geologi di kawasan 
Gunung Sewu untuk pembangunan daerahnya secara 
berkelanjutan, menghasilkan apresiasi tersendiri untuk 
Badan Geologi (melalui Pusat Survei Geologi). Data dan in
formasi yang disosialisasikan melengkapi aspek konservasi 
dari Geopark Gunung Sewu yang sedang dikembangkan.
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15.1 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
Lembar 2913 - Fakfak, Pulau Papua

Daerah pemetaan secara geografis terletak antara 
131o54’50” – 133o30’ BT dan 2o00’ – 3o00’ LS dan secara ad-
ministratif termasuk dalam wilayah Kab. Fakfak, Kab. Teluk 
Bintun, dan Kab. Sorong Selatan, Provinsi Papua. Daerah 
Pemetaan dapat dicapai dengan menggunakan pesawat 
terbang dari Jakarta – Ambon – Fakfak, kemudian dilanjut-
kan dengan perjalanan darat dengan menggunakan mobil. 
Pencapaian lokasi titik minatan hidrogeologi dapat dilaku-
kan melalui jalan darat dengan menggunakan mobil dan 
jalan kaki.

HIDROGEOLOGI

Litologi dan Sistem Akuifer

Daerah pemetaan dibentuk oleh berbagai jenis batuan se
dimen yang berumur Tersier hingga Kuarter, baik sedimen 
lepas, agak padu, dan batuan karbonat atau batugamping. 
Litologi pembentuk daerah pemetaan yang bersifat padu 
sampai lepas, ditunjang dengan terjadinya perlipatan dan 
sesar yang intensif memiliki peranan penting bagi keterda-
patan air tanah (groundwater occurance) di daerah ini.

Berdasarkan atas jenis batuan dan kesarangannya, men-
gacu pada klasifikasi Department of Economic and Social 
Affairs (dikutip dari Todd, 1980), litologi akuifer daerah pe
metaan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sistem akui-
fer sebagai berikut:

a. Sistem Akuifer Dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir

Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir ter-
dapat pada batuan sedimen tidak padu (unconsolidated 
sediment), yaitu satuan Aluvium berupa Alluvium tidak ter-
pisahkan, endapan laguna, endapan gisik naik, endapan 
eustarium, endapan teras sungai, dan batupasir tusuwai. 
Sistem akuifer ini secara umum tersusun atas material lepas 
berukuran kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Kelulusan ba
tuan pada sistem akuifer ini beragam, umumnya berkelulus
an sedang pada material pasiran dan berkelulusan rendah 
pada material lempungan. Pada satuan endapan laguna, 
material penyusun yang utama berupa lumpur dan gambut, 
sehingga relatif memiliki kelulusan sangat rendah.

Aluvium berupa Alluvium tidak terpisahkan, endapan la-
guna, endapan gisik naik, endapan eustarium, dan endapan 
teras sungai dijumpai pada morfologi dataran dengan ke
tebalan relatif tipis, yaitu sekitar 20 m. Pada satuan batupa-
sir tusuwai yang terdapat di bagian timur laut lembar peta, 
satuan ini memiliki ketebalan relatif tebal yaitu sekitar 200 
m dengan material berupa batupasir yang bersifat repui 
dan sisipan serpih.

b. Sistem Akuifer Dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir 

dan Rekahan

Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan 
rekahan terdiri atas batuan sedimen yang bersifat agak 
padu, terdiri atas batupasir, batulanau, dan batulempung 
dengan sisipan konglomerat dari Formasi Steenkol (TQs). 
Formasi Steenkol dibedakan menjadi dua, yaitu satuan TQss 
(dominan batupasir) dan satuan TQsm (dominan batulum-
pur).

Pada satuan ini, sistem akuifer didominasi oleh sistem me-
dia pori atau aliran melaui ruang antar butir, akan tetapi 
sistem antiklin kemungkinan sudah terbentuk sehingga 
memungkinkan adanya aliran air tanah melalui media re-
kah. Sistem akuifer ini dijumpai hampir merata di seluruh 
lembar peta kecuali di Semenanjung Onin. Ketebalan satu-
an ini secara regional relatif sangat tebal, yaitu sekitar 3.200 
m dengan kelulusan batuan pada umumnya rendah hingga 
sedang pada satuan TQss dan rendah hingga sangat rendah 
pada satuan TQsm.

c. Sistem Akuifer Dengan Aliran Melalui Rekahan, Celahan, 
dan Saluran Pelarutan

Sistem akuifer dengan aliran melalui rekahan, celahan, dan 
saluran pelarutan terdiri atas batuan karbonat yang ber
umur Tersier. Siatem akuifer ini secara garis besar dibagi 
menjadi dua kelompok, yaitu;

Kelompok batuan yang didominasi oleh batugamping ber-
lapis, batugamping terumbu, dan batugamping dolomit
an dengan sisipan batunapal, serpih, dan batulempung. 
Kelompok batuan ini merupakan anggota dari Batugam
ping Ogar (Temog), Batugamping Onin (Temo), dan Ang-
gota Batugamping Rumbati (Tmr). Kelompok batuan ini 
secara umum memiliki kelulusan yang bervariasi tergan-
tung derajat rekahan dan pelarutan. Pada batugamping 
yang massif memiliki kelulusan rendah, sedangkan pada 
batugamping yang terkekarkan dan mengalami pelarutan 
memiliki kelulusan yang sangat tinggi.

Kelompok batuan yang didominasi oleh batugamping dan 
batunapal. Kelompok batuan ini merupakan anggota dari 
Anggota Batunapal Tawar (Tmt) yang tersebar secara se-
tempat di bagian baratlaut Semenanjung Onin. Kelompok 
batuan ini secara umum memiliki kelulusan yang bervariasi 
tergantung derajat rekahan dan pelarutan. Pada batunapal 
memiliki kelulusan sangat rendah hingga kedap air, sedang
kan pada batugamping yang terkekarkan dan mengalami 
pelarutan memiliki kelulusan yang relatif sedang.

Mandala Air Tanah

Berdasarkan atas kondisi geomorfologi dan geologi daerah 
pemetaan seperti telah dikemukakan sebelumnya, daerah 
pemetaandapat dikelompokkan menjadi tiga mandala air 
tanah (groundwater province), yaitu mandala air tanah da-

Air Tanah15
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taran, mandala air tanah perbukitan, dan mandala air tanah 
karst.

a. Mandala Air Tanah Dataran

Mandala air tanah ini meliputi bentang alam dataranyang 
dibentuk oleh material lepas berukuran lempung sampai 
kerikil. Mandala air tanah dataran secara umum terletak 
pada ketinggian 0 – 30 maml yang melampar luas pada ba-
gian utara dan sebagian berada pada bagian selatan lembar 
peta. Mandala air tanah ini memiliki pola pengaliran mean-
dering atau berkelokkelok yang secara hidrogeologis me
rupakan daerah akumulasi air tanah bebas. Bentuk meander 
pada sungai merupakan indikasi aliran air permukaan yang 
berlangsung lambat, sehingga sungai ini memasok air ta
nah tidak tertekan di sekitarnya (influent stream). Keduduk
an muka air tanah bebas ratarata dangkal yaitu kurang 
dari 5 m di bawah muka tanah setempat (mbmt) hingga 
mendekati muka tanah.

Akuifer pada daerah ini merupakan Akuifer Produktif Se-
dang dengan ketebalan sekitar 20 m, dan pada Satuan 
Batupasir Tusuwai yang berada di timurlaut lembar peta 
ketebalan dapat mencapai 200 m. Pada daerah dataran 
sempit, bantaran banjir, dan pada Satuan Endapan La-
guna (Qal) umumnya tergolong sebagai setempat Akuifer 
Produktif Sedang, umumnya akuifer tipis, tidak menerus, 
dan bersifat lempungan yang ditafsirkan memiliki keterus
an akuifer rendah.

b. Mandala Air Tanah Perbukitan

Mandala air tanah ini melampar luas di daerah pemetaan, 
menempati satuan geomorfologi perbukitan bergelom-
bang landai. Litologi penyusun mandala air tanah ini berupa 
batuan sedimen berumur Pliosen – Plistosen berupa Forma-
si Stenkool (TQs). Formasi Stenkool secara umum tersusun 
atas batulumpur, batupasir, batulanau, sedikit konglomerat, 
dan lignit. Pada satuan TQss kebanyakan batupasir, sedang-
kan pada satuan TQsm kebanyakan batulumpur.

Air tanah pada perbukitan bergelombang landai secara 
umum tersusun atas material bersifat agak padu sehingga 
sistem aliran air tanah didominasi oleh aliran melalui ruang 
antar butir dan beberapa tempat memungkinkan berkem-
bangnya sistem media rekah. Air tanah di daerah ini pada 
umumnya bersifat tidak tertekan dan pada beberapa tem-
pat memungkinkan terdapat akufer tertekan mengingat 
ketebalan lapisan akuifer sangat tebal, yaitu sekitar 3.200 
m. Pada satuan yang didominasi oleh batupasir (TQss), 
daerah ini merupakan Akuifer Produktif Sedang Dengan 
Penyebaran Luas, sedangkan pada satuan yang didominasi 
batulumpur tergolong sebagai Setempat Akuifer Produktif. 

c. Mandala Air Tanah Karst

Kars merupakan suatu komplek fenomena geologi dengan 
sistem hidrologi yang sangat spesifik, tersusun atas batuan 
yang bersifat mudah larut seperti batugamping, dolomit, 
gipsum, dan batuan lain yang mudah larut (Milanovic, 1981). 
Batugamping sebagai akuifer yang dihasilkan oleh proses 
karstifikasi merupakan perpaduan proses mekanis berupa 
perekahan/sesar dan proses kimiawi berupa pelarut an yang 

dapat berlangsung di permukaan maupun bawah permu-
kaan. Kondisi dan distribusi rongga pada batugam ping 
sangat tergantung berbagai faktor, terutama curah hujan, 
sifat kimia batuan, pola struktur, kadar CO2 dalam air, dan 
kecepatan aliran air tanahnya. 

Mandala air tanah karst tersebar secara luas pada daerah 
Semenanjung Onin di bagian selatan lembar peta. Dae-
rah ini secara geologi tersusun atas batugamping berlapis, 
batugamping terumbu, batugamping dolomitan, dan batu-
napal. Pada daeraha ini berkembang sistem rekahan yang 
berpasangan serta struktur antiklin yang berarah relatif 
barattimur. Mataair kars di daerah ini dijumpai pada elevasi 
sekitar 600 maml hingga di daerah pantai, bahkan pada be-
berapa tempat mengindikasikan adanya mataair di bawah 
muka air laut (submarine groundwater discharge).

Pada level elevasi di atas 600 maml dengan karakter sistem 
rekahan yang berkembang dan juga terdapat feno mena 
kars berupa doline, daerah ini relatif jarang ditemukan 
mataair. Daerah ini secara hidrogeologi ditafsirkan sebagai 
Daerah Air Tanah Langka. Di bawah zona di atas, yaitu pada 
level elevasi sekitar 200 – 600 maml, berkembang mataair 
yang bersifat musiman hingga permanen. Mataair yang 
bersifat musiman memiliki fluktuasi dari kering pada musim 
kemarau dan berdebit besar pada musim hujan, sedang-
kan pada mataair permanen memiliki debit yang minim 
pada musim kemarau (< 5 l/dt) hingga lebih dari 20 l/de-
tik pada musim hujan. Daerah tersebut berdasarkan atas 
karakter hid rogeologi digolongkan sebagai Setempat Ak-
uifer Produktif. Pada level elevasi 200 maml hingga di dae-
rah pantai berkembang mata air permanen dengan debit 
pada musim kemarau bervariasi dari 5 l/dt hingga > 500 l/
dt. Daerah ini secara hidrogeologi termasuk dalam Akuifer 
Produktif Sedang.

Tataan Air Tanah

Air tanah di daerah pemetaan mengalir pada berbagai 
macam media, yaitu media ruang antar butir, rekahan dan 
saluran pelarutan, dan perpaduan antara media ruang antar 
butir dan rekahan. Sistem air tanah tidak tertekan di dae-
rah pemetaan terdapat pada semua sistem media akuifer 
baik ruang antar butir maupun sistem rekahan dan saluran 
pelarutan yang dibentuk oleh berbagai jenis batuan yang 
bersifat lepas sampai padu.

Air tanah tidak tertekan yang potensial terdapat pada mor-
fologi dataran dan perbukitan bergelombang lemah baik 
yang berada di bagian utara maupun selatan lembar peta. 
Sistem akuifer tidak tertekan pada batuan sedimen yang 
bersifat lepas hingga agak padu secara umum tersusun atas 
material lepas berukuran pasir. Sistem akuifer tidak tertekan 
antara endapan aluvial dan Formasi Steenkol (TQs) ini ke-
mungkinan bersifat menerus dengan ketebalan dapat men-
capai puluhan meter meter. Muka air tanah tidak tertekan 
pada umumnya dangkal, terutama pada morfologi dataran, 
sedangkan pada satuan geomorfologi perbukitan ber-
gelombang landai bervariasi mengikuti bentuk topografi.

Air tanah tidak tertekan pada satuan morfologi karst ter-
bentuk oleh adanya sistem rekahan dan jaringan rongga 
yang saling berhubungan. Air tanah pada daerah ini se-
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cara setempat terluahkan pada berbagai level elevasi mu-
lai dari 600 maml hingga di daerah pantai. Secara umum 
kemuncul an mataair karst tersebut terbentuk oleh kontrol 
lapisan kedap air barupa sisipan batu napal, dan pada dae-
rah pantai menunjukkan adanya kontrol muka air laut seba-
gai regional base level.

Air tanah tertekan kemungkinan dijumpai pada sistem aku
ifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan rekahan, 
yaitu pada batuan yang bersifat semi padu. Pada sistem 
akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan reka-
han, sistem akuifer tertekan kemungkinan dijumpai pada 
Formasi Steenkol (TQs) mengingat ketebalan batuan terse-
but dapat mencapai 3.200 m, terutama pada satuan TQss. 
Terdapatnya lapisan batulempung dan batulumpur pada 
satuan ini dapat berfungsi sebagai batuan penyekat baik 
sebagai akuitar (semi permeable) maupun akuiklud (batuan 
non permeable atau kedap air).

Kualitas Air Tanah

1. Hidrokimia

Pengukuran parameter kimiafisika secara langsung di 
lapangan dilakukan terhadap parameter suhu, daya hantar 
listrik (DHL), dan derajat keasaman (pH), sedangkan pa-
rameter secara lengkap di lakukan di laboratorium. Analisis 
laboratorium dilakukan terhadap 10 percontoh air yang se-
muanya berasal dari mataair kars.

Hasil pengukuran parameter suhu atau temperatur air 
tanah secara langsung di lapangan menunjukkan bahwa 
suhu air tanah berkisar antara 24,4  27,2 oC dengan rata
rata 26,12 oC. Berdasarkan atas karakter suhu tersebut me
nunjukkan bahwa air tanah pada daerah pemetaan masih 
tergolong hipothermal hingga mesothermal, yaitu suhu air 
lebih rendah hingga hampir sama dengan suhu udara se-
tempat, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa air tanah 
di daerah pemetaan merupakan hasil dari sistem aliran ber-
tipe dangkal. Berdasarkan atas karakter nilai daya hantar 
listrik (DHL), air tanah di daerah pemetaan berkisar antara 
11 hingga 6720 µS/cm dengan ratarata 1672 µS/cm yang 
menunjukkan karakter air tanah tersebut sangat bervariasi 
dari karakter air tanah sangat dangkal yang bersifat tawar 
hingga air yang bersifat sedikit payau (pencampuran antara 
air tanah dengan air laut).

Hasil analisis kimia air tanah di laboratorium yang disaji-
kan secara grafis dapat dilihat pada Diagram Schoeller. Dari 
Diagram Schoeller tersebut terlihat bahwa ion utama pe-
nyusun percontoh air tanah dari mata air kars didominasi 
oleh Kalsium (Ca2+), Natrium (Na+), bikarbonat (HCO3

-), dan 
klorida (Cl-).

Hasil analisis hidrokimia ion utama untuk percontoh air dari 
mata air kars menunjukkan bahwa kation utama yang me-
limpah adalah Natrium (Na+) dengan nilai berkisar antara 0 
hingga 1854 mg/l (ratarata 312,1mg/l), Magnesium (Mg2+) 
dengan nilai berkisar antara 2,4 hingga 204,9 mg/l (rata
rata 52,9 mg/l), dan Kalsium (Ca2+) dengan nilai ber kisar 
antara 8,0 hingga 106,2 mg/l (ratarata 37,6 mg/l). Anion 
utama yang melimpah adalah Ion bikarbonat (HCO3-) den-
gan nilai berkisar antara 20,3 sampai 164,6 mg/l (ratarata 
134,7 mg/l), ion sulfat (SO4

2-) dengan nilai berkisar antara 

2,9 sampai 613,8 mg/l (ratarata 119,3 mg/l), dan ion klor-
ida (Cl-) dengan nilai berkisar antara 4,6 hingga 3005 mg/l 
(ratarata 511,8 mg/l).

Analisis dengan menggunakan Diagram Trilinier Piper di-
lakukan untuk mengetahui sumber unsur penyusun terlarut 
dalam air tanah, perubahan atau modifikasi sifatsifat air 
yang melewati suatu wilayah tertentu, serta hubungannya 
dengan problemproblem geokimia. 

Hasil analisis metode Diagram Trilinear Piper percontoh air 
di daerah pemetaan dikelompokkan sebagai berikut:

• Kelompok I, merupakan air dengan fasies hidrokimia 
NaCl. Air pada kelompok ini memiliki kandungan al-
kali (Na+ dan K+) melebihi kandungan alkali tanahnya 
(Ca2+ dan Mg2+), kandungan asam kuat (SO4

2- dan Cl-) 
melebihi kandungan asam lemahnya (HCO3

- dan CO3
2). 

Hal tersebut berarti non karbonat alkali (kegaraman 
primer) lebih dari 50%, sifat kimia air tanah didominasi 
oleh alkali dan asam kuat. Air tanah yang termasuk 
dalam kelompok adalah air dari Ma. Sungai Gewerpe, 
Ma. Tanama, dan Ma. Nemewikarya.

• Kelompok II, merupakan air dengan fasies hidrokimia 
CaHCO3 dan MgHCO3. Air pada kelompok ini memi-
liki kandungan alkali tanah (Ca2+ dan Mg2+) melebihi 
kandungan alkalinya (Na+ dan K+), kandungan asam 
lemah (HCO3- dan CO3

2-) melebihi asam kuatnya (SO4
2- 

dan Cl-). Hal ini berarti kekerasan karbonat (alkalinitas 
sekunder) lebih dari 50 %, sifat kimia air tanah didomi-
nasi oleh alkali tanah dan asam lemah. Air tanah yang 
termasuk dalam kelompok ini adalah air dari Ma. Gew-
erpe, Ma. Besar, Ma. Kalimati, Ma. Airmerah, Ma. Torea, 
Ma. Werba, Ma. Berwasak. 

2. Kualitas Air Tanah Untuk Air Minum

Mutu air untuk air minum secara klasifikasi sebagai kelas 
I, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air 
baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-
syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan terse-
but. Standar kualitas air atau yang disebut baku mutu air 
merupakan hal yang penting, karena merupakan dasar dan 
pedoman untuk mencapai tujuan pengelolaan air sesuai 
dengan peruntukannya. Penilaian mutu air untuk keper-
luan air minum didasarkan atas baku mutu air minum yang 
ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/
SK/VII/2002.

Baku mutu air minum merupakan keadaan ideal yang ingin 
dicapai, yaitu keadaan minimum yang harus dicapai serta 
keadaan maksimum yang boleh ditoleransi sesuai dengan 
peruntukannya yaitu sebagai air minum. Berikut ini akan di-
jelaskan kondisi mutu air tanah dari mataair kars di daerah 
pemetaan dalam kaitannya dengan penggunaan sebagai 
air minum.

Hasil analisis fisika dan kimia air tanah dari mataair karsdi 
daerah pemetaandan dalam hubungannya dengan standar 
baku mutu air untuk air minum dapat dilihat pada Lam-
piran Analisis Laboratorium Kimia Air. Air dari mata air kars 
di daerah pemetaan secara umum memenuhi baku mutu 
air untuk air minum kecuali percontoh air yang berasal dari 
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Ma. Sungai Gewerpe, Ma. Nemewikarya, dan Ma. Tanama. 
Percontoh air tanah dari ketiga sumber tersebut memiliki 
kesadahan yang tinggi (> 500 mg/l), konsentrasi ion natri-
um yang tinggi (> 200 mg/l), konsentrasi ion klorida yang 
tinggi (> 250 mg/l), konsentrasi ion sulfat yang tinggi (> 
250 mg/l), dan zat padat terlarut yang tinggi (> 1000 mg/l). 

3. Kualitas Air Tanah Untuk Pertanian

Penggunaan air tanah untuk keperluan irigasi selain me-
merlukan kuantitas yang baik juga memerlukan beberapa 
parameter kualitas seperti Imbangan Jerapan Natrium (SAR 
= Sodium Adsorption Ratio), % Na, Na karbonat tersisa (RSC 
= Residual Sodium Carbonate), kadar boron, dan sebagain-
ya. Untuk mengetahui tingkat kelayakan kualitas air untuk 
keperluan irigasi di daerah pemetaan digunakan metode 
pendekatan berdasarkan hubungan antara nilai Sodium 
Adsorption Ratio (SAR) yang bertindak sebagai sodium (al-
kali) hazard (risiko sodium) dengan daya hantar listrik (DHL) 
yang bertindak sebagai salinity hazard (risiko salinitas).

Digunakannya metode pendekatan seperti tersebut diatas 
karena kandungan sodium dan salinitas air sangat berpen-
garuh baik terhadap sifat fisik tanah maupun terhadap ta
naman. Menurut Ayres, R.S. dan D.W. Westcot, 1976, peng-
gunaan air dengan harga SAR yang tinggi akan memudah-
kan rusaknya struktur fisik tanah. Sodium yang terserap 
akan merusak partikel tanah, karena tanah menjadi keras 
dan kompak ketika kering dan meningkatkan kekedapan 
tanah terhadap infiltrasi air. Air dengan salinitas tinggi da-
pat bertindak sebagai racun pada tanaman, karena ting-
ginya salinitas akan menyebabkan akar tanaman sulit me-
nyerap air. 

Prospek Pengembangan Air Tanah

Pengembangan air tanah daerah pemetaan secara umum 
terbagi menjadi dua sistem, yaitu pengembangan air tanah 
pada sistem akuifer karst dan pada sistem akuifer batuan 
sedimen lepas hingga agak padu. Daerah yang memiliki 
prospek untuk pengembangan air tanah tersebut dibentuk 
oleh beberapa satuan batuan yang dapat bertindak sebagai 
akuifer cukup potensial antara lain:

• Sistem akuifer pada batuan sedimen lepas hingga agak 
padu. Sistem akuifer ini tersusun oleh Aluvium berupa 
Alluvium tidak terpisahkan, endapan laguna, endapan 
gisik naik, endapan eustarium, dan endapan teras sun-
gai dijumpai pada morfologi dataran dengan keteba-
lan relatif tipis, yaitu sekitar 20 m. Pada satuan Batupa-
sir Tusuwai memiliki ketebalan relatif tebal yaitu sekitar 
200 m dengan material berupa batupasir yang bersifat 
repui dan sisipan serpih. Selain itu, sistem akuifer ini 
juga terdapat pada batuan sedimen yang bersifat agak 
padu, terdiri atas batupasir, batulanau, dan batulem-
pung dengan sisipan konglomerat dari Formasi Steen-
kol (TQs). Ketebalan satuan ini secara regional relatif 
sangat tebal, yaitu sekitar 3200 m dengan kelulusan 

batuan pada umumnya rendah hingga sedang pada 
satuan TQss dan rendah hingga sangat rendah pada 
satuan TQsm.

• Sistem akuifer pada batuan karst yang tersusun atas 
Kelompok batuan yang didominasi oleh batugam ping 
berlapis, batugamping terumbu, dan batugamping 
dolomitan dengan sisipan batunapal, serpih, dan bat-
ulempung. Kelompok batuan ini merupakan anggota 
dari Batugamping Ogar (Temog), Batugamping Onin 
(Temo), dan Anggota Batugamping Rumbati (Tmr). Se-
lain itu, sistem akuifer karst juga terdapat pada kelom-
pok batuan yang didominasi oleh batugamping dan 
batunapal. Kelompok batuan ini merupakan anggota 
dari Anggota Batunapal Tawar (Tmt) yang tersebar se-
cara setempat di bagian baratlaut Semenanjung Onin.

Pada sistem akuifer karst yang terdapat di daerah Seme-
nanjung Onin, terutama daerah Kota Fakfak dan sekitarnya, 
sebagian besar masyarakatnya telah terlayani jaringan air 
baku oleh PDAM dengan memanfaatkan air dari mataair 
karst yang berdebit besar seperti Mataair Besar dan Mataair 
Torea. Selain itu, banyak kelompok masyarakat yang me-
manfaatkan air langsung pada mataair atau dengan menu-
rap secara swadaya untuk kemudian dialirkan sampai ke 
setiap rumah milik warga setempat. Pada akuifer batuan 
sedimen, kemungkinan pemanfaatannya adalah secara 
langsung baik menggunakan sumur gali maupun sumur 
pantek atau sumur bor. 

Untuk lokasi yang belum terjangkau layanan PDAM, air 
tanah merupakan sumber air baku yang dapat diandalkan 
karena kualitas relatif lebih baik dibandingkan air permu-
kaan. Meskipun demikian, upaya pemanfaatan air tanah 
untuk keperluan skala yang lebih besar dari skala rumah 
tangga masih memerlukan kajian lebih rinci yang bersifat 
kuantitatif dengan mengevaluasi konfigurasi dan parameter 
akuifer, daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kualitas air 
tanah, serta berbagai aspek lain yang diperlukan agar pe-
manfaatan air tanahnya dapat dilakukan secara optimal dan 
berkelanjutan.

Gambar 15.1 Peta Hidrogeologi Skala 1:250.000  Lembar 2913  
Fakfak, P. papua.



Sumber Daya Air Tanah

84 LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2014

15.2 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
Lembar 1918 - Lumbis, Provinsi Kalimantan 
Utara

Kondisi Umum

Daerah pemetaan terletak di wilayah Provinsi (Prov.) Kali-
mantan Utara meliputi dua wilayah kabupaten (Kab.) yakni 
Kab. Nunukan (± 92 %) dan Kab. Malinau (± 8 %). Secara 
geografis terletak antara garis 115º 30’ – 117º 00’ Bujur 
Timur (BT.) dan garis 4º 00’ – 4º 30’ Lintang Utara (LU.).

Secara umum karakteristik iklim di daerah pemetaan ter-
masuk iklim hutan tropika humida yakni perbedaan yang 
tidak begitu tegas antara musim kemarau dan musim hujan.

Mengacu pada Atlas Curah Hujan Indonesia (Bakosurtanal 
dan BMG, 2004), ratarata curah hujan tahunan di daerah 
pemetaan tergolong cukup tinggi, yakni tercatat antara 
2.500 mm hingga 4.000 mm. Ratarata hujan tertinggi ter-
catat di puncak G. Harun (1.829 m) dan G. Serinit (2.134 m) 
yakni di bagian barat lembar peta.

Hampir seluruh (95 %) daerah pemetaan merupakan medan 
pegunungan sementara itu medan dataran hanya menem-
pati ± 5% dari luas daerah pemetaan yang penyebarannya 
terdapat di bagian timur lembar peta. Ditinjau dari bentang 
alam (morfologi) daerah pemetaan secara umum dapat 
dibedakan menjadi 2 (dua) satun morfologi, yakni Satuan 
Morfologi Pegunungan dan Dataran.

1. Satuan Morfologi Pegunungan

Satuan Morfologi Pegunungan ini menempati sekitar 95 
% dari seluruh daerah pemetaan yang mencakup puluhan 
puncakpuncak gunung berlereng cukup terjal dengan 
sudut kemiringan mencapai

60° hingga lebih dari 70°. Beberapa puncak gunung yang 
tersebar di seluruh daerah pemetaan (dari barat ke timur) 
seperti G. Harun (1.829 m), G. Serinit (2.134 m), G. , G. Tumu-
kamu (1.929 m), G. Ipawan (1.921 m), G. Teladan (1.874 m), 
G. Lamiak (1.575 m), G. Dipasir (1.204 m), G. Paluan (1.236 
m), G. Kaba (1.158 m), G. Bajagal (1.043 m), G. Kayumulang 
(1.324 m), G. Badong (1.056 m), dan G. Maliat (1.425 m). 
Satuan morfologi pegunungan ini umumnya berilief halus 
dengan elevasi berkisar antara 100 m hingga puncak gu-
nung tertinggi di daerah ini, yakni G. Serinit (2.134 m diatas 
muka laut aml).

Beberapa sungai cukup besar yang juga menjadi sarana 
transportasi mengalir di daerah Morfologi Pegunungan ini 
seperti S. Raya di bagian barat lembar peta, S. Mentarang 
yang melalui daerah Long Pala, dan S. Sembakung yang 
melewati daerah Binter (Bina Teritorial) di di bagian tengah 
lembar peta.

Sungaisungai tersebut berhulu di daerah puncakpuncak 
pegunungan di bagian utara serta mengalir ke selatan ber-
lanjut ke luar daerah pemetaan dan bermuara di S. Sesayap. 
S. Sesayap yang merupakan sungai terbesar di Prov. Kalima-
natan Utara mengalir melintasi Malinau Kota dan akhirnya 
bermuara di pantai timur yakni selat antara P. Kalimantan 
dengan P. Tarakan.

Secara umum pola aliran sungai di daerah Morfologi Pegu-

nungan ini merupakan pola aliran dendritik hingga subden-
dritik yang menunjukkan homogenitas batuan yang mem-
bentuk daerah ini.

Garis pemisah utama aliran permukaan (main surface water 
devide) di daerah pemetaan terdapat di sepanjang garis per-
batasan antara wilayah Indonesia dan Serawak (Malaysia). 
Di bagian wilayah Indonesia aliran sungaisungai meng alir 
dari puncak (garis perbatasan) ke arah selatan sementara 
itu di bagian wilayah Serawak sungaisungai meng alir ke 
arah utara.

Secara geologi Morfologi Pegunungan ini ditutupi oleh 
batuanbatuan sedimen tua berumur Kapur hingga Tersi-
erMiosen yang secara umum terdiri atas argilit dan batu 
pasir felsfaran dan mikaan. Di samping itu dijumpai pula 
terobosan batuan beku dengan penyebaran yang sangat 
terbatas yakni berupa diorit agak kuarsaan dan diorit gabro.

2. Satuan Morfologi Dataran

Penyebaran Satuan Morfologi Dataran ini sangat terbatas 
yakni kurang dari 5% dari seluruh daerah pemetaan. Ele
vasi daerah ini kurang dari 100 maml dan penyebarannya 
terletak di bagian timur lembar peta, yakni di sekitar daerah 
Kabinuang, Tinampak, Salang, Sekikilan, dan daerah Kunyit.

Beberapa sungai mengalir di daerah dataran ini seperti S. 
Apan, S. Tempilan, dan S. Agisan. Sungai sungai ini ber-
muara di pantai timur yakni selat antara P. Kalimantan de
ngan P. Nunukan.

Secara geologi Morfologi Dataran ini ditutupi oleh sedi-
men tua berumur TersierEosen yang disebut Formasi Sem-
bakung (Tes) terdiri atas konglomerat alas, batu pasir, batu 
lempung, serpih dan batu gamping terumbu.

Keterdapatan Air Tanah dan Produktivitas Akuifer

daerah pemetaan dibentuk oleh batuanbatuan sedimen 
tua yang telah padu sehingga secara umum batanbatuan 
tersebut mempunyai kelulusan (permeabilitas) sangat kecil 
sampai nihil. Oleh karena itu secara hidrogeologi sedimen
sedimen tersebut tergolong sebagai batuan yang tidak da-
pat bertindak sebagai akuifer. Terlebih hampir seluruhnya 
merupakan morfologi pegunungan yang mencerminkan 
resistensi batuan yang tinggi terhadap pelapukan dan ero-
si, sehingga air hujan yang jatuh di daerah ini akan lebih 
ba nyak menjadi aliran permukaan (surface run-off) diban
dingkan dengan kemungkinan meresap dan mengisi zona 
jenuh air menjadi air tanah.

Sehingga dengan demikian secara konseptual, seperti disa-
jikan pada Gambar 1 Peta Hidrogeologi skala 1 : 250.000 
Lembar 1820Lumbis, daerah Morfologi Pegunungan yang 
dibentuk oleh sedimen padu ini digolongkan sebagai dae-
rah air tanah langka. Air tanah secara sangat terbatas hanya 
dapat diharapkan pada zona rekahan batuan padu dan 
zona pelapukan terutama di daerah lembah.

Secara umum, sumber daya air tanah tidak prospek diman-
faatkan sebagai sumber air baku untuk berbagai keperlu-
an. Air tanah di daerah ini hanya mungkin terdapat dalam 
sistem akuifer tidak tertekan yang umumnya relatif tipis 
dengan keterusan sangat rendah sehingga secara umum 
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digolongkan sebagai daerah air tanah langka. Secara se-
tempat air tanah di daerah Morfologi Pegunungan ini dapat 
muncul ke permukaan sebagai mata air dengan debit yang 
sangat kecil dan umumnya bersifat mata air musiman yang 
hanya berair pada musim penghujan.

Sementara itu pada daerah Morfologi Dataran yang me
nempati daerah yang terbatas di bagian timur lembar peta 
khususnya di sekitar daerah Kabinuang, Salang, Sekikilan, 
dan daerah Kunyit; walaupun hakekatnya daerah data-
ran merupakan daerah discharge air tanah namun karena 
dibentuk oleh sedimen padu digolongkan sebagai dae-
rah dengan sistem akuifer (bercelah atau sarang) dengan 
produktivitas rendah, setempat cukup berarti.

Khususnya air tanah tidak tertekan dalam jumlah terbatas di 
Morfologi Dataran ini akan dapat diperoleh pada zona pe-

lapukan batuan yang tebal namun menilik genesa dataran 
ini yang merupakan lingkungan rawa kemungkinan kualitas 
air tanah tidak tertekan di daerah ini mempunyai kualitas 
air yang rendah khususnya pada dataran rendah Sekikilan, 
Salang, dan Kunyit.

Sementara itu air tanah tertekan di Morfologi Dataran ini 
yang bersumber dari daerah imbuh (recharge area) yang 
lebih tinggi diharapkan akan dapat dijumpai pada akuifer 
sedimen tua dalam jumlah yang terbatas namun diharap-
kan berkualitas cukup baik. Akuifer dengan produktivitas 
rendah setempat cukup berarti dengan sistem aliran mela-
lui rekahan dan celahan. Dengan demikian sumber daya air 
tanah di Morfologi Dataran ini secara umum tidak prospek 
untuk dikembangkan sebagai sumber air baku untuk ber-
bagai keperluan.

Gambar 15.2 Peta Hidrogeologi Skala 1:250.000  Lembar 1918  Lumbis, Provinsi Kalimantan Utara
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Di Indonesia masih terdapat banyak desa tertinggal atau 
desa miskin.  Desa-desa ini umumnya juga merupakan dae-
rah sulit air. Pada daerah-daerah seperti itu, penyediaan 
kebutuhan air bersih menjadi persoalan serius, baik kuan-
titas maupun kualitasnya. Dalam pemenuhan kebutuhan 
air minum dan kebutuhan air baku sehari-hari pada daerah 
tersebut, air tanah memainkan peranan yang penting.

Ketersediaan sumber air bersih yang mampu memenuhi 
kebutuhan air minum dan air baku penduduk di desa ter-
tinggal atau desa miskin akan memicu rangkaian dam-
pak positif sosial maupun ekonomi dan pengembangan 
wilayah. Tingkat kesejahteraan penduduk yang meningkat 
karena akses terhadap air bersih yang merupakan kebutuh-
an dasar terpenuhi akan berdampak positif pada produk-
tivitas daerah setempat sehingga diharapkan pertumbuhan 
perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut men-
jadi lebih cepat.

Pengembangan air tanah untuk penyediaan air bersih di 
desa tertinggal atau daerah sulit air minimal harus mampu 
menjawab persoalan-persoalan sumber air tanah harus te-
sedia secara berkelanjutan, sumber air tanah harus tersedia 
pada jarak terjangkau dari lokasi pemukiman, jarak dari titik 
penampungan  ke lokasi penggunaan tidak melebihi jarak 
tertentu  berdasarkan hasil kajian, tipe dan jenis sumur atau 
sumber air lainnya haruslah diadaptasikan pada  kemam-
puan teknis, dan kebiasaan dan adat istiadat dan kebiasaan 
penduduk yang menggunakan air tersebut; dan instalansi 
yang diterapkan haruslah layak secara ekonomi.

Penyediaan sarana air bersih melalui mengeboran air tanah 
dalam oleh Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Ling-
kungan tahun 2014 berhasil dibangun di 199 lokasi di selu-
ruh Indonesia. Jumlah debit total yang dihasilkan 396,1 liter 
per detik dengan rata-rata setiap sumur bor menghasilkan 

debit 1,99 liter per detik. Dengan asumsi pompa dihidup-
kan 24 jam untuk memenuhi asumsi kebutuhan air bersih 
masyarakat sehari-hari di pedesaan sebesar 60 liter per de-
tik per hari, maka debit tersebut mampu untuk memenuhi 
kebutuhan air bersih untuk 190.128 orang atau rata-rata 
setiap sumur bor mampu untuk memenuhi kebutuhan air 
bersih untuk 960 orang.

Lokasi dan jumlah Sumur Pemboran air produksi berada di 
beberapa Provinsi, antara lain: NAD dengan 7 lokasi, Provin-
si Sumatera Utara dengan 10  lokasi, Provinsi Sumatera 
Barat dengan 6  lokasi, Provinsi Bengkulu dengan 6 lokasi, 
Provinsi Bangka Belitung dengan 2  lokasi, Provinsi Riau 
dengan 5 lokasi, Provinsi Sumatera Selatan dengan 5  lokasi, 
Provinsi Jambi dengan 5 lokasi, Provinsi Lampung dengan 
7 lokasi, Provinsi Bali dengan 5  lokasi, Provinsi Nusa Teng-
gara Barat 7  lokasi, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 8  
lokasi, Provinsi Kalimantan Barat dengan 3  lokasi, Provinsi 
Kalimantan dengan 4  lokasi, Provinsi Kalimantan Tengah 
dengan 3  lokasi,  Provinsi Kalimantan Utara dengan 3  
lokasi, Provinsi Kalimantan Timur dengan 4  lokasi, Provinsi 
Sulawesi Barat dengan 3  lokasi, Provinsi Sulawesi Tengah 
dengan 2  lokasi, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 4  
lokasi, Provinsi Gorontalo 2 lokasi, Provinsi Sulawesi Utara 
dengan 4  lokasi, Provinsi Sulawesi Selatan dengan 5  lokasi, 
Provinsi Papua dengan 6  lokasi, Provinsi Banten dengan 4  
lokasi, Provinsi Jawa Barat dengan 19 lokasi, Provinsi Jawa 
Tengah dengan 28 lokasi, Provinsi DI Yogyakarta dengan 8  
lokasi, dan Provinsi Jawa Timur de ngan 25 lokasi.

Lokasi Pemboran sumur pantau: Kota Bekasi, Kota 
Tangerang, Kota Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Bekasi, Kab. 
Tangeran, Kota Serang, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kota 
Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Ngawi, 
dan Kab. Pandeglang.

Gambar 16.1 Sebaran lokasi eksplorasi dan penyediaan sarana air bersih.

Penyediaan Air Bersih16
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Gambar 17.2 Peta Seismotektonik Patahan Aktif Daerah Denpasar, 
Provinsi Bali.

Gambar 17.3 Peta Seismotektonik Patahan Aktif Daerah 
Karangasem dan sekitarnya, Bali.

Pulau Bali merupakan lempeng mikro geotektonik aktif, 
yang dibatasi oleh lajur sumber gempa bumi yang mela
tarbelakangi potensi bencana gempa bumi di Pulau Bali.

Kegiatan yang dilakukan antaralain pemetaan dan peneli
tian tematik seismotektonik, struktur geologi, deformasi, 
mikrozonasi bencana gempabumi, penelitian dengan me
tode geolistik dan GPR. Lokasi penelitian yaitu di patahan 
aktif daerah Denpasar dan Karangasem, Provinsi Bali. 

Tumbukan Asimetri aktif antara lempeng tektonik Samude
ra Hindia – Australia dan lempeng benua Europa – Asia di 
sebelah Selatan Pulau Bali, menyebabkan batas tektonik 
Wallace (Selat Lombok) dan Selat Bali menjadi zona aktif 
kegempaannya, dimana gempa bumi merusak sering ter
jadi disini (1979, 1985, 1987, 2004, dan 2013).

Sejak tahun 2003 Kementerian ESDM telah menentukan 
Pulau Bali adalah merupakan bagian dari daerah Rawan 
Bencana Gempa Bumi No. IX.

Kegiatan penelitian dan pemetaan ini menghasilkan satu 
lembar Peta Seismotektonik Regional Pulau Bali skala 
1:150.000, dua lembar peta seismotektonik semi regional 
yakni Peta Seismotektonik Patahan Aktif Daerah Denpasar, 
Provinsi Bali dan Peta Seismotektonik Patahan Aktif Daerah 
Karangasem, Provinsi Bali (skala 1 : 100.000) serta satu lem
bar peta Lajur Patahan Aktif Pantai Timur Pulau Bali dengan 
skala 1 : 100.000.

17.1 Peta Seismotektonik Regional Pulau Bali 

Peta seismotektonik Regional Pulau Bali (skala 1:150.000, 
mengandung infomasi tentang stratigafi batuanPulau Bali, 
Struktur geologi Pulau Bali, kegempaan (pusat gempa, 
kedalaman, kekutan, dan mekanisme fokal gempa bumi, 
penampang tegak kegempaan Pulau Bali memotong tegak 
lurus tunjaman dengan arah Selatan, dan 25 lajur seis
motektonik di daratan Pulau Bali (aktif dan potensi aktif).

17.2 Peta Seismotektonik Patahan Aktif Daerah 
Denpasar dan Karangasem, Propinsi Bali 

Peta Seismotektonik Patahan Aktif Denpasar dan Peta Seis
motektonik Patahan Aktif Karangasem masingmasing 
skala 1:100.000, mengandung infomasi tentang stratigafi 
batuan Pulau Bali, Struktur geologi daerah Denpasar dan 
Karangasem, kegempaan Denpasar dan Karangasem (pusat 
gempa, kedalaman, kekutan, dan mekanismefokal gempa 
bumi), analisis kinematika patahan aktif utama, penampang 
bawah pemukaan geolistrik dan georadar patahan utama, 
dan laju seismotektonik patahan aktif dan potensial aktif.

Peta seismotektonik Denpasar memiliki 16 lajur patahan ak
tif dan potensi aktif, dengan rincian 11 patahan aktif dan 5 
potensial aktif. 

Gambar 17.1 Peta Seismotektonik Regional Pulau Bali.

Peta seismotektonik Karangasem memiliki 10 lajur patahan 
aktif dan potensi aktif, dengan rincian 5 patahan aktif dan 
5 potensial aktif.

Patahan Aktif17
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17.3 Peta Lajur Patahan Aktif Pantai Timur Pulau Bali 

Patahan ini memiliki morfostruktur gawir patahan dengan 
arah N 50° E, memanjang sepanjang pantai timur mu
lai dari pantai Sanur hingga pantai Klungkung (± 10 Km). 
Patahan ini menerus dibawah permukaan Endapan Fluvial 
Gunung api BuyanBratan di Kota Denpasar yang diperli
hatkan oleh hasil analisis mikrotremor dengan ciri adanya 
gawir bawah permukaan yang berarah sama N 50°E serta 
dijumpai cekungan tarikan dan cekungan kompresi yang 
berkembang di sebelah Utara dan selatan kelurusan patah
an N 50°E.

Patahan ini memotong batu pasir tufaan (produk muda gu
nung api Buyan – Bratan dan Batur /Pleistocene – Holosen) 
dan Endapan fluvial Buyan – Bratan dan Batur (Holosen - 
Resen).

Keberadaan patahan didekat permukaan diperlihatkan oleh 
hasil pendugaan geolistrik dan georadar yang menunjukan 
adanya perubahan daya hantar listrik dan gelombang elek
tromagnenik secara tegak dan mendatar yang mengindi
kasikan patahan tersebut sebagai patahan bergerak turun. 

Struktur geologi yang memotong batu pasir tufaan terse
but diatas dijumpai mengalami reaktifasi dengan ciri me
motong Endapan Fluvial berumur lebih muda (Holosen) 
dengan arah N 345°E/83° sebagai zona shear dari patahan 
utama yang ada pada batu pasir tufaan.

Bedasarkan kondisi geotektonik yang dimilikinya, maka 
Pulau Bali perlu mendapat pehatian khususnya pada dam
pak Potensi Geotektonik Aktif yakni gempa bumi dan efek 
sekundernya seperti tanah longsor dan penurunan tanah.

Tiga prioritas utama wilayah rawan dampak Geotekto
nik Aktif, yakni wilayah sepanjang Pantai Utara, Barat dan 
Timur. Untuk Wilayah Pantai selatan harus mewaspadai 
kemungkin an dampak potensi Geotektonik Aktif berskala 
besar yang berasal dari zona tunjaman seperti Tsunami. 

Penataan ruang yang berbasis potensi Geotektonik Aktif 
berdampak bencana gempa bumi dapat dilakukan dengan 
melakukan studi respon dinamika batuan/tanah setempat 
terhadap potensi bahaya guncangan tanah akibat gempa 
bumi untuk kawasan kota kota besar seperti contoh kota 
Mataram dan Denpasar.

Gambar 17.4 Peta Lajur Patahan Aktif Pantai Timur Pulau Bali.

Gambar 17.1 Peta Seismotektonik Regional Pulau Bali.
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18.1 Mitigasi Bencana Letusan Gunung Api Kelud

Gunungapi Kelud merupakan salah satu gunungapi aktif 
berbentuk strato dan menurut klasifikasi aktivitas termasuk 
tipe A [Kusumadinata, 1979]. Gunung Kelud juga merupa-
kan salah satu gunungapi yang mempunyai danau kawah 
dipuncaknya, luas danau kawah lebih kurang 109.000 me-
ter persegi dengan volume air lebih kurang 2,5 juta me-
ter kubik. Erupsi Epusif tahun 2007 telah merubah sebu-
tan G. Kelud sebagai gunungapi yang mempunyai danau 
kawah, karena terbentuknya kubah lava di tengah-tengah 
danau dan menutup permukaan danau. Erupsi magmatik 
yang terjadi pada umumnya bersifat eksplosif (letusan) 
yang berlangsung dalam waktu singkat dan dipengaruhi 
oleh penambahan kandungan gas vulkanik disertai me-
ningkatnya energi erupsi. Interval waktu antar letusan rata-
rata 20 tahun, tingkat bahaya letusan Gunung Kelud cukup 
besar karena besarnya volume magma yang keluar. Material 
yang diletuskan mencapai ratusan juta meter kubik, lebih 
dari 10 kali lipat dari produk rata-rata letusan Merapi. Pe-
ranan air danau kawah lebih memperbesar bahaya yang 
ditimbulkannya.

18.1.1 Sejarah Aktivitas Gunung Api Kelud

Sejarah aktivitas Gunung Kelud tercatat sejak tahun 1000 
hingga tahun 2003, Letusan 1586 merupakan letusan yang 
paling banyak menimbulkan korban jiwa yaitu sebanyak 
10.000 orang meninggal. Selama abad 20 telah terjadi 5 kali 
letusan masing-masing pada tahun 1901, 1919, 1951, 1966 
dan 1990 dengan jumlah korban jiwa seluruhnya mencapai 
5400 jiwa. 

G. Kelud hanya berupa peningkatan suhu air danau kawah 
dan peningkatan jumlah gempa vulkanik. Erupsi gunungapi 
Kelud terakhir terjadi bulan Nopember 2007. Erupsi ini me-
rupakan erupsi efusif yang menghasilkan kubah lava. 

18.1.2 Hasil Pengamatan

A. Pengamatan Visual dan Pemeriksaan Kawah

Pengamatan visual dan pemeriksaan kawah meliputi ting-
gi asap letusan/hembusan, warna asap, dan arah angin. 
Pengamatan visual dilakukan dari Pos PGA G. Kelud dan 
dari sekitar kawah.

Danau kawah G. Kelud sebelum tanggal 4 November 2007 
merupkan danau kawah dengan volume air sekitar 2,5 juta 
m3. Pasca erupsi efusif 4 November 2007 terbentuk kubah 
lava de ngan volume 6,5 juta m3 yang menutup hampir se-
luruh danau kawah, kubah lava masih berdiri kokoh hingga 
tanggal 12 Februari 2014. Erupsi tanggal 13 Februari 2014 
telah membongkar seluruh kubah lava 2007.

Secara visual Kawah G. Kelud sehari setelah erupsi yaitu 
tanggal 14 Februari 2014 masih memperlihatkan hembusan 
asap abu-abu tebal dengan tinggi sekitar 600 meter dan 
terus memperlihatkan penurunan hingga 21 Februari 2014 
dan 1 Maret 2014.

Gambar 18.1 Peta lokasi Gunung Kelud.

Erupsi yang terjadi umumnya erupsi eksplosif dan diakhiri 
dengan pembentukan kubah lava sebagai akhir dari perioda 
erupsi. Adanya endapan piroklastik serta lava di puncak G. 
Kelud menjadi bukti adanya perioda erupsi yang silih ber-
ganti antara erupsi ekplosif dengan pembentukan kubah 
lava. Setelah tahun 1990 sampai awal tahun 2007 kegiatan 

Gambar 18.2 Perubahan visual Kawah G. Kelud dari waktu ke waktu.

Gambar 18.3 Asap erupsi masih terlihat abu-abu 
tebal dengan tinggi sekitar 600 meter, condong 
ke barat daya satu hari setelah erupsi. gambar 
diambil pada 14 Februari 2014.

Mitigasi Bencana Gunung Api18
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Setelah status turun menjadi Waspada (Level II) tanggal 28 
Februari 2014 tim memberanikan diri melihat visual Kawah 
G. Kelud dari jarak lebih kurang 200 meter dari sebelah 
barat daya, yang diambil tanggal 28 Februari 2014 dan 2 
Maret 2014 bahwa kubah lava yang terbentuk tahun 2007 
dan memenuhi hampir seluruh danau kawah sudah hilang 
yang ada sebuah kawah dengan hembusan asap putih yang 
keluar hampir dari seluruh dasar Kawah G. Kelud. 

ic fragment) dari erupsi G. Kelud tanggal 13 Februari 2014. 
Berdasarkan hasil analisa kimia batuan yang dilakukan di 
Universitas Tokyo, Jepang (Earthquake Research Institute, 
the University of Tokyo), Endapan material Erupsi 13 Feb-
ruari 2014 identik dengan material erupsi 2007 termasuk 
fragment litik. Sampel diambil dari sekitar Pos PGA G. Kelud 
sekitar 7 km dari kawah pada hari ke 10 setelah erupsi, ana-
lisa menggunakan XRF. 

A. Pengukuran Flux SO2

Pengukuran flux SO2 adalah pengukuran kadar gas SO2 

yang berasal dari suplai magma yang berada di bawah 
dasar kawah, yang naik keluar ke udara melalui kawah. Gas 
SO2 yang keluar dari permukaan kawah kemudian ditang-
kap oleh alat pengukur flux SO2. Dari pengukuran flux gas 
SO2 ini kita dapat mengetahui jumlah gas SO2 rata-rata per-
hari yang keluar dari kawah G. Kelud.

Dari hasil pengukuran flux SO2 yang dimulai tanggal 17 
Februari 2014 hingga 27 Februari 2014, jumlah gas SO2 rata-
rata yang keluar dari kawah sangat kecil,  yaitu < 100 ton/
hari. Mengecilnya jumlah gas SO2 menandakan semakin 
menurunya aktivitas G. Kelud.

Pengukuran fluks gas SO2 dilakukan dengan menggunakan 
alat Flyspec. Pengukuran fluks SO2 ini dilakukan dengan 
metode traverse. Fluks gas SO2 yang terukur adalah 25.4 – 
130.6 ton/hari. Hasil pengukuran fluks gas SO2 mengguna-
kan Flyspec lebih tinggi dibandingkan dengan pengukuran 
yang dilakukan dengan menggunakan Mini DOAS. Fluks 
gas SO2 yang diukur menggunakan Mini DOAS menunjuk-
kan trend yang cenderung menurun berkisar antara 45,8 – 
89,34 ton/hari. Fluks SO2 yang terukur berasal dari magma 
segar yang ber ada di permukaan dan dalam proses pend-
inginan.

B. Pengambilan Gambar Thermacam

Pengambilan gambar di kawah G. Kelud menggunakan 
ThermaCam tipe T440, dilakukan untuk mengetahui  ano-
mali panas disekitar kawah G. Kelud yang terpantau oleh 
ThermaCam setelah erupsi pada tanggal 13 Februari 2014. 
Rentang temperatur yang ditunjukkan oleh masing-masing 
gambar adalah rentang temperatur perkiraan dari alat dan 
bukan temperatur sebenarnya. 

Gambar 18.4 Asap 
erupsi masih terlihat 
abu-abu tebal dengan 
tinggi sekitar 500 meter, 
condong ke barat daya 
3 hari setelah erupsi, 
foto 16 Februari 2014.

Gambar 18.5 Asap 
hembusan terlihat pu-
tih tipis dengan tinggi 
sekitar 200 meter, con-
dong ke barat daya, 
foto 01 Maret 2014.

B. Dampak Erupsi Kelud 13 Februari 2014

Erupsi G. Kelud tanggal 13 Februari 2014 yang berlangsung 
cukup singkat namun dapaknya begitu besar. Daerah seki-
tar kawah/puncak G. Kelud yang dulunya merupakan hu-
tan yang hijau kini telah menjadi tanah yang gundul tanpa 
pepohonan, akses jalan dan jembatan juga menuju kawah 
juga hancur terkena lontaran material vulkanik, bahkan sa-
rana parkir dan warung-warung yang berada sekitar kawah 
hilang tertimbun material vulkanik dan Pos Pengamatan G. 
Kelud yang berjarak 7,5 km dari kawah pun tidak luput ter-
kena dampaknya. Bongkah batu berdiameter sekitar 50-60 
cm tersebar sampai radius 3 km dari kawah.

Di bagian Timur G. Kelud tepatnya di Kecamatan Ngantang, 
Kabupaten Malang yang biasanya tidak terkena dampak, 
erupsi tanggal 13 Februari 2014 telah memporakporanda-
kan beberapa kampung (dukuh) terutama di Desa Pan-
dansari meliputi Dukuh Wonorejo, Dukuh Putut, Dukuh 
Kelangon, dan Dukuh Sedaun. Dukuh Kelangon dan Dukuh 
Sedaun terisolir karena jembatan putus.  Tempat yang jauh-
pun terkena dampak abu erupsi salah satu kota yang paling 
parah adalah Yogyakarta, abu vulkanik memenuhi wilayah 
Yogyakarta, di kota ini diberlakukan darurat bencana abu 
Kelud hingga 8 hari.

Dampak letusan G. Kelud telah menelan banyak kerugian 
materiil dari bidang transportasi 6 Bandara udara di pulau 
jawa tutup tidak beroperasi selama 3 – 8 hari, di bidang 
pertanian beberapa hektar pertanian gagal panen, bidang 
permukinan berapa rumah yang atapnya hancur. 

18.1.3 Analisis Kimia 

Penyelidikan geokimia G. Kelud yang dilakukan terhadap 
material erupsi berupa batu apung (pumices) atau litik (lith-

Gambar 18.6 Dampak erupsi G. Kelud tanggal 13 Februari 2014 juga 
menyangkut sarana penerbangan, baik itu pesawatnya maupun 
bandaranya, foto di atas kondisi di Bandara Juanda-Surabaya dan 
memberhentikan penerbangannya. Foto. Nasional News.
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Anomali panas dengan warna kuning keemasan menunjuk-
kan bahwa suhu di titik tersebut lebih tinggi dibandingkan 
dengan titik atau area dengan warna ungu terang hingga 
ungu gelap. Anomali panas disekitar G. Kelud yang ber-
asal dari material erupsi, yang terlempar ke arah utara dari 
kawah G. Kelud dan dalam proses pendinginan. Kolom asap 
pada saat pengambilan gambar masih tebal dan anomali 
panas terlihat pada pemunculan kolom asap disekitar pun-
cak G. Kelud. 

Anomali panas menunjukkan anomali hasil erupsi G. kelud 
berupa aliran piroklastik. Aliran piroklastik ini diduga ber-
sumber dari bukaan kawah G. Kelud yang mengalir mengi-
kuti jalur Kali Bladak. Pada titik yang lebih jauh dari kawah 
G. Kelud terdapat titik-titik anomali panas yang diduga me-
miliki suhu yang lebih tinggi dari area aliran pirklastik secara 
keseluruhan, terlihat dari warnanya yang menunjukan ku-
ning keemasan yang lebih terang dibandingkan area yang 
lain.

Aanomali panas yang terekam di Puncak Gunung kelud ber-
asal dari material erupsi yang jatuh di area yang berhubung-
an dengan jalur Sungai Lahar Pulo. Tidak ada dugaan aliran 
piroklastik di area tersebut. Anomali panas yang terlihat, 
menunjukkan material hasil erupsi yang berupa lapili dan 
batuan yang sedang mengalami proses pendinginan akibat 
pengaruh temperatur atmosfir. 

Kolom asap yang ditunjukkan memiliki warna oranye hing-
ga ungu muda. Sedangkan material erupsi menunjukkan 
warna oranye hingga kuning keemasan. Hal ini menunjuk-
kan bahwa kolom asap memiliki temperatur yang cende-
rung lebih rendah dibandingkan temperatur material hasil 
erupsi G. Kelud yang masih mengalami proses pendinginan.

PGA G. Kelud di Margomulyo setiap 5 menit sekali. Hasil 
pengukuran temperatur di dua stasiun terlihat terjadi pe-
rubahan kenaikan temperatur dimulai pada tanggal 26 De-
sember 2013, dan menunjukkan peningkatan sekitar 6 °C 
hingga tanggal 13 Februari 2014, pukul 20.00 WIB. Setelah 
itu kedua sensor mati tidak mengirim data, kemungkinan 
sudah rusak.

18.1.5 Pengamatan Seismik

Pemantauan dengan metoda seismik di G. Kelud menggu-
nakan lima stasiun seismik yaitu Sta. Kawah, Sta. Kelud, Sta. 
Sumbing, Sta. Lirang dan Sta. Umbuk dan ditelemetrikan ke 
Pos PGA di Margomulyo. 

Erupsi 13 Februari 2014 telah menghancurkan empat sta-
siun seismik yang ada di sekitar kawah dan puncak, yang 
tertinggal hanya stasiun Umbuk, maka monitoring aktivitas 
kegempaan sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 hanya 
menggunakan stasiun Umbuk.

Monitoring harus segera berjalan normal pasca erupsi dan 
status kegiatan masih Awas, recovery peralatan peman-
tauan harus segera dimulai, maka mulai tanggal 16 Februari 
2014 hingga 24 Februari 2014 mulai dilakukan pembenah-
an di antaranya pemasangan empat stasiun seismik semen-
tara, tiga stasiun CCTV, dua stasiun Tiltmeter, dan tiga Bench 
Mark EDM.

Pada aktivitas normal, aktivitas kegempaan G. Kelud di-
dominasi oleh Gempa Tektonik Jauh, Gempa Low Frekuensi 
dan Gempa Vulkanik yang terekam sekitar 20 kali per bulan 
dan hanya tercatat di stasiun seismik terdekat. 

Aktifitas seismik G. Kelud mulai mengalami peningkatan 
sejak September 2013, dengan mulai terekamnya Gempa-
gempa Vulkanik, namun peningkatan pada bulan ini belum 
terlalu signifikan. Peningkatan aktifitas secara signifikan ter-
jadi pada bulan Januari 2014. Jumlah Vulkanik Dalam (VA) 
dan Gempa Vulkanik dangkal (VB) cenderung naik. Pada 
awal Januari (Tanggal 1 – 7 Januari 2014) terekam 4 LF, 14 
VB, 1 VA dan 44 TJ. Tanggal 15 – 21 Januari 2014 terekam 
gempa VB sebanyak 98 kali, 34 VA dan 27 TJ. Kegempaan 
meningkat terus secara signifikan sejak akhir Januari 2014, 
dengan terekamnya 234 VB dan 74 VA (22 – 31 Januari 
2014).

Rekaman kegempaan tanggal 31 Januari 2014 terlihat pe-
ningkatan Gempa Vulkanik masih memiliki background 
noise dengan frequensi rendah (frekuensi yang sama de-
ngan background noise pada keadaan normal di bulan-bu-
lan sebelumnya), background noise ini dapat berupa angin 
yang terekam.

Tanggal 9 Februari 2014, terdengarnya suara berdesing dari 
arah G. Kelud (info: Choirul Huda, Pengamat Gunung Kelud) 
dan Gempa Vulkanik Dalam (VA) yang terekam pada fase ini 
memiliki lama gempa yang lebih panjang, amplituda yang 
yang lebih besar daripada lama gempa dan terlihat ada Low 
Frekuensi di bagian belakangnya, hal ini menunjukkan bah-
wa sudah semakin dangkal.

Tanggal 12 Februari 2014, Gempa Vulkanik Dalam yang me-
miliki bentuk seperti belalai mulai banyak terekam (Choirul 
Huda, Pengamat G. Kelud), gempa-gempa bentuk ini yang 

Gambar 18.7 Anomali panas pada tubuh G. 
Kelud (19 Februari 2014)

18.1.4 Pemantauan Temperatur Air Danau Kawah

Pemantauan temperatur air Danau Kawah Kelud, yaitu de-
ngan memasang sensor temperatur air di dua tempat, data 
dikirim melalui gelombang radio secara telemetri ke Pos 



Bab 18 Mitigasi Bencana Gunung Api

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2014 93

mengindikasikan bahwa akan terjadi letusan eksplosif. 
Tanggal 13 Februari 2014 terekamnya background tremor 
ini diikuti dengan adanya gas release.

Erupsi eksplosif terjadi pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 
22:50 WIB dan berlangsung kurang lebih selama 3 jam dan 
berangsur-angsur mereda.

Aktivitas kawah paska erupsi eksplosif teramati asap yang 
berwarna putih tebal dengan ketinggian maksimal 1000 
meter di atas kawah condong ke utara – timur.

Setelah letusan, terekam Gempa Hembusan dan tremor 
menerus. Gempa Vulkanik Dalam (VA) dan Gempa Vulkanik 
Dangkal (VB) terekam namun jumlahnya fluktuatif cende-
rung menurun ( jumlah yang terekam lebih sedikit diban-
ding dengan saat Waspada dan energinya lebih kecil).

Data kegempaan didominasi oleh Gempa Tremor yang me-
nerus dengan amplituda yang berangsur menurun. Sejak 
Senin 23 Februari Gempa Tremor tidak terekam lagi dan 
terus menurun hingga tanggal 28 Februari 2014 .

kan alat ukur EDM Leica Dior3002S. Tapi erupsi 13 Februari 
2014 telah menghancurkan jaringan titik-titik (Bench Mark) 
EDM di G. Kelud. Bench Mark EDM baru bisa terpasang 
kembali tanggal 30 Februari 2014 dan mulai pengukuran 
tanggal 3 Maret 2014 karena menunggu bench marknya 
proses ke ring.

Pengukuran terus dilakukan sampai dengan tanggal 31 
Maret 2014 oleh pengamat G. Kelud, karena tim Tanggap 
Darurat telah berakhir masa tugasnya, hal ini dilakukan 
guna terus memonitoring perkembangan aktivitas G. Kelud 
pasca erupsi.

Pengukuran pada baseline sering terkendala kabut, se-
hingga pengukuran tidak bisa dilakukan tiap hari. Hasil 
pengukuran memperlihatkan bahwa pada tahap awal sa-
ngat dipe ngaruhi proses kestabilan Bench Mark, baru di 
hari ke empat (tanggal 7 Maret 2014) sampai tanggal 31 
Maret 2014 hasil pengukuran stabil, perubahan kecil masih 
terjadi tapi hal itu lebih dipengaruhi oleh meterologi (suhu 
dan tekanan).

B. Metoda Tiltmeter

Metoda tiltmeter yaitu dengan mengukur perubahan ung-
kitan dengan menggunakan alat Tiltmeter yang di pasang 
di Sta. Sumbing. Prinsip dasar dari pengukuran deformasi 
dengan Tiltmeter adalah memantau perubahan ungkitan ke 
arah tangensial dan radial secara terus menerus.

Tiltmeter yang dipakai Applied Geomechanics Bubble -Type 
2-Axis Tilt Meter dan Datamark LS 3000PtV, Data diamati 
setiap 1 (satu) menit dan direkam setiap 10 menit, selan-
jutnya data disimpan dalam datamark dan setiap hari di-
download dari Pos PGA di Margomulyo ( jarak 7.5 km) 
menggunakan komputer. Sistem pengiriman data dan 
perintah operasional menggunakan wireless modem de-
ngan frekuensi 429 Mhz, dan power supply untuk sistem 
di lapangan menggunakan DC batrey 12 Volt dengan solar 
sistem, sedangkan untuk sistem yang berada di Pos PGA 
power supply menggunakan AC dari PLN. Untuk lebih je-
lasnya skema sistem di lapangan dan di Pos PGA G. Kelud 
(Margomulyo) ditunjukkan pada Gambar 18.37. Alat ini di 
pasang 600 m dari kawah sebelah barat daya.

Konfigurasi pemasangan sistem di lapangan sumbu Y (ra-
dial komponen) negatif menghadap ke kawah, sedangkan 
sumbu X (tangensial komponen) adalah 90° dari sumbu Y. 

Tiltmeter telah memperlihatkan perubahan kemiringan ke 
arah radial (arah kawah) dan ke arah tangensial yang di-
sebabkan adanya tekanan dari dapur magma ke permu-
kaan. Namun sayang alat inipun rusak dan hancur sebe-
lum erupsi, Tiltmeter baru terpasang kembali dengan lokasi 
yang berbeda di stasiun Pedot dan Stasiun Glodak.

18.1.7 Sosialisasi dan Koordinasi

Saat krisis G. Kelud berlangsung pasca erupsi tanggal 13 
Februari 2014, informasi yang simpang siur dan isyu di-
masyarakat dengan sumber yang tidak jelas membuat 
masyarakat jadi cemas dan tidak tenang. Untuk hal tersebut 
tim Tanggap Darurat harus melakukan sosialisasi baik lang-
sung dengan kelompok masyarakat yang dihadiri oleh to-

Gambar 18.8 Rekaman seismogram analog G. Kelud Tanggal 
31 Januari 2014 Perubahan background noise, mulai terlihat 
pada Tanggal 5 Februari 2014.

Gambar 18.9 Rekaman seismogram analog G. Kelud 
Tanggal 13 Februari 2014.

Gambar 18.10 Rekaman seismogram analog G. Kelud 
Tanggal 23 Februari 2014 

18.1.6 Pengamatan/Pengukuran Deformasi

A. Metoda Perubahan Jarak (EDM)

Metoda pengukuran perubahan jarak dengan cara peng-
ukuran jarak miring antara dua titik dilakukan setiap hari 
kalau cuaca cerah pagi dan sore hari, dengan mengguna-
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koh masyarakat, dan instansi terkait seperti yang dilakukan 
di Kabupaten Blitar dengan kelompok masyarakat Jangkar 
Kelud yang dihadiri oleh BPBD Kabupaten Kediri, Blitar dan 
Malang serta masyarakat dan aparat Kecamatan dan Desa 
yang berada di sekitar G. Kelud.

18.1.8 Evaluasi

Dari hasil pemantauan tim Tanggap Darurat selama ber-
ada di lokasi dengan menggunakan empat metoda Visual, 
Seismik, Kimia dan Deformasi menunjukkan indikasi setelah 
erupsi yang berlangsung singkat tanggal 13 Februari 2014, 
dari semua parameter menunjukkan indikasi aktivitas yang 
menurun.

Berdasarkan semua parameter yang ada maka menjadi ba-
han evaluasi dan dasar pada tanggal 20 Februari 2014 sta-
tus kegiatan G. Kelud diturunkan dari Awas (Level IV) men-
jadi Siaga (Level III), dan tanggal 28 Februari 2014 status ke-
giatan G. Kelud diturunkan lagi dari Siaga (Level III) menjadi 
Waspada (Level II), Gunungapi Kelud telah erupsi de ngan 
waktu yang sangat singkat, namun membawa dampak yang 
cukup besar hal ini disebabkan tinggi letusan yang 17 km 
dengan material yang disemburkan sekitar 110 juta m3.

18.1.9 Rekomendasi Teknis

Tim Tanggap Darurat G. Kelud dalam masa penugasannya 
tanggal 14 Februari 2014 hingga 5 Maret 2014 mengalami 
tiga status aktifitas, yaitu Awas (Level IV) dari tanggal 14 – 
19 Februari 2014, Siaga (Level III) dari 20 – 27 Februari 2014, 
dan Waspada (Level II) dari tanggal 28 Februari 2014 hingga 
5 Maret 2014.

Gambar 18.11 Perubahan Tiltmeter dari bulan Januari 2013 hingga 
10 Februari 2014.

Gambar 18.12 Hasil Tiltmeter di stasiun Pedot 1,8 km dari kawah 
sejak 21 Februari 2014. 
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19.1 Mitigasi Bencana Gempa Bumi Kota Palu

Lokasi kegiatan lapangan berada di wilayah Kota Palu 
dan sekitarnya, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi kegiatan 
ditempuh dengan menggunakan transportasi udara dari 
Kota Bandung di Jawa Barat menuju Bandara Mutiara di 
Kota Palu, dengan transit di bandara Balikpapan. Dari Kota 
Palu untuk melakukan pengamatan lapangan dan pengam-
bilan data dipergunakan mobil, sedangkan pada lokasi 
peng amatan yang sulit akses jalannya dipergunakan ken-
daraan roda dua.

Pemantauan Gempa Bumi 

Peralatan yang dipakai dalam pemantauan gempabumi 
adalah seperangkat seismograf digital sebanyak empat 
set yang dioperasikan menyebar di sekitar Zona Sesar Palu 
Koro, yaitu di Kota Palu (JAZ); Banawa, Kabupaten Donggala 
(BAN); Watatu, Kabupaten Donggala(WAT), dan Kulawi, Ka-
bupaten Sigi (KUL). Sementara itu lokasi peralatan peman-
tau gempabumi (stasiun seismik) yang tadinya berada di 
Desa Uwemanje (Kecamatan Sigi) dipindahkan ke Desa Wa-
tatu, sedangkan yang terletak di Desa Bobo dipindahkan ke 
Desa Kulawi. Pemindahan tersebut dengan pertimbangan 
bahwa Desa Watatu terletak pada bagian barat Zona Sesar 
Palu Koro, sedangkan Desa Kulawi terletak lebih di sebelah 
selatan Zona Sesar Palu Koro. Lokasi stasiun seismik dan 
koordinatnya diperlihatkan pada Gambar 19.1. Seperang-
kat seismograf digital tersebut terdiri dari seismometer satu 
komponen model L4-C, perekam digital model Datamark 
LS-8800, GPS waktu, dan baterai (accu).

Morfotektonik  

Keberadaan Sesar Palu Koro (SPK) di daerah penyelidikan 
dapat diamati dari berdasarkan kenampakan citra Shuttle 
Radar Topography Mission (SRTM) resolusi 90 m dan peta 
topografi berupa adanya kelurusan morfologi sepanjang 
lembah Palu – Koro. Kelurusan tersebut dapat diamati beru-
pa lekukan antara perbukitan dan lembah serta perbukit-
an. Daerah yang memperlihatkan adanya kelurusan yang 
terletak diantara lekukan perbukitan dan dataran tersebut 
dikenal sebagai muka pegunungan dan pada umumnya 
merupakan zona sesar (Bull, 2007). Zona muka pegunungan 
tersebut membentang sepanjang lembah Palu – Koro. Ber-
dasarkan analisis kelurusan menggunakan data citra SRTM 
terlihat bahwa kelurusan utama di daerah penyelidikan ter-
dapat di Lembah Palu - Koro yang utara utara barat – sela-
tan selatan timur atau North North West – South South East 
(NNW – SSE). Kelurusan ini membentuk lembah yang diapit 
oleh gawir pada bagian barat dan timur. Arah kelurusan ini 
dominan terdapat di daerah penyelidikan. Kelurusan lain-
nya berarah barat – timur atau West – East (W-E) dan utara 
– selatan atau North – South (N-S).

Gambar. 19.1 Sebaran stasiun peralatan pemantau gempa bumi 
di daerah penyelidikan.

Berdasarkan analisis hiposenter, pusat gempabumi tersebut 
berada di darat, berjarak tujuh km barat daya stasiun seis-
mik JAZ pada koordinat 119,867º BT dan 0,984º LS pada 
kedalaman 24 km di bawah permukaan laut. Pusat gempa 
bumi tersebut berada pada Zona Sesar Palu-Koro.

Gambar 19.2 Pusat gempa bumi tanggal 11 Februari 2014.

Gambar 19.3 Seismogram kejadian gempa bumi dan 
mekanisme fokal tanggal 11 Februari 2014.

Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami19
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Morfometri  

Parameter morfometri yang dipergunakan pada penyelidik-
an ini adalah sinuositas muka pegunungan yang diberi 
simbol Smf. Adapun parameter morfometri lainnya tidak 
dihitung, karena berdasarkan kenampakan data citra SRTM, 
peta topografi, dan pengamatan lapangan, parameter mor-
fometri Smf ini yang terlihat dan memungkinkan untuk di-
hitung dan dianalisis. Perhitungan paramater Smf menggu-
nakan peta topografi skala 1 : 50.000.

Perhitungan nilai Smf dilakukan sebanyak 36 lokasi. Ber-
dasarkan perhitungan, sebaran nilai Smf di daerah peneli-
tian berkisar antara 1,0008 hingga 2,3367. Sebaran nilai Smf 
pada segmen S1, S2, S3, S4, S5, dan S6 selengkapnya ada-
lah:

• Segmen S1 nilai Smf berkisar 1,0008 sd 1,0507.

• Segmen S2 nilai Smf berkisar 1,0071 sd 1,1861.

• Segmen S3 nilai Smf berkisar 1,0183 sd 1,1966.

• Segmen S4 nilai Smf berkisar 1,0081 sd 1,2872.

• Segmen S5 nilai Smf berkisar 1,0527 sd 1,1458.

• Segmen S6 nilai Smf berkisar 1,0271 sd 2,3367.

Kelas Tektonik 

Parameter morfometri dapat dipergunakan untuk membuat 
klasifikasi kelas tektonik. Beberapa peneliti sebelumnya te
lah mengadakan klasifikasi indeks geomorfik untuk mem-
buat klasifikasi kelas tektonik, yaitu muka pegunungan 
(Smf), perbandingan antara lebar dan tinggi lembah (Vf) 
(Bull dan McFadden, 1977; Rockwell dkk.,1985, dan Silva 
dkk., 2003 dalam El Hamdouni dkk., 2007). Pada kegiatan 
penyelidikan ini yang dipergunakan untuk klasifikasi kelas 
tektonik adalah parameter morfometri Smf.

Berdasarkan pembagian kelas tektonik berdasarkan para-

meter Smf dari El Hamdouni dkk., 2007 dan Dehbozorgi 
dkk., 2010, maka dapat dibuat pembagian kelas tektonik 
sesar palu Koro untuk masing-masing segmen adalah se-
bagai berikut: 

• Segmen S1 nilai Smf berkisar 1,0008 sd 1,0507 (kelas 
1).

• Segmen S2 nilai Smf berkisar 1,0071 sd 1,1861 (kelas 
1 hingga 2).

• Segmen S3 nilai Smf berkisar 1,0183 sd 1,1966 (kelas 
1 hingga 2).

• Segmen S4 nilai Smf berkisar 1,0081 sd 1,2872 (kelas 
1 hingga 2).

• Segmen S5 nilai Smf berkisar 1,0527 sd 1,1458 (kelas 
1 hingga 2).

• Segmen S6 nilai Smf berkisar 1,0271 sd 2,3367 (kelas 
1 hingga 3).

Pembagian tersebut memperlihatkan bahwa kelas tektonik 
Sesar Palu Koro Segmen S1 merupakan kelas tektonik ting-
gi, Segmen S2, S3, S4, S5, merupakan kelas tektonik tinggi 
hingga menengah, dan segmen S6 merupakan kelas tek-
tonik tinggi hingga rendah. Kenampakan lapangan kelas 
tektonik tinggi berupa gawir sesar membentuk muka pegu-
nungan lurus dengan sedikit bahkan tanpa adanya lekukan, 
dan membentuk perbukitan linier.

Gambar 19.4 kelurusan di sepanjang lembah Palu – Koro (garis 
warna merah muda), mulai dari Teluk Palu hingga Teluk Bone. 
Arah kelurusan dominan NNW–SSE.

Gambar 19.5 Peta lokasi perhitungan Smf nomor 1 sd 16 (gambar kiri), dan 
nomor 17 sd 30 (gambar kanan).
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19.2 Pemetaan Kawasan Rawan  Bencana Tsunami di 
Pantai Selatan Tasikmalaya

Daerah penelitian merupakan daerah landaan tsunami yang 
bersumber dari selatan Jawa, salah satunya adalah tsunami 
yang terjadi pada tanggal l7 Juli 2006. Tsunami ini telah 
meninggalkan jejaknya berupa endapan tsunami yang ter-
simpan dengan baik di bawah lapisan endapan penusun 
pantai. Di dusun Cangkohok, ditemukan jejak tsunami, 
berupa lapisan pasir yang membentuk struktur beban (bed-
load) dan kayu yang terkubur pada kedalaman 1,5 m dari 
permukaan tanah.

daerah Cimanuk dan ketinggian tsunami minimum adalah 
1,9 daerah Ciheras. Ketinggian menengah antara 3,0 dan 
5,5 dijumpai di sepanjang daerah penelitian, yaitu Cipatu-
jah hingga Kalapagenep. Dengan asumsi skenario terburuk 
yang mungkin dapat terjadi di daerah penelitian, diperkira-
kan ketinggian tsunami dapat mencapai 2 hingga 3 kali 
lipat. Pembagian zona tingkat kerawanan tsunami dibagi 
menggunakan acuan ketinggian elevasi roman muka bumi 
dengan dikoreksi dengan hasil pengukuran penampang 
late ral pantai di lapangan.

19.3 Penyelidikan Tsunamigenik di Wilayah Timor, 
Nusa Tenggara Timur 

Potensi Tsunamigenik

Berdasarkan katalog tsunami yang dibuat oleh Soloviev 
(1974), diketahui bahwa di daerah penyelidikan pernah 
mengalami landaan gelombang tsunami dari berbagai sis-
tem tektonik yang berkembang di Indonesia Bagian Timur. 
Berdasarkan fakta yang terekam dalam katalog tsunami 
tersebut, memperlihatkan bahwa sumber tsunamigenik di-
sebabkan oleh sistem tektonik yang berada dekat dengan 
daerah penyelidikan (Timor dan sekitarnya) disebut sebagai 
near field tsunami, maupun yang berjarak jauh dengan dae-
rah penyelidikan, sehingga tsunami yang demikian disebut 
dengan tsunami sumber jauh (far field tsunami). Tsunami far 
field lebih mudah untuk diantisipasi, karena membutuhkan 
waktu yang lama dalam perjalanan untuk mencapai daerah 
penyelidikan, sehingga akan mudah upaya peringat an din-
inya. Sedangkan tsunami near field akan sulit untuk diantisi-
pasi karena waktu yang diperlukan untuk mencapai daerah 
penyelidikan akan lebih cepat. Namun, berdasarkan kondisi 
batimetri diharapkan ketinggian tsunami tidak akan terlalu 
besar. 

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya tiga sum-
ber utama fenomena geologi yang memicu terjadinya tsu-
nami (tsunamigenik), yaitu: 1) tsunamigenik akibat gempa 
bumi, 2) tsunamigenik akibat longsoran bawah laut dan 
3) tsunamigenik akibat gunung api; baik yang disebabkan 
oleh sumber yang dekat dengan daerah penyelidikan (near 
field tsunami) seperti gempagempa yang berasosiasi de
ngan zona subduksi Laut Sawu dan Timor, maupun sum-
ber yang jauh (far field) seperti gempa-gempa yang bera-
sosiasi dengan zona subduksi Laut Flores dan Samudera 
Hindia. Jika terjadi gempa bumi yang berasosiasi dengan 

Gambar 19.6 Peta lokasi pengamatan karakteristik pantai.

Gelombang tsunami akan sangat dipengaruhi oleh geo-
metri pantai (arah lateral); di daerah penelitian, pantai Tasik-
malaya memiliki bentuk pantai yang lurus dan memanjang. 
Adanya kondisi batimetri dekat pantai yang relatif datar 
dengan elevasi daratan pantai yang sangat rendah men-
jadikan daerah penelitian berpotensi mengalami landaan 
tsunami dengan ketinggian tsunami cukup tinggi. Daerah 
penelitian memiliki dataran pantai yang luas dan lebar, jarak 
datar maksimum mencapai hingga 500 m, yaitu di daerah 
Ciheras. sedangkan lebar pantai minimum dijumpai di dae-
rah Pamayang, yaitu sekitar 150200 m.

Kelandaian pantai (arah vertikal); Morfologi pantai yang 
landai dengan kemiringan bibir pantai yang rendah hingga 
menengah (3° - 6°) memungkinkan daerah penelitian me-
miliki resiko mengalami jangkauan gelombang tsunami 
le bih jauh mencapai daratan. Daerah penelitian memiliki 
profil pantai yang relatif tinggi terhadap garis pantai. hasil 
pengukuran lateral pantai, diperoleh beda tinggi maksi-
mum mencapai 7 m di stasiun 5.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pemodelan 
tsunami, maka dibuat pembagian zonasi kerawanan tsuna-
mi di daerah penelitian, yaitu zona kerawanan tinggi, zona 
kerawanan menengah dan zona kerawanan rendah.  

Penentuan potensi bahaya tsunami dapat dilakukan ber-
dasarkan sejarah kejadian tsunami yang pernah terjadi di 
sepanjang pantai selatan Jawa, yaitu ketinggian rendaman 
yang terukur setelah kejadian. Penentuan bahaya tsunami 
juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemodelan tsunami 
berdasarkan program TUNAMI N2, dengan asumsi sumber 
tsunami skenario terburuk berupa daerah kesenjangan ak-
tivitas kegempaan di Samudera Hindia di selatan Jawa den-
gan kekuatan gempa M 9. 

Berdasarkan ketinggian tsunami yang terukur pada kejadian 
tsunami di selatan Jawa pada tanggal 17 Juli 2006 keting-
gian maksimum di daerah penelitian adalah 7,4-11,4 m di 

Gambar 19.7 Peta solusi mekanisme fokal dan potensi tsu-
namigenik untuk wilayah Timor dan sekitarnya, angka 1 
menunjukkan tsunamigenik akibat gempa bumi dan 2 men-
unjukkan tsunamigenik akibat gunung api.
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kedua sistem sesar tersebut memiliki magnitudo di atas 7 
dengan kedalaman relatif dangkal, maka akan menyebab-
kan kenaik an muka laut (tsunami), selain itu efek sekunder 
berupa longsoran bawah laut yang disebabkan oleh kondisi 
batimetri yang curam akan mengakibatkan gangguan ter-
hadap kolom air laut dan menyebabkan tsunami meskipun 
bersifat lokal (dekat dengan sumber).

Kajian Tsunamigenik Akibat Gempa Bumi

Berdasarkan sebaran pusat gempa bumi (episenter) besar 
(M>6) di wilayah penyelidikan terlihat terkonsentrasi di laut. 
Gempa bumi berkekuatan besar (magnitudo di atas M7,0) 
dengan kedalaman dangkal, berdasarkan data 100 tahun-
an, memperlihatkan tiga kelompok gempa bumi besar yang 
berpotensi tsunami yang dapat memberikan dampak terha-
dap wilayah pantai Kupang dan sekitarnya, yaitu 1) Gempa 
bumi yang berasosiasi dengan zona subduksi Laut Timor 
di tenggara; 2) Gempa bumi yang berasosiasi dengan zona 
subduksi Laut Flores di utara; dan 3) Gempa bumi yang 
berasosiasi dengan zona subduksi Samudera Hindia di se-
latan pulau Timor.

Berdasarkan sejarah tsunami yang tercatat dalam katalog 
tsunami Soloviev dan Go (1974), tsunami yang disebabkan 
oleh gempa bumi pernah terjadi di wilayah Timor; dianta-
ranya pada tahun 1814, tanggal 13 Mei 1857 dan tanggal 5 
Oktober 1891.

Pada Tahun 1841, Gempa bumi yang diikuti oleh tsunami 
telah melanda pantai di Teluk Kupang, yang juga diikuti 
oleh erupsi lumpur gunung api. Pulau Burung yang terletak 
di pantai utara Kupang berubah menjadi lebih kecil. Tang-
gal 13 Mei 1857, Sebuah gempa besar dengan durasi 15 
detik dirasakan di Dili, melemparkan orang-orang ke tanah. 
Dinding-dinding pelabuhan berjatuhan, dan teramati ada-
nya rekahan di permukaan tanah di pantai, di Gera (20 km  
di timur Dilli) gempa besar telah menyebabkan munculnya 
rekahan di permukaan tanah dan lumpur mengalir keluar 
dari rekahan tersebut. Di Teluk Dilli, permukaan air laut naik 
dan surut 3 m sebanyak 4 kali. Di Likisa, suatu gelombang 
pasang naik ke daratan dan membanjiri pemukiman. Pada 
tanggal 5 Oktober 1891, Sebuah gempa besar terjadi dan 
dirasakan di Pulau Timor dan sekitarnya, di Kupang gempa 
ini dirasakan dan air laut naik ke daratan.

Kajian tsunamigenik Akibat Letusan Gunung Api

Berdasarkan sebaran gunung api aktif di wilayah Nusa Teng-
gara Tmur, wilayah Pulau Timor bagian barat tidak memiliki 

gunung api aktif . Deretan gunung api aktif banyak terdapat 
di sebelah utara daearah penyelidikan. Menurut data catat-
an sejarah kejadian tsunami, di wilayah ini belum pernah 
terjadi tsunami yang diakibatkan oleh letusan gunung api. 
Oleh karena itu wilayah ini relatif aman dari kejadian tsu-
nami akibat letusan gunung api. 

Gambar 19.8 peta sebaran pusat gempa bumi wilayah Nusa 
Tenggara Timur M>6, Tahun 19702013 (Sumber: USGS).

Kajian Tsunamigenik Akibat Longsor

Longsor merupakan sebuah kejadian tiba-tiba (suddent pro-
cess) ceritanya mirip dengan gempa. Ada sebuah proses pe-
numpukan potensi atau penumpukan tenaga yang apabila 
dipicu maka akan terjadilah longsoran.

Secara mudah ditunjukkan seperti pada Gambar 19.10. 
Gambar kiri ini menunjukkan adanya penumpukan pasir 
yang akan memiliki sudut kritis. Pada mulanya pasir akan 
me numpuk hingga mencapai sudut lerengnya yang mak-
simum, dikenal dengan nama sudut kritis. Dalam ilmu ge-
omorfologi dikenal dengan nama “angle of repose”. Sete-
lah sudut ini tercapai, maka penambahan pasir akan me-
nyebabkan “runtuhnya” lereng.

Kalau pasir ini berupa pasir lepas, tentu saja sudutnya lan-
dai. Tetapi kalau bercampur dengan pasir halus dan lem-
pung sebagai pengikat, maka sudut yang dibentuk bisa 
lebih curam.

Potensi tsunamigenik akibat longsor yang terjadi di bawah 
laut, bisa saja terjadi mengingat bentuk topografi dasar laut 
di perairan sekitar Pulau Timor memiliki morfologi curam 
bergelombang. Untuk mengetahui potensi longsoran di 
wilayah ini, diperlukan penyelidikan geologi dan geofisika 
kelautan rinci, dan analisis laboratorium, sehingga diper-
oleh data batuan penyusun dan kondisi struktur bawah 
permukaan dasar laut di wilayah ini. Menurut catatan se-
jarah kejadian tsunami, di wilayah ini belum pernah terjadi 
tsunami yang diakibatkan oleh longsoran bawah laut.

Gambar 19.9 Peta potensi tsunami akibat gunung api.

Gambar 19.20 proses 
penumpukan potensi 
atau penumpukan 
tenaga yang apabila 
dipicu maka akan ter-
jadilah longsoran.
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Penyelidikan Tanggap darurat gerakan tanah pada tahun 
anggaran 2014 dilaksanakan di 32 lokasi antara lain di 
Manado -Sulawesi Utara, Kab. Sumedang – Jawa Barat, Kab. 
Kudus – Jawa Tengah, Kab. Bogor – Jawa Barat (3 lokasi), 
Kab. Malang – Jawa Timur (2 lokasi), Kab. Tasikmalaya – 
Jawa Barat, Jayapura – Papua, Kab. Majalengka – Jawa Barat 
(3 lokasi), Kab. Wonogiri – Jawa Tengah, Kab. Pasaman – 
Sumatera Barat, Kab. Garut – Jawa Barat (3 lokasi), Kab. Su-
kabumi – Jawa Barat, Kab. Magelang – Jawa Tengah, Kab. 
Cianjur – Jawa Barat (4 lokasi), Kab. Bandung Barat – Jawa 
Barat (2 lokasi), Kab. Tapanuli Tengah – Sumatera Utara, Kab. 
Kebumen – Jawa Tengah, Kab. Banjarnegara – Jawa Tengah 
(2 lokasi), Kab. Cilacap – Jawa Tengah, dan Kab. Wonosobo 
– Jawa Tengah.

20.1 Tanggap Darurat Gerakan Tanah di Karangkobar, 
Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 

Kampung Jemblung Desa Sampang Kecamatan Karangko-
bar Kabupaten Banjarnegara. Secara geografis lokasi ben-
cana ini terletak pada koordinat 109° 43' 15,3912" BT dan 
7° 16' 52,5828" LS. 

Bencana di wilayah Kabupaten Banjarnegara:

• Gerakan tanah di Dusun Gintung dan Dusun Gondang 
Desa Sampang Kec. Karangkobar. Gerakan tanah di Du-
sun Gintung berada pada koordinat 109° 43' 29,38" BT 
dan 7° 17' 2,6808" LS pada badan jalan dan 109° 43' 
6,9" BT dan 7° 17' 4,43" LS di kebun Palawija.

• Gerakan tanah di Dusun Gintung Desa Binangun, Ke-
camatan Karangkobar pada koordinat 109° 42' 30" BT 
dan 7° 15' 23,76" LS. Gerakan tanah di lokasi ini terjadi 
sejak 20 hari sebelumnya dan terus berkembang sam-
pai hari Rabu 16 Desember 2014 setelah sebelumnya 
turun hujan dengan intensitas tinggi dan lama.

• Gerakan tanah di Dusun Kebakalan, Desa Kertosari, Ke-
camatan Kalibening pada koordinat 109° 40' 11,46" BT 
dan 7° 13' 26,35" LS dan di Dusun Witra, Desa Sida-
kangen, Kecamatan Kalibening pada koordinat 109° 39' 
54,7" BT dan 7° 13' 34,7" LS. Gerakan tanah di lokasi 
ini terjadi pada hari Kamis 18 Desember 2014 setelah 
turun hujan sejak sehari sebelumnya.

Lokasi gerakan tanah lainnya adalah nendatan dan retakan-
retakan yang dijumpai pada badan jalan. Di antaranya jalur 
Banjarnegara-Pekalongan, Banjarnegara-Karangkobar me-
lalui Paweden, Banjarmangu, dan Pagentan.

Jenis, Faktor Penyebab, dan Dampak Gerakan Tanah

Gerakan tanah yang terjadi di Kampung Jemblung, Desa 
Sampang, Kecamatan Karangkobar adalah longsoran pada 
tebing setinggi 75 m, lebar mahkota 75 m dan melebar ke 
bagian tubuh hingga mencapai 150 m. Panjang longsoran 
mencapai 450 m ke arah persawahan dan permukiman den-

gan arah N 355ºE. Lebar landaan juga berkembang ke arah 
timur sepanjang 200 m, sehingga lebar landaan mencapai 
500 m. Gerakan tanah di lokasi lainnya berupa retakan dan 
nedatan pada lahan kebun palawija milik warga dan badan 
jalan.

Penyebab Gerakan Tanah

Secara umum, gerakan tanah di Dusun Jemblung, Dusun 
Gondang dan Dusun Gintung, Desa Sampang Kecamatan 
Karangkobar serta Desa Kertosari dan Sidakangen, Kecama-
tan Kalibening disebabkan oleh faktor-faktor sebagai beri-
kut:

• Sifat tanah pelapukan yang sarang dan mudah luruh 
jika terkena air.

• Lereng dengan kemiringan lereng terjal - sangat terjal 
sehingga tanah mudah bergerak. 

• Bidang lemah berupa kontak antara tanah pelapukan 
yang bersifat sarang dengan batuan di bawahnya yang 
bersifat lebih kedap air.

• Kurangnya vegetasi yang berakar dalam dan kuat yang 
dapat meningkatkan daya ikat tanah.

• Pelapukan dan pelunakan akibat akumulasi air.

• Penataan aliran air permukaan yang liar sehingga 
menggerus tanah permukaan dan menimbulkan long-
soran kecil.

• Curah hujan yang tinggi menjadi pemicu tanah untuk 
bergerak.

• Untuk gerakan tanah yang terjadi di Dusun Gintung 
Desa Binangun Kecamatan Karangkobar, selain faktor-
faktor di atas, juga dikontrol oleh erosi lateral oleh ali-
ran air sungai dari Kali rawa.

Dampak Gerakan Tanah

Gerakan tanah di Dusun Jemblung mengakibatkan:

• 88 korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi 
(sampai dengan tanggal 19 Desember 2014),

• 14 orang luka-luka,

• 1.308 orang mengungsi,

• 40 rumah tertimbun materail bahan rombakan,

• Terputusnya jalan yang menghubungkan Karangkobar 
tertutup material bahan rombakan dengan panjang 
mencapai 500 m,

• Sejumlah kendaraan bermotor roda dua dan empat ru-
sak terlanda material longsoran,

• Lahan persawahan dan kebun milik penduduk tertim-
bun material bahan rombakan.

Mitigasi Bencana Gerakan Tanah20
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Gerakan tanah di dusun Gondang mengakibatkan:
• 8 KK di dusun Krakal terancam jika rayapan berkem-

bang menjadi longsoran cepat dan telah diungsikan
• Sebanyak 360 KK di Sampang Krajan terancam jika 

rayapan pada badan jalan berkembang menjadi long-
soran cepat dan telah diungsikan.

• Terputusnya jalan antar Desa yang menghubungkan 
Sampang dan Tlagalele.

Potensi gerakan tanah di dusun Gintung Desa Binanguin 
masih besar karena retakan yang masih berkembang, ter-
dapat mata air, bidang lemah berupa kontak antara tanah 
pelapukan dan batuan dasar berupa tuf dengan kemiringan 
sangat terjal, dan terjadinya erosi lateral oleh aliran air Kali 
Rawa. Gerakan tanah ini mengakibatkan 27 rumah yang ter-
diri dari 30 KK di RT 1 terancam jika gerakan tanah terus 
berkembang dan berubah menjadi tipe cepat.

Gambar 20.1 Situasi gerakan tanah di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kec. 
Karangkobar

Gambar 20.2 Situasi di lokasi dusun Jemblung, Desa Sampang (atas dan kiri 
bawah) dan dusun Gondang, Desa Sampang (kanan bawah).
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21.1 Kegiatan Seksi Pengelolaan Laboratorium

Secara umum kegiatan di Seksi Pengelolaan Laboratorium 
meliputi kegiatan di dalam laboratorium dan kegiatan 
lapang an. Kegiatan di laboratorium yang dilakukan antara 
lain analisis sampel air, batuan, dan gas. 

A. Analisis Sampel Laboratorium 

Analisis Sampel di Laboratorium meliputi 3 jenis sampel, 
yaitu sampel gas, padatan (batu, abu, pasir, lumpur), dan air. 
Jumlah sampel yang telah diterima dan dianalisis oleh seksi 
Pengelolaan Laboratorium. Secara terperinci, pengirim, 
asal, dan jumlah sampel, baik gas, padatan, maupun air 
yang diterima seksi Pengelolaan Laboratorium tahun 2014 
dapat dilihat dalam lampiran.

B. Kegiatan Lapangan 

Dalam kaitannya dengan salah satu program kerja yang 
ada pada Seksi PL untuk menyusun data dasar geokimia 
gunung api di Indonesia, Seksi PL melakukan kegiatan 
lapangan penyelidikan geokimia gunung api di Indonesia. 
Pada tahun 2014 ini target yang sesuai dengan RKKL ada-
lah sebanyak 13 frekuensi penyelidikan. Realisasi kegiatan 
lapangan Seksi PL tahun 2014 sebanyak 20 frekuensi, yang 
meliputi 16 frekuensi kegiatan lapangan yang terencana 
dan sisanya, 4 frekuensi kegiatan lapangan yang bersifat 
tanggap darurat bencana geologi. 

Kegiatan Persiapan Akreditasi ISO 17025

Selain analisis sampel geokimia, kegiatan laboratorium 
yang dilakukan adalah persiapan akreditasi laboratori-
um ISO 17025. Kegiatan dalam rangka persiapan menuju 
akreditasi ISO 17025 oleh seksi PL dilakukan ditengah-te-
ngah ba nyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPTKG 
maupun adanya serangkaian kejadian tanggap darurat. 
Kegiatan dalam rangka persiapan akreditasi yang telah di-
lakukan oleh Seksi PL tahun 2014 ini di antaranya:

•	 Kalibrasi beberapa instrumen dan alat ukur.

•	 Penataan laboratorium petrologi dan geokimia batuan.

•	 Menjalin kerja sama dengan instansi lain yang telah 
terakreditasi untuk memandu dan memberikan saran, 
dalam hal ini adalah jurusan Kimia UII, Yogyakarta.

Pengembangan Metode Analisis Kimia

Seksi Pengelolaan Laboratorium telah melakukan beberapa 
pengembangan metode analisis sampel untuk mening-
katkan kecepatan waktu analisis sampel, memperbanyak 
kemampuan analisis sampel, meningkatkan akurasi dan 
presisi dalam analisis sampel. 

21.2 Kegiatan Seksi Metode dan Teknologi

Secara umum kegiatan di Seksi Metode dan Teknologi da-
pat dibagi atas kegiatan survei geologi, optimalisasi dan 
pemeliharaan, pengembangan metodologi dan instrumen-
tasi serta instalasi stasiun lapangan (kegiatan rinci terlam-
pir).

21.3 Kegiatan Seksi Gunung Merapi

Data yang diolah Seksi Gunung Merapi pada tahun 2014 
meliputi data seismik, data deformasi, data geologi, dan 
geokimia. Hasil dari pengolahan tersebut telah dilaporkan 
dalam bentuk laporan mingguan maupun bulanan aktivitas 
G. Merapi dan juga dipublikasikan di Buletin Merapi setiap 
trimesternya. Berdasarkan analisa dari semua parameter 
data yang ada disimpulkan bahwa status aktivitas G. Merapi 
sampai dengan akhir tahun 2014 masih Normal.

1. Survei Geokimia

Berdasarkan hasil analisis kimia gas vulkanik yang di ambil 
pada bulan Oktober 2014 dapat dinyatakan bahwa G. Me-
rapi didominasi oleh kadar H2O yang tinggi, N2 dan kadar 
gas CO2, kadar gas lain He, H2, CH4, CO, HCl dan SO2 tidak 
terdeteksi. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan pengukuran 
– pengukuran sebelumnya sejak 2011 dimana tidak terama-
ti adanya kandungan gas vulkanik yang berarti di sekitar 
puncak G. Merapi. Paska letusan 2010 pengambilan sampel 
gas vulkanik di G. Merapi sulit dilakukan karena tidak di-
jumpai titik solfatara yang representativ. Untuk itu pada sur-
vey geokimia kali ini dilakukan survey untuk pengambilan 
sampel dan pengukuran kandungan gas secara langsung 
menggunakan Multiwarn. 

Di lapangan fumarola Lava 1953, sampling pada suhu 83,4 
oC. Hasil survey geokimia menunjukkan bahwa komposisi 
kimia gas vulkanik di lapangan solfatara di Lava 1953 ba-
nyak terkontaminasi udara yaitu mencapai sebesar 11,07 % 
untuk O2+Ar, dan sebesar 42,07% mol untuk N2. Kontami-
nasi udara yang terkecil adalan Merapi-2 yaitu 5,50% untuk 
O2+Ar, dan sebesar 26,65 % mol untuk N2. Oleh karena itu, 
dapat dinyatakan bahwa komposisi gas vulkanik di lokasi 
Lava 1953 terdiri dari H2 sebesar tidak terdeteksi, O2+Ar 
sebesar 5,50 %, N2 sebesar 26,65 % mol, CO2 sebesar 11,98 
% mol, dan H2O sebesar 61,88 % mol, sedangkan CH4, CO, 
SO2, H2S, dan HCl tidak terdeteksi. Oleh karena gas vulkanik 
pada lokasi ini baru di sampling pertama kali maka belum 
terlihat trennya.

2. Survei Deformasi

Kegiatan survey deformasi menggunakan GPS dilakukan 
dalam dua periode dengan maksud memperoleh informasi 
aktivitas	deformasi	 seperti	 terjadinya	proses	 inflasi-deflasi	
yang menyertai aktivitas G. Merapi dan perkiraan posisi 
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No Jenis Kegiatan Tujuan/Sasaran Lokasi 

1 Tanggap darurat bencana

Terpasangnya stasiun multiparameter 
pemantauan untuk meminimalisir 
dampak letusan gunungapi. Stasiun 
dapat mengirimkan sinyal awal jika 
akan terjadi aktivitas letusan maupun 
aliran lahar pada sungai yang dipantau

- G. Kelut, Jawa Timur. 
- Glodag (pemantau seismik, 
tilt, curah hujan dan visual)

- K. Lahar Bladak dan K. Lahar 
Pulo (EWS Lahar)

2 Survei lokasi stasiun EWS Lahar

Diperolehnya lokasi untuk 
membangun stasiun EWS Lahar. 
Dari lokasi tersebut aliran lahar 
pada sungai yang terpantau dapat 
terdeteksi secara dini 

Sungai-sungai yang berhulu 
di G. Kelut, khususnya yang 
berpotensi teraliri lahar 
letusan tahun 2014

3

Survei pendahuluan untuk pengembangan standar 
minimal pemantauan 

Didapatkan lokasi untuk pemasangan 
alat pemantau gunungapi, 1 lokasi 
minimal didapatkan: (4 stasiun seismik 
dan 1 stasiun deformasi maupun suhu) 
masing-masing lokasi berdasarkan 
kriteria hasil survei geologi dan 
transmisi sinyal. 

Gunung Iya, G. Egon, G. 
Inerie dan G. Inelika serta G. 
Lewotobi di Flores, NTT

4 Optimalisasi/perbaikan/perawatan

Perawatan dan perbaikan stasiun 
gerakan tanah di stasiun lapangan 
(GPS, Ekstensometer, Tiltmeter dan 
Curah Hujan). Stasiun pengirim dapat 
hidup lebih lama dan menyimpan data 
secara kontinyu.

Karanganyar, Jawa Tengah 

5. Optimalisasi/perbaikan/perawatan 

Perawatan dan optimalisasi stasiun 
pemantauan : lahar, Visual, Tilt dan 
Curah Hujan dan Repeater. (pengirim 
dan penerima untuk kontinuitas data 
dan waktu hidup stasiun yang lama)

- Stasiun Lahar :
di K. Senowo, K. Kuning, K. 
Putih, K. Boyong, K. Bebeng 
dan Pos Ngepos.

- Stasiun Visual :
di Pos Ngepos. Deles, K. 
Putih, K. Gendol, K. Woro, 
K.Opak dan Museum 
Kaliurang 

- Stasiun Tilt :
di Pos Babadan 

- Stasiun Curah hujan :
di Pos Ngepos, K. Woro, dan 
K. Putih

- Stasiun Repeater :
di Morangan

6. Reinstalasi/Optimalisasi/perbaikan/perawatan

Perawatan dan optimalisasi stasiun 
pemantauan (pengirim dan penerima 
demi kontinuitas data dan waktu 
hidup stasiun yang lama. 

G. Tangkubanparahu (suhu), 
G. Galunggung (suhu), G. 
Slamet (seismik), G. Dieng 
(suhu dan seismik), G. Batur 
(Tilt). G. Bromo (seismik dan 
tiltmeter)

7 Instalasi

•	 Instalasi stasiun pemantauan 
minimal gunungapi terdiri atas 4 
(empat) stasiun seismik, 1 (satu) 
stasiun deformasi tilt, stasiun 
penerima data dan stasiun power 
mandiri

•	 Instalasi stasiun tiltmeter
•	 Instalasi stasiun suhu tanah

- G. Iya, G. Egon dan G. Inerie 
di Flores, NTT

- G. Kelud 
- Kawah Timbang, Dieng

8. Pengembangan perekayasaan instrumentasi Memproduksi sistem telemetri laju 
rendah hasil rangcang bangun sendiri. BPPTKG Yogyakarta

Tabel 21.1 Jenis Kegiatan, Tujuan/sasaran dan Lokasi 
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sumber tekanan. Kegiatan survei dilakukan pada tujuh ti-
tik pengamatan dengan durasi pengamatan selama 24 jam. 
Metoda pengukuran yang digunakan adalah metoda statik 
diferensial dengan jaringan tertutup. Hal ini dilakukan un-
tuk memperoleh ketelitian posisi yang tinggi (< 1bcm).

Telah dilakukan survei GPS di G. Merapi periode tahun 2014, 
survey dilakukan pada tujuh titik pengamatan dengan tiga 
segmen pengukuran. Analisa data dilakukan dengan meng-
gabungkan data hasil survey dan data dari GPS online. Un-
tuk mereduksi efek pergerakan dari titik control BPTK maka 
dilakukan analisis baseline. Perubahan baseline pengukuran 
bervariasi sekitar 0,03 m. Hasil dari analisis GPS ini adalah 
vector deformasi dari titik-titik pengukuran. Pada Gambar 
16 ditampilkan vector deformasi dari titik-titik pengukur an 
GPS yang menunjukkan tidak adanya deformasi yang sig-
nifikan	akibat	tekanan	magmatic.

Survey Potensi Lahar

Kegiatan ini dilakukan dalam dua tahap yaitu untuk sector 
Selatan dan Barat. Kegiatan dimaksudkan untuk mengamati 
fisiografi	sungai,	meliputi	ketinggian,	lebar,	bentuk-bentuk	
alur sungai, material yang melimpas. Selanjutnya dilakukan 
perhitungan daya tampung dan potensi lahar dengan cara 
menentukan	 titik	 pengamatan	 dan	 membuat	 profil-profil	
bentang sungai sebagai dasar perhitungan. Pada tiap-tiap 
profil	 ditentukan	 luas	 penampang	 baik	 untuk	 daya	 tam-
pung maupun potensi lahar, selanjutnya dihitung volume-
nya	dengan	merata-rata	luas	profil	satu	dengan	luas	profil	
lainnya	dikalikan	dengan	jarak	antar	profil	penampang.

4.Survei Geofisika 

Survei Magnetik

Kegiatan ini dilakukan dengan maksud melakukan survei 
magnetik untuk memperoleh anomali medan magnet un-
tuk melakukan interpretasi struktur bawah permukaan G. 
Merapi. Peralatan yang digunakan adalah magnetometer 
dan perangkat lunaknya digunakan Oasis Montaj. Seba-
nyak 200 titik diukur dalam dua periode pengukuran. Gam-
bar berikut menunjukkan hasil akhir dari anomaly medan 
magnet di sekitar G. Merapi setelah dilakukan kontinyuasi 
ke atas sejauh 2 km dan reduksi ke kutub.

Hasil analisis menunjukkan adanya anomali sepanjang 5 
km dengan arah N130T (Gambar 21.4). Anomali ini dapat 
diinterpretasikan sebagai representasi keberadaan sebuah 
volume yang memiliki suseptibilitas magnetic yang lebih 
tinggi dari lingkungan sekitarnya.

Gambar 21.1 Resultan vektor titik titik GPS online dan GPS 
periodik Gunung Merapi

3. Survei Geologi

Studi Pendahuluan Endapan Longsoran Merapi Tua

Lokasi Studi pendahuluan ini terletak di dua kabupaten 
yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang dengan 
lokasi survei sebanyak 20 Stasiun Titik Amat, dengan be-
berapa kompleks wilayah. Pemilihan daerah survei didasar-
kan dari perbedaan morfologi disekitar G. Merapi. Daerah 
dengan perbukitan bergelombang dan bergumuk dicurigai 
mengindikasikan perbedaan litologi dengan daerah di seki-
tarnya yang relatif datar (Isolated Hills).	 Secara	 stratigrafi	
ditemukan endapan vulkanisme berupa piroklastik jatuhan 
di G. Lemah (Gambar 21.2) dengan jarak dari puncak G. 
Merapi sejauh 18 km dan piroklastik seruakan di G. Gono 
berjarak 22 km.

Di Dusun Pendekan, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan 
berjarak 30 km dari puncak G. Merapi terdapat endapan 
longsoran Gunung api Merapi (Gambar 21.3), masih mem-
perlihatkan struktur perlapisan (intact strata) endapan klas-
tika gunung api. Di dalam perlapisan endapan tersebut ada 
endapan piroklastika, endapan rombakan dan aliran lava 
yang mengalami frakturasi sangat kuat, berukuran butir ha-
lus (abu) sampai kasar (bongkah); sering ditemukan struktur 
rekahan gergaji (jigsaw cracks) dan sesar minor.

Gambar	 21.2	 Stratigrafi	 Gunung	 Lemah	 yang	 menunjukan	
terdapat jatuhan piroklastik dan abu. Lokasi ini berjarak 18 km 
dari puncak G. Merapi.

Gambar 21.3 Singkapan endapan longsoran Gunung api 
Merapi, yang memperlihatkan perlapisan, di Dusun Pendekan, 
Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, koordinat 07o44’20,2” 
LS - 110o17’06,4” BT. Di dalam perlapisan itu terdapat endapan 
piroklastika (kanan atas) Endapan piroklastika dicirikan dengan 
adanya bom gunung api dan lapisan yang sudah teroksidasi. 
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Gambar 21.4 Kontur anomaly magnetic setelah dilakukan 
kontinyuasi ke atas 2 km dan reduksi kutub.

Gambar	21.	5	Konfigurasi	alat	pada	saat	
pengukuran SP.

Gambar 21.6 Kondisi penyelidikan Self 
Potensial sewaktu pengisian porous-pot 
dengan larutan CuSO4.

Gambar 21.7 Peta kontur anomali SP hasil pengukuran overlay 
dengan citra satelit.

Survei Self Potensial

Metode potensial diri (SP) merupakan salah satu metode 
geofisika	yang	prinsip	kerjanya	adalah	mengukur	tegangan	
statis alam (static natural voltage) yang berada di kelom-
pok titik-titik di permukaan tanah. Metode ini didasarkan 
pada pengukuran potensial diri massa endapan batuan 
dalam kerak bumi tanpa harus menginjeksikan arus listrik 
ke dalam tanah, seperti metode geolistrik lainnya. 

Konfigurasi	peralatan	survei	SP	ditampilkan	dalam	Gambar	
21.5	Pengukuran	dilakukan	menggunakan	konfigurasi	fixed 
base dengan panjang bentangan kabel sekitar 300 m untuk 
sekali sesi pengukuran. Pengambilan data dibagi menjadi 
tiga tim, tim pertama bertugas mengambil data dari Pasar 
Bubar menuju puncak Gunung Anyar, tim kedua bertugas 
mengambil data dari Pasar Bubar menuju ke titik sampling 
K. Apu, sedangkan tim ketiga bertugas mengambil data 
variasi diurnal nilai SP daerah penelitian di titik base. Pen-
gukuran dilakukan dengan spasi porous-pot sekitar 20 me-
ter dan 5 meter di daerah dekat titik solfatara.

Berdasarkan survei yang dilakukan ditemukan adanya 
anomali SP positif di sekitar titik tradisi Gunung Anyar, ti-
tik sampling hulu Kali Apu dan di Pasar Bubar. Anomali SP 
positif diikuti oleh anomali suhu yang cukup tinggi di titik 
sekitar titik tradisi Gunung Anyar, titik sampling hulu Kali 
Apu. Adanya anomali positif dimungkinkan oleh adanya 
struktur ataupun rekahan sebagai tempat keluarnya gas 
solfatara serta mengindikasikan adanya zona alterasi.
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22.1 Korelasi Stratigrafi Daerah Perbatasan 
Indonesia-Malaysia

Kegiatan korelasi stratigrafi daerah perbatasan Indonesia-
Malaysia adalah implementasi dari kesepakatan kerja sama 
Korelasi Geologi Indonesia - Malaysia yang tertuang dalam 
MoU (Memorandum of Understanding) antara Badan Geo-
logi - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Re-
publik Indonesia dengan Jabatan Mineral dan Geosains, 
Kerajaan Malaysia, dengan maksud melakukan korelasi 
stratigrafi daerah tersebut.

Badau, Kalimantan Barat (21 - 29 Agustus 2014).

5. Tinjauan Lapangan Batuan Formasi Ketungau di Dae-
rah Badau, Kalimantan Barat (14 - 31 Oktober 2014).

6. Kegiatan lapangan tambahan data daerah Pembelia-
ngan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (5-12 De-
sember 2014). Kegiatan berupa pengamatan lapang an 
dan penentuan lintasan geologi untuk menambah ke-
tersediaan data dan informasi geologi yang akan ber-
manfaat untuk melakukan penyelidikan dan eksplorasi 
sumber daya geologi di daerah perbatasan.

Gambar 22.1 Blok penelitan cross border Indonesia-Malaysia

Tujuan dari penelitian ini adalah memecahkan dan menye-
lesaikan perbedaan tentang penamaan – nomenklatur for-
masi-formasi batuan di daerah perbatasan. Kegiatan ini ini 
akan berlangsung hingga akhir Tahun 2014.

Selain penelitian lapangan di wilayah masing-masing, juga 
dilakukan penelitian bersama baik di wilayah Nunukan - 
Kaltim, Indonesia maupun di wilayah Serudung - Sabah, Ma-
laysia. Demikian pula kegiatan penyelesaian hasil lapang an 
yang berupa peta geologi bersama skala 1:50.000, akan di-
lakukan sebagai “office work” dan dilaksanakan bersama di 
kedua negara.

Pada Tahun 2014, kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Menghadiri konferensi GEOSEA di Yangoon, Myanmar 
(9-12 Maret 2014).

2. Kegiatan lapangan korelasi geologi sesi 1-2014 (6 Mei 
- 9 Juni 2014). Kegiatan dilaksanakan di daerah Nunu-
kan (Kalimantan Utara) dan Serudung, Sabah Malaysia. 
Kegiatan ini bermaksud melakukan korelasi stratigrafi 
daerah Nunukan dengan Serudung. 

3. Menghadiri Persidangan JMG 2014, di Langkawi - Ma-
laysia (16 - 21 Juni 2014).

4. Ekskursi Bersama pada “Tutoop Sandstone” di Daerah 

22.2 In Search of The First Hominins

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kerja sama Badan Geologi 
dengan The University of Wollongong. Tujuan dari peneli-
tian ini adalah untuk menemukan kerangka/fosil “manusia 
Soá” yang diperkirakan merupakan nenek moyang Homo 
floresiensis. 

Dengan lokasi di Cekungan Soa (Flores) Kabupaten Ngadan 
dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Cekungan Soa meru-
pakan suatu kaldera gunung api purba (Kaldera Soa) seluas 
200 km2.

Stratigrafi Cekungan Soa dari tua ke muda terdiri dari: 

1. Formasi Olakile yang terdiri dari breksi volkanik ditin-
dih secara tidak selaras.

2. Formasi Olabula yang terdiri dari anggota tufa (bawah), 
anggota batu pasir (tengah) dan anggota batu gamp-
ing Gero. (atas).

3. Fosil vertebrata terdapat di dalam Formasi Ola Bula ba-
gian tengah.

Pada kegiatan tahun 2014, terdapat revisi umur dari hori-
son fosil yang diketemukan di Tangi Talo bahwa umur fauna 
berkisar sekitar 1,3 juta tahun lalu dimana terdapat per-
bedaan sekitar 500.000 tahun rentang waktu dengan Fauna 

Gambar 22.2. Peta geologi hasil korelasi projek Indonesia 
– Malaysia di Pulau Sebatik.

Penelitian Kebumian22
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Mata Menge yang berkisar 0,88 juta tahun lalu (Setiawan, 
2014). Perbedaan tersebut menjadikan suatu permasalahan 
baru pada evolusi diantara Tangi Talo-Mata Menge sehing-
ga perlu studi lebih lanjut baik mengenai lingkungan dan 
evolusi adaptasinya.

Pada Tahun 2014, kegiatan yang dilakukan meliputi ek-
skavasi di Mata Menge, Tangi Talo dan Kobatua. Hasil taxa 
yang teridentifikasi sementara yaitu: 
1. Fragmen tulang dari genus dan species tak dapat di-

identifikasi (dari jumlah total fosil tak dapat di identifi-
kasi karena fragmen terlalu kecil).

2. Stegodon florensis (gajah purba) di lokasi Mata Menge 
dan Kobatuwa; Stegodon sondaari di Tangi Talo.

3. Crocodilia (buaya) di Mata Menge, Kobatuwa, dan Tan-
gi Talo 

4. Varanus komodoensis (Mata Menge dan Tangi Talo)
5. Tiga jenis tikus (Murinae): kecil, sedang dan besar 

(Mata Menge)
6. Kura-kura raksasa Famili Testudinidae (Tangi Talo)
7. Kura-kura air tawar Famili Geoemydidae (Tangi Talo)
8. Hominid (Mata Menge)

22.3 Penelitian Paleontologi Vertebrata di daerah 
Banten dan sekitarnya 

Menindaklanjuti informasi penemuan pecahan tengkorak 
fosil gajah jenis Stegodon di daerah Ujung Kulon, Kabu-
paten Pandeglang (Iwan Kurniawan; hubungan personal 
2013). Jenis gajah Stegodon diperkirakan telah punah pada 
Pleistosen Akhir (11,7 ribu tahun lalu), hal ini merupakan 
informasi yang sangat penting karena dengan kepunahan 
fauna Stegodon tersebut diawali dengan kemunculan dan 
berkembangnya jenis gajah Elephas ( jenis gajah Sumatera 
saat ini). Sehingga keberadaan fosil Stegodon yang ditemu-
kan di daerah Ujung Kulon, daerah Banten dan sekitarnya 
merupakan bukti penting penyebaran jenis gajah Stegodon 
hingga ke daerah Jawa Barat bagian barat yang selama ini 
belum pernah ditemukan, sehingga bukti ini merupakan ti-
tik awal data baru yang perlu ditindaklanjuti penelitian un-
tuk mengetahui informasi lebih jauh. 

Gambar 22.3 Lokasi Penelitian Cekungan Soa.

Gambar 22.4 Lokasi Pengamatan kegiatan eksplorasi daerah 
Cekungan Soa dan sekitarnya 2014.

Gambar 22.5 Suksesi fauna di Cekungan Soa 2013 (van 
den Bergh, dkk., 2013).

Gambar 22.6 Perbandingan kaki bagian 
paha dari berbagai jenis fosil gajah 
yang ditemukan di beberapa daerah di 
Indonesia (dari kiri ke kanan: Elephas 
hysudrindicus, Stegodon florensis, 
Stegodon florensis, Elephas maximus).
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Di samping fosil vertebrata, di daerah Banten dan seki-
tarnya khususnya didaerah Sajira, Kabupaten Lebak juga 
ditemukan fosil kayu yang berumur Miosen (5 juta tahun 
lalu). Hingga saat ini banyak ditambang masyarakat sebagai 
bahan aksesoris maupun suvenir yang kurang di konservasi 
secara baik, dan perlunya dilakukan penanganan lebih lan-
jut guna kesinambungan untuk generasi muda. Maka tim 
survei Museum Geologi merencanakan penelitian di lokasi 
penemuan fosil Stegodon di daerah Ujung Kulon, daerah 
Banten dan sekitarnya.

Kegiatan pendataan ini meliputi daerah Banten dan seki-
tarnya khususnya daerah Cikarang Kawasan Taman Nasio-
nal Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, akan tetapi tidak 
menutup kemungkinan penyebarannya akan memasuki 
wilayah administratif Kabupaten Lebak.

Seorang pengumpul batu mulia (Gemstone), Umar (Al-
marhum) menemukan fosil pecahan tulang tengkorak ga-
jah (sekitar tahun 2011), berdasarkan lempengan gigi yang 
ditemukan terdiri dari rahang bawah (Mandible) dan peca-
han rahang atas (Maxilla) merupakan jenis gajah Stegodon 
(Family Stegodontidae) yang berumur 700.000 tahun lalu 
(Pleistosen Tengah – Pleistosen Akhir). Berdasarkan pene-
muan tersebut karena Umar seorang pencari batu mulia ke-
mudian beliau menjual ke Rasmita, seorang pengrajin batu 
mulia di daerah Rangkas Bitung (sekitar tahun 2013). Dari 
tempat pengrajin Rasmita, seorang pembeli atau kolektor 
batu mulia Yukhoyum Hashib (seorang Jaksa) membeli fosil 
pecahan tengkorak Stegodon dan disimpan sebagai bahan 
koleksi di rumah beliau, akan tetapi atas kebaikan Yukho-
yum Hashib, fosil tersebut kemudian disimpan di Museum 
Geologi Ban dung (April 2014). Sehingga penemuan fosil 
Stegodon yang belum pernah ditemukan di daerah Jawa 
Barat bagian barat merupakan data baru yang belum per-
nah dipublikasikan serta didapatkan sejak jaman penjaja-
han Belanda. Hal ini merupakan tonggak sejarah baru bah-
wa telah diketemukan elemen fauna unit dari Biostratigrafi 
berdasarkan fauna vertebrata yang dapat dikorelasikan 
dengan keberadaan Fauna Trinil atau Fauna Kedungbrubus 
(de Vos, 1985).

Lokasi penemuan fosil Stegodon di kabupaten Pandeglang 
akan dilakukan kembali survei yang lebih luas jangkauan-
nya karena terkendala perijinan yang memerlukan surat ijin 
dari pihak Kementrian Kehutanan yang lebih lengkap guna 
akses masuk kawasan TNUK lebih leluasa. Karena penye-
baran Formasi Bojongmanik dengan endapan konglomerat 
sangat memungkinkan diketemukan variasi fauna masa lalu 
dengan bukti adanya fosil Stegodon yang telah tersimpan 
di Museum Geologi atas hibah dari Bapak Yukhoyum Hasib. 

22.4 Penelitian Paleontologi Vertebrata di daerah 
Kuningan dan sekitarnya

Secara Geomorfologi, Peta Geologi lembar Cirebon skala 1 
: 100.000 (Silitonga, drr., 1996; ) terbagi menjadi 3 satuan, 
yakni: 1) daerah pedataran, 2) daerah perbukitan bergelom-
bang, 3) daerah perbukitan memanjang. Dalam kegiatan ini, 
lokasi penelitian termasuk daerah perbukitan memanjang 
dibagian Selatan lembar Cirebon.

Keberadaan fosil vertebrata di daerah Kuningan khususnya 

daerah Cikeleng hanya ditemukan di sebelah timur Sungai 
Cijurey yang merupakan daerah lembah besar yang mem-
belah dua Kabupaten Kuningan (sebelah barat) dan Cirebon 
(sebelah timur). Zona ini merupakan daerah pasang surut 
pada kala Pleistosen dengan di cirikan temuan fosil jenis 
Stegodon – Elephas. Adapun jenis fauna penciri umur yang 
lebih tua, sejauh ini belum ditemukan baik oleh temuan 
penduduk maupun dari hasil penggalian.

22.5 Penelitian Paleontologi Vertebrata di daerah 
Bojonegoro dan sekitarnya

Secara geografis, daerah Bojonegoro dibatasi oleh koordi-
nat 111°30’ - 112°00’ BT dan 7°00’ - 7°30’ LS. Secara admin-
istratif daerah survei (Bojonegoro) sebagian besar termasuk 
Kabupaten Bojonegoro, dan sebagian kecil di selatan ter-
masuk Kabupaten Ngawi, Madiun dan Nganjuk, semuanya 
Provinsi Jawa Timur.

Di daerah Bojonegoro ditemukan fosil vertebrata di sem-
bilan lokasi temuan, yaitu: Desa Prangi, Kecamatan Padan-
gan, Desa Tebon, Desa Payaman, Kec. Padangan, Sungai 
Kalitidu Desa Nglingi Lor Kec. Ngasem, Anak Sungai Pacal, 
Desa Mbuntalan, Pancaran Desa Njono, Desa Njono Dae-
rah hamparan batugamping terumbu, Lokasi Penambangan 
Phospat Desa Njono, Lokasi Teras Matar. 

Gambar 22.7 Peta lokasi survei Paleontologi Vertebrata 
di Kabupaten Kuningan.

Gambar 22.8 Daerah Bojonegoro dengan aliran Sungai Bengawan 
Solo sebagai media penyebaran fosil-fosil vertebrata.
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Berdasarkan hal-hal tersebut maka disimpulkan bahwa dae-
rah Bojonegoro merupakan daerah yang sangat berpotensi 
untuk mengungkap sejarah kehidupan purba di kisaran 
umur Kuarter. Keberadaan teras-teras Sungai Bengawan 
Solo menjadi bagian sentral dari pengungkapan sejarah 
purba berdasarkan keanekaragaman dan kelimpahan fosil-
fosil yang dijumpai di teras-teras Sungai Bengawan Solo 
tersebut.

22.6 Penelitian Fosil Invertebrata Moluska di daerah 
Gresik – Mojokerto Propinsi Jawa Timur

Lokasi penelitian berdasarkan studi literatur, secara admin-
istratif masuk di sebagian wilayah Kecamatan Jetis, Kabu-
paten Mojokerto, dan sebagian wilayah Kecamatan Wringi-
nanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

22.7 Peninjauan Lokasi Fosil Invertebrata Moluska 
Pada Jenjang Sondean Di Daerah Pandeglang 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui posisi sebaran fosil-
fosil invertebrata moluska Jenjang Neogen di daerah Pan-
deglang, Banten.

Dari hasil kegiatan survey lapangan di lokasi temuan fosil 
invertebrata khususnya fosil moluska yang dilakukan di-
lapangan diperoleh 5 lokasi, yaitu: 

1. Lokasi I/ 14 ES 01 : Lat. 7° 22’ 27.3288” S ; Long. 112° 
28’ 51.499” E

2. Lokasi II/ 14 ES 02 : Lat. 7° 22’ 21.3312” S ; Long. 112° 
28’ 48.4248” E

3. Lokasi III/ 14 ES 03 : Lat. 7° 22’ 53.3604” S ; Long. 112° 
28’ 55.3044” E

4. Lokasi III/ 14 ES 04 : Lat. 7° 22’ 54.2604” S ; Long. 112° 
28’ 25.2540” E

5. Lokasi III/ 14 ES 05 : Lat. 7° 22’ 50.5704” S ; Long. 112° 
28’ 54.4368” E.

Dari 5 lokasi di atas, hanya 3 lokasi yang mengandung fosil 
moluska yaitu lokasi 1, 3 dan 4. Keberadaan lokasi temuan 
tersebut secara stratigrafi banyak ditemukan di Formasi 
Pucangan (QTp) dan Formasi Kabuh (Qpk). Sedangkan ber-
dasarkan penyebaran litologinya, lokasi keterdapatan fosil 
invertebrata lebih difokuskan dibagian selatan dari Kabu-
paten Gresik, berbatasan dengan kabupaten Mojokerto. 

Umur relative ketiga lokasi yang mengandung fosil mo-
luska menunjukkan umur Pliosen, kecuali pada Titik lokasi 
14ES04-II, kisaran umurnya lebih panjang yaitu Miosen 
Akhir-Pliosen.

Lingkungan pengendapan berdasarkan kandungan fosil 
moluska di Titik lokasi 14 ES01-05, adalah perairan tawar. 
Lingkungan pengendapan titik lokasi 14 ES03 dan 14 ES04 
menunjukkan laut dangkal.

Gambar 22.9 Peta lokasi penelitian dalam kotak kuning.

Gambar 22.10 Lokasi area survei di daerah Pandeglang 
(dalam lingkaran merah).

Daerah tinjauan dibagi menjadi dua lokasi yaitu daerah Ci-
legong dan daerah Cilegong Udik. Daerah Cilegong secara 
astronomis berada di sebelah utara daerah Cilegong Udik. 
Morfologi daerah ini berupa perbukitan bergelombang 
lemah. Dengan ketinggisn rata-rata sekitar 60-70 dpl. 

Di daerah Cilegong tidak ditemukan indikasi adanya fosil 
moluska. Namun berdasarkan litologi yang dijumpai dapat 
dilihat bahwa lingkungan pengendapan merupakan ling-
kungan pengendapan marin. Batulempung sisipan selang 
seling batupasir halus mengindikasikan bahwa lingkungan 
pengendapan marin berupa lingkungan pengendapan pa-
sang-surut atau paling tidak sangat terpengaruh fluktuasi 
muka air laut, mungkin lingkungan berupa lingkungan pe-
ngendapan di sebuah teluk yang tenang. Secara berlahan 
lingkungan pengendapan mulai mengendapkan batupasir 
kuarsa. Batupasir kuarsa ini sebenarnya berasal dari hasil 
erosi nonmarin yang kemudian terendapkan secara melam-
par luas ke dalam teluk.

Daerah Cilegong Udik secara astronomis berada di seki-
tar LS 6 34 55,6; BT 106 00 15,6. Daerah ini pernah masuk 
kedalam wilayah eksplorasi tambang pihak Belanda. Pe-
ninggalan eksplorasi tambang di daerah ini berupa lorong 
uji yang dijumpai di tebing (LS6 34 29,4; BT 106 00 29,6). 
Litologi lorong berupa batupasir konglomeratan, dijumpai 
lensa-lensa konglomerat moluskaan berupa pecahan-
pecah an moluska laut/marin. Batupasir berupa batupa-
sir kuarsa yang mengandung mineral pirit. Kemungkinan 
lubang eksplorasi untuk mencari mineral emas, karena 
pirit biasanya berasosiasi dengan mineral emas. Batupasir 
konglomeratan ini diendapkan secara tidak selaras dengan 
kontak erosional di atas batupasir kuarsa Formasi Cipacar. 
Batupasir konglomeratan jelas merupakan endapan fluvia-
til/nonmarin, secara geologi diduga umurnya sudah masuk 
umur Kuarter. Bagian bawah dari batupasir kuarsa Formasi 
Cipacar ini secara selaras diendapkan di atas batulempung 
kehijauan massif. Batulempung abu-abu kehijauan ini ke-
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mungkinan merupakan bagian bawah dari Formasi Cipacar. 
Jarang dijumpai fosil moluska di singkapan batulempung di 
dekat gua belanda ini.

Pengamatan juga dilakukan di daerah Curug Cipatujah, 
masih di daerag Cilegong Udik (sampel CU 3) (LS 6 34 
55,6; BT 106 00 15,6). Disini dijumpai lapisan batupasir ha-
lus moluskaan dan batulempung hitam moluskaan. Secara 
stratigrafi batupasir halus moluskaan berada di bagian 
bawah dari batulempung hitam moluskaan.

Keberadaan batupasir halus moluskaan teramati berang-
sung-angsur berubah menjadi batulempung hitam mo-
luskaan. Hal ini menunjukkan proses regresi air muka air 
laut yang berlangsung secara gradual atau tidak tiba-tiba. 
Fosil-fosil moluska yang ditemkan antara lain berupa Olivi-
dae, Marginellidae, Arcidae dan Veneridae. Litologi batupa-
sir halus dan batulempung hitam ini kemungkinan meru-
pakan zona transisi perubahan lingkungan pengendapan 
marin yang mendangkal atau susut laut (regresi).

22.8  Peninjauan Potensi Paleontologi Vertebrata 
di Lembah Cisaar Dan Sekitarnya, Sumedang, 
Jawa Barat

Lokasi lembah Cisaar secara administratif berada di sekitar 
sekitar Desa Jembarwangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten 
Sumedang memiliki potensi kandungan fosil vertebrata.

Secara fisiografi, dari barat ke timur wilayah Zona Bogor 
yang mengandung potensi fosil vertebrata meliputi daerah 
Pasir Cabe dan Pasir Ipis (Kabupaten Subang), Tomo (Ka-
bupaten Sumedang), Jalaksana (Kuningan), Belawa (Cire-
bon), Semedo dan Bumiayu (Tegal) merupakan lokasi-lokasi 
pe nemuan fosil vertebrata di Zona Bogor yang berada di 
bagian Utara Jawa di wilayah perbatasan Jawa Barat dan 
Jawa Tengah. Fauna Satir (de Vos, 1985) yang diyakini se-
bagai unit fauna dalam Biostratigrafi Jawa berdasarkan 
fosil fauna vertebrata berumur Pleistosen Awal 1,5 juta 
tahun lalu (Leinders, drr., 1985). Fauna Satir dicirikan oleh 
fosil gajah Mastodon, jenis rusa Cervids, kura-kura rak-
sasa Megalochelys cf. sivalensis, kuda nil Meycopotamus 
yang semuanya merupakan jenis fauna daratan Siwalik dari 
daerah Pakistan dan India (Siva Malayan Fauna) (Sondaar, 
1984). Berdasarkan penemuan fosil vertebrata di daerah 
subang dan Sume dang (van Es, 1931; Koenigswald, 1934; 

Zaim, 1999; Zaim dan Marino, 2002), menunjukkan variasi 
dan jenis fauna Pleistosen mengindikasikan Fauna CiSaat 
yang berumur 1,2 juta tahun lalu (Laporan Tim vertebrata 
Museum Geologi, 2012).

22.9 Peninjauan Lokasi Paleontologi Vertebrata Di 
Daerah Pasir Ipis, Subang, Jawa Barat 

Lokasi daerah Pasir Ipis secara administratif berada di Wa-
nareja, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi 
Jawa Barat.

Jawa Barat merupakan daerah dimana fosil vertebrata se-
ring dilaporkan ditemukan sejak jaman penjajahan Belanda. 
Fosil-fosil ini dilaporkan ditemukan di daerah Tambakan 
dekat Subang, Ciherang dan Baribis seperti yang dilapor-
kan van Bemellen (1949) dan Marks (1957). Fosil-fosil ini 
dilaporkan ditemukan di endapan-endapan berumur Kuar-
ter. Berdasarkan lokasilokasi tersebut maka secara umum 
sebaran fosil berada di daerah administrasi Sumedang dan 
Subang.

Kawasan Subang hingga seperti sekarang ini sudah mela-
lui perjalanan sejarah yang sangat panjang. Beberapa fosil 
vertebrata dan moluska dilaorkan pernah ditemukan di 
beberapa tempat misalnya di Curug Cina Ranggawulung, 
Ciereng, dan aliran Sungai Cisaar, Cibogo, Pasir Cabe dan 
Pasir Ipis.

Gambar 22.11 Lembah Cisaar yang dibatasi oleh punggungan di 
sebelah selatan.

Gambar 22.12 Singkapan batupasir konglomeratan di desa 
Jembarwangi

Gambar 22.13 Penampakan perbukitan Plistosen Pasir 
Cabe dan Pasir Ipis dilihat dari sebelah utara (sebrang 
Sungai Cilamatan).
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Di daerah survei dijumpai dua litologi, yaitu litologi batu-
lempung yang kemudian tertutupi oleh endapan batupasir 
konglomeratan secara tidak selaras. Batulempung memiliki 
ciri batulempung abu-abu kehijauan kaya akan fosil molus-
ka marin. Ciri batulempung tersebut bisa disebandingkan 
dengan Formasi Kaliwangu yang berumur Pliosen Tengah-
Atas berdasarkan fosil foraminiferanya (Djuhaeni dan Mar-
todjojo, 1988; Setiawan, 1995).

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa di atas 
batulempung Formasi Kaliwangu kemudian diendapkan 
batupasir konglomeratan. Batupasir konglomeratan ini bisa 
disebandingkan dengan Formasi Citalang yang berumur 
Plistosen Bawah. Di dalam Formasi inilah beberapa kali di-
laporakan ditemukan fosil-fosil vertebrata seperti Stegodon 
sp., Hexaprotodon simplex, Cervus sp., dll. Di atas batuan 
Formasi Citalang kemudian diendapkan batuan-batuan vol-
kanik produk Gunung Api Kuarter.

Berdasarkan keberadaan fosil-fosil vertebrata dan litologi 
pembawanya memang secara umum bahwa lingkungan 
pengendapan di wilayah penemuan fosil dahulu di kisar-
an Plistosen Awal bisa dikatakan berupa lingkungan hu-
tan semi terbuka yang memungkinkan fauna savana dan 
kuda air hidup. Lingkungan merupakan ekologi yang subur 
dengan banyak sungai dan danau. Tetapi sayangnya secara 
umum umur absolut dari fosil-fosil yang ditemukan belum 
jelas sehingga kapan lingkungan hutan yang sudah di-
sebutkan diatas pernah melampar di daera Subang belum 
diketahui secara pasti. Umur hanya didasarkan pada posisi 
stratigrafinya.

22.10 Penelitian Paleontologi Vertebrata Daerah 
Patiayam, Kabupaten Kudus, Jawa tengah 

Lokasi penelitian situs Patiayam terletak di Pegunungan Pa-
tiayam, Dusun Patiayam, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, 
Kabupaten Kudus.

Temuan fosil-fosil fauna di Situs Patiayam pada umumnya 
terdapat di daerah bentang lahan perbukitan landai, de-
ngan litologi batuan Formasi Slumprit berupa batupasir 
tufaan (Sartono, 1978). Stratigrafi Formasi Slumprit diciri-
kan oleh tufa dan konglomeratan dengan struktur sedimen 
silang-siur yang mengandung fosil-fosil vertebrata. Meski-
pun data paleontologi Patiayam telah mulai dieksplorasi 
sejak lama, namun di situs ini belum dilakukan penelitian 

intensif seperti di Sangiran. Menurut van Es (1931) di Pa-
tiayam, ditemukan sembilan jenis sisa fosil vertebrata, ke-
mudian pada tahun 1978 Sartono drr. dalam penelitiannya 
melengkapi temuan van Es dengan menemukan 17 spesies 
vertebrata serta ditemukannya sisa manusia Homo erectus. 
Berdasarkan hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh 
Siswanto (2007), dapat diketahui bahwa persebaran fosil-
fosil fauna vertebrata Patiayam ditemukan pada lokasi yang 
cukup luas di situs tersebut.

Penelitian paleontologi vertebrata terhadap fosil dari Pa-
tiayam yang ditemukan maupun koleksi peneliti sebelum-
nya yang ada di Laboratorium Paleontologi menunjukkan 
kesamaan dengan fauna yang ditemukan di daerah lainnya 
di Jawa. Berdasarkan sifat-sifatnya, fosil vertebrata hasil pe-
nelitian tersebut dapat dikelompokkan dalam habitatnya 
yaitu: 

1. Fauna yang biasa hidup pada daerah berhutan terbuka 
(open wood forest) atau savana, seperti Bos bubalus 
paleokarabau vK. dan Cervus zwaani dll. 

2. Fauna, yang hidup dihutan lebat dan basah (rain forest) 
seperti Stegon trigonocephalus, Elephas sp., Rhinoceros 
sondaicus dan Sus brachygnatus. 

3. Fauna yang bisa hidup dalam lingkungan air, seperti Hip-
popotamus namadicus dan kura-kura air tawar Famili 
Geoemydidae.

Bukti dari Situs Patiayam adalah sebuah premolar dan tiga 
fragmen atap tengkorak Homo erectus yang ditemukan 
oleh Sartono dan Zaim pada tahun 1979. Fosil tersebut 
ditemukan pada seri stratigrafi yang terdiri atas endapan 
laut di bagian bawah, dan endapan kontinental yang meru-
pakan hasil aktivitas Gunung Muria,di bagian atas. Di atas 
salah satu bukitnya, Gunung Slumprit, terdapat endapan 
volkano-sedimenter berupa konkresi breksi volkanik yang 
diikuti oleh pengendapan puluhan meter pasir dan lem-
pung tufaan, yang berkaitan dengan pusat erupsi Patiayam 
dan Gunung Muria. Fosil-fosil manusia tersebut ditemukan 

Gambar 22.14 Penampakan batulempung moluskaan 
di lokasi survei.

Gambar 22.15 Peta Geologi daerah Pati Ayam (Sofwan dan 
Siswanto, 2013).
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Gambar 22.18 Fosil Tanduk rusa (kiri) dan tulang bovidae 
(kanan).

Gambar 22.19 Bongkah batugamping yang mengandung 
fosil amonit yang berasosiasi dengan fosil belemnit. 

di tengah-tengah fosil mamalia dan reptil dari pasir dan 
lempung tufaan, yang melalui metode pertanggalan Potas-
sium-Argon, menunjukkan usia 0.85±0.02 juta tahun. 

22.11 Penelitian Paleontologi Vertebrata Daerah 
Sambung Macan dan Sekitarnya Kabupaten 
Sragen Jawa Tengah

Fosil-fosil vertebrata yang ditemukan selama penggalian 
terdiri dari Stegodon, Rhinoceros, Bibos, Bubalus, Cer-
vus, Hexaprotodon, Sus, turtles (antara lain Tryonichidae), 
crocodiles, dan ikan. Beberapa gigi lepas hiu kemungkinan 
berasal dari Formasi Kalibeng yang berupa lingkungan pe-
ngendapan laut juga ditemukan. Kondisi cukup melimpah 
dari fauna yang hidup di lingkungan air (Tryonichidae, croc-
odyles, ikan, dan hippopotamus). Material fosil vertebrata 
tersebut merupakan koleksi penting sehingga masih dilaku-
kan analisis lebih lanjut dan studi taxonomi detil untuk me-
nyimpulkan sebagai Fauna Sambungmacan. 

Dalam kegiatan ini juga menemukan dua fragmen gigi yang 
kemungkinan bagian gigi seri bagian atas dan premolar 
rahang bawah dari manusia purba/Homo erectus. Hal ini 
masih diperlukan komparasi/perbandingan lebih jauh me-
ngenai status gigi tersebut. Penemuan ini sangat penting 
karena belum ada elemen gigi sejauh ini yang ditemukan 
pada Pleistosen Tengah – Pleistosen Atas, kecuali fragmen 
kecil dari daerah Rancah, Ciamis, Jawa Barat (Kramer, drr., 
2005) dan Kedungbrubus, Ngawi, Jawa Timur (Tobias, 1966). 
Disamping fragmen gigi, dua alat batu yang sangat ideal 
juga ditemukan dari satu lapisan yang mengandung fosil 
secara insitu. Kemudian dilakukan penggalian kecil secara 
sistematik dari lokasi penemuan dan lapisan yang lain untuk 
mencari alat batu atau bentukan alami. Diperoleh ber bagai 
alat batu dari hasil penggalian tersebut berupa serpih an 
kecil dari alat batu. Jacob, drr. (1978) menginformasikan 
bahwa adanya penemuan alat batu di daerah Sambungma-
can tepatnya di lokasi Kanal, 4 km ke arah hilir dari lokasi 
15 dusun Cemeng. Penemuan ini merupakan penemuan 
kedua dan sangat penting dimana berbagai material alat 
batu didapat dengan informasi litologi dan lapisan yang 
cukup jelas.

Lokasi penemuan Homo erectus Sambung Macan 4 (SM 4), 
tepatnya lokasi penggalian (Lokasi 15) merupakan daerah 
prospek yang patut menjadi perhatian mengingat pada 

litologi konglomerat dan batupasir kasar dengan sortasi 
buruk banyak ditemukan fosil-fosil vertebrata maupun 
fragmen gigi homonid. Sehingga endapan teras daerah Ce-
meng hingga hilir di desa Cemeng, kecamatan Sambung 
Macan adalah daerah konsentrasi fosil. Adapun hasil umur 
yang telah dilakukan pengukuran umur metode dating (Fis-
sion Track) merupakan Pleistosen Atas.

22.12 Pengambilan Koleksi Batuan Pratersier Daerah 
Toobaun, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara 
Timur, untuk Melengkapi Koleksi Peragaan 
Geologi Indonesia

Lokasi kegiatan lapangan terletak di sebelah selatan kota 
Kupang yang berjarak sekitar 27 km, yang dapat ditempuh 
dengan kendaraan beroda empat kurang lebih satu jam. Se-
cara umum, kegiatan lapangan yang meliputi traverse dan 
pengambilan koleksi berada di dua kecamatan, di antara-
nya Kecamatan Nekamese untuk lokasi di daerah Ikan Foti, 
dan Kecamatan Amarasi Barat yang meliputi Desa Soba dan 
Desa Toobaun, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

1. Traverse Daerah Fatufaro

Fossil amonit merupakan fosil yang secara intensif ditemu-
kan dalam batugamping dengan berbagai ukuran dan spe-
cies. Ammonit dalam batugamping ini seringkali bersaso-
siasi dengan fosil belemnite, tetapi tidak pernah ditemukan 
batugamping yang hanya mengandung belemnite saja.

Batugamping lain yang ditemukan di daerah Fatufaro ada-
lah batugamping crinoids yang berisi pecahan-pecahan 
tangkainya. Tidah ditemukan individu utuh dari crinoid ini 
dalam batugamping. Dari segi variasi genera, batugamping 
dengan pecahan crinoids tidak pernah berasosiasi dengan 
ammonit atau belemnite. Selama perjalanan, ditemukan 
juga fosil trilobite, hal ini menunjukan bahwa batuan yang 
berada di kompleks ini memiliki umur minimum Perm.

Gambar 22.17 Metode pengayakan untuk 
mendapatkan fosil yang berukuran kecil a.l. 
Gigi roden dll.
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2. Traverse Sungai Oe Ronis

Daerah ini masih berasa di kawasan Desa Soba, Kecamatan 
Amarasi Barat bagian selatan, dengan titik lokasi berada di 
S 10̊ 16’ 50” dan E 123̊ 43’ 49,9”. Sungai Oe Ronis berada 
di lembah perbukitan Amarasi Barat yang hilirnya langsung 
menuju Samudra Hindia. Sungai Oe Ronis memiliki jenis 
batuan yang sangat heterogen. Selama pengamatan, bat-
uan yang ditemukan diantaranya batugamping ammonit, 
batugamping ammonit – belemnite, batugamping crinoids, 
batuan basaltic, basal vesikuler dengan lubang-lubang yang 
terisi mineral, serpentinit, rijang, dan batupasir berlapis.

3. Traverse Daerah Nenjam

Daerah Nenjam masih berada di Desa Soba, Kecamatan 
Amarasi Barat bagian selatan, dengan titik lokasi berada di 
S 10̊ 16’ 43” dan E 123̊ 44’ 2,7”. Secara umum, daerah ini 
berada di kawasan yang lebih tinggi dari dari daerah Fatu-
faro. Area Nenjam merupakan daerah yang eksklusif dari 
keterdapatan batugamping. Batugamping yang ditemukan 
terdiri dari batugamping ammonit, batugamping ammonit-
belemnit, batugampng crinoids, dan batugamping bivalvia. 
Batugamping yang ditemukan umumnya berwarna merah 
dengan sedikit warna putih di beberapa tempat.

4. Traverse Daerah Sungai Bihati

Penelusuran pengamatan batuan di Sungai Bihati berlang-
sung pada tanggal 20 Desember 2014. Sungai Bihati masih 
berada di Kecamatan Amarasi Barat dan terletak sekitar 600 
meter dari jalan utama yang melintasi kawasan Amarasi, 
dan titik lokasi berada di S 10̊ 18’ 4,1” dan E 123̊ 43’ 58,4”.

Hasil kegiatan lapangan pengambilan koleksi batuan Pra-
Tersier daerah Amarasi, Kupang ini menghasilkan keterda-
patan data-data baru dari penelitian sebelumnya di daerah 
yang sama, di antaranya: (i) pengambilan koleksi yang lebih 
besar, lebih banyak, serta lebih jelas (artikulatif) meliputi 
fosil amonit, belemnite, crinoids, bivalvia (coquina), trilo-
bite, dan napal formasi Batu Putih, (ii) data-data informasi 
geologi dan paleontologi baru, meliputi determinasi fosil 

fauna hingga minimal genus serta tafonominya, (iii) pen-
gungkapan sejarah geologi serta penentuan umur exotic 
blocks melalui fosil-fosil faunanya (index fossils). Hal ini san-
gat berharga karena koleksi yang akan tersimpan di ruang-
ruang peragaan Museum Geologi Bandung memiliki nilai-
nilai ilmiah yang bercerita.

Gambar 22.20 Sungai Bihati, batugamping dengan kandungan 
amonit dengan beragam spesies, dan batuan basalik vesikuler 
yang lubangnya terisi mineral dan kuarsa dengan struktur 
tumbuh yang memusat (mengulit bawang). 

Gambar 22.21 Temuan-temuan terlihat di sepanjang 
traverse Nenjam, dari paling kiri atas searah jarum jam; 
singkapan batugamping merah, batugamping bivalvia, 
cetakan (cast) amonit yang mineralnya sudah tergantikan 
oleh kalsit, batugamping berlapis, batugamping crinoid, 
dan batugamping amonit.

Gambar 22.22 Temuan-temuan terlihat di sepanjang traverse 
Sungai Bihati, dari paling kiri atas searah jarum jam; tampilan Sungai 
Bihati, singkapan batuan basaltik auto-breksiasi, fosil amonit pada 
batugamping, fosil belemnite yang berasosiasi dengan bivalvia, 
batuan basaltic vesikuler, pressured chert, batugamping bivalvia, 
dan batugamping crinoids matrix-dominated.

22.13 Pengambilan Koleksi Batuan Kompleks 
Bobonaro, Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, 
untuk Melengkapi Koleksi Peragaan Geologi 
Indonesia

Batulempung yang diambil terdapat pada singkapan besar 
batulempung abu-abu tua yang berada tepat di tepi jalan 
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Gambar 22.24 Exotic blocks yang ditemukan 
di sepanjang singkapan batulempung bersisik 
Kompleks Bobonaro daerah Ikan Foti, dari kiri atas 
searah putaran jarum jam: septarian concretion 
batugamping yang terisi mineral kuarsa, burrow 
tracks, bongkah batupasir berlapis dan batulempung 
masif.

desa daerah Ikan Foti, dengan titik singkapan berada di S 
10̊ 16’ 22,2” dan E 123̊ 40’ 59,8”. Singkapan batulempung 
ini sangat mudah dijangkau (Gambar 22.23) dan berada 
di daerah yang umum dilintasi masyarakat sekitar (village 
hub). Daerah Ikan Foti ini merupakan daerah perbukitan 
terjal, sehingga pengamatan di masa yang akan datang 
harus diwaspadai dengan terlihatnya bekas longsoran di 
sekitar singkapan.

Selain batulempung bersisik, pengambilan koleksi juga di-
lakukan pada fragmen-fragmen batuan eksotik di sekitar 
dan/atau di dalam singkapan yang diantaranya terdiri dari, 
batupasir halus berlapis, batupasir berlapis dengan struk-
tur sand string, batugamping dengan septarian concretion, 
basal vesicular, batulempung masif eksotik, dan serpentinit.

22.14  Penelitian Fosil Vertebrata di Daerah Semedo, 
dan Sekitarnya, Kabupaten Tegal, Provinsi 
Jawa Tengah

Situs Semedo terletak sekitar 15 kilometer di sebelah timur 
Slawi. Secara geografis, Situs Semedo berada pada koordi-
nat LS 06 °57’ 21,6” - 109°17’10,9” BT hingga 06°57’55,2” 
- 109°16’ 6,5” LS (Widianto, H dan Simanjuntak, T, 2009). 

Secara administratif daerah survei (Hutan Semedo) masuk 
ke Desa Semedo Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, 
Provinsi Jawa Tengah. Daerah survei Desa Semedo Kec. 
Kedungbanteng umumnya dapat dicapai dengan menggu-
nakan kendaraan roda empat dan roda dua dan jalan kaki. 
Daerah penelitian dapat dicapai dengan rute Bandung - 
Sumedang - Cirebon - Tegal. 

Dari hasil pengamatan lapangan yang dilakukan ternyata 
banyak data yang menunjukkan perbedaan yang cukup 
signifikan dengan data geologi regional, terutama yang 
berkaitan dengan stratigrafi dan struktur geologi.

Hasil kajian yang telah dilakukan mempunyai perbedaan 
dalam pengelompokkan satuan batuan dalam penamaan 
formasi dengan peta geologi regional Purwokerto – Tegal 
(Djuri dkk, 1996).

Di daerah Semedo sangat banyak fosil makro (vertebrata 
ataupun non vertebrata) yang ditemukan baik fosil yang 
berasal dari lingkungan marin (laut) seperti fosil gigi ikan 
hiu (Vertebrata) dan Moluska ataupun vertebrata lingkung-
an darat (fluvial dan lakustrin) seperti stegodon, babi, buaya 
dll. 

Di daerah Semedo juga banyak ditemukan alat batu mulai 
dari bentuk primitif sampai bentuk yang sudah berkembang 
baik (maju) pada singkapan batuan ataupun aluvial sungai.

22.15 Penelitian Fosil Invertebrata Moluska pada 
Jenjang Sondean di Daerah Lebak, Banten

Stratigrafi terukur Sungai Cikumpai menghasilkan empat 
stratigrafi terukur dimana semuanya memiliki urutan per-
lapisan yang sama. Kesamaan ciri dan penyusun litologi ini 
bisa diartikan bahwa empat stratigrafi terukur sebenarnya 
masih satu urutan lapisan batuan yang sama. Hanya posisi 
secara horizontalnya yang berbeda. Lapisan kunci yang di-
gunakan untuk menginterpretasikan bahwa urutan lapisan 
batuan dari empat stratigrafi terukur adalah sama diambil 
dari selapis konkresi batupasir moluskaan yang bisa ditemui 
di empat stratigrafi terukur. Empat stratigrafi terukur terse-
but yaitu stratigrafi terukur Sc4-Sc2, Sc5-Sc7, Sc8-Sc9 dan 
Sc10-Sc12.

Stratigrafi terukur Sungai Baturanjang menghasilkan satu 
stratigrafi terukur. Stratigrafi terukur diinterpretasikan po-
sisinya lebih bawah atau lebih tua dibanding stratigrafi ter-
ukur dari Sungai Cikumpai. Interpretasi ini diambil dari ciri 
litologi dan perhitungan elevasi dan juga dip strike lapisan 
batuan di singkapan Sungai Baturanjang.

Gambar 22.23 Singkapan dan tampilan batulempung bersisik 
Komples Bobonaro yang diambil sampel bloknya.
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Kebutuhan informasi geologi rinci di wilayah Indonesia saat 
ini merupakan tantangan yang perlu dijawab dan dipenuhi 
oleh Badan Geologi, khususnya Pusat Survei Geologi yang 
memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana pemetaan 
sistematik antaralain pemetaan geologi, geofisika dan 
geokimia. 

Informasi dari peta geologi menyajikan berbagai informasi 
berupa jenis dan sebaran batuan, struktur, morfologi dan 
kemiringan lereng, kerentanan tanah, dan runtunan variasi 
batuan, sangat diperlukan terutama dalam pengambilan 
keputusan layak tidaknya suatu wilayah bagi peruntukan 
yang diinginkan. 

Survei geofisika udara (magnetik dan Radiometri) di Indone
sia yang dilakukan oleh Pusat Survei Geologi telah dimulai 
sejak Tahun Anggaran 2010. Survei ini dilaksanakan di Indo
nesia Timur, dimana tahun pertama survei dilaksanakan di 
daerah Papua bagian tengah, selanjutnya tahun kedua di
lanjutkan kebagian Papua bagian selatan, sedangkan tahun 
ketiga dilaksanakan di daerah Maluku.

Peta Geokimia Regional dengan skala 1: 100.000 sebagai 
peta dasar diperlukan untuk eksplorasi sumber daya mi
neral seperti : Cu, Au, Ag, Pb, Zn, dll.  Peta geokimia juga da
pat digunakan sebagai indikator atau pengontrol kea daan 
lingkungan setempat berdasarkan unsurunsur mi neral 
logam yang terkandung di dalam endapan sungai. Oleh 
sebab itu, perlu adanya penyebar luasan informasi tentang 
data geokimia secara regional yang diwujudkan dalam Peta 
Geokimia Regional kepada instansi terkait khususnya dan 
kepada masyarakat luas.

23.1 Pemetaan Geologi

Peta geologi merangkum semua data dan menghasilkan 
informasi baru yang merupakan rujukan dari jawaban atas 
sejumlah keterbatasan pengertian masyarakat pengguna 
tentang kondisi geologi suatu Kawasan

Pemetaan geologi rinci berbasis inderaan jauh terdiri dari 
beberapa tahapan kegiatan, diantaranya yaitu: penyediaan 
data inderaan jauh dan data sekunder lainnya, pengolahan 
data inderaan jauh, interpretasi geologi, validasi lapangan 
dan penyajian peta.

Metoda tahap awal dilakukan pemrosesan citra digital land
sat dan DEM TerraSAR X. Selanjutnya menggabungan ke
dua citra tersebut dengan data titiktitik lokasi penyelidikan 
lapangan terdahulu, peta topografi, peta geologi regional 
dan info sekunder lainnya ke dalam lembar peta index.

Tahun 2014, Pusat Survei Geologi telah melaksanakan ke
giatan Interpretasi Geologi berbasis Inderaan Jauh untuk 
wilayah Sumatera yang dituangkan kedalam peta inter
pretasi geologi berbasis data penginderaan jauh sebanyak 

500 NLP (Nomor Lembar Peta) skala 1:50.000 dan kegiatan 
Pemetaan Geologi untuk wilayah Binuang, Kalimantan Sela
tan yang dituangkan kedalam peta geologi regional skala 1 
: 50.000 sebanyak 1 NLP.

Kegiatan interpretasi geologi berbasis inderaan jauh meng
hasilkan 500 lembar peta yang disajikan kedalam draft 
lembar peta geologi berbasis inderaan jauh. Selain itu juga 
dilaksanakan kegiatan field check untuk memvalidasi hasil 
interpretasi pada 6 lembar peta yaitu peta lembar Sungai 
liat, Talawi, Solok, Payakumbuh, Alahanpanjang dan Suliki

Berikut contoh Peta Interpretasi Geologi skala 1 : 50.000 
berbasis data penginderaan jauh Lembar Payakumbuh 
(0815 - 43), Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat dan 
Peta Geologi Regional skala 1 : 50.000 Lembar Binuang 
(1712 – 63).

Gambar 231 Wilayah Kegiatan Interpretasi Geologi 
Berbasis Data Penginderaan Jauh T.A 2014.

Kegiatan pemetaan geologi 1:50.000 menghasilkan 1 lem
bar peta geologi regional daerah Binuang, Kalimantan Se
latan. Kegiatan ini bermaksud untuk mengupdate informasi 
geologi berupa informasi litologi, stratigrafi dan struktur 
pada skala 1:50.000. Sedangkan tujuannya adalah untuk 
memetakan kondisi geologi rinci di daerah penelitian.

23.2 Pemetaan Geokimia

Pemetaan Geokimia dilaksanakan secara sistematik de ngan 
menggunakan Peta Kerja dengan Skala 1:100.000 yang 
disesuaikan dengan Indeks Peta Rupa Bumi Indonesia (Ba
kosurtanal) dan Peta Geologi (PSG)

Menyajikan data dasar berupa sebaran unsurunsur hasil 
analisis geokimia stream sediment kedalam suatu (album) 
peta geokimia. 

Datadata geokimia yang tersaji dalam bentuk peta 

Pemetaan23
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Gambar 23.2 Peta Interpretasi Geologi Berbasis Inderaan Jauh Skala 
1:50.000 Lembar Payakumbuh.

Gambar 23.3 Peta Geologi Regional Skala 1:50.000 Lembar Binuang.

geokimia sangat penting untuk mengetahui kandungan 
dan sebaran unsure geokimia sebagai hasil dari erosi batu
an dipermukaan. Peta Geokimia ini diharapkan dapat men
jadi data dasar bagi kepentingan eksplorasi sumber daya 
mineral dan sebagai geochemical baseline untuk geologi 
lingkungan (environmental geology). 

Pengambilan sampel stream sediment dilakukan pada su
ngai aktif dengan saringan (sieve) berukuran 40#, 80# de-
ngan berat @ sampel ± 0,5 kg serta grab sampel seberat 2 
kg, perekaman datadata lapangan. Sampelsampel terse
but dianalisa di Laboratorium Pusat Survei Geologi dengan 
menggunakan metode XRF (X-Ray Fluoroscence) untuk 
mengetahui kandungan unsurunsur utama dan jejak serta 
unsur logam lainnya. Hasil analisa tersebut dituangkan ke
dalam suatu album peta geokimia yang menunjukkan pe
nyebaran kelimpahan unsurunsur kimia serta nilai anoma
linya.

Kegiatan pemetaan geokimia Tahun Anggaran 2014 dilak
sanakan di wilayah 3 wilayah kerja yaitu Kalimantan Barat 
Bagian Tengah, Kalimantan Timur, serta wilayah Kalimantan 
Tengah Bagian Barat. Dilaksanakan juga penyusunan Atlas 
Geokimia Stream Sediment Jawa Bagian Barat yang me
nyajikan tiga puluh (30) unsur antara lain unsur Ag, Al, As, 
Ba, Ca, Ce, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, 
Ni, P, Pb, Rb, Sc, Si, Sr, Te, Ti, V, Zn, dan Zr seperti contoh 
peta geokimia  unsur Cu pada Lembar Leuwidamar skala 
1:100.000 dan peta geokimia regional Jawa Bagian Barat 
untuk unsur Cu.

Gambar 23.4 Kegiatan-kegiatan pemetaan geokimia sistematik 
yang telah dilaksanakan Badan Geologi.

Gambar 23.5 Peta Sebaran Unsur Tembaga (Cu) pada sampel 
stream sediment Lembar Leuwidamar.
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Gambar 24.3 Bahan informasi koleksi laporan Geologi 
yang tersimpan di perpustakaan Badan Geologi.

Gambar 24.2 Aplikasi basis web perjalanan dinas.

24.1 Inventarisasi dan Dokumentasi Informasi 
Kegeologian 

Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Dokumentasian In-
formasi Kegeologian ini dilakukan melalui pengumpulan 
bahan dan pembuatan dokumentasi:

•	 Sistem Informasi Pos Pengamatan Gunung Api Guntur 
dan Papandayan di Garut serta Gunung Gede di Bogor 
dan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi 
Kebencanaan Geologi di Yogyakarta;

•	 Koleksi peraga dan fenomena eksokars dan endokars 
di Museum Karst dan sekitarnya di Wonogiri, Prov. Jawa 
Tengah.

Hasil kegiatan Inventarisasi dan Dokumentasi Informasi 
Kegeologian ini adalah tersedianya dokumentasi untuk ba-
han publikasi dan multimedia berupa foto dan video yang 
berhubungan dengan sistem informasi kebencanaan geolo-
gi dan informasi tentang Museum Kars.

depan adalah terjadinya pe ningkatan isu keamanan akses 
jaringan dan masih adanya upaya-upaya pembobolan 
sistem keamanan jaringan dan perusakan website di ling-
kungan Badan Geologi perlu ditindaklanjuti dengan upaya 
peningkatan kegiatan pemantauan akses jaringan.

Gambar 24.1 Koleksi Peraga di Museum Kars di 
Wonogiri.

24.2 Pengembangan e-Government  Badan 
Geologi

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan e-Government Badan 
Geologi ini dilakukan melalui pembuatan beberapa ap-
likasi berbasis web untuk mendukung e-Government Badan 
Geologi. Selain itu dilakukan koordinasi pemantauan dan 
pengelolaan akses jaringan sistem informasi di lingkungan 
Badan Geologi dan Pusdatin ESDM.

Hasil kegiatan Pengembangan e-Government Badan Geo-
logi ini adalah:

•	 Terlaksananya koordinasi pemantauan dan pengelo-
laan serta terjaganya akses jaringan sistem informasi 
di lingkungan Badan Geologi dengan Pusdatin ESDM;

•	 Tersedianya aplikasi berbasis web Sistem Perjalanan Di-
nas dan Sistem Informasi Persediaan Barang.

•	 Terbaharuinya engine sistem website Badan Geologi 
untuk meningkatkan keamanan akses dan memper-
mudah pemutakhiran.

Kendala yang dihadapi saat ini dan upaya perbaikan ke 

24.3 Koordinasi Pengelolaan Informasi dan 
Dokumentasi

Hasil dari kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi 
adalah tersusunnya bahan-bahan informasi koleksi lapor-
an geologi yang tersimpan di Perpustakaan Badan Geologi 
untuk dipublikasikan dalam Bibliografi Perpustakaan Badan 
Geologi, Bibliografi Kegeologian Beranotasi, Kumpulan Ab-
strak Geologi Tata Lingkungan dan Katalog Peta Kegeolo-
gian.

Pengelolaan Data dan Informasi Geologi24
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24.4 Pengelolaan Kios Informasi

Kegiatan Pengelolaan Kios Informasi yang berlokasi di 
Kantor Sekretariat Badan Geo logi, Jl. Diponegoro No. 57 
Ban dung dan Kantor Badan Geologi, Jl. Jend. Gatot Sub-
roto Kav. 49 Lt.5 Jakarta ini meliputi pengumpulan bahan 
informasi dan promosi dari unit-unit di lingkungan Badan 
Geologi baik berupa publikasi tercetak maupun multimedia 
serta pemeriksaan dan penataan bahan peraga dan penya-
jian bahan display lainnya.

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan peme riksaan berkala 
peralatan display dan peraga yang terpasang dalam ruang 
pamer serta dilaksanakan penyiapan bahan display berupa 
buku,	majalah,	brosur,	leaflet,	poster,	dan	video	dokumenter	
publikasi Badan Geologi yang dikumpulkan secara berkala 
dari unit-unit di lingkungan Badan Geologi, dan untuk se-
lanjutnya ditata dan dipajang dalam ruang pamer Kios In-
formasi pada rak display yang sudah tersedia.

Pemeriksaan dan penataan Kios Informasi di Jakarta tidak 
dapat dilakukan setiap saat secara teratur karena ter-
batasnya sumber daya manusia yang ada. Keterlibatan para 
pengelola data dan informasi unit-unit kerja di lingkungan 
Badan Geologi belum dapat dilakukan secara berkesinam-
bungan karena padatnya kegiatan di masing-masing unit. 
Oleh sebab itu perlu adanya petugas khusus yang bertang-
gung jawab menjaga dan me ngelola ruang pamer tersebut.

24.5 Pengelolaan Website Badan Geologi

Website Badan Geologi merupakan portal informasi kegeo-
logian dengan konten yang bersumber dari kontributor di 
unit-unit lingkungan Badan Geologi sesuai dengan masing-
masing tugasnya. Hasil kegiatan Pe ngelolaan Website Badan 
Geologi ini adalah tersedianya akses langsung dari portal 
dan pengembangan konten yang terdiri dari pemutakhiran 
informasi serta merta perubahan status gunung api, konten 
berita dan potensi sumber daya geologi.

24.6 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan 
Perpustakaan

Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi Pe ngelolaan Per-
pustakaan Badan Geologi ini dilakukan meliputi kegiatan 
pertemuan antar pengelola perpustakaan di lingkungan 
Badan Geologi dengan pustakawan-pustakawan di ling-
kungan Kementerian ESDM dan Perpustakaan Nasional. Se-
lain itu dilaksanakan kunjungan koordinasi dengan perpus-
takaan lain dalam program penyebarluasan bahan pustaka 
terbitan Badan Geologi dan untuk peningkatan wawasan 
dan kompetensi me ngenai pengelolaan perpustakaan di 
daerah. 

Adapun hasil kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pengelo-
laan Perpustakaan ini adalah terlaksananya kegiatan kegia-
tan koordinasi dan penyebarluasan publikasi kegeologian 
ke Perpustakaan - perpustakaan Perguruan Tinggi dan Per-
pustakaan-perpustakaan Pemerintah Daerah di beberapa 
kota besar, baik di Jawa maupun luar Jawa.

24.7 Koordinasi PPID

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi 

Keterbukaan Informasi Publik dengan hasil terlaksananya 
kegiatan koordinasi yang berhubungan dengan penyiapan 
bahan informasi publik bersama unit-unit utama di ling-
kungan Kementerian ESDM yang difasilitasi oleh Pusat data 
dan Informasi ESDM dan terlaksanakannya kegiatan penye-
barluasan informasi hasil kegiatan Badan Geologi kepada 
Pemerintah Daerah di Tegal, Medan, Madiun, Bantul, Cire-
bon, Gunung Kidul, Banyumas, Yogyakarta, Malang, Peka-
longan, Lebak, Sleman, Batam, dan Bogor.

Kendala yang dihadapi berhubungan de ngan penyiapan 
bahan informasi publik perlu dikoordinasikan lebih matang 
baik di lingkungan Badan Geologi maupun dengan Pusat 
Komunikasi Publik ESDM. Mengingat banyaknya jenis ba-
han informasi publik yang harus dikelola, maka sebaiknya 
perlu disiapkan petugas khusus untuk pelayanan informasi 
publik.

24.8 Pendataan dan Penataan Koleksi Fosil 
Vertebrata 2014

Tujuan kegiatan adalah untuk mengumpulkan seluruh data 
& informasi yang terkait dengan koleksi vertebrata yang 
ada di Museum Geologi yang akan disusun menjadi data-
base koleksi, sehingga fosil vertebrata mudah diakses apa-
bila koleksi tersebut dibutuhkan untuk keperluan peragaan, 
pendidikan dan penelitian. 

Kegiatan dilaksanakan dalam tahap penataan dan penda-
taan contoh, meliputi:

1. Pengumpulan dan inventarisasi seluruh koleksi fosil 
vertebrata ke storage vertebrata.

2. Pengelompokan dan penyimpanan fosil vertebrata 
berdasarkan taxon ( jenis).

3. Pencucian fosil dan preparasi fosil yang rusak.

4. Penomoran pada koleksi fosil baru dan pengecekan 
nomor fosil dengan katalog (untuk koleksi lama).

5. Penyusunan fosil ke dalam kotak contoh dan penataan 
secara sistematis ke dalam rak.

6. Pendataan koleksi fosil secara manual dan input data 
ke dalam komputer menggunakan program MS Excel.

7. Pemotretan dan pengeditan foto fosil

8. Entri data fosil berupa lokasi dan posisi dengan koordi-
nat, kolektor, tahun pengumpulan.

Hasil pengecekan dan pengelompokan fosil moluska dari 
daerah Kalimantan yang sudah ditemukan 16 blad/lem-
bar. Hasil pengecekan dan pengelompokan fosil moluska 
dari daerah Sulawesi yang sudah ditemukan 4 blad/lem-
bar. Hasil pengecekan dan pengelompokan fosil moluska 
dari daerah Maluku yang sudah ditemukan 4 blad/lembar. 
Hasil pengecekan dan pengelompokan fosil moluska dari 
daerah Flores yang sudah ditemukan 4 blad/lembar. Hasil 
pengecekan dan pengelompokan fosil moluska dari dae-
rah Irian Jaya yang sudah ditemukan 3 blad/lembar. Hasil 
pengecekan dan pengelompokan fosil moluska dari daerah 
Timor yang sudah ditemukan 2 blad/lembar. Sebaran blad/
Lembar yang sudah diketahui mengandung fosil moluska 
dan sudah dilakukan pengeplotan Kalimantan, Sulawesi, 
Maluku, Irian jaya Flores dan Timor. 
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Hasil pengelompokan, pendataan, dan penataan koleksi 
fosil moluska daerah cadangan tempat koleksi fosil molus-
ka Daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Flores, Irian Jaya 
dan Timor disediakan sebanyak 3 lajur atau sekitar 507 laci, 
setiap lemari dan laci sudah ditentukan untuk penempatan-
nya berdasarkan blad. Yang sudah ditata sebanyak 16 blad 
Daerah Kalimantan, 4 blad Daerah Sulawesi, 4 blad Daerah 
Maluku, 4 blad Daerah Flores, 3 blad Daerah Irian Jaya dan 
2 blad Daerah Timor, yang sudah terdata secara manual dan 
komputerisasi 33 blad.

24.9 Penyusunan dan Pendataan Koleksi Batuan

Hasil yang telah dikerjakan sampai bulan desember 2014, 
meliputi penyusunan dan penataan dan pendataan Kolek-
si Batuan dari Indonesia bagian timur meliputi pulau Bali, 
Nusa Tenggara, Sulawesi Kep. Maluku serta Papua, dan ada-
pun sebagian adalah pengerjaan pemotretan koleksi jawa 
(ex-Belanda) dan Sumatra (ex-Belanda).

Hasil pengerjaan penataan dan pendataan koleksi batuan 
daerah Jawa (koleksi ex belanda) adalah entri data dan 
deskripsi koleksi dari katalog dan laporan, proses penger-
jaan pemotretan koleksi dengan total koleksi, yaitu 6.236 
yang terdiri dari 52 lembar. 

24.10 Kegiatan Pendataan Ulang Koleksi Artefak 
Museum Geologi, Bandung

Koleksi Artefak, Museum Geologi, merupakan salah satu 
kelompok koleksi yang disimpan dan disajikan oleh Muse-
um Geologi. Mengingat koleksi Artefak, Museum Geologi 
belum optimal penataannya baik secara administrasi mau-
pun secara teknis, maka sejak tahun 2013, dilakukan penda-
taan ulang. Pendataan ulang dilakukan dengan cara menata 
ulang lokasi penyimpanan koleksi artefak di ruang simpan 
koleksi artefak (saat ini berada di ruang simpan koleksi mo-
luska) di ruang simpan koleksi Sumatera (lantai 1 Ruang 
Simpan	 Koleksi).	 Selain	 penataan	 ulang	 fisik	 koleksi	 juga	
dilakukan pendataan ulang mengenai data koleksi artefak. 

Pendataan ulang dilakukan dengan membuat formulir 
data koleksi dan label koleksi. Jumlah koleksi yang sudah 
didata ulang dengan mengisi formulir data dan label inven-
tarisasi koleksi sampai dengan Desember 2013 berjumlah 
10.000 objek koleksi artefak. Jumlah ini masih dalam bentuk 
perkiraan (estimasi). Perkiraan jumlah koleksi yang belum 
didata ulang adalah koleksi artefak yang dikumpulkan mel-
alui penelitian dan survei, salah satunya adalah koleksi yang 
berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur (penelitian kerja 
sama Badan Geologi dengan University of Wolongong, 
Australia). Jumlah koleksi yang dikumpulkan sampai semes-
ter 1 tahun 2014 berkisar 60.000 objek koleksi artefak. 

Setelah dikumpulkan kemudian didata, jumlah koleksi ar-
tefak yang telah didata ditahun ini adalah 7615 koleksi dan 
sudah masuk ke dalam data base sebanyak 1108 koleksi.

24.11 Sarana dan Prasarana Peragaan Museum 
Geologi

Pengembangan sarana prasarana peragaan khususnya ru-
ang Geologi Indonesia dari penampilan yang konvensional 
dan statis sangat perlu dikembangkan menjadi tataan Geo-

logi Indonesia yang dinamis, atraktif dan informatif de-
ngan berbasis iptek multimedia yang dinamis, informatif 
dan konprehensif seperti. Program pengadaan sarana dan 
prasarana peragaan ruang Geologi Indonesia yang menera-
pkan teknologi informasi multimedia dipilih untuk menga-
tasi keterbatasan ruang serta untuk mempermudah pema-
haman masyarakat akan informasi geologi yang diberikan. 
Adapun lingkup pekerjaan pengembangan ruang Geologi 
Indonesia, meliputi: Multimedia Area Manfaat Sumber Daya 
Geologi Zaman Pra-Sejarah, Multimedia Area Manfaat Sum-
ber Daya Geologi Zaman Sejarah, Multimedia Area Manfaat 
Sumber Daya Geologi Modern, Multimedia Area Bencana 
Gempa Bumi, Multimedia Area Bencana Gunungapi, Mul-
timedia Area Bencana Tanah Longsor, dan Multimedia Area 
Bencana Tsunami.

Gambar 24.4 Desain tata ruang peragaan/pameran.

24.12 Pengembangan Sistem Tata Pameran Museum 
Geopark Batur, Bangli – Bali 

Museum Geopark Batur terletak di Penelokan, Kintamani, 
Bangli - Bali. Museum Geopark Batur merupakan pengem-
bangan dari Museum Gunung Api Batur. Berdirinya Mu-
seum Geopark Batur berfungsi sebagai pusat informasi 
tentang Geopark Batur khususnya dan Geopark Nasional 
Indonesia umumnya.

Museum Geopark Batur menyajikan tiga tema pilar yang 
mendukung sebuah kawasan Geopark. Tiga pilar Kawasan 
Geopark terdiri dari keanekaragaman geologi (geodiver-
sity), keanekaragaman hayati (biodiversity), dan keanekara-
gaman wujud budaya (cultural diversity).

Selain mengangkat tema tiga pilar pendukung kawasan 
Geopark, Museum Geopark Batur juga berfungsi sebagai 
center of excellent tentang Geopark Batur dan Geopark Na-
sional di masa datang.

Gambar 24.5 Bangunan Museum Geopark Batur.
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24.13 Pengembangan SIGNAS Sumber Daya 
Geologi

Kegiatan tim Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi 
pada umumnya adalah pengisian data potensi sumber daya 
geologi yang meliputi mineral logam, mineral bukan logam 
dan batuan, serta batubara ke dalam aplikasi SIGNAS yang 
dibangun oleh Pusat Sumber Daya Geologi. Sistem aplikasi 
SIGNAS dibangun berbasis web, sehingga semua anggota 
tim yang berasal dari dinas ESDM provinsi dan kabupaten/
kota dapat langsung memasukkan data ke dalam aplikasi 
dari tempat masing-masing asalkan ada koneksi internet.  

1. Pengembangan  SIGNAS Sumber Daya Geologi Pulau 
Sumatera

Hasil akhir pelaksanaan kegiatan berupa data keterdapatan 
mineral dan batubara serta potensinya yang diekstrak dari 
laporan-laporan kegiatan eksplorasi Pemegang Izin Usaha 
Pertambangan (IUP), PKP2B dan KK. Data tersebut telah 
diinput oleh anggota tim ke dalam aplikasi SIGNAS yang 
servernya berada di Pusat Sumber Daya Geologi.

Jumlah laporan yang telah masuk kedalam aplikasi seba-
nyak 364 laporan dengan jumlah blok sebanyak 459 
blok dan 522 titik komoditi. Diharapkan dengan adanya 
konsinye ring ini, kegiatan penjaringan data sumber daya 
mineral dan ener gi, khususnya pada Pulau Sumatera dapat 
terkumpul dengan baik dan cepat serta termutakhirkan di 
setiap tahun.

2. Pengembangan  SIGNAS Sumber Daya Geologi Pulau 
Kalimantan

Jumlah laporan yang telah masuk kedalam aplikasi seba-
nyak 327 laporan dengan jumlah blok sebanyak 343 blok 
dan 563 titik komoditi. Diharapkan dengan adanya kon-
sinyering ini, kegiatan penjaringan data sumber daya mi-
neral dan energi, khususnya pada Pulau Kalimantan dapat 

terkumpul dengan baik dan cepat serta termutakhirkan di 
setiap tahun.

3. Pengembangan  SIGNAS Sumber Daya Geologi Pulau 
Sulawesi

Jumlah laporan yang telah masuk kedalam aplikasi seba nyak 
315 laporan dengan jumlah blok sebanyak 489 blok dan 375 
titik komoditi. Diharapkan dengan adanya konsinye ring ini, 
kegiatan penjaringan data sumberdaya mineral dan ene rgi, 
khususnya pada Pulau Sulawesi dapat terkumpul dengan 
baik dan cepat serta termutakhirkan di setiap tahun.

4. Pengembangan  SIGNAS Sumber Daya Geologi Pulau 
Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Jumlah laporan yang telah masuk kedalam aplikasi seban-
yak 382 laporan dengan jumlah blok sebanyak 591 blok dan 
614 titik komoditi. Diharapkan dengan adanya konsinye ring 
ini, kegiatan penjaringan data sumberdaya mineral dan 
ene rgi, khususnya pada Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Teng-
gara dapat terkumpul dengan baik dan cepat serta ter-
mutakhirkan di setiap tahun.

No Museum/
Situs

Bulan
TOTAL

Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des

1 Museum 
Geologi 41429 55708 77672 44964 51094 61726 5125 12817 16788 46147 53509 74723     541.702 

2 Museum 
Kars 9154 2618 4693 3965 6874 8166 5919 6239 4296 6062 4541 7878      70.405 

3 Museum 
Batur 760 489 978 907 1448 6400 4558 898 1677 1441 754 1472       21.782 

4 Museum 
Merapi 16511 7183 9458 6778 12194 16140 6721 12928 9309 10753 12140 30075     150.190 

5 Museum 
Tsunami 41058 26198 29978 27242 53216 47151 26043 54559 38424 38729 35934 55876     474.408 

6 PLTD 
Apung 40374 22189 31329 23538 55993 47400 22403 55933 34701 47581 35900 70065     487.406 

TOTAL 149286 114385 154108 107394 180819 186983 70769 143374 105195 150713 142778 240089 1.745.893 

Tabel 24.1 Jumlah Pengunjung Museum selama 2014

Gambar 24.6 pertemuan tim SIGNAS Pulau Sumatera.
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25.1  Publikasi Yang diterbitkan oleh Sekretariat 
Badan Geologi 

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Publikasi Kebumian

Tim koordinasi dan sinkronisasi publikasi kebumian melak-
sanakan kegiatan dengan menfokuskan pada penyebaran 
informasi mengenai publikasi kebumian Badan Geologi 
dengan melaksanakan Sarasehan Geologi Populer dengan 
mengundang pembicara dari Badan Geologi dan di luar 
Badan Geo logi terkait dengan bidang geologi.

Dalam kegiatan ini juga termasuk dua penerbitan buku 
mengenai kebumian Indonesia yang dikemas dalam bahasa 
populer. Kedua buku tersebut adalah:
1. Langlang Bumi 2 Oleh T. Bachtiar
2. Bandung Purba Oleh T. Bachtiar

2. Penerbitan Indonesian Journal on Geoscience

Indonesian Journal on Geoscience mulai diterbitkan pada 
tahun 2014. Sebelumnya bernama Jurnal Geologi Indone-
sia. Seiring dengan adanya tuntutan untuk menjadi jur-
nal internasional, maka Jurnal Geologi Indonesia berubah 
namanya menjadi Indonesian Journal on Geoscience. Saat 
ini IJOG memiliki nomor ISSN 2355-9314 (Print) dan e-ISSN 
2355-9306 (Online). Kegiatan berikutnya yaitu mengirim-
kan surat pembe ritahuan pergantian nama jurnal ke Kepala 
Pusbindiklat Peneliti LIPI dan Sekretariat Panitia Penilai an 
Majalah Ilmiah (P2MI) LIPI, agar jurnal baru dapat diakui 
akreditasinya. Berdasarkan penampilan Majalah Ilmiah In-
donesia bahwa pergantian judul majalah dapat dilakukan, 
dengan tetap mencantumkan judul yang lama pada tempat 
yang mudah terlihat sekurang-kurangnya selama satu ta-
hun setelah pergantian judul, selain itu pergantian judul di-
ikuti dengan pergantian ISSN melalui PDII LIPI selaku pusat 
nasional ISDS (International Serial Data Sistem). 

IJOG terbit tiga kali dalam setahun berbeda dengan Jurnal 
Geologi Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya yang ter-
bit 4 kali dalam setahun. Jurnal ini terbit dengan menampil-
kan lima makalah berbahasa Inggris. Karena jurnal ini sudah 
bersifat internasional maka dewan redaksi yang mengelola 
IJOG juga harus ada perwakilan dari luar negeri di antara-
nya dari Jepang, Malaysia, Thailand, Prancis, Selandia Baru, 
dan Vietnam. Dewan redaksi dipilih dengan keahliannya 
ma sing-masing. 

Gambar 25.1 Sampul 
depan buku Langlang 
Bumi 2.

Gambar 25.2 Sampul depan 
buku Bandung Purba.

Gambar 25.3 Sampul depan Indonesian Journal on 
Geoscience terbitan tahun 2014.

Publikasi Badan Geologi25
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3. Penerbitan Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi

Salah satu cara penyebarluasan informasi atau perolehan 
respon positif adalah melalui penerbitan majalah atau jur-
nal, baik bersifat terbuka untuk masyarakat luas, maupun 
penerbitan untuk kalangan internal orga nisasi. Tahun 2014 
Badan Geologi melalui Sekretariat Badan Geologi melak-
sanakan kegiatan Penerbitan Jurnal Lingkungan dan Ben-
cana Geologi berupa jurnal ilmiah ilmu kebumian dan ap-
likasinya dalam mengurangi resiko bencana geologi serta 
penataan dan perencanaan ruang.

Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi terbit tiga kali 
dalam setahun.Tahun 2014 ini adalah volume kelima dari 
kegiatan penerbit an Jurnal Lingkungan dan Bencana Geo-
logi (JLBG). Setiap edisinya JLBG dicetak seba nyak 750 ek-
semplar dan didistribusikan ke Dewan Redaksi JLBG, ling-
kungan Badan Geo logi, eselon I Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral, Dinas Pertambangan dan Energi di 
seluruh provinsi di Indonesia, Para peneliti di Indonesia, 
Universitas-universitas di Indonesia yang ada Fakultas ke-
geologian dan ilmu kebumiannya, dan kalangan pendidik-
an lainnya. Dalam setiap edisi penerbit an, JLBG menyajikan 
lima makalah tentang lingkungan kegeologian dalam baha-
sa Indonesia maupun bahasa Inggris. Naskah yang diajukan 
untuk dipublikasikan di JLBG dapat berupa hasil penelitian/
penyelidikan atau artikel ulas balik/tinjauan (review) tentang 
lingkungan geologi, gunung api, gempa bumi, tsunami, dan 
gerakan tanah. Naskah tersebut belum pernah dipublikasi-
kan atau tidak sedang diajukan untuk dipublikasikan pada 
majalah/jurnal yang lain.

4. Majalah Geologi Populer 

Hasil-hasil penelitian dan pelayanan bidang geologi di ling-
kungan Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (KESDM), meliputi sains dan geolog idasar, 
sumber daya geologi, lingkungan geologi, kebencanaan 
geologi, dan aspek penunjangnya berupa produk hukum, 
brosur informasi, dan lain-lain. Semua itu perlu dipublikasi-
kan agar dapat dimanfaatkan berbagai pihak serta menda-
pat umpan balik untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi bidang geologi. Memang seiring dengan me-
ningkatnya kebutuhan data dan informasi, serta wahana 
dan pelayanan bidang geologi, maka pengembangan infor-
masi kebumian, khususnya geologi, saat ini banyak diperlu-
kan untuk pengembangan energi, sumber daya mineral, air 
tanah, pengelolaan lingkungan, dan mitigasi bencana. 

Untuk kalangan yang lebih luas Badan Geo logi menerbitkan 
majalah ilmiah populer, yang disebut Majalah Geologi Po-
puler atau biasa disebut Geomagz. Sejak diterbitkan pada 
tahun 2011 hingga kini, Geomagz senantiasa menghadir-
kan tema-tema kebumian yang dibingkai dengan bahasa 
yang diusahaakan sedapat mungkin dipahami oleh para 
pembaca umum, tanpa mengura ngi bobot ilmiahnya.

Selain penerbitan majalah geologi populer secara rutin, 
untuk Tahun Anggaran 2014 diterbitkan edisi khusus atau 
publikasi khusus dari majalah geologi populer, berupa buku 
berjudul Pantulan Ragam Bumi.

Buku bertajuk Pantulan Ragam Bumi ini ber isi 104 foto ke-
bumian dari 13 pemotret yang merekam berbagai fenom-
ena geologi di darat maupun perairan Indonesia. Di dalam-

nya terkandung bentang alam, batuan, mineral, fosil, struk-
tur, proses, juga terekam waktu geologi. Di dalam deretan 
foto ini juga ter saji hasil interaksi manusia dengan feno-
mena geologi, terutama batuan. Melalui foto ini dihadirkan 
keragam an geologi Indonesia ke tengah pembaca, baik 
di pegunungan, gunung api, pantai, danau, daerah panas 
bumi, air terjun, karst dan lainnya. 

Gambar 25.4 Sampul depan JLBG terbitan 2014.
Gambar 25.5 Sampul depan Geomagz terbitan 
2014.
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5. Penerbitan Publikasi Khusus Badan Geologi

Publikasi Khusus Badan Geologi merupakan kumpulan be-
berapa paper atau artikel ke geologian yang telah dipub-
likasikan sebe lumnya. Paper–paper tersebut disusun kemu-
dian dilayout kembali sebelum diterbitkan. Untuk penyu-
sunan tulisan tersebut diperlukan survei lapangan untuk 
menguji keabsahan tulisan tersebut. 

Tahun anggaran 2014 Sekretariat Badan Geo logi yang ter-
gabung dalam tim penerbit an Publikasi Khusus Badan Geo-
logi kembali menerbitkan buku Publikasi Khusus Badan 
Geologi. Kali ini tim penerbitan Publikasi Khusus Badan 
Geologi menerbitkan empat buku Publikasi Khusus Badan 
Geologi de ngan judul:

1. Van Bemmelen, Kisah di Balik Ketenar annya oleh Adjat 
Sudradjat

3. Mengenal Gunung Api di Indonesia oleh SR. Wittiri

Gambar 25.6 Sampul depan 
Buku Pantulan Ragam Bumi.

2. Keragaman Geologi Indonesia, Waris an Geologi Suma-
tra oleh Oki Oktariadi

Gambar 25.7 Sampul depan 
buku Van Bemmelen.

Gambar 25.8 Sampul depan 
buku Warisan Geologi 
Sumatera.

4. Taman Bumi Nasional Merangin Jambi oleh Sofyan Su-
wardi (Ivan)

Gambar 25.8 Sampul 
depan buku Mengenal 
Gunung Api Indonesia.

Gambar 25.9 Sampul depan 
buku Taman Bumi Nasional 
Merangin Jambi.

6. Penerbitan Buku Geologi Populer

Tim Penerbitan buku geologi popular Sekretariat Badan 
Geologi kali ini menerbitkan empat buku geologi popular 
dengan judul:

1. Spirit Geologi 2 Oleh Oman Abdurahman dan Priatna

Gambar 25.10 Sampul 
depan Buku Spirit 
Geologi 2.
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2. Geowisata Bali-Nusa Tenggara Oleh Budi Brahmantyo

3. Taman Bumi Global Batur, Indonesia Oleh Igan S. 
Sutawidjaja

4. Metalogeni Sundaland Vol.1 disun ting oleh B.H. Hara-
hap dan Rum Yuniarni

7. Penerbitan Album Seri Geologi

Pada kegiatan tahun 2013 telah berhasil diterbitkan dua al-
bum seri geologi yaitu Seri Air dan Seri Batuan. Tahun 2014 
kembali menerbitkan album seri geologi, kali ini menerbit-
kan lima album seri geologi de ngan judul:

1. Geofoto Nusantara: Api, oleh Tim; 

Gambar 25.13 Sampul 
depan buku Metalogeni 
Sundaland.

Gambar 25.12 Sampul 
depan buku Taman 
Bumi Global Batur 
Indonesia.

Gambar 25.11 Sampul 
depan buku Geowisata 
Bali-Nusa Tenggara.

2. Keindahan dalam Kegelapan, Ornamen Goa Kars di Pu-
lau Jawa, oleh Oman Abdurahman dan Ronald Agusta;

3. Kemilau Bumi, oleh Tim;

4. Pesona Bumi Dieng, oleh Priatna, Atep Kurnia, dan Ayu 
Wulandari;

Gambar 25.14 Sampul depan 
Album Geofoto Nusantara: Api.

Gambar 25.15 Sampul 
depan album Keindahan 
dalam kegelapan.

Gambar 25.16 Sampul depan 
album Kemilau bumi.

Gambar 25.17 Sampul 
depan album Pesona Bumi 
Dieng.
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5. Keragaman Bumi Ciletuh-Jampang, oleh Oman Ab-
durahman dan Mega F. Rosana.

8. Penerbitan Berita Geologi

Berita Geologi merupakan majalah internal Badan Geologi 
yang menjadi sarana komunikasi antara pegawai di ling-
kungan Badan Geologi. Berita Geologi terbit 4 kali dalam 
setahun, pada bulan Maret, Juni, September, dan Desem-
ber. Setiap edisi penerbitan Berita Geologi dicetak sebanyak 
1000 eksemplar. Majalah ini menginformasikan berbagai 
kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit di lingkungan 
Badan Geologi. 

Gambar 25.18 Sampul depan album Keragaman 

Bumi Ciletuh-Jampang.

Gambar 25.19 Sampul depan Berita Geologi 2014.

25.2  Publikasi Yang diterbitkan oleh Museum 
Geologi

Penerbitan buku ‘Tambora Menyapa Dunia‘ merupakan 
salah satu upaya Museum Geologi dalam rangka men-
dukung penyebarluasan informasi geoheritage (warisan ge-
ologi) yang dimiliki Indonesia, yaitu sebuah gunungapi 
yang ikut mewarnai dunia. 

Letusan yang hebat pada tahun 1815 telah mampu meru-
bah perjalanan perang yang berkecamuk di Eropa segera 
berakhir dengan dikirimnya awan hitam pekat yang di-
hembuskan gunung Tambora.   Hujan lebat segera turun 
dan melumpuhkan meriam-meriam Napoleon. Tahun beri-
kutnya musim panas tak kunjung tiba,. Panen gagal dima-
na-mana sehingga kelaparan merajalela.

Akibat letusan Gunung Tambora pada 10-11 April 1815, 
korban yang ditimbulkannya baik langsung maupun tidak 
langsung berjumlah 92.000. Selain itu telah terbentuk 
lubang kaldera berdiameter 7 kilometer dengan kedalaman 
mencapai 1,2 kilometer.

Gambar 25.20 Cover Buku “Tambora Menyapa Dunia”

25.3  Publikasi Yang diterbitkan oleh Pusat Survei 
Geologi

Publikasi Berupa Jurnal:

•	 Jurnal Sumber Daya Geologi Vol. 15 No. 1 – Februari 
2014.

•	 Jurnal Sumber Daya Geologi Vol. 15 No. 2 – Mei 2014.

•	 Jurnal Sumber Daya Geologi Vol. 15 No. 3 – Agustus 
2014.

•	 Jurnal Sumber Daya Geologi Vol. 15 No. 4 – November 
2014.

Gambar 25.21 Cover Jurnal Geologi dan Sumberdaya 
Mineral tahun 2014.
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Geo Informasi pada dasarnya mengelola data-data geologi 
lalu dikemas dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. 
Penyebarluasan masyarakat tersebut salahsatunya melalui 
Jurnal/Publikasi Khusus.

Publikasi Berupa Publikasi Khusus 2014 :

•	 Indonesia Arc Magmatism (Prof. Udi Hartono).

•	 Geology of The Southeast Arm of Sulawesi, Edisi kedua 
(Prof. Surono).

•	 Geodinamika Kuarter Daerah Pantura Antara Cirebon 
Semarang (Prof. Herman M).

•	 Geodinamika Kuarter Daerah Sulawesi Utara (Akbar 
Cita, S.T., M.Sc.)

•	 List Publikasi 2014.

Gambar 25.22 Cover Geo-
dinamika kuarter daerah 
pantura antara Cirebon 
Semarang tahun 2014.

Gambar 25.23 Cover Indonesian Arc Magmatism dan Buku Geo-
dinamika kuarter daerah Sulawesi Utara.

25.4 Publikasi yang diterbitkan Pusat Sumber 
Daya Geologi

Publikasi khusus yang diterbitkan Pusat Sumber Daya Ge-
ologi ada sebanyak dua judul buku, yaitu:

•	 Pasir Besi di Indonesia

•	 Atlas Geokimia Daerah Kalimantan Bagian Timur Laut

Selain itu, beberapa buku publikasi khusus juga dicetak 
u lang, yaitu buku berikut ini:

•	 Emas Indonesia

•	 Potensi Panas Bumi Indonesia

•	 Batu gamping Indonesia

•	 Mineral Potential Mapping

Gambar 25.24 Cover Atlas Geokimia Daerah Kalimantan Bagian 
Timur Laut.

Gambar 25.25 Cover Pasir Besi di Indonesia.

Buletin Sumber Daya Geologi dikelola oleh Pusat Sumber 
Daya Geologi, terbit sebanyak 3 Volume dengan nomor 
ISSN 1907-5367 dengan jumlah makalah sebanyak 15 buah 
yang menyajikan tema mengenai sumber daya energi, mi-
neral	dan	sistem	informasi	geografis.

Gambar 25.26 Sampul Buletin Sumber Daya Geologi,Vol 9,No. 1, 2, dan 3 
Tahun 2014.
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26.1 Penyebarluasan Informasi Bidang Geologi yang 
dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Geologi 

Koordinasi dan Sinkronisasi Publikasi Kebumian

Tim koordinasi dan sinkronisasi publikasi kebumian melak-
sanakan kegiatan dengan menfokuskan pada penyebaran 
informasi mengenai publikasi kebumian Badan Geologi 
dengan melaksanakan Sarasehan Geologi Populer dengan 
mengundang pembicara dari Badan Geologi dan di luar 
Badan Geo logi terkait dengan bidang geologi.

Sementara narasumber yang mengisi kegiatan tersebut se-
lama tahun 2014 adalah Oman Abdurahman, T. Bachtiar, SR. 
Wittiri, Hawe Setiawan, Budi Brahmantyo, Oki Oktariadi, Ray 
Bachtiar, Deni Sugandi, Ujang Kurdiawan, M. Ichsan Harja 
Nugraha, Mamat Sasmita, Adjat Sudrajat, Atep Kurnia, Mu-
nasri, Mimin Karmini, Ayu Wulandari, Ronald Agusta, Munib 
Ikhwatul Iman, Fachroel Aziz, R. Fajar Lubis, Heryadi Rach-
mat, dan Priatna.

Geologi di Auditorium Geologi Bandung. Kegiatan ini 
dihadiri oleh pejabat Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral seperti Wakil Menteri ESDM beserta jaja-
rannya, Kepala Badan Geologi, Para Kepala Pusat dan 
Pejabat di lingkungan Badan Geo logi, serta pegawai 
Badan Geologi. 

Gambar 26.2 Sarasehan Geologi Populer 15 Oktober 
2014 dengan narasumber Priatna.

Gambar 26.1 Sarasehan Geologi Populer 28 Mei 2014 
dengan narasumber Oman Abdurahman.

Gambar 26.3 Wamen, Sekjen dan Itjen di Auditorium 
Geologi dalam acara pengarahan.

Lokakarya/Workshop Rapat Kerja/Seminar Evaluasi 
Bidang Geologi

kegiatan Lokakarya/Workshop/Rapat Kerja/Seminar Bidang 
Geologi telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja tiga kali, 
yaitu:

•	 Pengarahan Wamen, Sekjen, Itjen, dan Kepala Badan 

•	 Rapat Kerja dan Evaluasi Kegiatan Badan Geologi Se-
mester I di Auditorium Geologi Bandung. Kegiatan ini 
dihadiri oleh Kepala Badan Geologi yang baru saja di-
lantik yaitu Dr. Surono didampingi para Kepala Pusat, 
Sekretaris Badan Geologi, Kepala Museum Geo logi, 
Kepala BPPTKG, dan para pegawai di lingkungan Badan 
Geologi. Kegiatan ini mendengarkan paparan kegiatan 
yang telah dilaksanakan oleh unit-unit di lingkungan 
Badan Geologi pada Semester I, kegiatan apa saja yang 
telah dilaksanakan dan kegiatan yang belum bisa dilak-
sanakan. Serta kendala yang dihadapi.

•	 Rapat Kerja Bidang Geologi di lingkungan Badan Geo-
logi di Auditorium Geologi Bandung. Pada kegiatan ini 
mendengarkan paparan kegiatan yang telah dilaksana-
kan oleh Unit-unit di lingkungan Badan Geologi pada 
Tahun Anggaran 2014, sekaligur rencana ke giatan Ta-
hun Anggaran 2015.

Selain kegiatan tersebut, juga menyelenggarakan Semi-
nar Bidang Geologi dengan mengundang pembicara dari 
Badan Geo logi dan luar Badan Geologi dengan tema “Peran 
Publikasi dalam Kegiatan Badan Geo logi”. Kegiatan ini di-
laksanakan di Auditorium Geologi Bandung dengan tema 
dan pembicara yang berbeda-beda. Di samping seminar 
juga diadakan pameran foto dan pameran publikasi Badan 
Geologi. berikut ini kegiatan yang dilaksanakan:

•	 Tema Peran Media dalam Pengurangan Resiko Benca-
na Geologi dengan Ahmad Arif dari Kompas dan Fikria 
Hidayat. Kegiatan ini dihadiri 200 peserta terdiri dari 
pegawai Badan Geologi, media cetak, media televisi, 
media radio, media online, dan masyarakat umum. 

•	 Tema “Pemaparan Makalah Ilmiah Kebumian terbitan 
Indonesian Journal on Geoscience dan Jurnal Lingkung-

Penyebarluasan Informasi Bidang Geologi26
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an dan Bencana Geologi. Ke giatan ini menampilkan 6 
pembicara yaitu penulis dari makalah yang terpilih ter-
bitan IJOG dan JLBG, tiga pembicara dari IJOG, yaitu Dr. 
Aswan, Heri Hermiyanto, S.T., M.T., dan Yudhicara, S.T., 
M.Si., dan tiga pembicara dari JLBG, Yaitu Prahara Iqbal, 
Ir. Alwin Darmawan, dan Ir. Akhmad Zainnudin, M.Sc., 
yang dipandu oleh Ir. Oki Oktariadi dan Dr. Hermes 
Panggabean sebagai Mo derator. 

•	 Tema “Pengelolaan Media Internal“ dengan Pembi cara 
Abdul Kohar dari Media Indonesia serta Indriastuti dari 
Media Script corp. Kegiatan dihadiri 200 peserta dari 
Pegawai Badan Geologi dan Pegawai di luar Badan 
Geologi terutama Bagian Humas di Instansi-instansi 
peme rintahan.

•	 Tema “Menulis Geologi” menampilkan 10 pembi-
cara dari penulis buku-buku publikasi terbitan Badan 
Geologi. Kegiatan di hadiri lebih dari 200 orang dari 
Badan Geologi, kalangan universitas, dan masyarakat 
umum. 

Workshop/Lokakarya Publikasi/Jurnal 

Workshop/lokakarya publikasi/jurnal kebumian dilaksana-
kan dengan maksud untuk menumbuhkan kesadaran me-
ngenai pen tingnya mitigasi bencana geologi melalui foto 
ataupun tulisan populer di seluruh kalangan masyarakat 
dengan tujuan agar semakin banyak informasi seputar geo-
logi yang bisa disampaikan kepada publik dalam bentuk 
bahasa populer sehingga bisa lebih dimengerti dan ber-
manfaat bagi masyarakat. Kegiatan Lokakarya Publikasi Ke-
bumian dilaksanakan tiga kali pada tahun 2014, yaitu:

•	 Lokakarya Publikasi Kebumian di Tasikmalaya. Loka-
karya ini mengangkat tema “Gunung Galunggung dan 
Geo wisata di Tasikmalaya”. Kegiatan ini diikuti oleh 
para mahasiswa Jurusan Teknik Geologi Universitas 
Siliwangi Tasikmalaya, Bappeda Kota Tasikmalaya, Bap-
peda Kabupaten Tasikmalaya, Para Kepala Desa/Dusun 
di lingkungan Tasikmalaya dan Pa ngandaran, serta 
perwakilan LSM di Tasikmalaya. Kegiatan dibagi dalam 
dua sesi. Hari pertama diisi dengan kegiatan ekskursi 
lapangan di Gunung Galunggung kemudian hari kedua 
mendengarkan presentasi dari narasumber yang telah 
dipersiapkan.

Gambar 26.4 Pemaparan Pusat Sumber Daya Geologi 
pada acara Raker evaluasi kegiatan Semester 1 di 
Auditorium Geologi.

Gambar 26.5 Ahmad Arif memaparkan tentang 
peran media massa dan kebencanaan pada 
acara seminar bidang geologi.

Gambar 26.6 Sofyan Suwardi (ivan) sebagai 
pembicara pada acara Seminar Bidang Geologi 
tema “menulis buku geologi”.

Gambar 26.7 Prof. Adjat Sudradjat memaparkan buku 
prahara Gunung Galunggung pada acara Lokakarya 
publikasi kebumian di Tasikmalaya.

•	 Lokakarya Publikasi Kebumian di Yogyakarta. Kegiatan 
bertema “Geo logi dan Publikasi Kebumian” ini me-
nampilkan narasumber dari HU Kompas Ahmad Arif 
dan Fikria Hida yat, dan dari Pos Pengamat Gunung 
Merapi. Peserta berasal dari pegawai BPPTKG Yogya-
karta, mahasiswa dan dosen dari UGM, STTNAS, IST 
AKPRIND, UNS Surakarta, dan Universitas Muham-
madiyah Surakarta.

Gambar 26.8 Lokakarya publikasi kebumian di 
Yogyakarta.
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•	 Lokakarya Publikasi Kebumian di Wonosobo. Kegiatan 
ini mengundang narasumber ahli dari BPPTKG Yogya-
karta yaitu Hanik Humaida dan Yustinus Sulistiyo.

Pameran dan Promosi Geologi

Kegiatan Pameran dan Promosi Geologi merupakan salah 
satu media yang digunakan Badan Geologi dalam me-
laksanakan pelayanan informasi kegeologian, khususnya 
dalam mensosialisasikan hasil-hasil kegiatan Badan Geo-
logi. Pelayanan informasi kegeologian menjadi sangat 
penting untuk diimplemetasikan di lingkungan Badan Geo-
logi. Hal ini didukung oleh adanya Undang-undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 
Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Kegiatan pameran yang telah dilaksanakan di tahun 2014, 
adalah:

1. Kegiatan Pameran pada acara Pertemuan Ilmiah Tahun-
an Ikatan Ahli Geo logi Indonesia 15-18 September 
2014 bertempat di Hotel JS Luwansa Jakarta dengan 
tema “Membangun Kesadaran Geologi Melalui Pem-
bangunan Kota”.

2. Pada tanggal 7–14 Desember 2014, turut serta dalam 
kegiatan Pameran Hari Nusantara 2014 bertempat di 
Pantai Si ring Laut, Kotabaru Provinsi Kalimantan Se-
latan yang bertema “Membangun Nusantara dengan 
Inovasi Maritim Anak Bangsa”

26.2 Penyebarluasan Informasi Bidang Geologi yang 
Dilaksanakan oleh Museum Geologi

Sosialisasi Bidang Geologi

1. Sosialisasi Geologi Untuk Guru Geografi dan Biologi Se-
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Seminar berlangsung pada hari Rabu tanggal 19 Maret 
2014 di Ruang Rapat 1 SETDA Kabupaten Gunungkidul Jl. 
Brigjen Katamso No. 1, Wonosari. 

Kegiatan ini diikuti oleh para peserta dari guru-guru geo-
grafi	dan	biologi	se-Kabupaten	Gunungkidul	serta	bebera-
pa pegawai di lingkungan Kabupaten Gunungkidul yang 
berjumlah 150 orang. Pada pembukaan, hadir memberikan 
sambutan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SET-
DA Kab. Gunungkidul yaitu Bapak Ir. Khaerudin, mewakili 
Bupati Gunungkidul yang berhalangan hadir. Selanjutnya 
sambutan dari Kepala Museum Geologi yang sekaligus 
membuka rangkaian kegiatan sosialisasi.

Dalam sosialisasi geologi di Kab. Gunungkidul disampaikan 
materi-materi tentang geologi, yaitu Geologi Umum, Po-
tensi Geologi Kabupaten Gunungkidul, Kebencanaan, Geo-
diversity, Geoheritage, dan Permuseuman, dan Pemahaman 
Bentangalam Kars dan Geopark.

Gambar 26.9 Stand pameran Badan Geologi pada acara 
IAGI di Jakarta.

Gambar 26.10 Pameran hari Nusantara di Kalimantan 
Selatan.

Gambar 26.11 Suasana sosialisasi Geologi untuk guru 
geografi	 dan	 Biologi	 se	 kabupaten	 Gunung	 Kidul	
Yogyakarta.

2. Sosialisasi Geologi Guru-Guru Geografi Se-Pulau 
Lombok, NTB

Seminar dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2014 yang ber-
tempat di Ruang Bima, The Santosa Villas & Resort di Jalan 
Raya Senggigi Km.8 Lombok Barat dan dihadiri oleh 150 
orang guru dan beberapa pihak terkait dengan kegeologi-
an. Sebelum memulai seminar disampaikan terlebih dahulu 
sambutan dari Kepala Museum Geologi dan Sekda Kabu-
paten Lombok Utara (KLU). Dalam kesempatan tersebut se-
bagai penghormatan, Sekda KLU meresmikan pelaksanakan 
rangkaian kegiatan sosialisasi geologi di Pulau Lombok.

Seminar sendiri disampaikan beberapa materi tentang 
geologi secara umum maupun khusus mengenai daerah 
Lombok yaitu tettang Geologi Umum, Potensi Geologi Pu-
lau Lombok, Potensi Bencana Geologi Pulau Lombok, Geo-
diversity, Geoheritage, dan Permuseuman, serta Geopark 
Rinjani.
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Pameran

1.  Pameran MINING EXPO ITB

Dalam rangka Indonesian Student Mining Competition 
ke-9 (9th ISMC), Himpunan Mahasiswa Tambang Institut 
Teknologi Bandung menyelenggarakan beberapa kegiatan 
antara lain kompetisi Tehnik Eksplorasi; Tambang Umum 
dan Tehnik Metalurgi serta Mining Expo. Acara ini diseleng-
garakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan 
keterampilan khususnya di bidang pertambangan, serta 
menumbuhkan budaya dan semangat kerja keras serta disi-
plin khususnya di lingkungan jurusan teknik pertambangan 
ITB. 

Museum Geologi dalam menjalankan fungsi dan peranya 
juga ikut dalam kegiatan ISMC tersebut. Melalui expo terse-
but masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat terlibat 
secara langsung melalui kunjungan untuk mendapatkan in-
formasi yang terdapat di setiap booth pameran dari perusa-
haan dan intansi pemerintah terkait industri pertambangan.

3.Sosialisasi Geologi Untuk Guru Geografi se-Kawasan 
Danau Toba, Sumatera Utara.

Seminar dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2014 yang 
bertempat di Hotel Inna Parapat, Jl. Marihat No. 1, Prapat, 
Kab. Simalungun, Sumatera Utara dan dihadiri oleh 150 
orang guru dan beberapa pihak terkait dengan kegeolo-
gian. 

Seminar sendiri menghadirkan beberapa pembicara yang 
membawakan materi tentang geologi diantaranya me-
ngenai Geologi Umum, Potensi Geologi di Wilayah Kaldera 
Toba, Potensi Bencana Geologi di Wilayah Kaldera Toba, 
Permuseuman dan Geodiversity, dan Geopark Toba.

Gambar 26.12 Suasana sosialisasi Geologi untuk guru 
geografi	se	Pulau	Lombok.

Gambar 26.13 Suasana sosialisasi Geologi untuk 
guru	geografi	se-kawasan	Danau	Toba.

4. Sosialisasi Geologi Untuk Guru Geografi/IPS se-Pulau 
Belitung, Provinsi Babel.

Seminar dilaksanakan pada 26 November 2014, diikuti oleh 
120 peserta yang berprofesi sebagai guru, pengawas se-
kolah dan mata pelajaran, perwakilan dari Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Dinas Pariwisata Ka-
bupaten Belitung dan pecinta alam Belitung 

Materi selama seminar disajikan oleh para ahli geologi yang 
mengetahui banyak mengenai kegeologian dan sumber 
daya alam Pulau Belitung. Materi yang disampaikan adalah 
mengenai Geologi Umum, Potensi Sumber Daya Geologi di 
Kabupaten Belitung, Sejarah Pertambangan Kaolin, Timah, 
dan Kuarsa di Kabupaten Belitung Timur, Permuseuman dan 
Geodiversity, Geoheritage Pulau Belitung, dan Penyebarlu-
asan Informasi Geologi Secara Populer.

Gambar 26.14 Stand Museum Geologi pada acara Mining 
Expo

2. Pameran Gunungkidul

Pada 19 – 20 Maret 2014 Museum Geologi mengadakan pa-
meran yang berlokasi di Pendopo Kabupaten Gunungkidul, 
D.I. Yogyakarta. Pada pameran kali ini Museum Geologi 
memamerkan koleksi yang dimiliki, juga banner yang berisi 
informasi tentang Museum Geologi dan geologi dasar serta 
geopark Gunungsewu. Pameran juga diikuti oleh Museum 
Kars Indonesia dari Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah.

Gambar 26.15 Koleksi yang dimiliki oleh Museum Geologi 
dan Museum Kars Indonesia, yang disajikan pada pameran 
Kab. Gunungkidul, DIY.
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3.  Pameran Pusat Sumber Daya Geologi

Pada tanggal 15 April 2014 Museum Geologi mengikuti 
pameran yang diselenggarakan oleh Pusat Sumber Daya 
Geologi. Pameran ini merupakan pelengkap acara semi-
nar Pemaparan Hasil Kegiatan Pusat Sumber Daya Geologi 
yang bertempat di halaman Auditorium Badan Geologi.

da-benda masterpiece koleksi museum se Jawa Timur, yang 
dilaksanakan secara rutin setiap tahun oleh Dinas Kebu-
dayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Pada 2014 ini 
kegiatan Museum Expo Jatim digabungkan dengan kegiat-
an pameran kepurbakalaan dan museum anggota Mitra 
Praja Utama (MPU).

8. Pameran Pinisi Science and Edutainment Park, Jakarta

Museum Geologi mengikuti pameran di Pinisi Science and 
Edutainment Park selama 6 haripada tanggal 6 – 11 Okto-
ber 2014. Pameran kali ini merupakan salah satu rangkai-
an kegiatan I Love Science, How About You yang diadakan 
oleh Pinisi. Sekilas mengenai Pinisi Science and Edutain-
ment Park, yaitu taman bermain bagi anak-anak berusia 
2-16 tahun yang menghubungkan seni, budaya, inovasi, 
ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan. Pinisi mem-
berikan sarana bagi anak-anak untuk mengeksplorasi dan 
belajar melalui berabagai eksibisi interaktif yang akan 
memberikan pengalaman mengenai beberapa hal melalui 
konsep bermain sambil belajar.

9. Pameran Belitung

Pameran koleksi geologi dilangsungkan selama 2 hari yaitu 
26-27 November yang bertempat di selasar ruang Baginda 
Ballroom Hotel Grand Hatika Belitung. Pameran yang dilak-
sanakan bersamaan dengan seminar dan ekskursi ini bertu-
juan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan meng-
optimalkan peran museum sebagai media pendidikan, pe-
nelitian dan rekreasi untuk masyarakat di daerah.

Ekskursi Dan Geotrek

1.  Ekskursi Gunungkidul

Kegiatan ekskursi diselenggarakan pada keesokan harinya 
setelah seminar yaitu tanggal 20 Maret 2014. Lokasi ek-
skursi pertama adalah ke daerah Mulo yang terdapat 3 con-
toh dolina berbeda dengan lokasi sangat berdekatan yang 
bisa dijadikan sebagai gambaran proses terjadinya lubang 
dan celah terbentuk bentangalam kars. Lokasi kedua ada-
lah Pantai Siung. Pantai ini memiliki karakteristik khas yang 
memiliki hamparan pantai putih dari bentangalam kars 
berumur sekitar 15 juta tahun yang lalu dan juga terdapat 
bentangalam gunung purba berumur sekitar 40 juta tahun 
yang lalu. Keduanya berpadu menciptakan pasir pantai 
yang hitam dan putih. 

Gambar 26.16 Stand Museum Geologi di acara pameran PSDG.

Gambar 26.17 Peserta sosialisasi sedang mengamati koleksi 
geologi pada pameran Museum Geologi di Danau Toba.

4.  Pameran Climate change

Pada tanggal 1 - 4 Mei 2014 Museum Geologi mengikuti 
pameran Indonesia Climate Changes Education Forum & 
Expo (ICCEFE) yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional 
Perubahan Iklim. Pameran tersebut diikuti oleh kurang lebih 
75 peserta yang terdiri dari Instansi Pemerintah, BUMN dan 
para stake holder.

5.  Pameran Lombok

Bersamaan dengan kegiatan seminar dan ekskursi lapang-
an, yaitu pada 4 - 5 Juni 2014 Museum Geologi mengada-
kan pameran tunggal yang berlokasi di pelataran Ruang 
Bima, The Santosa Villas & Resort. Pada pameran kali ini 
Museum Geologi memamerkan koleksi yang dimiliki, juga 
banner yang berisi informasi tentang Museum Geologi, 
geo logi dasar dan potensi geologi Pulau Lombok serta 
geo park Rinjani.

Koleksi yang dipamerkan terdiri atas batuan yang terdiri 
dari batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf 
serta mineral. Sedangkan koleksi fosil yang ditampilkan ter-
diri atas fosil kayu, kepiting, gigi stegodon dan fosil kerang.

6. Pameran Danau Toba

Bersamaan dengan kegiatan seminar dan ekskursi lapang-
an, yaitu pada 19 – 20 Agustus 2014 Museum Geologi me-
ngadakan pameran tunggal yang berlokasi di Loby Hotel 
Inna Parapat. Pada pameran kali ini Museum Geologi me-
mamerkan koleksi yang disajikan seperti pada pameran-
pameran sebelumnya, yaitu koleksi batuan beku, batuan 
sedimen, batuan metamorf, mineral dan fosil. Akan tetapi 
pada pameran kali ini ditambah koleksi batuan yang berasal 
dari kawasan Danau Toba.

7. Pameran Museum Expo Jatim

MUSEUM EXPO Jatim 2014 adalah kegiatan pameran ben-
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2.  Ekskursi Lombok

Ekskursi lapangan dilaksanakan pada 5 Juni 2014. Lokasi 
pertama adalah daerah Nipah. Tepatnya lokasi ini berada di 
pinggir jalan raya menuju ke Senaru. Di tempat ini peserta 
diberikan penjelasan tentang produk letusan gunungapi 
yang telah mengendap dan sekarang dimanfaatkan.

Lokasi kedua adalah pantai di daerah Rempek, dan Lokasi 
terakhir, peserta di ajak ke lokasi air terjun Sendang Gile di 
daerah Senaru. Lokasi ini merupakan salah satu pintu ger-
bang menuju pendakian ke Gunung Rinjani yang juga unik 
karena potensi geologinya.

ini adalah penggambaran mengenai kehidupan masa lam-
pau dengan bentuk-bentuk patung batunya. Lokasi terakhir 
yang dikunjungi dalam ekskursi Toba adalah singkapan lava 
yang berada tidak jauh dari situs Parulubalang.

Gambar 26.18 Pantai Siung yang merupakan lokasi ekskursi 
ke dua., Para peserta sedang memperhatikan penjelasan dari 
nara sumber.

Gambar 26.19 Peserta mendapat penjelasan mengenai lava 
di sepanjang pantai di daerah Rempek

Gambar 26.20 Peserta mendapat penjelasan mengenai lava 
yang tersingkap di daerah ini.

3. Ekskursi Danau Toba

Ekskursi lapangan dilaksanakan pada 20 Agustus 2014. Para 
peserta memasuki kapal yang telah disediakan untuk me-
nuju ke lokasi ekskursi. Lokasi pertama “Batu Gantung” ha-
nya dapat dilihat dari atas kapal. Disini para peserta menda-
patkan penjelasan dari pemandu ekskursi mengenai “Batu 
Gantung” baik secara geologi maupun budayanya.

Perlajalanan dilanjutkan menuju Huta Sialagan. Sesam-
painya di dermaga Ambarita, peserta langsung berjalan 
kaki menuju Huta Sialagan, sebuah kampung adat wisata. 
Lokasi berikutnya adalah Situs Parulubalang. Untuk menuju 
lokasi ini, peserta harus berjalan kaki lebih dalam lagi de-
ngan jalanan yang agak menanjak. Di sini peserta diperli-
hatkan bagaimana batuan yang berasal dari proses geologi 
dimanfaatkan untuk pemujaan dan budaya. Keunikan situs 

4. Ekskursi Belitung

Pada 27 November 2014, para peserta sosialisasi mengikuti 
ekskursi. Dari Kelapa Kampit, perjalanan diteruskan ke Desa 
Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan yang berjarak 44 km 
dari lokasi ekskursi pertama. Yang menjadi objek kunjungan 
di daerah ini adalah Danau Kaolin. Danau yang merupakan 
hasil CSR dari PT. Kaolin Utama Belitung ini sangatlah mem-
pesona. Terbentuk dari cekungan bekas penggalian timah 
di masa lalu, air yang mengisi danau berwarna biru jernih 
dan tepian danau dihiasi oleh batupasir berwarna putih.

5.  Geotrek Tahura Ir. H. Juanda

Dalam rangka memperingati HUT Museum Geologi yang 
ke-85, Museum Geologi menyelenggarakan serangkaian 
acara salah satunya adalah ekskursi, dengan peserta ter-
diri dari mahasiswa, guru-guru, dan komunitas-komunitas 
terkait. Acara ini mengangkat tema tentang lava pahoe-
hoe. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 
22 Mei 2014, dengan lokasi di Taman Hutan Raya (Tahura) 
Ir. H. Juanda Bandung. Ekskursi ini diikuti oleh sekitar 150 
orang. 

Gambar 26.21 Perjalanan menuju lokasi pertama (curug 
omas).
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26.3  Penyebarluasan Informasi Bidang Geologi yang 
dilaksanakan oleh Pusat Survei Geologi

Seminar Nasional

Judul dan waktu pelaksanaan seminar nasional adalah se-
bagai berikut: 

1. Seminar “Hydrocarbon Potential In Papua: A Challenge 
and Opportunity of Future Discoveries”. Pelaksanaan 
seminar dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2014 di 
Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

2. “Sarasehan Karya Ilmiah Profesor Riset”. Pelaksanaan 
sarasehan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 
2014 di Bandung.

3. Kolokium Pusat Survei Geologi. Pelaksanaan kolokium 
dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 Desember 2014 di 
Yogyakarta.

Sosialisasi Ilmu-Ilmu Kebumian

Dengan penyuluhan ini diharapkan para guru dapat menu-
larkan atau menginformasikan kepada para muridnya ten-
tang proses-proses kebumian yang berlangsung di seki-
tarnya. Pada Tahun 2014, penyuluhan di bidang geologi 
untuk guru-guru dilakukan di 4 lokasi yaitu:

1. Pangandaran, tanggal 10-11 September 2014

2. Samarinda, tanggal 16-17 Oktober 2014

3. Banjarmasin, tanggal 30-31 Oktober 2014

4. Ternate, tanggal 4-5 Desember 2014

Pameran

Pada Tahun Anggaran 2014, Pusat Survei Geologi telah 
mengikuti pameran sebanyak tujuh kegiatan, yaitu:

1. 1–4 Mei 2014, 4th Indonesia Climate Change – Educa-
tion Forum & Expo (Jakarta Convention Centre).

2. 20–23 Mei 2014, 38th IPA (Indonesian Petroleum Asso-
ciation) Convention & Exhibition (Jakarta Convention 
Centre).

3. 15-18 September 2014, Pameran dalam rangka “PIT 
IAGI 43 di Hotel JS Luwansa Jakarta.

4. 23-24 September 2014, Pameran Terpadu Pengelolaan 
Perbatasn Negara Tahun 2014 di Gedung Sasana Kriya 
TMII.

5. 17–18 November 2014, Pameran dalam rangka “MGEI 
Annual Convention 2014.

6. 9-15 Desember 2014, Pameran Hari Nusantara di Siring 
Laut Kota Baru, Kalimantan Selatan.

7. 26-27 Desember 2014, Pameran dalam rangka perin-
gatan 10 Tahun Tsunami Aceh.

26.4 Penyebarluasan Informasi Bidang Geologi 
yang dilaksanakan oleh Pusat Vulkanologi dan 
Mitigasi Bencana Geologi

Pelaksanaan Cities on Volcanoes (CoV) 8, Yogyakarta

Konferensi COV8 dilaksanakan pada tanggal 9-13 Septem-
ber 2014 dan tempat penyelenggaraan di Graha Sabha Pra-
mana, UGM. Sesi ilmiah ini dibagi menjadi 4 topik, yaitu  1) 
Volcanology, 2) Living in Harmony with Volcano, 3) Lesson 
learned from volcanic crisis, 4) Indonesian Session.  Semen-
tara itu Indonesian Session merupakan sesi dalam Bahasa 
Indonesia sebagai wadah para pendidik, psikolog, pemuka 
masyarakat, manajer darurat dan pemda setempat untuk 
berbagi pengalaman dan kearifan lokal berhadapan den-
gan bahaya gunungapi. 

Pameran Mitigasi Bencana Geologi di Yogyakarta

Kegiatan Pameran dalam rangka  ”Cities on Volcanoes 8” 
di Grha Sabha Pramana, UGM, di Yogyakarta merupakan 
sarana yang tepat untuk menyebarluaskan informasi men-
genai bencana geologi, bencana tentang gunungapi yang 
ada di Indonesia.

Gambar 26.22 R. Sukhyar pada acara Hydrocarbon Potential In 
Papua: A Challenge and Opportunity of Future Discoveries.

Gambar 26.23 Stand PVMBG yang ramai dikunjungi peserta COV 8
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27.1 Kerja Sama yang dilaksanakan Pusat Survei 
Geologi

Kegiatan Kerja sama dimaksud untuk mendukung kelan-
caran dalam melakukan Pengembangan Kegiatan di Bidang 
Geologi antara Pusat Survei Geologi dengan Peneliti Asing 
serta Lembaga Pemerintah maupun Swasta/Instansi Pemer-
intah Daerah yang Terkait.

Kegiatan Kerja sama dimaksud untuk mendukung kelan-
caran dalam melakukan Pengembangan Kegiatan di Bidang 
Geologi Antara Pusat Survei Geologi dengan Peneliti Asing 
serta Lembaga Pemerintah maupun Swasta/Instansi Pemer-
intah Daerah yang terkait.

Termasuk penelusuran izin bagi peneliti asing yang pada 
prinsipnya melakukan upaya untuk memantau dan mem-
bantu kelancaran dalam mempersiapkan dokumen keleng-
kapan proposal riset bagi peneliti asing yang akan melaku-
kan penelitian di Indonesia dalam rangka tindak lanjut dari 
Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Ker-
ja sama yang telah disepakati para pihak. Penyelenggaraan 
penelusuran izin bagi peneliti asing ini diharapkan dapat 
menjadi sarana untuk menjalin hubungan yang harmonis 
serta kerja sama yang baik antara Pusat Survei Geologi, Ke-
menterian Riset dan Teknologi, Mabes Polri, Kementerian 
Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Peneliti Asing.

Hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok kerja 
Pengembangan Kerja sama Sub Bidang Kerja sama selama 
kegiatan tahun anggaran 2014 di antaranya adalah sebagai 
berikut:

1. MoU dan Perjanjian kerja sama Badan Geologi dengan 
Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN)serta Pusat Sur-
vei Geologi dengan BATAN

2. Perpanjangan MoU dan Perjanjian Kerja sama Badan 
Geologi Indonesia dengan Jabatan Mineral dan Geo-
sains Malaysia

3. Penyusunan draft MoU dan Perjanjian Kerja sama 
Badan Geologi dengan British Geological Survei (BGS, 
Inggris)

4. Penyusunan draft MoU dan Perjanjian Kerja sama 
Badan Geologi dengan Papua New Guinea (PNG)

5. Penyusunan draft MoU dan Perjanjian Kerja sama 
Badan Geologi dengan Oregon State University, USA

6. Penyusunan draft MoU dan Perjanjian Kerja sama 
Badan Geologi dengan Total Indonesie.

7. Updating status kerja sama Pusat Survei Geologi yang 
masih aktif hingga desember tahun 2014

Kerja sama yang sudah dan masih dilakukan oleh Pusat Sur-
vei Geologi terdiri dari kerja sama dalam negeri dan luar 
negeri, terlampir pada lampiran 6 (enam).

27.2  Kerja Sama yang dilaksanakan Sekretariat 
Badan Geologi

Dalam strategi pencapaian visi dan misi juga pelaksanaan 
Tupoksi Badan Geologi diperlukan pengembangan kerja 
sama. Pengembang an kerja sama diperlukan juga sebagai 
penjabaran dari berbagai Nota Kesepahaman (MoU), 
Perjanjian Kerja sama (agreement), dan hubungan luar 
negeri bidang terkait yang dilaksanakan oleh peme rintah. 

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tupoksi, kerja sama 
dalam dan luar negeri ditujukan antara lain untuk pening-
katan sumber daya manusia, baik pengetahuan maupun 
kemampuan di bidang geologi, tukarmenukar pengala-
man dalam penanganan berbagai masalah bidang geologi, 
transfer pengetahuan dan teknologi dalam pemba ngunan 
sains dan informasi dasar geologi, sumber daya geologi, 
lingkungan geologi, dan kebencanaan geologi. Melalui 
kerja sama dalam dan luar negeri diharapkan para pegawai 
di lingkungan Badan Geologi yang dilibatkan semakin kom-
peten dalam jabatan, tugas dan fungsi yang diembannya.

Seluruh kerja sama tersebut harus dipantau dan dievaluasi 
kemanfaatannya bagi pe ningkatan kinerja penelitian dan 
pelayanan bidang geologi. Pemantauan kerja sama tersebut 
juga diperlukan guna perencanaan kerja sama selanjutnya 
guna memperoleh manfaat yang lebih besar bagi penelitian 
dan pelayanan bidang geologi di Indonesia.

Untuk itu, Tim Koordinasi dan Monitoring Kerja sama dan 
Aliansi Strategis difokuskan untuk melakukan koordinasi 
pengembang an kerja sama. Kegiatan penting yang dilaku-
kan, antara lain:

1. melakukan koordinasi kerja sama de ngan Pemda Kali-
mantan Timur;

2. pembahasan kerja sama dengan Geological Survey of 
Japan, Rusia, BATAN dan Universitas Padjadjaran, Uni-
versitas Riau, GSJ Japan, Kyoto University Japan, USGS 
Amerika, dan ROB Belgia;

3. Menyelesaikan penandatanganan MoU antara USGS 
dan Badan Geologi;

4. Memproses penerbitan kertas perjanjian internasional 
dengan RoB Belgia dan GSJ Japan;

5. Melakukan koordinasi dan mempersiapkan bahan per-
temuan sidang tahun an kerja sama dengan JMG Ma-
laysia di Malaka dan CCOP di Papua Nugini.

Hasil Kegiatannya berupa terlaksananya kerja sama antara 
Badan Geologi dengan instansi-instansi dalam negeri dan 
luar negeri baik dalam bentuk kerja sama pertukaran sum-
ber daya manusia, penelitian, penyelidik an, pelatihan di bi-
dang kegeologian yang tertuang dalam nota kesepahaman 
dan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan (ditandatang-
ani).

Pengembangan Kerja Sama27
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Badan Geologi melaksanakan berbagai ke giatan terkait ka-
jian peraturan bidang geo logi serta pembahasan rencana-
rencana kerja sama antara Badan Geologi dengan ins tansi 
pemerintahan dan perguruan tinggi. Kegiatan tersebut 
antara lain:

1. Melakukan pembahasan kerja sama antara Badan Ge-
ologi dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional, Geologi-
cal Survey of Japan, Total E&P Indonesia, Rusia, Kyoto 
University, Japan, Oregon State University, JICA men-
genai “The Project to Develop Medium and Long Term 
Geothermal Development Policy”, dan Royal Observ-
tory of Belgium;

2. Melakukan pembahasan draft Nota Ke sepahaman 
antara Badan Geologi de ngan universitas di Indonesia 
seperti Universitas Islam Riau dan Universitas Padja-
djaran;

3. Melakukan pembahasan perpanjangan perjanjian kerja 
sama antara Badan Geo logi dengan Pemerintah Dae-
rah di Indonesia seperti Pemerintah Aceh, Peme rintah 
Kota Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh terkait dengan 
pengelolaan Museum Tsunami, Pusat Investasi Pemer-
intah Kementerian Keuangan terkait pengelolaan dana 
geothermal, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerin-
tah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Provinsi Jawa Te-
ngah, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun hasil kerja sama antara Badan Geologi dengan in-
stansi pemerintahan dan perguruan tinggi adalah:

1. Kerja sama antara Badan Geologi, Kementerian ESDM 
dengan Pusat Investasi Pemerintah, Kementerian 
Keuangan:

•	 Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan 
tindak lanjut dari rancangan Nota Kesepahaman 
antara Kementerian Keuangan dan Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pe-
manfaatan Fasilitas Dana Geothermal dalam Ben-
tuk Penyediaan Data/Informasi untuk Percepatan 
Pengembangan Panas Bumi;

•	 Nota Kesepahaman yang telah disampaikan kepa-
da Kementerian Keuangan dan ditandatangani oleh 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sub-
stansinya masih mengacu pada Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (dalam 
proses revisi).

2. Kerja sama antara Badan Geologi dengan Total E&P In-
donesia berupa rancangan MoU yang sudah dibahas 
baik oleh pihak Badan Geologi maupun Total E&P In-
donesia. Rancangan MoU tersebut sudah dalam tahap 
finalisasi	dan	akan	diajukan	kepada	Kepala	Badan	Ge-
ologi untuk ditandatangani. Untuk tindak lanjut setelah 
MoU ditandatangani, maka akan dilanjutkan dengan 
pembahasan mengenai perjanjian kerja samanya;

3. Kerja sama antara Badan Geologi dengan Badan Tena-
ga Nuklir Nasional. Rancangan Perjanjian Kerja sama 
ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman 
antara Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Badan Ge-
ologi Nomor: 05763/KS 00 01/V/2014 dan Nomor: 
2075/05/BGL/2014 yang telah ditandatangani pada 
tanggal 7 Mei 2014.

Adapun progress kerja sama antara Badan Geologi den-
gan instansi pemerintahan dan atau perguruan tinggi baik 
dalam negeri ataupun bilateral terlampir pada Tabel 27.1.

No. Mitra Pembahasan

1. Papua Nugini

Memorandum of Understanding sudah dibahas, untuk selanjutnya 
akan ditindaklanjuti oleh Sekretariat Badan Geologi untuk dilakukan 
pembahasan inter Kementerian melalui Biro Perencanaan dan Kerja 
Sama KESDM.

2. Myanmar

-	 Sudah selesai inter Kementerian, dan ada tanggapan dari 
Kementerian	Luar	Negeri	yang	memerlukan	klarifikasi	via	Kedutaan	
Besar RI di Myanmar

-	 Status saat ini menunggu respon dari Myanmar melalui Kementerian 
Luar Negeri

3. Vietnam

-	 Badan Geologi sudah pernah membuat Letter of Intent dengan 
Vietnam

-	 Sebagai tindak lanjut, PSDG perlu mengajukan rancangan 
Memorandum of Understanding

Tabel 27.1 Kerja sama Badan Geologi dengan luar negeri
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No. Mitra Pembahasan

4. Inggris

-	Diperlukan komunikasi lanjut antara tim PSG dengan BGS untuk 
membicarakan tindak lanjut Memorandum of Understanding

-	Draft awal sudah disusun, perlu dibahas formal terlebih dahulu di 
internal PSG sebelum diedarkan ke satker-satker oleh SBG

5. Oregon University
Kerja sama dengan Oregon University masih dalam tahap pembahasan, 
yang diharapkan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan tahun depan.

6. USGS

Perlu dijajaki potensi kerja sama dengan USGS untuk bidang lain selain 
kebencanaan geologi (bisa membuat addendum pada Memorandum 
of Understanding yang telah dibuat, atau membuat Memorandum of 
Understanding baru). 

27.3  Kerja Sama yang dilaksanakan Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Kerja Sama dengan Institusi Dalam Negeri

1. Kerja Sama dengan Universitas Brawijaya

Kerja sama antara Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi dan Universitas Brawijaya salah satunya diwujud-
kan dalam bentuk penelitian bersama di Gunungapi Bromo, 
Jawa Timur. Metoda yang dilakukan pada penelitian tahap 
pertama di Gunungapi Bromo adalah metoda gaya berat, 
geokimia, dan seismik.  Metoda gaya berat ditujukan untuk 
mengetahui densitas batuan yang berada di bawah permu-
kaan G. Bromo. Dengan demikian dapat diperkirakan den-
sitas magma yang terkandung di dalam konduit G. Bromo. 
Metoda geokimia ditujukan untuk mengetahui sebaran 
anomali panas di  dalam kawah dan juga pada permukaan 
tubuh G. Bromo sedangkan metoda seismik ditujukan un-
tuk mengetahui karakteristik Gempa Tremor yang terekam 
di stasiun seismik.

2. Kerja Sama dengan  ITB

Kerja sama PVMBG – ITB dalam Mitigasi Gempabumi 2013 
difokuskan	pada	Pendefinisian	Sumber	Gempa	Bumi	di	Bali	
dan Lombok dengan metoda GPS.

Berikut ini adalah kegiatan Tim Gempabumi yang dilakukan 
selama tahun 2013 – Desember 2014, terkait dengan pen-
ingkatan kapasitas sumber daya manusia.

Penelitian	 Pendefinisian	 Sumber	Gempa	 Bumi	 di	 Bali	 dan	
Lombok bertujuan untuk mengetahui apakah Flores Back 
Arc itu menerus sampai ke utara Bali ?. Metoda yang dilaku-
kan adalah survey GPS berkala dan kontinu.

3. Kerja Sama dengan Pusat Meteorologi Penerbangan 
dan Maritim,  Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) & Direktorat Navigasi Penerbangan, 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian 
Perhubungan

Kerja sama ini dimulai pada tahun 2012, dan bertujuan un-
tuk menyediakan petunjuk teknis pelayanan informasi abu 
vulkanik bagi keselamatan penerbangan. Kegiatan yang di-
lakukan pada tahun 2014 adalah:

1. Koordinasi informasi letusan gunungapi yang berkaitan 
dengan keselamatan penerbangan.

2. Koordinasi informasi kegempaan

4. Kerja Sama dengan Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir 
(PKSEN)- BATAN

Kerja sama ini dimulai pada Oktober 2014 yang akan ber-
langsung selama lebih kurang 3 tahun. Kerja sama ini ber-
tujuan untuk melakukan survey tapak pembangkit listrik 
tenaga nuklir (PLTN) di aspek kegunungapian dan kebenca-
naa geologi. Kegiatan pada tahun 2014 adalah melakukan 
penelitian bersama ke wilayah survey.

Kerja Sama dengan Institusi Luar Negeri

PVMBG telah melaksanakan pekerjaan teknis dalam kerja 
sama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
(PVMBG) dengan Institusi Luar Negeri (Pemerintah Jepang, 
Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Perancis). Kerja 
sama ini meliputi kegiatan penelitian, instalasi peralatan 
pemantauan gunungapi, monitoring kegiatan gunungapi di 
Indonesia, workshop, dan pelatihan.

Tabel 27.1 Kerja sama Badan Geologi dengan luar negeri (lanjutan)
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1. Kerja Sama dengan Disaster Prevention Research 
Institute (DPRI), Kyoto University Jepang

Penandatangan kerja sama di bawah project SATREPS pada 
bulan Desember 2013, menandai dimulainya riset bersama 
selama 5 tahun ke depan antara institusi pemerintah di 
bidang kebencanaan geologi (PVMBG-BG, SABO-PUSAIR, 
BMKG), dan Universitas Gajah Mada bersama dengan be-
berapa universitas dari Jepang, di antaranya: Kyoto Univer-
sity, University of Tokyo, Tohoku University dll. Tema kerja 
sama ini adalah Integrated study on mitigation of multimod-
al disasters caused by ejection of volcanic.

Kegiatan kerja sama yang telah dilakukan pada tahun 2014 
adalah:
1. Mini workshop di UGM, Yogyakarta Maret 2014, den-

gan 2 narasumber: Prof Masaharu Fujita (Kyoto Univer-
sity) dan Ir. Kristianto, M.Si (PVMBG)

2. Penelitian geologi, petrologi dan geokimia  antara pe-
neliti PVMBG dan University of Tokyo di Kelut (paska le-
tusan 13 Februari 2014) dan Sinabung (selama periode 
erupsi 2013-2014):

3. Instalasi awal peralatan monitoring di G. Kelud pasca 
erupsi Februari 2014 dan survei awal untuk instalasi 
peralatan monitoring di G. Kelud dan G. Galunggung 
yang dilaksanakan pada bulan Juni 2014.

4. Joint Coordinating Committee (JCC) dan Kick-off Work-
shop yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 
7-8 Agustus 2014.

5. Rapat JCC yang diselenggarakan pada tanggal 7 Agus-
tus 2014 merupakan rapat pertama yang menga-
gendakan penjelasan kerja sama ini serta work plan 
tahun 2014. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari JST-
Jepang, JICA Indonesia, perwakilan Kedubes Jepang, 
Grup leader (baik dari pihak Jepang maupun Indone-
sia) dari 5 grup yang ada.

6. Pada Kick-off wokshop yang dilaksanakan sehari sete-
lah rapat JCC, dipresentasikan materi-materi dari mas-
ing-masing grup (5 Grup). PVMBG diwakili oleh Dr. 
Hendra Gunawan (Grup leader 1) dan Ir. Agus Budianto 
(Grup leader 2)

7. Pembangunan infrastruktur stasiun lapangan dalam 
rangka pemantauan gunung api di G. Galunggung, G. 
Kelud dan G. Merapi.

2. Kerja Sama dengan Perancis

Persetujuan kerja sama teknik antara PVMBG dengan Insti-
tut de Recherche pour le Developpement (IRD), Perancis.  
Kegiatan kerja sama yang telah dilakukan pada tahun 2014 
adalah telah dilakukannya penelitian dan pemasangan alat 
di Gunung Merapi dan Gunungapi di kawasan Maluku Ut-
ara.

3. Kerja Sama dengan Amerika Serikat (USGS)

Kerja sama antara PVMBG dengan USGS dalam pengem-
bangan peralatan pemantauan gunung api terus dilaksana-
kan. Pada tahun 2014 PVMBG bersama USGS meng adakan 
instalasi peralatan pemantauan gunung api di Jawa Timur 
dan Sulawesi Utara, serta memberikan kesempatan training 
untuk staf PVMBG. Kegiatan yang dilaksanakan bersama 
PVMBG  pada tahun 2014 meliputi:

•	 Pengembangan sistem monitoring regional untuk se-
luruh gunung api di Sulawesi Utara meliputi instalasi 
peralatan seismik dan telemetry data.

•	 Mengembangkan sistem pemantauan seismik di G. 
Kawah Ijen dan G. Raung termasuk instalasi dan telem-
etry data.

•	 Workshop Peralatan Seismik Gunung api (system trans-
misi, radio, Mc-8) pada bulan Pebruari – Maret 2014.

27.4  Kerja Sama yang dilaksanakan Pusat Sumber 
Daya Geologi

Kegiatan kerja sama luar negeri Pusat Sumber Daya Ge-
ologi:
1. Capacity Building for Enhancement of The Geothermal 

Exploration Technologies (Badan Geologi dan JICA)
2. Joint Inventory of Mineral and Coal Potency inthe Bor-

der Areas of Indoneia-Malaysia (Badan Geologi dan 
JMG Malaysia)

3. Joint Studi and the Development for Mineral Explora-
tion (Badan Geologi dan IPG-IP Timor Leste)

4. Joint Studi and the Development for Mineral Explora-
tion (Badan Geologi dan CGS  Republik Rakyat Tiong-
kok)

Kegiatan kerja sama dalam negeri Pusat Sumber Daya Ge-
ologi:
1. Kerja sama penelitian dan Evaluasi Keprospekan Sum-

ber Daya Geologi dengan Perguruan Tinggi (ITB, UI, 
UGM, UNPAD, UPN Veteran) 

2. Perencanaan, koordinasi, dan monitoring kegiatan ker-
ja sama

Selain kegiatan kerja sama tersebut diatas, pada tahun 2014 
terdapat penandatanganan MOU dan Annual Report se-
banyak 3 buah, yaitu:
1. MoU Timor Leste pada Maret  2014
2. Committee Meeting Annual JMG pada September 2014
3. Final Report JICA  pada Juli  2014

Gambar 27.1 Kepala Badan Geologi, Dr. Surono dan Direktur 
Geological Survey of Japan, Dr. Eikichi Tsukuda dalam serah 
terima MoU yang telah ditandatangani di kantor GSJ-AIST di 
Tsukuba, Jepang pada 15 Desember 2014.
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Pada tahun 2014 terdapat tiga Keputusan Menteri yang 
telah ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral, yakni sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Kawasan 
Bentang Alam Karst Sukolilo, telah ditandatangani 
Tanggal 16 Mei 2014; 

2. Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Kawasan 
Bentang Alam Karst Gombong, telah ditandatangani 
Tanggal 4 Juli 2014;

3. Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Kawasan 
Bentang Alam Karst Gunung Sewu, telah ditandatang
ani Tanggal 4 Juli 2014.

Sehubungan dengan adanya surat dari Biro Hukum kemen
terian ESDM Nomor: 06920/04/SJH/2014 tanggal 29 Okto
ber 2014, hal Kerangka Regulasi Tahun 20152019 Kemen
terian ESDM bahwa terkait penyusunan rencana strategis 
Kementerian ESDM tahun 20152019 yang dikoordinasikan 
oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama, untuk disinkronisasi 
dengan RPJMN 20152019 dan Platform Jokowi 2014
2019, maka konsep kerangka regulasi subsektor geologi 
tahun 20152019 yang diajukan Badan Geologi Kemen
terian ESDM, antara lain: 1. Rancangan Peraturan Menteri 
ESDM tentang Penentuan dan Penetapan Kawasan Rawan 
Bencana Gunungapi, Gempabumi, Tsunami, dan Zona Ke
rentanan Gerakan Tanah, 2. Rancangan Peraturan Menteri 
ESDM tentang Penentuan dan Prosedur Penetapan Cagar 
Alam Geologi, 3. Rancangan Peraturan Menteri ESDM ten
tang Inventarisasi dan Konservasi Air Tanah, 4. Rancangan 
Peraturan Menteri ESDM tentang Pendayagunaan dan Pe
ngendalian Daya Rusak Air Tanah, 5. Rancangan Peraturan 
Menteri ESDM tentang Teknis Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah, 6. Rancangan 
Peraturan Menteri ESDM tentang Pedoman Strategi pelak
sanaan pengelolaan Air Tanah, dan 7. Rancangan Peraturan 
Menteri ESDM tentang Pedoman Rencana Pengelolaan Air 
Tanah 

Selain tujuh peraturan menteri tersebut, terdapat peraturan 
menteri yang pada awalnya menjadi program regulasi dan 
legislasi prioritas tahun 2014 diubah menjadi program pri
oritas tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan konsep yang 
masih belum sempurna dan masih harus dilakukan pemba
hasan secara intensif dengan unit pemrakarsa, sehingga to
tal pengajuan regulasi subsektor geologi tahun 20152019 
yang diajukan Badan Geologi Kementerian ESDM sebanyak 
sembilan regulasi. perubahannya adalah: Rancangan Pera
turan Menteri ESDM tentang Perizinan dan Rekomendasi 
Teknis Air Tanah dan Rancangan Peraturan Menteri ESDM 
tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah di Luar 
Cekungan Air Tanah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi perumusan pedoman, 
pada tahun anggaran 2014 Bidang Evaluasi Potensi Ben
cana Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
melakukan Penyusunan SOP Pelaksanaan Pameran Ke
bencanaan Geologi. Hal ini dianggap perlu karena dengan 
keluarnya UndangUndang No. 14 Tahun 2008 mengenai 
Keterbukaan Informasi Publik, penyebaran informasi bagi 
masyarakat umum menjadi hal pokok yang harus dilakukan 
oleh PVMBG, untuk itu perlu adanya keseragaman baik isti
lah maupun peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan 
pameran kebencanaan geologi.

Pada Tahun 2014 telah diselesaikan draf Permen Penetap
an Kawasan Rawan Bencana Geologi. Kegiatankegiatan 
Penyu sunan Pedoman Tahun 2014, antara lain: SNI Gempa 
Bumi, Permen KRB Bencana Geologi, SOP Pemodelan Ben
cana Geologi, SOP Simulasi Bencana Geologi, SOP Sosial
isasi/penyuluhan bahaya bencana geologi, dan SOP Ren
cana kontinjensi bencana geologi

Regulasi Kegeologian28
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Katalog Pusat Survei Geologi

No kegiatan Lokasi
KELOMPOK KERJA PEMETAAN GEOLOGI

1 Pemetaan Geologi Skala 1:50.000 Kalimantan
2 Integrasi Data Pemetaan Geologi Lembar Wates

KELOMPOK KERJA PEMETAAN GEOKIMIA METALOGENI
1 Pemetaan Geokimia Kalimantan Timur
2 Pemetaan Geokimia Kalimantan Tengah
3 Pemetaan Geokimia Kalimantan Barat
4 Penelitian Metalogeni Maluku
5 Penelitian Metalogeni Maluku Utara
6 Penelitian Laterit Konawe
7 Penelitian REE Bintan-Karimun

KELOMPOK KERJA PEMETAAN DINAMIKA KUARTER
1 Pemetaan Geomorfologi Lembar Bojonegoro
2 Pemetaan Geomorfologi Lembar Surabaya
3 Pemetaan Geologi Kuarter Lembar Babad
4 Pemetaan Geologi Kuarter Lembar Lamongan

5 Penelitian Geodinamika Kuarter Daerah Sidoarjo Dan Sekitarnya

6 Pemetaan dan Penelitian Seismotektonik Patahan Aktif Daerah Denpasar Dan Sekitarnya

7 Penelitian Deformasi Patahan Aktif Daerah Bali
8 Penelitian Patahan Aktif dengan Metode Georadar Daerah Denpasar

9 Penelitian Patahan Aktif dengan Metode Geolistrik Daerah Denpasar dan Karangasem

10 Penelitian Mikrozonasi Bencana Gempabumi Daerah Denpasar Dan Sekitarnya

11 Penelitian Struktur Geologi Aktif Daerah Denpasar dan Karangasem

12 Penelitian Paleontologi di Cekungan Soa, Flores, NTT
13 Korelasi Perbatasan Indonesia dan Malaysia

KELOMPOK KERJA SURVEI HULU MIGAS
1 Penelitian Stratigrafi dan Sedimentologi Cekungan Tomori
2 Penelitian Struktur Cekungan Tomori
3 Penelitian Magnetotelurik Cekungan Tomori
4 Penelitian Gaya Berat Cekungan Tomori
5 Penelitian Stratigrafi dan Sedimentologi Cekungan Bula
6 Penelitian Struktur Cekungan Bula
7 Penelitian Magnetotelurik Cekungan Bula
8 Penelitian Gaya Berat Cekungan Bula
9 Asesmen Akimeugah-Sahul
10 Asesmen Akimeugah-Bintuni
11 Penelitian Gaya Berat Cekungan Akimeugah
12 Assesmen Shale Gas Cekungan Lengguru
13 Assesmen Shale Gas Cekungan Sumatera Tengah
14 Penelitian Geologi Sawu
15 Penelitian Magnetotelurik Sawu
16 Penelitian Stratigrafi dan Struktur Wasior
17 Penelitian Stratigrafi dan Struktur Kaimana
18 Penelitian Gaya Berat Kaimana
19 Penelitian Gaya Berat Wasior
20 Penelitian Geologi Salawati
21 Penelitian Gaya Berat Salawati
22 Pengawasan Rembesan Migas
23 Assesmen Shale Gas Cekungan Ombilin
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No Kegiatan Lokasi
Rencana dan Laporan
1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Geologi
2 Koordinasi Pengembangan Kebijakan dan Program Pembangunan Badan Geologi
3 Koordinasi dan Monitoring Kerjasama dan Aliansi Strategis
4 Lokakarya/Workshop/Rapat Kerja Bidang Geologi
5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Pengembangan
6 Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Badan Geologi
7 Koordinasi dan Sinkronisasi Publikasi Kebumian
8 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Model Logika Informasi Kinerja)
9 Lokakarya/Workshop/Rapat Kerja/Seminar Evaluasi Bidang Geologi
10 Workshop/Lokakarya Publikasi/Jurnal Kebumian
11 Pengelolaan Database Makalah Ilmiah Kebumian 
12 Penerbitan Indonesian Journal On Geoscience
13 Penerbitan Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi
14 Penerbitan Majalah Geologi Populer
15 Penerbitan Publikasi Khusus Badan Geologi
16 Penerbitan Buku Geologi Populer
17 Penerbitan Album Seri Geologi
18 Inventarisasi dan Dokumentasi Informasi Kegeologian 
19 Pengembangan E-Government Badan Geologi
20 Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
21 Pengelolaan Kios Informasi
22 Pengelolaan Website Badan Geologi
23 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Perpustakaan
24 Koordinasi PPID
25 Pameran dan Promosi Geologi
26 Koordinasi dan Pengembangan Keragaman Geologi (Geodiversity)
Bagian Keuangan
1 Sosialisasi Aplikasi Sistem Perbendaharaan
2 Koordinasi Pelaksanaan Belanja Pegawai di Lingkungan Badan Geologi
3 Sosialisasi Peraturan Bidang Keuangan 
4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Anggaran
5 Implementasi Revisi Anggaran di Lingkungan Badan Geologi

6 Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

7 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara
8 Tim Koordinasi Tindaklanjut  Atas Laporan Hasil Pemeriksaan
9 Tim Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Negara
10 Tim Koordinasi Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Geologi
11 Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Geologi
12 Rekonsiliasi Anggaran Badan Geologi 
13 Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Badan Geologi 
14 Evaluasi Bidang Keuangan
15 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan PNBP
Bagian Kepegawaian
1 Koordinasi Pengelolaan dan Penataan Arsip PNS Badan Geologi
2 Koordinasi Pengelolaan Database Kepegawaian
3 Koordinasi Kenaikan Pangkat PNS
4 Koordinasi Penerimaan CPNSdan Pembahasan Formasi Pegawai
5 Koordinasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
6 Pelantikan,Pengambilan Sumpah Jabatan, Pengambilan Sumpah PNS, dan Penyematan Tanda Kehormatan
7 Koordinasi Pelaksanaan Perpres No 55 Tahun 2012 (Piak,WBK,WBBM)
8 Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Hukuman Disiplin
9 Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian
10 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi TBDN dan TBLN
11 Koordinasi Bilateral Bidang Kepegawaian
12 Penyusunan SOP Bidang Kepegawaian
13 Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
14 Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional

Katalog Sekretariat Badan Geologi
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15 Penilaian Jabatan Fungsional Peneliti
16 Penilaian Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
17 Penilaian Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api
18 Evaluasi Bidang Kepegawaian
19 Koordinasi Penyusunan Peraturan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
20 Koordinasi dan Evaluasi Diklat
21 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Struktural
22 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Pejabat Fungsional
23 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dan Manajemen 
24 Diklat Prajabatan Bagi Para CPNS
25 Koordinasi Pengurusan Dokumen Perjalanan Luar Negeri
26 Koordinasi dan Rekonsiliasi Sistem Informasi Kehadiran (SIKAP)
Bagian Umum
1 Penyusunan Regulasi dan Legislasi Bidang Geologi
2 Kajian Peraturan dan Kerjasama 
3 Berita Geologi 
4 Promosi Media dan Peliputan 
5 Media Gathering
6 Sosialisasi/Diseminasi Peraturan Terkait Bidang ESDM
7 Koordinasi Pengelolaan Ketatausahaan, Kesekretariatan, dan 
8 Koordinasi, Identifikasi dan Akuisisi Arsip Badan Geologi
9 Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Digital Badan Geologi
10 Monitoring dan Evaluasi Kerumahtanggaan dan Perlengkapan
11 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Perlengkapan
12 Koordinasi Penghematan Energi
13 Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)
14 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Kerumahtanggaan
15 Inventarisasi Barang Milik Negara

No Kegiatan Lokasi

1 Penelitian Dasar

Penelitian Paleontologi Vertebrata Di Daerah Banten Dan Sekitarnya

Penelitian Paleontologi Vertebrata di Daerah Kuningan dan  Sekitarnya

Ppenelitian Paleontologi Vertebrata di Daerah  Bojonegoro dan Sekitarnya

Penelitian Fosil Invertebrata Moluska di Daerah Gresik-Mojokerto, Jawa 
Timur

Survei Geodiversity Indonesia  Wilayah Ciletuh, Sukabumi-Jabar

Paninjauan Lokasi Fosil Invertebrata Moluska Pada 
Jenjang Sondean di Daerah Pandeglang

Paninjauan Potensi Paleontologi Vertebrata di Lembah  Cisaar dan Sekitarnya, 
Sumedang-Jabar

Paninjauan Lokasi Paleontologi Vertebrata di Daerah Pasir Ipis, Subang-Jabar

Panelitian Paleontologi Vertebrata daerah Patiayam, Kudus-Jateng

Penelitian Paleontologi Vertebrata daerah Sambungmacan, Dsk Sragen-
Jateng

Penelitian 

Pengambilan Koleksi Batuan Pra-Tersier Daerah Toobaun Kupang-NTT

Pengambilan Koleksi Batuan Kompleks Bobonaro, Pulau Timor-NTT

Penelitian Fosil Vertebrata di Daerah Semedo, Kab. Tegal-Jateng

Penelitian Fosil Invertebrata Moluska pada Jenjang 
Sondean, Lebak-Banten

Katalog Museum Geologi
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2 Layanan Informasi Geologi

Layanan Publik Permuseuman
Penyuluhan dan Ekskursi di Lombok
Penyuluhan dan Ekskursi di Gunung Kidul
Penyuluhan dan Ekskursi di Toba
Penyuluhan dan Ekskursi di Belitung
Pameran Mining Expo ITB
Pameran Gunung Kidul Yogyakarta
Pameran PSDG Bandung
Pameran Climate Change
Pameran Lombok NTB
Pameran Toba Medan
Pameran Museum Expo Jatim Surabaya
Pameran Pinisi Science and Edutainment Park, Jakarta
Pameran Belitung
Geotrek Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda Bandung

3 Pengelolaan Data dan Informasi

Penataan dan pendataan koleksi fosil vertebrata

Penataan dan pendataan koleksi fosil moluska

Penataan dan pendataan koleksi batuan

Pendataan Ulang Koleksi Artefak  

Penyusunan Album Museum Geologi (Ihr)

Kegiatan Pendataan Ulang Koleksi Artefak

Penyusunan Skenario Ruang Peragaan   

Kajian dan karakteristik Keragaman Geologi Untuk  
Pengembangan Geopark

4 Pengembangan Peragaan
Museum Pengembangan Peragaan Ruang Geologi Indonesia

Katalog Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

No Kegiatan Lokasi

1 Penyelidikan

Penyelidikan Geofisika G. Lamongan, Jawa Timur 
Penyelidikan Deformasi G. Lewotobi, NTT 
Penyelidikan Geokimia G. Batur, Bali 

Penyelidikan Bencana Gempabumi Liwa 
Lembang

Penyelidikan Amplifikasi

Manokwari 
Lombok Timur 
Ternate 
Painan 
Semarang

Penyelidikan Tsunamigenik
Lomblen
Halmahera 
Bitung

Penyelidikan Erosi dan sedimentasi DAS Serayu Hulu 
DAS Serayu Hilir

Penyelidikan Kestabilan Lereng
Painan
Pacitan
Flores

Penyelidikan Potensi Debris Agam, Ciamis
Penyelidikan Microzonasi

2 Penelitian

Penelitian Kegunungapian bag.1 G. Bromo 
Penelitian Kegunungapian bag.2 G. Bromo 
Penelitian Kegunungapian bag.1 G. Galunggung 
Penelitian Kegunungapian . bag.2 G. Galunggung 
Penelitian Kegunungapian G. Gamalama bag. 1, G. Gamalama Maluku Utara
Penelitian Kegunungapian G. Gamalama bag. 2, G. Gamalama Maluku Utara
Penelitian Pendefinisian Sumber Gempabumi
Penelitian Gerakan Tanah
Penelitian Gunungapi G. Sinabung
Penelitian Gunungapi G Kelud
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3 Pemodelan 
Bencana Geologi Pemodelan Bencana Geologi (Gunungapi)

G. Gamalama, Maluku Utara
G.Marapi Sumatera Barat
G. Lokon Sulawesi Utra
G. Semeru Jawa Timur
G.Agung, Bali

4 Identifikasi Potensi 
Geowisata

G. Mahawu, Sulawesi Utara 
G. Marapi Sumatera Barat
G. Sibayak, Sumatera Utara

5 Pemetaan Pemetaan Geologi 

G. Peut Sagoe, NAD
G. Helatuba, Sumatera Utara 
G. Sukoria, Nusa Tenggara Timur 
G. Labalekan, Nusa Tenggara Timur 
G. Wae Sano, Nusa Tenggara Timur

6
Pemetaan Kawasan 
Rawan Bencana 
(KRB)

Pemetaan KRB Gunung Api

G. Kunyit, Jambi
G. Bur Ni Geurendon, NAD
G. Ili Muda, Nusa Tenggara Timur
G. Todoko, Maluku Utara
G. Bukit Daun, Bengkulu

Pemetaan KRB Gempabumi

Nias- Sumatera Utara
Kab Cianjur-Jabar
Sumba NTT
Pagar Alam-Sumsel
Cilacap Jateng

Pemetaan Kawasan Rawan Tsunami
Sumbawa
Pantai Selatan Tasikmalaya
Pantai Barat Bali

7
Pemetaan Zona 
Kerentanan 
Gerakan Tanah

Kab. Manokwari
Halmahera Selatan
Kab. Indragiri Hilir
Kab. Toli-toli
Kab. Asahan
Balikpapan

8 Pemetaan Evaluasi 
Risiko Bencana Evaluasi Risiko Bencana Gerakan Tanah

Kab. Malang (Bagian Barat), Jatim
Kab. Magelang (Bagian Timur), Jetang
Kab. Majalengka, Jabar
Kab. Tulungagung, Jatim
Kab. Polewali Mandar, Sulbar
Kab. Lahat, Sumsel
Padang Pariaman, Sumbar
Kab, Sukabumi Bag. Selatan, Jabar
Kab.Tana Toraja, Sulsel

Evaluasi Risiko Bencana Gunungapi

G. Seulewah Agam
G. Kie Besi
G. Lamongan
G. Ambang
G. Anak Ranakah
G. Lewotolo
G. Sumbing

Evaluasi Risiko Bencana Tsunami

Banda Aceh, NAD
Kab. Serang, Banten
Kab. Sumba Barat.NTT
Kab. Donggala, Sulteng

Evaluasi Risiko Bencana Gempabumi

Denpasar, Bali
Kota Padang, Sumbar
Bima & Sekitarnya, NTB
Palu, Sulawesi Tengah

9 Peringatan Dini 
Gerakan Tanah

Banda Aceh
Kab. Brebes
Kab. Malang
Kab. Cianjur
Kab. Cirebon
Kabupaten Agam
Kab. Aceh Tengah
Manna – Bengkulu
Kab. Karo
Kab. Wonosobo
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10 Pemantauan Dini 
Gerakan Tanah

Cisitu, Sumedang – Jawa Barat
Banyumas – Jawa Tengah

11 Peringatan dini 
bahaya gunungapi

G. Sangeang Api, Nusa Tenggara Barat
G. Lewotobi Perempuan, Nusa Tenggara Timur
G. Kerinci, Jambi
G. Papandayan, Jawa Barat
G. Slamet, Jawa Tengah
G. Talang, Sumatera Barat
G. Marapi, Sumatera Barat
G. Ibu, Maluku Utara
G. Kerinci, Jambi
G. Anak Krakatau, Banten
G. Soputan, Sulawesi Utara
G. Kelud, Jawa Timur
G. Gamalama, Maluku Utara
G. Dukono, Maluku Utara
G. Gamkonora, Maluku Utara

12 Pemantauan  
Gunungapi Pemantauan Kegiatan

G. Dieng, Jawa Tengah
G. Kelud, jawa Timur
G. Ruang, Sulawesi Utara
G. Batur, Bali
G. Kie Besi, Maluku Utara
G. Anak Ranakah, Nusa Tenggara Timur
G. Egon, Nusa Tenggara Timur
G. Peut Sagoe, NAD
G. Bur Ni Telong, NAD
G. Salak, Jawa Barat

13 Instalasi Peralatan Instalasi Peralatan Pemantauan

G. Guntur, Jawa Barat
G. Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur
G. Lewotolok, Nusa Tenggara Timur
G. Egon, Nusa Tenggara Timur
G. Tambora, Nusa Tenggara Barat
G. Gamkonora, Maluku Utara
G. Awu, Sulawesi Utara
G. Ruang, Sulawesi Utara
G. Karangetang, Sulawesi Utara
G. Semeru, Jawa Timur
G. Kelud, Jawa Timur
G. Papandayan, Jawa Barat

14 Rekomendasi peringatan dini gerakan tanah

Banda Aceh
Kab. Brebes
Kab. Malang
Kab. Cianjur
Kab. Cirebon
Kabupaten Agam
Kab. Aceh Tengah
Manna – Bengkulu
Kab. Karo
Kab. Wonosobo

Pemantauan Dini Gerakan Tanah Cisitu, Sumedang – Jawa Barat
Banyumas – Jawa Tengah

Peringatan dini Bahaya Gunung Api

G. Sangeang Api, Nusa Tenggara Barat
G. Lewotobi Perempuan, Nusa Tenggara Timur
G. Kerinci, Jambi
G. Papandayan, Jawa Barat
G. Slamet, Jawa Tengah
G. Talang, Sumatera Barat
G. Marapi, Sumatera Barat
G. Ibu, Maluku Utara
G. Kerinci, Jambi
G. Anak Krakatau, Banten
G. Soputan, Sulawesi Utara
G. Kelud, Jawa Timur
G. Gamalama, Maluku Utara
G. Dukono, Maluku Utara
G. Gamkonora, Maluku Utara
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15 Tanggap Darurat 
Gunungapi Tanggap Darurat Letusan Gunung Api

G. Sinabung, Sumatera Utara 22 kali
G. Gamalama 2 kali
G. Kelud, jawa Timur
G. Slamet, Jawa Tengah 6 kali
G. Soputan, Sulawesi Utara 2 kali
G. Lokon, Sulawesi Utara 2 kali
G. Sangeangapi, Nusa Tenggara Barat
G. Rokatenda, Nusa Tenggara Timur

Sosialisasi Tanggap Darurat Letusan G. Kelud, Jawa Timur 
G. SInabung, Sumatera Utara 2 kali 
G. Sangeangapi, Nusa Tenggara Barat

16

Penyelidikan 
Tanggap Darurat 
Gempabumi/
tsunami

Kemuben - Jateng
Kab. Semarang-Jateng
Kab. Bandung-Jabar
Kab. Padang Panjang-Sumbar
Kab. Pacitan-Jawa Timur
Menado-Sulawesi Utara

17
Penyelidikan 
Tanggap Darurat 
Gerakan Tanah

Manado -Sulawesi Utara
Kab Sumedang – Jawa Barat
Kab. Kudus – Jawa Tengah
Kab. Bogor – Jawa Barat
Kab. Bogor – Jawa Barat
Kab. Bogor – Jawa Barat
Kab. Malang – Jawa Timur
Kab. Tasikmalaya – Jawa Barat
Kab. Tasikmalaya – Jawa Barat
Jayapura – Papua
Kab. Majalengka – Jawa Barat
Kab. Majalengka – Jawa Barat
Kab. Majalengka – Jawa Barat
Kab. Wonogiri – Jawa Tengah
Kab. Pasaman – Sumatera Barat
Kab. Garut – Jawa Barat
Kab. Garut – Jawa Barat
Kab. Garut – Jawa Barat
Kab. Sukabumi – Jawa Barat
Kab. Magelang – Jawa Tengah
Kab. Cianjur – Jawa Barat
Kab. Cianjur – Jawa Barat
Kab. Cianjur – Jawa Barat
Kab. Cianjur – Jawa Barat
Kab. Bandung Barat – Jawa Barat
Kab. Bandung Barat – Jawa Barat
Kab. Tapanuli Tengah – Sumatera Utara
Kab. Kebumen – Jawa Tengah
Kab. Banjarnegara – Jawa Tengah
Kab. Banjarnegara – Jawa Tengah
Kab. Cilacap – Jawa Tengah,
Kab. Wonosobo – Jawa Tengah.

18

Penyelidikan 
Pasca Bencana 
Gempabumi/ 
tsunami

Pasca bencana Tsunami di Pangandaran – Jawa Barat 
Pasca Bencana Gempabumi di Kab. Kuningan – Jawa Barat 
Kab. Majalengka – Jawa Barat, 
Kab. Sukabumi – Jawa Barat
Kab. Brebes – Jawa tengah
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19
Penyelidikan Pasca 
Bencana Gerakan 
Tanah

1. Kebumen – Jawa Tengah
2. Kab. Pacitan – Jawa Timur
3. Kab. Pacitan – Jawa Timur
4. Kab. Magelang - Jawa Tengah
5. Kab. Magelang - Jawa Tengah
6. Kab. Ciamis – Jawa barat
7. Bandung – Jawa Barat
8. Kab. Cianjur – Jawa Barat
9. Kab. Cianjur – Jawa Barat
10. Kab. Cianjur – Jawa Barat
11. Kab. Tasikmalaya – Jawa Barat
12. Kab. Tasikmalaya – Jawa Barat
13. Kab. Tasikmalaya – Jawa Barat
14. Kab. Sibolga – Sumatera
15. Kab. Garut – Jawa Barat
16. Kab. Kuningan – Jawa Barat
17. Kab. Majalengka – Jawa Barat
18. Kab. Majalengka – Jawa Barat
19. Kab. Sumedang – Jawa Barat
20. Kab. Bogor – Jawa Barat 
21. Kab. Bogor – Jawa Barat
22. Kab. Bogor – Jawa Barat
23. Kab. Kupang – NTT
24. Kab. Aceh Tengah – Aceh
25. Kab. Bangli – Bali
26. Kab. Banjarnegara – Jawa Tengah
 

20

Penyelidikan Pasca 
Bencana Letusan 
Gunungapi, 
Semburan Lumpur, 
Gas dan Air Panas

1. Penyelidikan Pasca Bencana Semburan Gas Ngawi, Jawa 
Timur

2. Penyelidikan Pasca Bencana Letusan G. Sinabung, 
Sumatera 

3. Penyelidikan Pasca Bencana Sembusan Lumpur Pati, 
Jawa Tengah

4. Penyelidikan Pasca Bencana Sembusan Lumpur Pati, 
Jawa Tengah

21

Laporan 
Pengelolaan 
Sistem Informasi 
dan Dokumentasi, 
serta pelayanan 
Informasi dan 
Sosialisasi

• Sosialisasi/Penyuluhan Mitigasi Bencana 
Geologi

• Simulasi Kebencanaan Geologi
• Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi 

Bencana Geologi
• Kolokium
• Pameran
• Workshop
• Buletin
• Jurnal
• Film

22 Penyusunan 
Pedoman  

• SNI Gempa Bumi
• Permen KRB Bencana Geologi
• SOP Pemodelan Bencana Geologi
• SOP Simulasi Bencana Geologi
• SOP Sosialisasi/penyuluhan bahaya bencana 

geologi
• SOP Rencana kontinjensi bencana geologi
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No Kegiatan Lokasi

Bagian Tata Usaha

1 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

2 Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional

3 Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah

4 Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara

5 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

6 Kegiatan Penyempurnaan Prosedur Kerja

7 Kegiatan Pengelolaan Arsip Persuratan Dinas

8 Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

9 Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional Perekayasaan

10 Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa)

11 Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional di luar yang tersebut diatas seperti Surveyor Pemetaan, 
Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian, Arsiparis dan sebagainya.

12 Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah

13 Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara

14 Pemutakhiran data dan informasi Kepegawaian

15 Penatausahaan Jabatan Fungsional

16 Penatausahaan Pengembangan Pegawai

17 Penatausahaan Kesejahteraan Pegawai

18 Penatausahaan Peraturan, Perundang-undangan dan Disiplin 
PNS

19 Penatausahaan Kearsipan dan Ekspedisi Persuratan 

20 Perawatan, pemeliharaan, perbaikan kendaraan dinas

21 Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

22 Penyelenggaraan Pengamanan Lingkungan Kantor

23 Pemeliharaan/Penyiapan Sarana dan Prasarana Kantor

24 Pengelolaan keuangan, barang Inventarisasi/Milik Negara/Pusat Sumber Daya Geologi

25 Penatausahaan Gaji

26 Verifikasi dan Data Keuangan

27 Pemeriksaan Berkas 

28 Penerimaan dan Penerbitan SPP/SPM

29 Penatausahaan Akuntansi, Perjalanan Dinas dan Laporan

Bidang Program dan Kerjasama

1 Penyempurnaan Perencanaan Strategis Tahun 2015 – 2019

2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga TA 2015

3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Katalog Pusat Sumber Daya Geologi
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4 Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2014 dan Rencana Kerja 2015 Pusat Sumber Daya Geologi

5 Sinkronisasi dan Koordinasi Program Kegiatan Pusat Sumber Daya Geologi

6 Monitoring Program Kegiatan Penyelidikan Sumber Daya Geologi

7 Penyusunan Buku Manajemen Sumber daya Geologi

8 Capacity Building for Enhance The Geothermal Exploration Technologies in Indonesia

9 Updating Buku Panduan Penyelidikan Mineral

10 Joint Inventory of Mineral and Coal Potency in the Border Areas of Indonesia and Malaysia

11 Joint Study and The Development for Mineral Exploration

12 Perencanaan, Koordinasi, dan Monitoring Kegiatan Kerjasama

13 Kerjasama Evaluasi Potensi dan Prospek Panas Bumi Berdasarkan Geosain Geologi dan Geokimia

14 Joint Inventory of Mineral and Coal Potency in The Border Areas of Indonesia (Kalimantan) – Malaysia 
(Sabah-Sarawak)

15 Joint Study and The Development for Mineral Exploration

16 Kerjasama Evaluasi Potensi Sumber Daya Geologi Berdasarkan Aspek Geofisika

17 Perencanaan, Pengembangan dan Monitoring Kegiatan Kerjasama

18 Kerjasama Penelitian dan Evaluasi Keprospekan Sumber Daya Geologi

19 Bimbingan Teknis Penyelidikan Sumber Daya Panas Bumi di Nusa Tenggara Timur

20 Bimbingan Teknis Penyelidikan Sumber daya Mineral di Provinsi Bangka Belitung

22 Bimbingan Teknis Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Energi Fosil di Provinsi Kalsel

23 Bimbingan Teknis Penyelidikan Sumber Daya Mineral di Provinsi Maluku

24 Bimbingan Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi di Provinsi NTB

Bidang Informasi

1 Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi 
 Pulau Sumatera

2 Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi 
 Pulau Kalimantan

3 Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi 
 Pulau Sulawesi

4 Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi 
 

Pulau Jawa, Bali, dan Nusa 
Tenggara

5 Penerbitan Buletin Sumber Daya Geologi

6 Penerbitan Publikasi Khusus Bidang Sumber Daya Geologi

7 Pemaparan Hasil Kegiatan Pusat Sumber Daya Geologi 

8 Penyelenggaraan Pameran  

9 Workshop on ASEAN Mineral Database and Information System 
 

10 Focus Group Discussion Sumber Daya Geologi  

11 Sosialisasi Sumber Daya Geologi 

12 Pemutakhiran Atlas dan Metadata Sumber Daya Geologi 
Indonesia 

Bidang sarana Teknik

1 Akreditasi Laboratorium  

2 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Conto Mineragrafi  

3 Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) Analisis Kimia Proksimat Batubara 

4 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Kimia Bijih Sulfida Cu, Pb, Zn, Ag, dan Au

5 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di 
Laboratorium 
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6 Penyusunan Atlas Mineral dan Endapan Nikel  

7 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisa Kimia Conto Silikat 

8 Penelitian Untuk Pengujian Alat Scanning Electron Microscope (SEM)  

9 Analisis Kimia dan Fisika Mineral  

10 Bimbingan Praktek Kerja Industri

11 Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium

12 Pengadaan Alat Laboratorium 

13 Pengadaan Bahan Laboratorium  

14 Pemboran Landaian Suhu 

• di Daerah Nagari Koto Sani, 
Kecamatan X Koto Singkarak, 
Kabupaten Solok, Provinsi 
SumBar  

• di Daerah Desa Tanjung 
Besar, Kecamatan Mekakau 
Ilir, Kabupaten Oku selatan, 
Provinsi Sumatera Selatan

15 Pemboran Penelitian Sumur Geologi Untuk Tambang Dalam CBM  
di Desa Busui, Kecamatan Batu 
Sopang, Kabupaten Paser, 
Provinsi Kalimantan Timur

16 Pengeboran Penelitian Sumur Geologi Untuk Tambang Dalam CBM 
Desa Srijaya Makmur, Kecamatan 
Nibung, Kabupaten Musi Rawas 
Utara, Provinsi Sumatera Selatan 

17 Penyusunan Sop (Standar Operasional Prosedur) (K3) Pengeboran  

18 Rancang Bangun Cren Manual  

19 Rancang Bangun Jak Manual

Kelompok Penyelidikan Energi Fosil

1 Penyelidikan Batubara 

• Daerah Umuk dan 
sekitarnya, Kabupaten 
Mimika, Provinsi Papua

• Daerah Pronggo dan 
sekitarnya, Kabupaten 
Mimika, Provinsi Papua

• Daerah Pattappa dan 
Sekitarnya, Kabupaten Barru, 
Provinsi Sulawesi Selatan

• Daerah Palangi dan 
Sekitarnya, Kabupaten Toraja 
Utara, Provinsi Sulawesi 
Selatan

• Daerah Banggai Kabupaten 
Banggai Kepulauan, Provinsi 
Sulawesi Tengah

2 Penyelidikan Batubara Bersistem 

• Daerah Merlung dan 
Sekitarnya, Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat, 
Provinsi Jambi

• Daerah Tanjung Lanjut, 
Kabupaten Muaro Jambi, 
Provinsi Jambi

3 Pengeboran Dalam dan Penelitian Sumur Geologi Untuk Tambang Dalam dan CBM 

• Daerah Srijaya Makmur dan 
Sekitarnya, Kabupaten Musi 
Rawas, Provinsi Sumatera 
Selatan

• di Daerah Paser, Provinsi 
Kalimantan Timur

4 Survei Geologi dan Persiapan Lokasi Pengeboran Potensi Tambang Dalam dan CBM Daerah Kabupaten Barito Timur, 
Provinsi Kalimantan Tengah
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5 Survei Geologi Dan Persiapan Lokasi Pengeboran Potensi Tambang Dalam dan CBM 
Daerah Upau, Kabupaten Tabalong 
dan Balangan, Provinsi Kalimantan 
Selatan

6 Penyelidikan Bitumen Padat 

• Daerah Tanggetada dan 
Sekitarnya, Kabupaten 
Kolaka, Provinsi Sulawesi 
Tenggara

• Daerah Pulau Kabaena, 
Kabupaten Bombana, 
Provinsi Sulawesi Tenggara

• Daerah Pulau Tiga dan 
Sekitarnya, Kabupaten Aceh 
Tamiang, Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussallam

• Daerah Waribo dan 
Sekitarnya, Kabupaten 
Boven Digoel, Provinsi Papua

• Daerah Sarmi dan 
Sekitarnya, Kabupaten 
Sarmi, Provinsi Papua

Kelompok Penyelidikan Panas Bumi

1 Survei Pendahuluan Panas Bumi 

• di Kabupaten Kutai Barat dan 
Kabupaten Mahakam Hulu, 
Provinsi Kalimantan Timur

• di Kabupaten Banggai 
dan Kabupaten Banggai 
Kepulauan, Provinsi Sulawesi 
Tengah  

• di Kabupaten Bone, Provinsi 
Sulawesi Selatan

• Daerah Jawa Tengah Bagian 
Selatan

2 Survei Aliran Panas Daerah Panas Bumi 
Way Selabung, Kabupaten Ogan 
Kemiring Ulu Seltan, Provinsi 
Sumatera Selatan

3 Survei Aliran Panas 

• Daerah Panas Bumi Sulili, 
Kabupaten Pinrang, Provinsi 
Sulawesi Barat

• Daerah Panas Bumi 
Ampallas, Kabupaten 
Mamuju, Provinsi Sulawesi 
Barat

• Daerah Panas Bumi Lilli 
Sepporaki, Matangnga, 
Kabupaten Polewali Mandar 
Provinsi Sulawesi Barat

4 Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika 

• Daerah Panas Bumi 
Amohola, Kabupaten 
Konawe Selatan, Provinsi 
Sulawesi Tenggara

• Daerah Panas Bumi Kadidia 
Selatan, Kabupaten Sigi, 
Provinsi Sulawesi Tengah

• Daerah Panas Bumi Mapos, 
Kabupaten Manggarai Timur, 
Provinsi Nusa Tenggara 

• Daerah Panas Bumi 
Pariangan, Kabupaten Tanah 
Datar Provinsi Sumatera 

• Daerah Panas Bumi 
Malingping, Kabupaten 
Lebak Provinsi Banten Barat 
Timur

• Daerah Panas Bumi Kaloy, 
Kabupaten Aceh Tamiang, 
Provinsi Aceh

• Daerah Pohon Batu, 
Kabupaten Seram Bagian 
Barat dan Kabupaten Maluku 
Tengah, Provinsi Maluku
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5 Survei Terpadu Geologi dan Geokimia 
Daerah Panas Bumi Kalawat, 
Kabupaten Minahasa Utara, 
Provinsi Sulawesi Utara

6 Survei Terpadu Geologi dan Geokimia Panas Bumi Daerah Permis, Kabupaten Bangka 
Selatan, Provinsi Bangka Belitung

7 Pengeboran sumur Landaian Suhu 
• Daerah Panas Bumi Sumani, 

Sumatera Barat
• Daerah Panas Bumi Wai 

Selabung, Sumatera Selatan

8 Monitoring Sumur Eksplorasi, Mataloko, NTT

Kelompok Penyelidikan Bawah Permukaan

1 Survei Magnetotelurik dan TDEM 
 

• daerah Panas Bumi Way 
Selabung, Kabupaten OKU 
Selatan, Provinsi Sumatera 
Selatan

• daerah Panas  Bumi Dua 
Sudara, Kota Bitung, Provinsi 
Sulawesi Utara

2 Survei Magnetotellurik dan Gaya Berat 

• Daerah Panas Bumi Lili, 
Kabupaten Polewali Mandar, 
Provinsi Sulawesi Barat

• Daerah Panas Bumi Bituang, 
Kabupaten Tanatoraja, 
Provinsi Sulawesi Selatan

3 Survei MT dan TDEM 

• Daerah Panas Bumi Lainea, 
Kabupaten Konawe Selatan, 
Provinsi Sulawesi Tenggara

• Daerah Panas Bumi Kadidia 
Selatan, Kabupaten Sigi, 
Provinsi Sulawesi Tengah

• Daerah Panas Bumi 
Pariangan, Kabupaten Tanah 
Datar, Provinsi Sumatera 
Barat

4 Survei IP dan geomagnet 

• Daerah Parit Tebu, Kabupaten 
Belitung, Provinsi Bangka 
Belitung

• Daerah Ulu Suliti, Kabupaten 
Solok Selatan, Provinsi 
Sumatera Barat

• daerah Santong, Kabupaten 
Sumbawa, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat

5 Survei Seismik Refleksi daerah Upau, Kabupaten Tabalong, 
Provinsi Kalimantan Selatan

Kelompok Penyelidikan Mineral

1 Inventarisasi Mineral Logam 

di Kabupaten Boven Digoel Provinsi 
Papua
di Kabupaten Seram Bagian Timur 
Provinsi Maluku

2 Prospeksi Mineral Logam Mulia dan Logam Dasar Kabupaten Padang Lawas Utara 
Provinsi Sumatera Utara

3 Prospeksi Mineral Logam 

• di Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah, Provinsi Kalimantan 
Selatan

• Di Kabupaten Buru, Provinsi 
Maluku

• di Kabupaten Natuna Provinsi 
Kepulauan Riau

4 Prospeksi REE di Kabupaten Banggai, Provinsi 
Sulawesi Tengah
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5 Prospeksi Unsur Tanah Jarang REE Di Kabupaten Belitung Barat, 
Provinsi Bangka Belitung

6 Eksplorasi Umum REE di Kabupaten Ketapang Provinsi 
Kalimantan Barat

7 Eksplorasi Umum Mineral Logam Mulia dan Logam Dasar, 
Daerah Perbatasan Kabupaten 
Sanggau-Entikong, Kalimantan 
Barat

8 Penyelidikan Untuk Menentukan Wilayah Pengeboran Eksplorasi 
Logam Besi dan Logam Lainnya 

Kecamatan Pantai Cermin 
Kabupaten Solok dan Kecamatan 
Pagu Kabupaten Solok Selatan 
Provinsi Sumatera Barat

9 Penyelidikan Untuk Menentukan Wilayah Pengeboran Eksplorasi Mineral Logam Timah dan Logam 
Lainnya 

Daerah Parit Tebu dan Lintang, 
Kecamatan Gantung Kabupaten 
belitung Timur Provinsi Bangka 
Belitung

10 Inventarisasi Mineral Bukan Logam 

• di Kabupaten Mamuju dan 
Kabupaten Mamasa, Provinsi 
Sulawesi Barat

• di Kabupaten  Tojo Una-Una 
dan Kabupaten Banggai, 
Provinsi Sulawesi Tengah

• di Kabupaten Poso dan 
Kabupaten Parigi Moutong, 
Provinsi Sulawesi Tengah

11 Eksplorasi Umum Endapan Kuarsit Di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam

12 Prospeksi Endapan Dolomit Di Kabupaten Manggarai Barat, 
Provinsi Nusa Tenggara Timur

13 Eksplorasi Umum Bahan Baku Keramik di Kabupaten Banjarnegara, 
Provinsi Jawa Tengah

Kelompok Penyelidikan Konservasi

1 Penelitian Mineral Lain dan Mineral Ikutan di Wilayah Pertambangan 
 

Kabupaten Buton, Provinsi 
Sulawesi Tenggara

2 Penelitian Optimalisasi Potensi Bahan Galian di Wilayah Bekas  Tambang/Tailing Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi 
Kalimantan Selatan

3 Penelitian Pengeboran Mineral Ikutan dan Unsur Tanah Jarang  di Lokasi Bekas Tambang, Kabupaten Landak, Provinsi 
Kalimantan Barat

4 Penelitian Mineral Ikutan dan Unsur Tanah Jarang Daerah Bekas 
Tambang 

Kabupaten Sambas, Provinsi 
Kalimantan Barat

5 Penelitian Sebaran Merkuri dan Unsur Logam Berat di Wilayah Pertambangan Rakyat Kabupaten Minahasa Utara, 
Provinsi Sulawesi Utara

6 Penelitian Mineral Lain dan Mineral Ikutan di Wilayah Pertambangan Kabupaten Kotabaru, Provinsi 
Kalimantan Selatan
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Katalog Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan

No Kegiatan Judul Lokasi
Geologi Teknik
Laporan pelayanan, dokumentasi dan penyebaran informasi 

1 Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan 
Data dan Informasi Pengelolaan Basis Data Geologi Teknik

2 Sosialisasi, Workshop dan Bimbingan Teknis 
Bidang Geologi Lingkungan dan Air Tanah

Bimbingan Teknis Sumber Daya Air Tanah dan 
Geologi Lingkungan di Prov. Kalimantan Selatan

Bimbingan Teknis Sumber Daya Air Tanah dan 
Geologi Lingkungan di Madiun di Prov. Jawa Timur

3 Penyelenggaraan Laboratorium dan Sarana 
Penyelidikan

Inventarisasi Data-data Hasil Pengujian 
Laboratorium Mekanika Tanah/Batuan

Data, peta dan rekomendasi penataan ruang 

Pemetaan dan penyelidikan geologi tematik untuk penataan ruang dan pengembangan wilayah

1 Penyelidikan Geologi Teknik untuk 
Menunjang Infrastruktur

Penyelidikan Geologi Teknik Menunjang 
Infrastruktur 

• Jalan Kapan -Eban,Kabupaten Timor 
Tengah Selatan, Nusa Tenggara 
Timur 

• Jalan Lintas Sorong, Kabupaten 
Sorong, Papua Barat

2 Penyelidikan Geologi Teknik Menunjang 
Infrastruktur Jalan Kawasan Pemasok Energi Dieng, Jawa Tengah

3 Penyelidikan Geologi Teknik Menunjang 
Infrastruktur Jalur KA Trans Sulawesi 

• (Bitung-Kombi), Kabupaten 
Minahasa, Sulawesi Utara

• (Kombi-Minanga), Kabupaten 
Minahasa, Sulawesi Utara

4
Penyelidikan Geologi Teknik Menunjang 
Infrastruktur 
(Tahap 1)

di Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 

5
Penyelidikan Geologi Teknik Menunjang 
Infrastruktur  
(Tahap 2)

di Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo, 
Daerah Istimewa Yogyakarta

6 Pemetaan Geologi Teknik Bersistem Pemetaan Geologi Teknik Bersistem - Lembar 

• Teluk Selapan (Kayu Agung), 
Sumatera Selatan

• Manna (Pagar Alam), Sumatera 
Selatan

• Lembar Lombok (Pager Dewa), 
Sumatera Selatan

• Pendopo, Sumatera Selatan
• Lubuk Linggau, Sumatera Selatan
• Arga Makmur, Sumatera Selatan

7
Pemetaan Geologi Teknik Perkotaan pada 
Kawasan Perbatasan, Pusat Kegiatan Wilayah 
dan Nasional serta Pulau Terluar

Pemetaan Geologi Teknik Sistem Perkotaan 
Nasional pada PKN dan PKW 

• Kota Bontang, Kalimantan Timur 
• Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah 

Selatan , Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

• Kota tanjung Selor, Provinsi 
Kalimantan Utara 

• Kota Binjai, Sumatera Utara

8 Pemetaan Geologi Teknik Wilayah Perkotaan 
pada Kawasan Perbatasan NKRI

Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam 
Kota Merauke, Papua

9 Pemetaan Geologi Teknik Kawasan Pulau-
pulau Kecil Terluar Wilayah NKRI

Pulau Morotai, Maluku Utara 
Pulau Bacan, Maluku Utara

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
1 NSPK Bidang Geologi Teknik Penyusunan Draft Pedoman Geologi Teknik

PEMANTAUAN TEKNIS GEOLOGI LINGKUNGAN / GEOLOGI TEKNIK / AIR TANAH
1 Monitoring Geologi Teknik Monitoring Geologi Teknik Penurunan Tanah Daerah Semarang, Provinsi jawa Tengah

Monitoring dan Evaluasi Geologi Teknik Daerah Demak, Jawa Tengah
Data atau model, dan rekomendasi teknis hasil penelitian dan perekayasaan

1. Penyelidikan Geologi Teknik Kasus-kasus 
Bahaya Geologi dan Isu Strategis Nasional

Penyelidikan Bahaya Geologi Teknik Tanah 
Lunak 

• Purwodadi, Kabupaten Grobogan, 
Jawa Tengah 

• Kabupaten Pulang Pisau, 
Kalimantan Tengah
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2 Penyelidikan Geologi Teknik Daerah Rawan 
Gempa 

• Saumlaki, Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat, Maluku

• Kabupaten Alor, Nusa Tenggara 
Timur

3 Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Liquifaksi Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

4 Inventarisasi Geologi Teknik MP3EI Inventarisasi Permasalahan Geologi Teknik 
Koridor - 1 MP3EI Palembang dan Bengkulu

5 Inventarisasi Permasalahan Geologi Teknik 
Koridor - 2 MP3EI Indramayu dan Pekalongan

6 Inventarisasi Permasalahan Geologi Teknik 
Koridor - 3 MP3EI Palangkaraya dan Balikpapan

7 Inventarisasi Permasalahan Geologi Teknik 
Koridor - 4 MP3EI Kendari dan Mamuju

8 Inventarisasi Permasalahan Geologi Teknik 
Koridor - 5 MP3EI Waikabubak dan Waingapu

9 Inventarisasi Permasalahan Geologi Teknik 
Koridor - 6 MP3EI Raja Ampat dan Jayapura

10
Inventarisasi Sebaran Batuan Lempung 
Bermasalah terhadap Infrastruktur di 
Indonesia

11 Inventarisasi Kerusakan Infrastruktur pada 
Batuan Berumur Kuarter di Indonesia

Data atau model, dan rekomendasi teknis hasil penelitian dan perekayasaan 

1 Penelitian Geologi Teknik Penelitian Karakteristik Teknik Lempung 
Formasi Klasafet dan Formasi Klasaman, Kabupaten Sorong, Papua Barat

2 Inventarisasi Kondisi Bawah Permukaan jakarta 
Melalui Pemboran Inti Jakarta

Geologi Lingkungan

PENATAAN RUANG BERBASIS GEOLOGI

1 Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan 

• Bulukumba, Sulawesi Selatan 
• Samarinda, Kalimantan Timur 
• Mamuju, Sulawesi Barat 
• Teluk Bintuni, Papua Barat 
• Brebes, Jawa Tengah
• Mataram, Nusa Tenggara Barat
• Masohi, Maluku

2 Penyelidikan Geologi Lingkungan Regional Penyeldikan Geologi Lingkungan Regional 

• Kabupaten Polewali Mandar, 
Sulawesi Barat 

• Kabupaten Ende, Nusa Tenggara 
Timur

• Kabupaten Manggarai Timur, Nusa 
Tenggara Timur

3 Geologi Lingkungan Tata Ruang Penyusunan Database Kawasan Lindung 
Geologi Indonesia

4 Penyusunan Database Kawasan Bentang Alam 
Karst Indonesia

5 Kajian Pengembang Peran Informasi 
Geohazard untuk Tata Ruang

6 Pengembangan Geoheritage dan Geopark 
Indonesia

7 Inventarisasi Substansi Usulan Regulasi di 
Bidang Geologi Lingkungan

8 Inventarisasi Data dan Pembahasan Substansi 
Tata Ruang

9 Inventarisasi Data dan Pembahasan Substansi 
AMDAL

10 Penyelidikan Geologi Lingkungan Konservasi 
Kawasan Lindung Geologi

Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan 
Lindung Geologi Geopark Rinjani, Nusa Tenggara Barat

11 Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan 
Karst

Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan 
Karst 

• Kabupaten Ogan Komerling Ulu, 
Sumatera Selatan

• Kabupaten Kutai Timur, 
Kalimantan Timur

12 Penyelidikan Geologi Lingkungan untuk Lokasi 
TPA Sampah Penyelidikan Geologi Lingkungan TPA Sampah 

• Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 
• Kabupaten Pekalongan, Jawa 

Tengah
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13 Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan 
Pertambangan

Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan 
Pertambangan 

• Kabupaten Subang, Jawa Barat 
• Kabupaten Bandung Barat, Jawa 

Barat
• Kabupaten Belitung, Bangka 

Belitung
• Kabupaten Bangka Tengah, 

Bangka Belitung

14 Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan 
Resapan

Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan 
Resapan 

• Kabupaten Bandung Utara, Jawa 
Barat

• Kabupaten Bandung Selatan, Jawa 
Barat

15 Inventarisasi Keragaman Geologi Inventarisasi Keragaman Geologi

• Kota Pangkal Pinang, Bangka 
Belitung

• Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe 
Aceh Darussalam

• Kabupaten Bangka Utara, Bangka 
Belitung

• Kabupaten Payakumbuh, 
Sumatera Barat

• Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa 
Tenggara Timur

• Kota Wonosari, Daerah Istimewa 
Yogyakarta

• Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 
• Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
• Kabupaten Pangandaran, Jawa 

Barat 
• Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 
• Bantarujeg, Kabupaten 

Majalengka, Jawa Barat

16 Penyelidikan dan Inventarisasi Geologi 
Lingkungan untuk Kesehatan Masyarakat

Penyelidikan Geologi Lingkungan untuk 
Kesehatan Masyarakat 

• Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 
• Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara 
• Kab. Bandung, Jawa Barat 
• kabupaten pasaman, Provinsi 

Sumatera Barat

17 NSPK Bidang Geologi Lingkungan Penyusunan Draft Pedoman Geologi 
Lingkungan

18 Evaluasi dan Monitoring Geologi Lingkungan Monitoring Lumpur Sidoarjo, Jawa Timur

19 Evaluasi Kawasan Bentang Alam Karst 
• Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 
• Bahorok, Kabupaten Langkat, 

Provinsi Sumatera Utara

20 Evaluasi Geologi Lingkungan Bawah 
Permukaan Jakarta jakarta

Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah
Laporan manajemen, dukungan teknis, dan pelayanan administrasi 

1 Penyelenggaraan Laboratorium dan Sarana 
Penyelidikan

Inventarisasi Data-data Hasil Pengujian 
Laboratorium Mutu Air

2 Inventarisasi Data Hasil Evaluasi Unsur Kimia 
Air Tanah

3 Pengelolaan dan Pengembangan Akreditasi 
Laboratorium Mutu Air

Laporan pelayanan, dokumentasi dan penyebaran informasi

1 Sosialisasi, Workshop dan Bimbingan Teknis 
Bidang Geologi Lingkungan dan Air Tanah

Bimbingan Teknis Sumber Daya Air Tanah dan 
Geologi Lingkungan 

• di Prov. Kalimantan Timur 
• di Prov. Sulawesi Utara

2 Sosialisasi Konservasi Air Tanah CAT Serang-
Tangerang di Prov. Banten

3 Sosialisasi Konservasi Air Tanah CAT Jakarta di Prov. DKI Jakarta

4 Sosialisasi Konservasi Air Tanah CAT Metro-
Kotabumi, di Prov. Lampung

5 Sosialisasi Konservasi Air Tanah di CAT Ngawi-
Ponorogo di Prov. Jawa Timur

6 Sosialisasi Pemanfaatan Air Tanah

Sumur pemboran air tanah 
Sumur Air Bersih
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7 Penyediaan Sarana Air Bersih Melalui 
Pengeboran Air Tanah Dalam (200 Sumur)

Data, peta dan rekomendasi penataan ruang 

1
Pemetaan dan penyelidikan geologi tematik 
untuk penataan ruang dan pengembangan 
wilayah

2 Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan 
Karst

Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan 
Karst di Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah

3 Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan 
Karst 

di Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara 
Timur

4 Pemetaan Hidrogeologi Bersistem Indonesia Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1918 LUMBIS, P. KALIMANTAN

5 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1719,1819 

MALINAU, GUNUNG LEMANG - P. 
KALIMANTAN

6 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1818 NAPAKU - P. KALIMANTAN

7 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1718 SAWAH, P. KALIMANTAN

8 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1817 MUARA WAHAU, P. KALIMANTAN

9 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1717 LENGNAWAN, P. KALIMANTAN

10 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1617,1517

PEG, KAPUAS, PEG. KAPUAS, 
NANGAOBAT, P. KALIMANTAN

11 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1816 MUARA ANCALUNG, P. KALIMANTAN

12 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1716 LANG PAHANGAI, P. KALIMANTAN

13 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1616 PUTUSIBAU, P. KALIMANTAN

14 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1516 SINTANG, P. KALIMANTAN

15 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1615 TENGGARONG, P. KALIMANTAN

16 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1615 TUMBANGHIRAM, P. KALIMANTAN

17 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1615  NAGAPINOH, P. KALIMANTAN

18 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  1514 TUMBANG MANJUL, P. KALIMANTAN

19 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  3014 RANSIKI, P. PAPUA

20 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  2915 SENSAPOR, P. PAPUA

21 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  2914 TEMINABUAN, P. PAPUA

22 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  2913  FAKFAK, P. PAPUA

23 Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:250.000 - 
LEMBAR  3013  WASIOR, P. PAPUA

24 Penyelidikan Konfigurasi Aquifer Cekungan 
Air Tanah

Penyelidikan Konfigurasi Aquifer Cekungan Air 
Tanah (dikontrakkan)

25 penyusunan norma, standar, prosedur dan 
kriteria

26 NSPK Bidang Air Tanah Penyusunan Rancangan Pedoman Imbuhan 
Buatan

PEMANTAUAN TEKNIS GEOLOGI LINGKUNGAN / GEOLOGI TEKNIK / AIR TANAH

1 Pemantauan dan Evaluasi Rekomendasi 
Teknis Air Tanah Cekungan Air Tanah Jakarta Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Barat dan 

Prov. Banten

2 Cekungan Air Tanah Serang Tangerang, Prov. Banten dan Prov. Jawa 
Barat

3 Cekungan Air Tanah Tegal Brebes, Prov. Jawa Barat dan Prov. Jawa 
Tengah
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4 Cekungan Air Tanah Wonogiri Prov. Jawa Tengah dan Prov. Jawa Timur

5 Cekungan Air Tanah Ngawi - Ponorogo, Prov. Jawa Tengah dan Prov. 
Jawa Timur

6 Cekungan Air Tanah Riau, Prov. Riau dan Prov. Sumatera Selatan

7 Pemantauan Muka Air Tanah CAT Jakarta 
(tahap 1) jakarta

8 Pemantauan Muka Air Tanah CAT Jakarta 
(tahap 2) jakarta

9 Pemantauan Muka Air Tanah CAT Jakarta 
(tahap 3) jakarta

Data atau model, dan rekomendasi teknis hasil penelitian dan perekayasaan
1 Sumur Pantau (15 Laporan)

2 Inventarisasi Data Air Tanah Inventarisasi Data Sekunder Air Tanah Kota 
Besar (5 lokasi) 

• Di Pulau Jawa
• Di Luar Pulau Jawa

3 Inventarisasi dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana 
Air Bersih

4 Inventarisasi Data Pemakaian Air Tanah

5 Inventarisasi Data Hidrogeologi Daerah Sulit 
Air

6 Inventarisasi Data Geofisika Daerah Sulit Air

7 Inventarisasi Data Sumur Pantau untuk Data 
Base Air Tanah

8 Inventarisasi Data Rekomendasi Teknis Air 
Tanah

9 Inventarisasi Data Pemohon Sumur Bor di 
Daerah Sulit Air

10
Inventarisasi Data Penampang Sumur Bor Air 
Tanah untuk Data Base Air Tanah (dari Instansi 
non KESDM)

11 Inventarisasi Permasalahan Air Tanah di 
Daerah

12 Inventarisasi Potensi Air Tanah di Daerah 
Sulit Air

Penentuan Titik Lokasi Pemboran Air Tanah 
Dalam

13 > HIDROGEOLOGI (100 Laporan)

14 > GEOLISTRIK (100 Laporan)

15 Penentuan Titik Lokasi Sumur Pantau

16 Belanja Bahan

17 > HIDROGEOLOGI (15 Laporan)

18 > GEOLISTRIK (15 Laporan)


