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Laporan Tahunan Badan Geologi, Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) 
ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban 
atas kegiatan prioritas dan kegiatan penting yang 
dilaksanakan Badan Geologi selama tahun 2017. 

Penyusunan laporan ini memberi gambaran 
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Geologi dalam 
kerangka mendukung Pembangunan Nasional 
sepanjang tahun 2017 melalui KementerianESDM. 
Laporan tahunan ini juga bisa menjadi sarana 
peningkatan alur informasi antara pusat dengan daerah 
serta menambah khazanah informasi bidang geologi 
bagi masyarakat luas dan pihak-pihak terkait.

Badan Geologi sebagai institusi Eselon I di bawah 
KESDM, berupaya melaksanakan kegiatan-kegiatan 
prioritas guna menunjang program yang dicanangkan 
pemerintah, antara lain penyelidikan wilayah 
keprospekan dan potensi sumber daya geologi; 
pengumpulan data geosains; pengeboran air bersih 

KATA 
PENGANTAR
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didaerah 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. 
Laporan ini merupakan perwujudan 
transparansi serta pertanggungjawaban 
kepada masyarakat.

Hasil-hasil kegiatan Badan Geologi tahun 
2017 ini diharapkan dapat menjadi rangkaian 
pencapaian tugas-fungsi Badan Geologi 
di masa yang akan datang, sehingga 
menunjukkan kinerja yang terus meningkat 
kualitasnya dari tahun ke tahun.

   Kepala Badan Geologi
   Kementerian Energi 
   dan Sumber Daya Mineral

              Ir. Rudy Suhendar
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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 
ketahananenergi, lingkungan, adaptasi dan 
mitigasi perubahaniklim, 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. 13 
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 
adalah unit Eselon I di bawah KESDM yang 
mempunyai tugas tugas menyelenggarakan 
penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di 
bidang sumber daya geologi, vulkanologi 
dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan 
geologi lingkungan, serta survei geologi.

Sementara fungsi Badan Geologi adalah 
menyelenggarakan:

a.  penyusunan kebijakan teknis penelitian 
dan penyelidikan di bidang sumber 
daya geologi, vulkanologi dan mitigasi 
bencana geologi, air tanah, dan geologi 
lingkungan, serta survei geologi;

b.  perumusan kebijakan di bidang 
pelayanan sumber daya geologi, 
vulkanologi dan mitigasi bencana 

geologi, air tanah, dan geologi 
lingkungan, serta survei geologi;

c.  pelaksanaan penelitian, penyelidikan, 
dan pelayanan di bidang sumber 
daya geologi, vulkanologi dan mitigasi 
bencana geologi, air tanah, dan geologi 
lingkungan, serta survei geologi;

d.  penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria di bidang penyelidikan 
dan pelayanan sumber daya geologi, 
vulkanologi dan mitigasi bencana 
geologi, air tanah, dan geologi 
lingkungan, serta survei geologi;

e.  pelaksanaan pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi di bidang 
penyelidikan dan pelayanan sumber 
daya geologi, vulkanologi dan mitigasi 
bencana geologi, air tanah, dan geologi 
lingkungan, serta survei geologi; 

f.  pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas di bidang penelitian, 
penyelidikan, dan pelayanan sumber 
daya geologi, vulkanologi dan mitigasi 
bencana geologi, air tanah, dan geologi 
lingkungan, serta survei geologi;

g.  pelaksanaan administrasi Badan Geologi; 
dan 

h.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 
oleh menteri.

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) 
pemegangmandat utamanya adalah: 1) 
sumber daya geologi (PSDMBPdan PSG), 2) 
lingkungan geologi dan air tanah (PATGL dan 

KELEMBAGAAN 
BADAN GEOLOGI
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BKAT),3) mitigasi bencana geologi (PVMBG 
dan BPPTKG), 4) geosains dan geo-informasi 
(PSG, Museum Geologi, PSDMBP,PATGL, dan 
PVMBG), dan 5) tata laksana kepemerintahan 
bidang geologi (SBG).

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 
13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral, Badan Geologi dipimpin oleh Eselon I 
seorang Kepala Badan yang membawahi lima 
unit kerja Eselon II, yaitu:

a.  Sekretariat Badan Geologi;
b.  Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, 

dan Panas Bumi;
c.  Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 

Geologi;
d.  Pusat Air Tanah dan Geologi Tata 

Lingkungan; dan
e.  Pusat Survei Geologi.

Selain susunan organisasi tersebut, di 
lingkungan Badan Geologi juga terdapat 
Satuan Kerja setingkat Eselon II yaitu: 

1. BPPTKG diatur oleh Permen ESDM 
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan 
Pengembangan Teknologi Kebencanaan 
Geologi; 

2. Museum Geologi ditetapkan berdasarkan 
Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Museum Geologi; 

3. Balai Konservasi Air Tanah diatur oleh 
Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Konservasi Air Tanah.



ix





1

Penyelidikan Energi Fosil

Sumber 
Daya 
Energi

Bab 1  
Bab 2  
Bab 3  
Bab 4  
Bab 5            

Penyelidikan Panas Bumi 

Pemutakhiran Sumber 
Daya Energi

Penyiapan Wilayah Kerja 
Migas, CBM dan Panas Bumi
Penyiapan Wilayah Izin Usaha 
Pertambangan Batubara





3

laporan tahunan badan geologi 2017

1.1 Potensi Shale Gas Cekungan Ketungau – 
Melawi

Daerah penelitian terletak di Cekungan 
Ketungau, Cekungan Mandai 
dan Cekungan Melawi di daerah 

Kalimantan Barat yang merupakan Cekungan 
Interkontinen dan secara tektonik merupakan 
bagian dari Paparan Sunda.

Analisis Total Organic Carbon (TOC) 
di cekungan Ketungau-Melawi memiliki 
kandungan karbon sebesar 0.16 wt%- 10.45 
wt% yang termasuk dalam kategori poor-
excellent (Peters dan Cassa, 1994). Hasil 
pyrolysis menunjukkan pyrolysable kerogen 
(S2) dengan nilai 0.10-16.27 mg HC/g rock. 
Nilai S2 tersebut mengindikasi kuantitas 

hidrokarbon dalam kerogen memiliki kategori 
poor-very good(<2.5-20 mg HC/g rock). Hasil 
perhitungan hydrogen index (HI) menunjukkan 
nilai 11.33-267.92 mgHC/g TOC. Nilai HI 
tersebut mengindikasi bahwa terkandung 
kerogen dengan tipe mix kerogen, gas prone 
dan inert kerogen. Hasil pengeplotan nilai 
TOC vs S2 dan HI vs Tmax menunjukkan tipe 
kerogen perconto batuan berupa kerogen 
tipe II/III, III dan IV. Jumlah hidrokarbon bebas 
(S1) pada perconto batuan termasuk dalam 
kategori poor (<0.5 mg HC/g rock) dan fair 
(0.5-1 mg HC/g rock). Nilai PY menunjukkan 
perconto batuan memiliki kategori poor 
hingga very good (PY:0.12-16.52 mg HC/g 
rock). Perconto batuan didominasi nilai PY 
dengan kategori poor.

PENYELIDIKAN 
ENERGI FOSIL 1

Tabel. Karakteristik Shale Gas di Cekungan Melawi dan Ketungau
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1.2 Hubungan Vulkanisme dengan Sistem 
Perminyakan Kalimantan Barat

Daerah penelitian terletak di daerah Sintang 
dan sekitarnya yang secara administrasi ter-
masuk dalam Kabupaten Sekadau, Kabupaten 
Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Me-
lawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu,  Provinsi 
Kalimantan Barat. Cekungan Melawi merupa-
kan cekungan retroarch foreland. Cekungan 
Melawi memiliki panjang kurang lebih 300 km 
dan lebar 100 km.  Luas cekungan ini sekitar 
23.130 km2 dengan bentuk cekungan membu-
jur dengan arah timur tenggara-utara barat-
laut. Cekungan ini mengandung oil hypothesis 
0,333 BBO dan oil speculative 0,277 BBO, serta 
gas hypothesis 0,518 TCF dan gas speculative 
1,3 TCF (Patra Nusa Data, 2006). 

Potensi batuan induk pada Cekungan Me-
lawi ditemukan pada Kelompok Selangkai, 
Formasi Ingar, Formasi Silat, dan kelompok 
Mandai. Keterdapatan rembesan dan gas show 
menunjukkan sistem perminyakan pada cekun-
gan Melawi telah bekerja. Batuan gunungapi 
yang dapat menjadi batuan reservoir hidrokar-
bon ditemukan pada Batuan Gunungapi Raya, 
Batuan Gunungapi Piyabung, Batuan Gunun-
gapi Muller, dan Formasi Payak.

Hasil penelitian ini menunjukkan potensi 
hidrokarbon ditemukan pada bagian selatan 
Cekungan Melawi, yang terletak disekitar area 
forebulge. Pada Formasi Payak ditemukan 
adanya tiga (lead) yang berpotensi untuk di-
lakukan explorasi lebih lanjut seperti pembo-
ran sumur eksplorasi.

1.3 Sistem Perminyakan Pra Tersier Cekungan 
Embaluh Kalimantan Utara

Daerah penelitian terletak di Cekungan 
Embaluh Utara, dimana merupakan cekungan 
Central Range Kalimantan. Secara administratif 
penelitian ini  terletak di dua wilayah provinsi 
yaitu  Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Utara.

Batuan penyusun Cekungan Embaluh Ut-
ara secara lingkungan tektonik  berada pada  
zona prisma akresi (melange). Sementara 
itu materi penyusun batuan di cekungan ini 
banyak berasal dari  oceanic arc. Lingkungan 
pengendapan batuan penyusun di Cekungan 
Embaluh Utara dari laut dalam sampai darat 
yaitu dibagian selatan laut dalam semakin ke 
arah utara semakin ke darat. Secara garis be-
sar serpih Formasi Mentarang memiliki po-
tensi sebagai batuan induk di Cekungan Em-
baluh Utara.

Secara kuantitas, potensi batuan sebagai 
batuan induk memiliki kandungan karbon 
organik dengan kisaran nilai 0.03 wt%  - 0.75 
wt%, nilai ini diperoleh dari analisis TOC. 
Kisaran nilai tersebut termasuk dalam kategori 
poor-fair  (Peters dan Cassa, 1994). Perconto 
dengan nilai TOC rendah atau kategori poor 
didominasi oleh batuan yang telah termetakan. 
Hasil analisis pirolisis menunjukkan nilai S1 
yang merupakan hidrokarbon bebas dalam 
perconto batuan memiliki kisaran 0.01-0.16 
mgHC/g batuan yang termasuk dalam kategori 
poor (Peters dan Cassa, 1994). Nilai S2 pada 
perconto batuan memiliki kisaran 0.06-0.55 

Gambar. 
Ditemukan 
Adanya Tiga Lead 
Hidrokarbon pada 
Formasi Payak
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mgHC/g batuan, sehingga seluruh perconto 
termasuk dalam kategori  poor  berdasarkan 
kuantitas hidrokarbon dalam kerogen (Peters 
dan Cassa, 1994).

Nilai HI perconto batuan  memiliki nilai 
dengan kisaran  9-233 mgHC/gTOC yaitu 
memiliki kualitas kerogen tipe II/III, tipe III 
dan tipe IV. Tipe II/III terdapat pada perconto 
FS62A yang berupa meta-serpih dari Formasi 
Mentarang, penentuan kualitas ini harus 
dikorelasikan dengan kuantitas hidrokarbon 
yang terkandung dalam batuan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya minyak maupun 
gas yang dihasilkan oleh batuan sebagai batuan 
induk.  Dari hasil pengeplotan pada diagram  S2 
vs TOC dan HI vs Tmax seluruh perconto juga 
menunjukkan batuan memiliki kualitas kerogen 
tipe II/III, tipe III, dan tipe IV.

Perconto batuan  dilakukan analisis pirolisis 
untuk mengetahui besar nilai Tmax sebagai 
indikasi kematangan termal dari perconto 
tersebut memiliki nilai Tmax dengan kisaran 
345°C-560°C. Nilai ini menunjukkan perconto 
memiliki tingkat kematangan dari  belum  
matang hingga overmature  (Peters dan 
Cassa, 1994). Potensi batuan induk yang 
bisa diharapkan sebagai batuan induk di 
di Cekungan Embaluh Utara adalah serpih 
dari Formasi Mentarang yang mempunyai 
kandungan material organik yang sedang – 
baik sebagai batuan yang memiliki kekayaan 

Tabel. Potensi Sistem Petroleum Pra Tersier Cekungan 
Embaluh Utara

material organik. Kematangannya juga sudah 
menunjukkan hasil yang cukup matang. Dilihat 
dari nilai S2 yang mencapai 0,24 maka potensi 
serpih dari Formasi Mentarang mempunyai 
potensi yang cukup baik.

1.4 Akuisisi Seismik 2D Marin Arafura Selatan, 
Selaru dan Buru

Tahun 2017 Badan Geologi telah melakukan 
pekerjaan akuisisi seismik 2D dengan 
wilayahnya meliputi Arafura Selatan, Selaru 
dan Buru. Salah satu di antara kegiatan tersebut 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Akuisisi Seismik Arafura Selatan
Akuisisi Data Seismik 2D Marin dilakukan 

di Laut Arafura Bagian Selatan, Kabupaten 
Merauke, Provinsi Papua. Total panjang lintasan 
(full fold) secara keseluruhan adalah 1603,688 
km. Lintasan pengambilan data sebanyak 8 
(delapan) lintasan.   

No Nama Lintasan X1 Y1 X2 Y2

1 ARSEL-1 09°50.276'S 137°48.407'E 08°34.815'S 139°01.755'E

2 ARSEL-2 10°02.569'S 138°12.557'E 08°47.500'S 139°25.656'E

3 ARSEL-3 10°15.301'S 138°36.266'E 09°00.000'S 139°45.500'E

4 ARSEL-4 10°30.580'S 138°58.295'E 09°23.897'S 140°02.693'E

5 ARSEL-5 08°46.613'S 138°37.862'E 09°39.785'S 140°18.618'E

6 ARSEL-6 08°59.007'S 137°49.896'E 10°04.555'S 139°54.084'E

7 ARSEL-7 09°07.793'S 137°20.125'E 10°18.456'S 139°28.105'E

8 ARSEL-8 09°40.670'S 137°23.952'E 08o51.747'S 138°11.010'E

Tabel.Koordinat Lintasan Seismik 2D Marin Laut Arafura Bagian Selatan
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Gambar. Peta Preplot Lintasan dan 
Shooting Plan Akuisisi Seismik 2D 
Marin Laut ArafuraBagian Selatan

Gambar. Final stack  lintasan Arsel 04

Gambar. Contoh miss tie qc seismik Arafura Selatan
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1.5. Penyelidikan Batubara 

Pada tahun 2017, Badan Geologi melakukan 
kegiatan penyelidikan batubara, gambut dan 
gas metana batubara (Coal Bed Methane) 
berupa survei tinjau gambut, survei seismik 
batubara, prospeksi batubara, eksplorasi 
umum batubara, dan pengeboran dalam untuk 
evaluasi CBM dan batubara bawah permukaan. 
Kegiatan penyelidikan tersebut dilakukan di 13 
lokasi, yaitu: 
a. Survei tinjau gambut: 

1. Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
2. Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan 

Barat
3. Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi 

Kalimantan Tengah
b. Survei Seismik Batubara:

1. Daerah Sidomakmur, Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

2. Daerah Sungai Santan, Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

c. Prospeksi Batubara:
1. Daerah Padang Bindu dan sekitarnya, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi 
Sumatera Selatan

2. Daerah Kemumu dan Sekitarnya, 
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

3. Daerah Jonggon dan sekitarnya, 
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi 
Kalimantan Timur

4. Daerah Tommo dan sekitarnya, Kabupaten 
Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

5. Daerah Sungai Rengas dan sekitarnya, 
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi

6. Daerah Long Bagun dan sekitarnya, 
Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi 
Kalimantan Timur

d. Eksplorasi Umum Batubara Daerah Bonehau 
dan sekitarnya, Kabupaten Mamuju, Provinsi 
Sulawesi Barat

e. Pengeboran Dalam untuk Evaluasi Potensi 
CBM dan Batubara Bawah Permukaan, 
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi 
Sumatera Selatan.
Dari ketigabelas kegiatan tersebut, 1 (satu) 

kegiatan di antaranya dijelaskan sebagai 
berikut: 

Survei Tinjau Gambut, Kabupaten Kubu Raya, 
Provinsi Kalimantan Barat

Lokasi kegiatan secara regional berada di 
Cekungan Melawi-Ketungau yang terletak pada 
Paparan Sunda dengan morfologi endapan 
Kuarter dataran rendah. Formasi pembawa 
endapan gambut di daerah penyelidikan dari 
Formasi Sekayam berumur Oligosen Bawah. 

Hasil penyelidikan dilakukan 59 titik bor 
gambut. Secara megaskopis endapan gambut 
di daerah penyelidikan diklasifikasikan sebagai 
ombrogenous peat atau gambut dataran 
rendah. Terdapat empat blok prospek gambut 
daerah penyelidikan, yaitu Blok Rasau Jaya, 
Blok Ambawang, Blok Terentang, dan Blok 
Padang Tikar.

Gambar. Final stack Lintasan BURU 01-06 zoom 1
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Gambar Peta sebaran gambut Kabupaten Kubu Raya

Data sebaran gambut di Blok Rasau Jaya 
didapatkan dari hasil 16 titik bor, dengan 
ketebalan bervariasi mulai 0,5 hingga >6,5 
m. Data sebaran gambut di Blok Ambawang 
didapatkan dari hasil 12 titik bor, dengan 
ketebalan bervariasi mulai 0,5 hingga 4,0 
m. Data sebaran gambut di Blok Terentang 
didapatkan dari hasil 20 titik bor, dengan 
ketebalan bervariasi mulai 0,5 hingga 5,0 m. 
Data sebaran gambut di Blok Padang Tikar 
didapatkan dari hasil 11 titik bor, dengan 
ketebalan antara 0,5 hingga >9,0 m. Nilai kalori 
gambut antara 4.781 – 5.145 kal/gr.

Luas sebaran gambut di daerah penyelidikan 
sebesar 119.384,24 hektar menghasilkan 
sumber daya gambut sebesar 244.380.257 

ton.  Potensi gambut Kabupaten Kubu Raya 
ini dapat digunakan sebagai cadangan energi 
alternatif pada masa yang akan datang sebagai 
pembangkit listrik tenaga uap, menghasilkan 
energi listrik sebesar 120 MW selama 53,73 
tahun. Berdasarkan nilai kalorinya, Blok 
Padang Tikar (5.145 kal/gr) dan Blok Rasau Jaya 
(5.030 kal/gr) menarik untuk ditindaklanjuti, 
sedangkan berdasarkan luas sebarannya, Blok 
Rasau Jaya (48.913,5 hektar) dan Blok Terentang 
(38.974,6 hektar) dapat direkomendasikan 
untuk ditinjaklanjuti untuk tahap penyelidikan 
berikutnya.
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PENYELIDIKAN 
PANAS BUMI

Pada tahun 2017, Badan Geologi 
melakukan kegiatan penyelidikan 
panas bumi berupa Survei 

Pendahuluan Awal Geologi dan Geokimia, 
Survei Aliran Panas, survei terpadu geologi, 
geokimia dan geofisika (3G), survei 
magnetotellurik (MT), survei time domain 
elektromagnetik (TDEM), dan Pengeboran 
Sumur Landaian Suhu di 20 lokasi. Ke-20 lokasi 
tersebut yaitu: 
a. Survei Pendahuluan Awal Geologi dan 

Geokimia:
1. Seko-Rampi, Kabupaten Luwu Utara, 

Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh
3. Lompo Batang - Bawakaraeng, 

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi 
Selatan

4. Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah
b. Survei Aliran Panas:

1. Surian, Kabupaten Solok, Provinsi 
Sumatera Barat

2. Gunung Sago, Kabupaten Tanah Datar, 
Provinsi Sumatera Barat

c. Survei Terpadu Geologi, Geokimia, dan 
Geofisika:
1. Gou Inielika, Kabupaten Ngada, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur
2. Nage, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur
3. Surian, Kabupaten Solok, Provinsi 

Sumatera Barat
4. Barru, Kabupaten Barru, Provinsi 

Sulawesi Selatan

5. Gimpu Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi 
Tengah

6. Pincurak, Kabupaten Pasaman Barat, 
Provinsi Sumatera Barat

d. Survei Magnetotellurik (MT) dan Time 
Domain Electromagnetics (TDEM):
1. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, 

Provinsi Sumatera Utara
2. Songa Wayaua, Kabupaten Halmahera 

Selatan, Provinsi Maluku Utara
3. Nage, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT
4. Lokop, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi 

Aceh
5. Maritaing  Di Wilayah Kabupaten Alor, 

Propinsi Nusa Tenggara Timur
6. Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur
e. Pengeboran Sumur Landaian Suhu:

1. Panti, Provinsi Sumatera Barat
2. Gunung Sirung – Pulau Pantar, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur
Dari 20 kegiatan tersebut, 2 (dua) kegiatan 

diantaranya dijelaskan sebagai berikut: 

2.1. Survei Terpadu Geologi, Geokimia 
dan Geofisika Daerah Panas Bumi Nage, 
Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara 
Timur

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari 
survei pendahuluan, terhadap keberadaan 
potensi panas bumi yang terkait dengan pola 
penyebaran aktivitas vulkanik yang terdapat di 
Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2
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Secara umum, litologi daerah penyelidikan 
dapat dibagi atas lima periode aktivitas 
vulkanisme. Gejala struktur yang berkembang 
di permukaan antara lain sesar berupa sesar 
normal berarah utara-selatan, baratlaut-
tenggara dan baratdaya-timurlaut yang 
membentuk rim kaldera dan rim kawah.  

Manifestasi panas bumi di daerah Nage 
dikelompokkan menjadi delapan kelompok 
yang terdiri dari fumarola, batuan ubahan, 
air panas, dan batuan ubahan. Kedelapan 
kelompok tersebut yaitu Wolo Puti (fumarola 
dan batuan alterasi), Nage (mataair panas), Keli 
(mataair panas), Air Panas Borani, Air Panas 
Bena, Air Dingin Bena, Air Dingin Wae Puti, dan 
Air Panas Boba. Indikasi keberadaan sistem 
panas bumi di daerah Nage dicirikan dengan 
kemunculan mata air panas di permukaan 
dengan temperatur antara 35°C hingga 80°C 
dan fumarola di Wolo Puti bertemperatur 98°C.

Hasil analisis diagram segitiga Cl-SO4-
HCO3, sampel Air Panas Nage 1, Nage 2, Keli 
2, bertipe sulfat-klorida (indikasi air vulkanik), 
Air Panas Keli 1, Borani, Boba dan Air dingin 
Wae Puti bertipe air sulfat (indikasi steam 
heated  water), sedangkan Air Hangat Bena, 
bertipe air bikarbonat (indikasi tercampur 

air permukaan lebih dominan dari pada air 
yang berasal dari fluida panas). Pada diagram 
segitiga Na-K-Mg, semua air panas terletak 
pada zona immature water (indikasi tercampur 
air permukaan lebih dominan dari pada air 
fluida panas). Pada diagram segitiga Cl-Li-B, 
posisi mata air panas berada pada zona pojok 
tengah diagram segitiga yang menunjukkan 
keterdapatan pemunculan mata air panas Nage 
dan sekitarnya berada di lingkungan vulkanik 
yang diimbangi oleh pencampuran dengan 
sedimen, terutama letak Air Panas Boba yang 
ada dipojok boron sebagai indikasi pengaruh 
sedimennya lebih dominan.

Semua sampel air panas, air hangat, dan air 
dingin di daerah Nage dan sekitarnya terletak 
pada elevasi berbeda, namun posisi isotop 
letaknya hampir berimpit pada titik yang sama 
mendekati garis MWL. Hal ini menunjukkan 
bahwa air tersebut didominasi oleh air meteorik 
atau air permukaan. Terjadinya interaksi antara 
fluida panas dengan batuan yang dilaluinya 
tidak menyebabkan terjadinya pengayaan 18O, 
atau tidak ada reaksi substitusi oksigen 18 dari 
batuan, dengan oksigen 16 dari fluida panas, 
pada saat terjadi interaksi fluida panas dengan 
batuan sebelum muncul ke permukaan, yang 

Gambar. Peta geologi daerah panas bumi Nage
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berarti tidak ada kemungkinan air panas yang 
berasal langsung dari kedalaman (deep water).  

Daerah panas bumi Mataloko memiliki 
kesamaan kondisi geologi dengan Nage yang 
berasosiasi dengan lingkungan vulkanik. Hal 
ini menjadi pertimbangan untuk menentukan 
temperatur reservoir di daerah panas bumi 
Nage. Reservoir dangkal di Mataloko memiliki 
temperatur sebesar 230oC sehingga reservoir 
Nage juga diasumsikan bertemperatur 230oC 
yang termasuk dalam klasifikasi temperatur 
tinggi. 

Model gaya berat 3D memperlihatkan 
adanya bodi berdensitas tinggi di bagian bawah 
mata air panas Nage dan bodi berdensitas 
rendah di bagian bawah Wolo Puti dan Wolo 
Bobo ke arah baratlaut. Bodi berdensitas tinggi 
tersebut diinterpretasikan sebagai batuan 
intrusi pembentuk aktivitas vulkanik di Wolo 
Deru, Wolo Batulab, dan Wolo Piu. Sedangkan 
bodi berdensitas rendah diduga merupakan 
batuan intrusi pembentuk aktivitas kerucut 
sinder di Wolo Manulalu, Wolo Puti dan 
Wolo Bobo. Kontras antara bodi berdensitas 
tinggi dan rendah yang terletak di antara 

mata air panas Keli dan Fumarola Wolo Puti 
mengindikasikan adanya struktur sesar yang 
menjadi pembatas antara aktivitas vulkanisme 
di bagian selatan (Wolo Deru, Wolo Batulaba, 
Wolo Piu dan sekitarnya) dan aktivitas kerucut 
sinder di bagian utara (Wolo Puti, Wolo Bobo, 
Wolo Manulalu, dan sekitarnya).

Di sebelah selatan mata air panas Nage, 
Bena, dan Keli terdapat bodi berdensitas 
sedang yang membentuk elips berarah hampir 
barat-timur. Bodi tersebut diduga merupakan 
zona ablasan yang berkaitan dengan aktivitas 
vulkanisme post kaldera. Pada zona tersebut 
diperkirakan terdapat banyak kekar sehingga 
batuan memiliki permeabilitas yang tinggi.

Peta tahanan jenis AMT pada kedalaman 
200 m, 300 m, 400 m, dan 500 m secara umum 
memperlihatkan pola sebaran nilai tahanan 
jenis yang serupa, dan memperlihatkan sebaran 
nilai tahanan jenis rendah (<20 Ohm.m) 
di sebelah utara mataair panas Nage yang 
menerus hingga ke utara melewati Mataair 
Panas Keli dan Fumarola Wolo Puti dengan pola 
membuka ke arah utara. Sebaran nilai tahanan 
jenis rendah tersebut mengindikasikan adanya 

Gambar. Model gaya berat 3D daerah Nage

zona konduktif yang diduga berasosiasi 
dengan batuan ubahan, khususnya yang 
berdekatan dengan lokasi kemunculan 
mata air panas ataupun fumarole. 

Pada kedalaman 500 m terdapat 
perubahan nilai tahanan jenis di sekitar 
mata air panas Nage, pada kedalaman 
yang lebih dangkal, dengan tersebar 
nilai tahanan jenis rendah. Sedangkan 
pada kedalaman 500 m tersebar 
nilai tahanan jenis sedang (10-50 
Ohm.m) yang diduga merupakan zona 
transisi antara zona konduktif (batuan 
penudung) dengan zona bertemperatur 
tinggi (reservoir). Perubahan nilai 
tahanan jenis tersebut tidak terlihat 
di sekitar Fumarola Wolo Puti yang 
mengindikasikan zona konduktif 
(batuan penudung) di daerah tersebut 
lebih tebal dibandingkan dengan 
batuan penudung di sekitar mata air 
panas Nage.
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Gambar. Peta sebaran tahanan jenis daerah panas bumi Nage

Sistem Panas Bumi Nage berada pada 
lingkungan vulkanik komplek dan vulkanisme 
Gunung Inie Rie sebagai gunungapi 
stratovulkano. Masih aktifnya aktivitas vulkanik 
Gunung Inie Rie dengan magmatismenya 
terpusat di puncak Gunung Inerie, 
mengakibatkan sistem hidrotermalnya belum 
terbentuk. Didukung juga dengan keberadaan 
struktur sesar oblique berarah baratlaut-
tenggara di sebelah timur Gunung Inie Rie yang 
berfungsi sebagai penyekat atau pembatas 
sistem vulkanik Gunung Inie Rie dengan 
keberadaan manifestasi panas bumi di sebelah 
timurnya.

Gambar. Model tentatif sistem panas bumi Nage

Sumber panas yang membentuk sistem 
panas bumi Nage diperkirakan adalah sisa 
panas yang berasosiasi dengan vulkanisme 
berumur Kuarter yaitu vulkanisme Wolo Piu 
dan Bena. Batuan yang diperkirakan sebagai 
batuan reservoir diduga adalah batuan produk 
Vulkanik Tua berumur Tersier. Batuan tersebut 
dianggap cukup baik sebagai reservoir karena 
telah mengalami deformasi dan berupa zona 
hancuran yang diakibatkan oleh aktivitas 
sesar sehingga memiliki permeabilitas yang 
baik. Reservoir pada sistem panas bumi Nage 
terdapat di kedalaman 500 m yang memanjang 
dari bawah manifestasi Nage sampai ke 
manifestasi Keli. 

Berdasarkan data geologi permukaan, 
sebaran batuan ubahan yang cukup luas 
terutama di bagian tengah kaldera depresi 
diduga sebagai salah satu aspek yang 
menghalangi keluarnya fluida ke permukaan. 
Zona upflow berkaitan dengan munculnya 
manifestasi seperti air panas Keli dan air panas 
Nage dengan tipe sulfat. Berdasarkan data 
lapangan, zona upflow diduga berada di sekitar 
mata air panas Keli dan mata air panas Nage.
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Gambar. Kompilasi dan keprospekan panas bumi daerah Nage

Berdasarkan data geokimia dan pertim-
bangan aspek geologi, temperatur reservoir 
diperkirakan sebesar 230°C. Hasil survei ter-
padu geologi, geokimia, dan geofisika mem-
perlihatkan bahwa daerah prospek panas bumi 
Nage terletak di sekitar mata air panas Nage 
dan mata air panas Keli dengan luas 7,5 km2. 
Berdasarkan hasil perhitungan potensi dengan 
menggunakan metode volumetrik, daerah pa-
nas bumi Nage memiliki potensi energi sebe-
sar 30 MWe dan termasuk pada kelas sumber 
daya hipotetis. Sesuai dengan sistem panas 
bumi daerah Nage disimpulkan merupakan 
sistem panas bumi high temperature, dengan 
nilai sumber daya yang cukup potensial, oleh 
karena itu direkomendasikan untuk dilakukan 
survei magnetotelurik untuk mempertegas 
daerah prospek dan sistem panas buminya ser-
ta sistem reservoir. 

2.2. Survei Magnetotelurik dan TDEM daerah 
Panas Bumi Songa Wayaua, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Secara administratif, daerah penyelidikan 
panas bumi Songa-Wayaua berada di Desa 

Tawa, Desa Songa dan Desa Wayaua, Kecama-
tan Bacan Timur. Luas ± 12,5 x 14,5 km2. Keg-
iatan ini merupakan tindak lanjut hasil penye-
lidikan geologi, geokimia dan geofisika terpadu 
(3G) tahun 2006 dimana diperoleh potensi en-
ergi panas bumi sebesar 140 MWe.

Model tahanan jenis hasil inversi 2-D dari 
lintasan 2, 3, dan 4 yang melewati manifes-
tasi Songa Wayaua, memiliki lapisan tahanan 
jenis rendah <30 Ohm.m dengan ketebalan 
bervariasi 500 m hingga 1.000 m diperkirakan 
berasosiasi batuan ubahan yang terbentuk aki-
bat fluida panas naik kepermukaan sehingga 
telah terubahkan. Hasil model lintasan 5 juga 
terlihat adanya lapisan tahanan jenis rendah 
<30 Ohm.m sepanjang lintasan dengan  den-
gan ketebalan 600 hingga 1.250 m. Lapisan ta-
hanan rendah ini kemungkinan masih sebagai 
bagian dari batuan ubahan yang terbentuk aki-
bat adanya aktivitas hidrotermal. 

Model tahanan jenis lintasan 6 dan 7 juga 
memiliki lapisan tahanan jenis rendah <30 
Ohm.m dengan ketebalan bervariasi 500 hingga 
1.250 m. Pada lintasan 6, body bertahanan 
jenis tinggi di bagian tenggara lintasan hampir 
bersesuaian dengan keberadaan kedua struktur 
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geologi berarah baratdaya-timurlaut. Lintasan 
8 dan 9 juga terlihat adanya lapisan tahanan 
jenis rendah <30 Ohm.m dengan ketebalan 
bervariasi 500 hingga 1.500 m. Pada bagian 
tengah lintasan 8, lapisan tebal tahanan jenis 
rendah <30 Ohm.m yang memiliki ketebalan 
hingga 1.000 m yang dibatasi oleh keberadaan 
kedua struktur yang berarah baratdaya-
timurlaut. Pada bagian baratlaut lintasan 9, 
lapisan tahanan jenis rendah <30 Ohm.m, yang 
memiliki ketebalan hingga 1.000 m merupakan 
kemenerusan dari lapisan tebal tahanan jenis 
rendah lintasan 8.  

Hasil model inversi-2D pada semua 
penampang lintasan dengan  sebaran nilai 
tahanan jenis secara lateral, pada kedalaman 
250 hingga 1.000 m relatif didominasi oleh 
sebaran nilai tahanan jenis rendah <30 Ohm.m. 
Pada kedalaman 250 dan 500 m, sebaran 
tahanan jenis rendah <30 Ohm.m relatif 
berarah baratdaya-timurlaut dan baratlaut-
tenggara yang melingkupi keberadaan mata 
air panas di sepanjang bibir pantai dan tanah 
panas diantara titik MTSW-12 dan MTSW-13.

Secara umum sebaran tahanan jenis rendah 
<30 Ohm.m di sepanjang  bibir pantai yang 
melingkupi manifestasi dan meluas ke arah 
baratdaya sepanjang struktur geologi diduga 
sebagai lapisan penudung hingga kedalaman 
500 m, kecuali di sekitar mata air panas Babale 
Langsa  yang terlihat hingga kedalaman 1.250 
m. Pada kedalaman 750 m diperkirakan sebagai 
zona top reservoir di sekitar mata air panas 

Gambar. Model Tahanan Jenis Lintasan 6, 7, 8, dan 9

Pele-Pele Pesisir dan Pele-Pele Besar. Pada 
Kedalaman 1.000 dan 1.250 m, area tersebut 
diduga sebagai reservoir tempat fluida panas 
terkumpul, sedangkan pada kedalaman 1.500 
m diduga sebagai zona transisi reservoir dan 
sumber panas. Pada kedalaman 2.000 m area 
tersebut menjadi tahanan jenis tinggi yang 
diinterpretasikan sebagai sumber panas dari 
sistem panas bumi Songa Wayaua. 

Fluida magmatik sebelum naik kepermukaan 
akan berinteraksi dengan batuan sekitarnya 
sehingga menyebabkan batuan disekitarnya 
telah terubah. Lapisan tahanan jenis rendah 
<30 Ohm-m disekitar manifestasi Pele-Pele 
Pesisir, Pele-Pele Besar, dan Babale Langsa 
diduga sebagai formasi batuan penudung 
dengan ketebalan bervariasi 500 – 1250 
meter. Reservoir adalah lapisan batuan 
bersifat permeable dan memiliki porositas 
tinggi dan berfungsi sebagai wadah untuk 
menyimpan fluida panas. Keberadaan anomali 
tahanan  jenis sedang >30 Ohm-m di antara 
Bukit Langsa dan Gunung Pele atau di sekitar 
mata air panas Pele-Pele Besar pada kedalaman 
750 meter diinterpresikan sebagai top reservoir 
dari sistem panas bumi Songa Wayaua. 

Estimasi potensi panas bumi di daerah 
Songa Wayaua dengan menggunakan metode 
volumetrik (Lump Param) dan asumsi tebal 
reservoir 1250 meter, recovery factor sebesar 
25%, faktor konversi 10%, dan lifetime selama 
30 tahun. Luas area prospek sebesar 8 km2, 
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Gambar. Kompilasi 
sebaran tahanan 
jenis batuan

temperatur reservoir diduga sebesar 260°C, 
temperatur cut-off sebesar 180°C, sehingga 
diperoleh potensi sebesar 62 MWe termasuk 
kelas cadangan terduga. Berdasarkan 

nilai potensi panas bumi maka daerah 
Songawayauwa cukup menarik diajukan untuk 
Rekomendasi Wilayah Kerja.

Gambar. Peta 
kompilasi keprospekan 
panas bumi Songa 
Wayaua
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Gambar. Peta Geologi 
Daerah Panas Bumi 
Alue Calong, Kab. Pidie

Stratigrafi daerah penelitian dikelompokan menjadi lima satuan batuan dari umur tua ke 
muda, yaitu: satuan meta-vulkanik, satuan lava andesit, satuan lava basal, satuan sedimen, 
dan endapan permukaan (aluvial). Struktur geologi yang berkembang di lapangan berupa zona 
kekar pada singkapan batuan dan dari analisis landsat menunjukkan pola kelurusan berarah 
barat laut-tenggara dan barat-timur yang diduga merupakan sesar yang mengontrol munculnya 
manifestasi air panas Alue Calong dan Beungga.

Gambar. Peta Kompilasi Geosains Daerah Panas Bumi Pincurak
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PEMUKTAHIRAN 
SUMBER DAYA 
ENERGI

Pemutakhiran data dan neraca sumber 
daya energi tahun 2017 dilakukan 
untuk melengkapi data sumber daya 

energi baik energi fosil (minyak, gas, batubara, 
gas metana batubara) maupun panas bumi. 
Selain itu juga dilakukan untuk mengetahui 
sebaran dan kualitas komoditi di seluruh 
Indonesia sehingga dapat digunakan untuk 
kegiatan lanjutan maupun untuk berbagai 
kepentingan lainnya. 

3.1. Pemutakhiran Basis Data dan Neraca 
Sumber Daya Batubara, Gambut, dan Gas 
Metana Batubara

Pemutakhiran data dan neraca sumber daya 
batubara, gambut, dan gas metana batubara 
tahun 2017 dilakukan dengan menggunakan 
data yang berasal dari data internal hasil 
penyelidikan Pusat Sumber Daya Mineral, 
Batubara dan Panas Bumi dan data eksternal 
berupa laporan Rencana Kerja dan Anggaran 
Biaya (RKAB) dan rekapitulasi data sumber 
daya dan cadangan perusahaan pemegang 
PKP2B sebanyak 74 perusahaan, IUP sebanyak 
960 IUP PMDN dan 25 IUP PMA dari Direktorat 
Jenderal Mineral dan Batubara dan Direktorat 
Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Hasil kegiatan pemutakhiran data tahun 
2017 berupa penambahan 205 lokasi baru 
sehingga total lokasi menjadi 1.234 lokasi yang 

tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Jawa bagian 
barat, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, 
Maluku, dan Papua. Selain penambahan 
lokasi, juga terdapat perubahan nilai sumber 
daya batubara dan cadangan batubara. Total 
nilai sumber daya batubara Indonesia sampai 
dengan Desember 2017 sebesar 124.660,08 
juta ton, terdiri dari sumber daya hipotetik 
sebesar 4.587,63 juta ton, sumber daya 
tereka sebesar 40.731,01 juta ton, sumber 
daya terunjuk sebesar 38.785,48 juta ton, 
dan sumber daya terukur sebesar 42.555,95 
juta ton. Berdasarkan kalorinya sumber daya 
batubara Indonesia terdiri dari sumber daya 
kalori rendah (< 5100 kal/gr, adb) sebesar 
42.675,18 juta ton (34,23%), kalori sedang 
(5100 – 6100 kal/gr, adb) sebesar 67.373,34 
juta ton (54,04%), kalori tinggi (6100 – 7100 
kal/gr, adb) sebesar 11.733,13 juta ton 
(9,41%), dan kalori sangat tinggi (> 7100 kal/
gr, adb) sebesar 2.878,43 juta ton (2,30%). 
Total cadangan batubara Indonesia tahun 
2017 sebesar 26.214,30 juta ton, terdiri dari 
cadangan terkira sebesar 12.301,09 juta 
ton sedangkan cadangan terbukti sebesar 
13.913,20 juta ton. Sumber daya batubara 
untuk tambang dalam tahun 2017 sebesar 
43.082,88 juta ton. Nilai sumber daya dan 
cadangan batubara di tahun 2017 mengalami 
penurunan, dikarenakan adanya penurunan 
aktivitas eksplorasi dan produksi batubara.

3
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Nilai sumber daya gambut hasil PSDMBP 
hingga tahun 2017 sebesar 10.323,20 juta ton 
gambut kering dengan nilai kalori berkisar dari 
1405 – 5950 kal/gram (adb). Pemutakhiran 

Gambar. Sumber daya dan cadangan batubara Indonesia 
2013 – 2017

Gambar. Sumber daya batubara tambang dalam Indonesia 
2013 – 2017

data sumber daya gambut dilakukan kembali 
ditahun 2017 setelah vakum selama 5 tahun 
sejak tahun 2012. 

Nilai sumber daya gas metana batubara 
tahun 2017 sebesar 72,4876 Tcf, terdiri dari 
0,1508 Tcf hasil kegiatan PSDMBP dan 72,3368 
Tcf merupakan data rekapitulasi sumber daya 
cadangan Wilayah Kerja GMB dari SKK Minyak 
dan Gas Bumi. Sumber daya GMB mengalami 
penurunan karena pemutakhiran data sumber 
daya GMB oleh PSDMBP mengalami evaluasi 
kembali sehingga terdapat perbedaan format 
tabel perhitungan. Sumber daya GMB hasil 
kegiatan PSDMBP memiliki nilai yang rendah 
karena pada proses penghitungannya dibatasi 
oleh coverage area yang tidak luas atau belum 
mencakup satu cekungan.

Gambar. Sumber daya gambut Indonesia tahun 2010 – 2012 
dan 2017

Tabel. Sumber daya GMB tiap cekungan tahun 2017
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Gambar. Sumber daya GMB Indonesia tahun 2016 – 2017

Pemutakhiran data dan neraca sumber 
daya batubara, gambut, dan GMB Indonesia 
perlu terus dilakukan setiap tahunnya guna 
mendapatkan data yang lebih lengkap dan 
akurat. Data eksternal yang berasal dari data 
IUP batubara belum seluruhnya terdata dalam 
neraca sumber daya dan cadangan batubara 
Indonesia, sehingga diperlukan koordinasi 
antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 
dan perusahaan guna mendapatkan status 
sumber daya dan cadangan batubara Indonesia 
yang sebenarnya.

Gambar. Peta Sebaran Lokasi Batubara Indonesia 2017



20

Pemuktahiran Sumber Daya Enegi

Gambar. Peta Sebaran Lokasi Gambut Indonesia 2017

Gambar. Peta Lokasi Penyelidikan GMB 2017
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Gambar. Peta WK GMB 2017

3.2.    Pemutakhiran Data dan Neraca Sumber 
Daya Panas Bumi

Pemutakhiran data dan neraca sumber daya 
energi panas bumi tahun 2017 dilakukan melalui 
proses pengisian formulir basis data panas bumi 
dari laporan kegiatan penyelidikan tahun 2016 
sebanyak 16 laporan dan 1 laporan penugasan 
survei pendahuluan (PSP) dengan melakukan 
verifikasi data dan koordinat lokasi potensi 
panas bumi serta pemutakhiran perhitungan 
potensi dari hasil penyelidikan tahun 2017. 
Hasil penyelidikan panas bumi tahun 2017 
berupa penambahan sumber daya spekulatif 
hasil survei pendahuluan, peningkatan status 
sumber daya spekulatif menjadi hipotetik hasil 
survei rinci 3G dan peningkatan status sumber 
daya hipotetik menjadi cadangan mungkin 
dari hasil survei magnetotelurik. Jadi terdapat 

peningkatan persentasi lokasi yang telah 
dilakukan penyelidikan rinci menjadi 40% atau 
bertambah 1% dari tahun 2016.

Berdasarkan pemutakhiran database dan 
potensi panas bumi tersebut, diperoleh status 
potensi energi panas bumi Indonesia hingga 
akhir Desember 2017 sebesar 11.073 MWe 
pada kelas sumber daya, 17.435 MWe pada 
kelas cadangan. Adapun jumlah lokasi potensi 
panas bumi menjadi 342 lokasi yang merupakan 
hasil penambahan 11 lokasi baru dari 331 lokasi 
pada tahun 2016. Kapasitas terpasang energi 
panas bumi hingga akhir tahun 2017 sebesar 
1808.5 MW atau 11% dari total cadangan yang 
dibangkitkan dari 12 wilayah kerja panas bumi 
(WKP), dengan penambahan kapasitas pada 
tahun 2017 sebesar dari 55 MW dari WKP 
Ulubelu dan 2x110 MW dari WKP Sarrulla. 
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Gambar. Tahapan Penyelidikan Potensi Panas Bumi Status 2017

Tabel. Status Potensi Panas Bumi Tahun 2017

No Pulau No Lokasi
 Energi (MWe)

TerpasangSumber Daya Cadangan
Spekulatif Hipotetis Mungkin Terduga Terbukti

1 Sumatera 98 2817 1917 5065 930 917 452
2 Jawa 73 1410 1689 3949 1373 1865 1224
3 Bali 6 70 22 122 110 30 0
4 Nusa Tenggara 28 225 395 901 0 15 12.5
5 Kalimantan 14 152 17 13 0 0 0
6 Sulawesi 87 1308 325 1248 80 140 120
7 Maluku 33 560 91 677 0 0 0
8 Papua 3 75 0 0 0 0 0

Total 342 6617 4456 11975 2493 2967 1808.5

11073 17435

Gambar. Peta Distribusi Daerah dan Potensi Panas Bumi Status Tahun 2017
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Penambahan 11 lokasi baru potensi panas 
bumi di tahun 2017 yang berasal dari delapan 
lokasi hasil survei pendahuluan di Kabupaten 
Luwu Utara (Seko dan Rampi), Kabupaten 
Bantaeng (Pencong-Lompo Battang), Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toli-toli, 
Provinsi Sulawesi Tengah dengan total potensi 
sumberdaya spekulatif 90 MWe, dua lokasi 
baru hasil survei rinci pada daerah Gimpu, 
Kabupaten Sigi, Sulawesi tengah dengan 
potensi pada kelas sumberdaya hipotetis 
sebesar 14 MWe  dan daerah Nage, Kabupaten 
Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 
potensi cadangan mungkin sebesar 28 MWe 
serta  hasil penugasan Penugasan Survei 
Pendahuluan (PSP) daerah Lawang, Kabupaten 
Empat Lawang, Sumatera Selatan sebesar 55 
Mwe pada kelas Cadangan Mungkin.

Pemutakhiran nilai potensi energi panas 
bumi tahun 2017 berasal dari data hasil 
verifikasi penghitungan potensi baru dari 
penambahan lokasi baru, peningkatan 
metode penyelidikan geofisika dan kajian atau 

evaluasi keprospekan, sehingga pada tahun 
2017 didapatkan peningkatan sumber daya 
panas bumi sebesar 8 MWe dibandingkan 
tahun 2016.  Meskipun kenaikan jumlah 
sumber daya hanya sebesar 8 MWe, namun 
terdapat peningkatan kualitas data dan 
tingkat keyakinan potensi terutama setelah 
dilakukan survei pendahuluan terhadap data-
data hasil inventarisasi terdahulu. Sementara 
itu, untuk jumlah cadangan panas bumi di 
tahun 2017 mengalami penurunan cadangan 
sebesar 71 MWe dibandingkan dengan pada 
tahun 2016. Hal tersebut, disebabkan oleh 
adanya reevaluasi potensi beberapa wilayah 
panas bumi pada cadangan mungkin karena 
kebutuhan pengusulan Wilayah Kerja Panas 
Bumi serta penerapan metode efesiensi 7% 
pada temperatur medium. Pemutakhiran data 
dan neraca panas bumi 2017 ini telah mengacu 
pada SNI terbaru, yaitu SNI 6009-2017 tentang 
Klasifikasi sumber daya dan cadangan panas 
bumi Indonesia. 

 

Tabel. Perkembangan Status Potensi Energi Panas Bumi Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Lokasi Spekulatif Hipotesis Mungkin Terduga Terbukti Terpasang

2013 312 7377 4973 13449 823 2288 1341
2014 320 7326 5217 13413 823 2288 1401
2015 330 7054 4943 14435 823 2288 1438.5
2016 331 6596 4469 12046 2493 2967 1533.5
2017 342 6617 4456 11975 2493 2967 1808.5

Gambar. Perbandingan Status sumber daya dan cadangan 
energi Panas Bumi 2013 – 2017

Berdasarkan perbandingan cadangan energi 
panas bumi tahun 2015 – 2017, perlu adanya 

peningkatan kualitas data melalui survei rinci 
terpadu untuk meningkatkan status sumber 
daya menjadi cadangan. Dalam penyiapan 
wilayah kerja minimal harus didukung oleh 
data geosain dan status potensi kelas cadangan 
mungkin. Data dan informasi panas bumi yang 
akurat hasil kegiatan pemutakhiran diharapkan 
dapat menjadi acuan dalam perencanaan 
dan pembuatan kebijakan pemerintah di 
bidang energi, khususnya untuk optimalisasi 
pengembangan energi panas bumi.
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PENYIAPAN 
WILAYAH KERJA
MIGAS, PANAS BUMI, 
DAN CBM
4.1. Penyiapan wilayah kerja migas

Pada tahun 2017, rekomendasi wilayah 
kerja migas ini dilakukan di 1 (satu) 
wilayah kerja non konvensional, 

yaitu kutai dan di 8 (delapan) wilayah kerja 
konvensional, yaitu : (a) Seram Onshore; (b) 
Obi; (c) Buru; (d) Aru – Tanimbar Offshore; 
(e) Maybrat (Cekungan Bintuni); (f) Biak – 
Numfor; (g) Wamena; dan (h) Sahul Offshore.

Metode penelitian yang dilakukan dalam 
penyiapan wk migas ini antara lain studi 
literatur, pemeriksaan dan pengumpulan data 
tersedia, analisa data geologi, analisa data 
geofisika, analisa data sumuran, analisa post 
mortem, analisa sistem perminyakan, analisa 
play concept, analisa lead dan prospect. Satu 
kegiatan rekomendasi wilayah kerja migas 
non konvensional dan konvensional dapat 
dijabarkan sebagai berikut:

Gambar. Diagram alir kerja bidang sumber daya minyak dan gas bumi

4
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Rekomendasi WK Migas Seram Onshore
Secara administratif termasuk Provinsi 

Maluku. Sebagian besar daerah penelitian 
menempati Kabupaten Seram Timur, Kabupaten 
Maluku Tengah dan sebagian kecil Kabupaten 
Seram Barat. Secara geografi daerah ini terletak 
pada koordinat 128o 54’ 15,588” bt – 130o 57’ 
7,308” bt dan 2o 41’ 38,418” ls – 3o 55’ 11,752” ls.

Sistem perminyakan area Seram Onshore:
Batuan induk: yang dapat berperan sebagai 

batuan induk dalam Cekungan Seram adalah 
Formasi Kanikeh dan anggota saman-saman 
Formasi Manusela. Formasi Kanikeh toc 0,05-
3,73%; tmax 367-518 oc (belum matang-terlalu 
matang); hidrogen indeks (hi) antara 7-15 
berpotensi gas (gas prone).

Anggota saman-saman, toc 0,08-0,92%; 
tmax 443-554oc (matang-terlalu matang); 
hidrogen index (hi) 72 {berpotensi gas (gas 
prone)}. Analisis maceral menunjukkan hasil 
detrovitrinit (densinite) 1,2%, telo-inertinite 
(fusinite) 0,2%, pirit 0,1% dan mineral lempung 

98,5%. Hasil analisis ini dapat digunakan dalam 
triplot distribusi tipe maceral, menghasilkan 
gas (gas prone; kerogen tipe 3).

Batuan reservoir: Formasi Kanikeh 
(batupasir) memiliki porositas yang baik, over 
pressure menyebabkan permeable kurang 
baik serta mengurangi pori-pori. Formasi 
Manusela (batugamping) memiliki pori dari 
rongga-rongga batuan dan rekahan-rekahan. 
Formasi Wahai (bagian atas; batupasir 
kerikilan-konglomeratan) dan Formasi Fufa 
(konglomerat), berperan sebagai batuan sarang 
karena memiliki porositas dan permeabilitas 
yang cukup baik. 

Batuan penutup: berdasarkan stratigrafi 
regional, Formasi Wahai atau Kola dan sebagian 
Formasi Kanikeh berupa serpih dan terletak 
di atas Formasi Manusela merupakan batuan 
penutup yang baik.

Perangkap hidrokarbon: yang berperan 
sebagai perangkap di cekungan-cekungan di 
Pulau Seram adalah adanya struktur sesar 
anjak yang diikuti dengan pola perlipatan. Hal 

(Menunjukkan Dominan Kerogen Tipe Iii, Belum Matang – Terlalu Matang, Kecenderungan Gas)
Gambar. Analisis Potensi Batuan Induk Di Area Seram
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ini memberikan kemungkinan terperangkapnya 
hidrokarbon pada bentuk-bentuk struktur 
tersebut, selain terdapatnya ketidakselarasan 
pada runtunan batuan mesozoik. Tipe 
perangkap ini yang berlaku pada mesozoic play. 
Perangkap pada sistem quaternary play adalah 
stratigrafi, yaitu minyak terperangkap pada 
batupasir yang wedging out dan batugamping.

Rekomendasi WK Migas Obi
Secara administratif termasuk daerah 

kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi 
Maluku Utara. Dengan sebaran batuan yang 
representatif terletak di kaki selatan pulau 
harmahera, pulau bacan, Pulau Obi dan 
pulau-pulau kecil di sekitarnya.Seluruh daerah 
penelitian tersebut menempati peta geologi 
indonesia sekala 1:250.000 Lembar bacan dan 
lembar obi.

Sistem perminyakan area obi:
Cekungan Obi memiliki sistem perminyakan 

pra Tersier (berasal dari mikro kontinen 
australia) dan tersier yang sebelumnya dianggap 
berpotensi menghasilkan hidrokarbon namun 
berdasarkan hasil analisis toc, hi dan tmax 
menunjukkan tidak dikategorikan prospek 
untuk dilakukan ekplorasi hidrokarbon lebih 
lanjut. Kandidat potensial menjadi batuan 
pembawa gas yaitu F. Woi yang memiliki nilai 
toc baik namun tidak terindikasi matang, 
sedangkan kandidat potensial menjadi batuan 
waduk yaitu Formasi Woi bagian tengah dan 
atas serta formasi anggai. Lokasi potensi migas 
Cekungan Obi di sekitar Sungai Wayaloar, obi 
selatan berdasarkan deposenter anomali gaya 
berat residual.

Batuan induk: formasi woi bagian bawah 
memiliki potensi sebagai batuan sumber. 
Formasi woi bagian bawah kemungkinan 
diendapkan pada area laut dangkal, umumnya 
memiliki pola jurus berkisar pada arah timurlaut-
baratdaya dengan kemiringan berkisar pada 
arah tenggara dengan kemiringan agak landai. 
Hasil analisis toc umumnya dikategorikan 
sebagai buruk. Nilai hi (hydrogen index) 
perconto batuan tersusun atas kerogen dengan 
tipe iii. Penentuan kualitas batuan induk juga 

Gambar rekomendasi wk migas obi. A. Peta kontur anomali 
gayaberat cekungan obi; b. Kelurusan struktur geologi 
berdasarkan pola anomali gayaberat; c. Kelurusan dan 
struktur sesar serta deposenter berdasarkan intepretasi 
anomali gayaberat residual
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dapat diketahui dari pengeplotan diagram hi vs 
tmax dan s2 vs toc yang juga menunjukkan tipe 
kerogen penghasil gas. Nilai tmax menunjukkan 
berada pada tingkat belum matang, matang 
dan overmature.

Batuan reservoir: potensi batuan waduk 
untuk sistem perminyakan tersier dari Formasi 
Woi adalah Formasi Woi bagian tengah dan atas 
serta Formasi Anggai. Analisis porositas Forma-
si Woi berdasarkan nilai uji porositas potensi 
batuan waduk tersebut dikategorikan sebagai 
baik. Analisis porositas F. Anggai berdasarkan 
nilai uji porositas potensi batuan waduk terse-
but dikategorikan sebagai baik.

4.2. Penyiapan wilayah kerja panas bumi dan 
cbm
4.2.1. Panas bumi 

Pada tahun 2017, dilakukan kegiatan 
penyiapan data dan informasi sumber daya 
panas bumi berupa evaluasi data geosains di 
tiga (3) lokasi, yaitu: 
1. Waesano (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
2. Sumani (Provinsi Sumatera Barat)
3. Cubadak, panti, dan simisuh (Provinsi 

Sumatera Barat)
Dari kegiatan tersebut, dihasilkan 3 

rekomendasi wk panas bumi beserta nilai 
potensi cadangan mungkin (mengacu pada 
sni no. 6009/2017 Klasifikasi sumber daya dan 
cadangan panas bumi) seperti yang tertera 
dalam tabel berikut ini. 

 Tabel. Usulan wk panas bumi tahun 2017

No Usulan WKP Luas (km2) Data Geosain Cadangan Mungkin 
(MWe)

1 Waesano, Kabupaten Manggarai Barat, 
Provinsi NTT 421 GL,GK,GF, MT,LS 45

2 Sumani, Kabupaten Solok, Provinsi Su-
matera Barat 150 GL,GK,GF, MT, LS 52

3 Cubadak-Panti-Simisuh, Kabupaten 
Pasaman, Provinsi Sumatera Barat  155 GL,GK,GF, MT, LS 103

Dari ketiga lokasi wilayah kerja tersebut, 
salah satu di antaranya dapat diuraikan sebagai 
berikut:

Prospek panas bumi Waesano
Sebaran area prospek panas bumi berdasar-

kan hasil penelitian metode geologi, geokimia 
dan geofisika area prospek pengembangan 
panas bumi Waesano berada tepat di bawah 
Da nau Sano Nggoang, sekitar airpanas dan 
alterasi di Waesano ke arah tenggara. Daerah 
prospek tersebut dibatasi oleh kontras nilai 
tahanan jenis di sisi sebelah barat, timur dan 
selatan dan dibatasi oleh sesar taal di sisi seb-
elah utara serta memiliki luas minimum 4 km2, 
mostlikely 5 km2, maksimum 9 km2 dan termas-
uk pada kelas cadangan mungkin.

Daerah panas bumi Waesano mempunyai 
luas wilayah prospek sekitar 5 km2. Temperatur 
reservoir diduga sebesar 240°c, sehingga tem-
peratur cut-off sebesar 180°c. Dengan menggu-
nakan metode penghitungan volumetrik (mon-
te carlo), melalui beberapa asumsi yaitu tebal 
reservoir = 1 km, recovery factor = 25%, faktor 
konversi = 10%, dan lifetime = 30 tahun, maka 
perhitungan potensi panas bumi 45 mwe, ter-
masuk pada kelas cadangan mungkin.
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Tabel. Kriteria penentuan usulan wilayah kerja panas bumi waesano

No. Kriteria Perkiraan Letak/Lokasi Keterangan

1. Heat Sources Aktivitas vulkanik Sano Nggoang Masuk dalam wilayah 
usulan WK

2. Top Reservoir Di bagian tenggara danau Sano Nggoang sekitar 1000 mdpl Sda

3. Daerah resapan Meliputi lereng Mbeliling dan Poco Dedeng Sda

4. Kemungkinan 
pengembangan Di bagian utara kearah Werang Sda

Berdasarkan pertimbangan kriteria tersebut, maka peta daerah panas bumi waesano yang 
diusulkan menjadi wilayah kerja adalah seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar. Peta kompilasi geosains daerah panas bumi waesano
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4.2.2. Gas metana batubara 
Pada tahun 2017 diusulkan wilayah 

penyelidikan pelalawan, provinsi riau sebagai 
wilayah kerja gas metana batubara (wk 
gmb). Pemilihan wilayah ini didasarkan pada 
rekomendasi ditjen migas kepada badan 
geologi untuk melakukan evaluasi teknis di 
wilayah tersebut. Evaluasi teknis dilakukan 
terhadap data hasil kegiatan penyelidikan 
batubara psdmbp tahun 2015 dan 2016 yang 
dikompilasi dengan data sekuder berupa 
data geofisika. Adapun data yang dievaluasi 
yaitu ata geologi, geofisika, hasil pengeboran, 
data potensi pemboran, serta data penyelidik 
terdahulu lainnya.

Pada wilayah prospek gmb di daerah 
pelalawan terdapat formasi pembawa 

batubara yaitu formasi petani berumur miosen 
tengah – miosen akhir. Ketebalan batubara 
hingga 3,2 meter, dengan nilai kalori batubara 
sedang (< 6.100 Kal/gr). Data dari ditjen migas 
memperlihatkan selain formasi petani dengan 
coal zone a dan zone b, terdapat 2 coal zone 
yang berada di formasi lakat dan formasi 
tualang yang berumur oligo-miosen berada 
pada kedalaman > 670 meter. Kemiringan 
perlapisan memiliki arah baratlaut - tenggara, 
dengan kemiringan yang cukup landai ke arah 
timurlaut. Lapisan batubara semakin dalam 
kearah daerah prospek, kedalaman berkisar 
antara 100 – 700 meter yang merupakan 
kedalaman ideal gmb.

Gambar.  Peta usulan wilayah kerja panas bumi waesano
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Gambar.  Wilayah prospek gmb di daerah pelalawan.
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Kegiatan penyiapan data dan informasi 
sumber daya batubara dilakukan 
untuk dapat mendeliniasi wilayah 

prospek batubara sehingga didapatkan 
usulan wilayah-wilayah prospek batubara 
yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai 
rekomendasi teknis dalam usulan penyiapan 
Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) 
batubara. 

Kegiatan penyiapan usulan Wilayah Izin 
Usaha Pertambangan (WIUP) batubara 
dilakukan dengan melakukan evaluasi teknis 
terhadap data hasil kegiatan panyelidikan 
batubara yang dilakukan oleh Badan 
Geologi, permintaan dari Direktorat Jenderal 
Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dan 
permintaan dari Pemerintah Daerah. Evaluasi 
teknis yang dilakukan menitikberatkan pada 
aspek geosains dari setiap kandidat WIUP 
batubara. Parameter yang dianalisis untuk 
kandidat WIUP batubara antara lain formasi 
pembawa batubara, data potensi batubara 
(singkapan ataupun hasil pengeboran), data 
sumber daya dan cadangan batubara, serta 
data lainnya yang mungkin dapat diakses 
(misalnya data penyelidikan lama). Selain data 
utama yang telah diuraikan, informasi tata 
guna lahan juga turut dipertimbangkan dalam 
evaluasi ini.

Pada tahun 2017, Badan Geologi melakukan 
kegiatan evaluasi teknis terhadap data hasil 
penyelidikan tahun sebelumnya, permintaan 
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
dan Provinsi Jambi, dan permintaan Ditjen 
Minerba. Dari kegiatan evaluasi tersebut 
didapatkan hasil sebagai berikut: 

• Tiga blok wilayah prospek batubara 
hasil penyelidikan di daerah Padang 
Bindu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, 
Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri 
dari Blok Panyandingan, Blok Batuputih, 
dan Blok Kungkilan. Dari hasil kegiatan 
evaluasi teknis, ketiga wilayah tersebut 
direkomendasikan menjadi WIUP 
batubara.

• Dua blok prospek batubara hasil 
penyelidikan di Kabupaten Mamuju, 
Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 
Blok Bonehau dan Blok Kalumpang. 
Daerah usulan WIUP batubara di 
Provinsi Sulawesi Barat merupakan 
lapisan batubara dari Formasi Toraja 
berumur Eosen. Daerah Bonehau 
memiliki empat blok prospek dengan 
ketebalan batubara hingga 3 meter. 
Batubara daerah ini merupakan 
batubara high volatile bituminous. 
Daerah Kalumpang memiliki lapisan 

PENYIAPAN 
WILAYAH USAHA 
PERTAMBANGAN 
BATUBARA

5
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batubara hingga 4 meter dengan nilai 
kalori batubara hingga 7.600 kal/gr 
(adb). Daerah usulan WIUP batubara 
Provinsi Sulawesi Barat merupakan 
batubara dari kalori tinggi sehingga 
menarik untuk dapat dikembangkan.

• Satu blok eks terminasi PT. Nusantara 
Thermal Coal (NTC) yang berlokasi di 
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang 
merupakan permintaan dari Ditjen 
Minerba.

• Tiga blok permintaan Pemerintah 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 
terdiri dari Blok Tanjung Dalam di 
Kabupaten Musi Banyuasin, Blok Rawas 
yang terletak di wilayah Kabupaten 
Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara, 
Blok Batanghari Leko di Kabupaten 
Musi Banyuasin. Daerah usulan WIUP 
batubara di Provinsi Sumatera Selatan 
merupakan lapisan batubara dari 
Formasi Muaraenim berumur Miosen 
yang dapat dibedakan menjadi empat 

anggota formasi (diurutkan berdasarkan 
umur tua – muda) yaitu, Muara Enim 1 
(M1), Muara Enim 2 (M2), Muara Enim 3 
(M3) dan Muara Enim 4 (M4). Batubara 
pada Formasi Muaraenim merupakan 
batubara peringkat rendah hingga 
sedang, akan tetapi ketebalan lapisan 
batubara dapat mencapai 24 meter.

• Satu blok permintaan Pemerintah 
Daerah Provinsi Jambi yaitu Blok Pauh 
di Kabupaten Sarolangun. Daerah 
usulan WIUP batubara di Provinsi 
Jambi, Kabupaten Bungo merupakan 
lapisan batubara dari Formasi Rantauikil 
berumur Miosen. Batubara dari formasi 
ini memiliki ketebalan hingga 8,5 meter, 
dengan nilai kalori batubara 4.700 – 
6.300 kal/gr (adb). Daerah usulan lainnya 
yang berada di Kabupaten Sarolangun 
memiliki lapisan batubara dari Formasi 
Muaraenim dengan ketebalan hingga 
12 meter, dengan nilai kalori batubara 
berkisar 5.500 kal/gr (adb).

Gambar. Wilayah usulan WIUP batubara di Provinsi Sumatera Selatan.
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Gambar. Wilayah usulan WIUP batubara di Provinsi Sulawesi Barat. 
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Penyelidikan Mineral
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PENYELIDIKAN 
MINERAL

Pada tahun 2017, Badan Geologi 
melaksanakan 18 kegiatan 
penyelidikan mineral yang terdiri dari 

kegiatan survei geokimia di Provinsi Maluku 
Utara dan Sumatera Utara; Prospeksi di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, 
Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan 
Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, 
Papua; dan kegiatan eksplorasi di Provinsi 
Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Bangka 
Belitung, dan Provinsi Lampung. Empat 
kegiatan di antaranya dijelaskan sebagai 
berikut:

6.1. Prospeksi Emas dan Mineral Ikutannya 
di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi 
Sumatera Utara 

Kegiatan prospeksi ini menindaklanjuti 
surat permohonan Bupati Kabupaten 
Mandailing Natal kepada Badan Geologi untuk 
dilakukan penyelidikan mineral logam dengan 
nomor 540/2268/Distamben/2015. Kegiatan 
ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya 
sebaran dan daerah prospek mineralisasi 
emas dan mineral ikutannya dengan metode 
pemetaan geologi dan mineralisasi serta 
geokimia dan pengambilan contoh batuan/
float. Dengan tujuan untuk mendapatkan 
daerah prospek dan potensi logam emas 
yang dapat dipergunakan untuk penyusunan 
Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) 
mineral logam di daerah Kabupaten 
Mandailing Natal.

Gambar. Peta geologi daerah Kecamatan Batang Natal Kabuapten Mandailing Natal

6
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Dari hasil pemetaan geologi, mineralisasi 
dan alterasi serta hasil analisis laboratorium 
didapatkan gambaran potensi mineralisasi 
emas dan mineral ikutannya dibagi menjadi 4 
(empat) daerah prospek, yaitu:
1. Prospek mineralisasi emas-bijihbesi (Au-Fe) 

Batang Kapesong-Simanguntong- Sontang
 Daerah ini merupakan daerah dengan 

sebaran anomaly terbanya atau paling 
dominan untuk unsur Au (emas) dan mineral 
ikutannya (Ag, Cu, Pb, Zn dan AS).

2. Prospek mineraisasi emas (Au) Batang 
Sisoma-Kolbungna Menek

 Daerah ini mempunyai sebaran daerah 
prospek yang cukup luas, hal ini selain hasil 
konsentrat dulang yang ditemukan adanya 
butiran emas pada sungai orde dua yang 
tersebar di 5 lokasi di daerah Batang Sisoma 
dan Batang Kolbungna menek.

3. Prospek mineralisasi emas-bijih besi (Au-Fe) 
Batang Batumadinding-Rantopinang

 Hasil analisis kimia terhadap conto batuan 
menunjukkan kadar Fe total 60,87%. 
Di daerah ini telah pernah dilakukan 
pengeboran oleh PT. BMI hingga kedalaman 
400 m, dengan indikasi mineralisasi berupa 

endapan skarn. Luas dari potensi mineralisasi 
daerah prospek ini adalah 1,006 Ha. 

4. Prospek mineralisasi emas alluvial (Au) 
Batang Natal

 Total luas potensi endapan aluvial Batang 
Natal dan ditambah endapan aluvial muara 
Batang Perlampungan Dan Batang Sisoma 
adalah 437,2 Ha., atau 4.372.000 m2. 
Jika kedalaman endapan aluvial diambil 
rata-rata 3 m, maka total potensi volume 
endapan aluvial yang mengandung butiran 
emas adalah 13.116.000 m3. Maka estimasi 
sumber daya tereka emas aluvial Batang 
Natal dengan asumsi koreksi tingkat 
keyakinan 30% tersebut,  dengan kadar rata-
rata endapan aluvial 460,34 mgr/m3 adalah:  
Kadar rata-rata x volume endapan aluvial 
(460,34 mgr/m3 x 3.934.800 m3)=  1,811 
Ton.
Untuk penyelidikan lanjutan, lebih 

diutamakan daerah Prospek mineralisasi 
emas-bijih besi (Au-Fe) Batang Kapesong-
Simanguntong-Sontang. Khusus untuk daerah 
Prospek mineralisasi emas aluvial (Au) Batang 
Natal, daerah tersebut lebih direkomendasikan 
untuk Wilayah Pertambangan rakyat (WPR).

Gambar. Butiran emas dari hasil konsentrat dulang di daerah penyelidikan
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Gambar. Peta daerah 
prospek emas dan 
mineral ikutannya

6.2. Eksplorasi Umum Logam Mulia Dan Logam 
Dasar Di Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten 
Dairi, Provinsi Sumatera Utara

Kegiatan ini menindaklanjuti surat dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, Provinsi 
Sumatera Utara kepada Badan Geologi pada 
Tahun 2015 untuk Pemetaan Mineral Logam 
pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) 
di Kabupaten Dairi. Maksud dari kegiatan 
penyelidikan ini yaitu mengumpulkan 
data primer dan mengetahui sebaran, tipe 
mineralisasi, asosiasi, dan potensi logam 

mulia dan logam dasar di daerah penyelidikan, 
terutama di daerah wilayah pertambangan 
rakyat (WPR).

Secara potensi, daerah prospek yang 
menarik di daerah penyelidikan berada di bukit 
Dolok Pangkuruhan desa Kuta Usang. Ubahan 
hidrotermal yang berkembang berupa ubahan 
filik (illit-serisit), filik-pirit (illit-serisit-pirit) dan 
argilik (illit). Mineralisasi yang berkembang 
berupa mineralisasi emas dan logam dasar, 
yang dibuktikan dengan hasil dulang dan 
kenampakan pirit-sfalerit-kalkopirit dari hasil 
mineragrafi.

Gambar. Peta Geologi 
daerah penyelidikan 
Kecamatan Pegagan Hilir 
Kabupaten Dairi Provinsi 
Sumatera Utara
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Mineralisasi tersebut berasosiasi dengan 
urat kuarsa, di mana urat tersebut dapat 
dikategorikan menjadi 3 jenis urat yaitu (1) urat 
kuarsa teroksidasi (2) urat kuarsa kalsedonik 
pirit – rodrokosit dan (3) urat kuarsa masif sejajar 
foliasi. Urat – urat tersebut memiliki arah relatif 
barat – timur dengan urat yang sejajar foliasi 
memiliki arah utara selatan. Berdasarkan hasil 
analisis inklusi fluida diketahui bahwa suhu 
pembentukan urat berada pada rentang rata 
- rata yang cukup jauh kisaran 240oC – 437oC 
dengan nilai salinitas 5,5% - 10% wt NaCl.

dengan kadar Au 18 ppm berasal dari lubang 
penambang semi vertikal pada kedalaman 
sekitar 50m dari permukaan tanah, dan diambil 
dengan cara channel sampling. 

Untuk mengetahui sebaran anomali unsur 
logam di daerah penyelidikan khususnya di 
bukit Dolok Pangkuruhan, maka dilakukan 
analisis laboratorium untuk 37 conto tanah 
yang diambil pada horison B yang mengikuti 
pola grid per 100m dengan interval jarak antar 
jalur 200m. Hasil analisis laboratorium meliputi 
unsur - unsur Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Sb dan As. Dan 
dari hasil pengolahan data diketahui bahwa 
pola anomali geokimia tanah, terkonsentrasi 
di sebelah timur dari lokasi pengambilan conto 
dan masih sangat terbuka ke arah timur laut.

Data yang didapat dari hasil analisis inklusi 
fluida menunjukkan rentang data yang cukup 
besar di antara 250oC - 430oC, sehingga 
ini diinterpretasikan bahwa pembentukan 
mineralisasi yang ada tidak terbentuk dari 
1 fase larutan magmatik tapi beberapa kali 
larutan magmatik hidrotermal yang naik ke 
atas. Mineralisasi diinterpretasikan terbentuk 
dalam 2 fase larutan hidrotermal. Dari plotting 
hasil inklusi fluida pada kurva Th vs Salinitas 
diinterpretasikan bahwa tipe endapan di daerah 
penyelidikan adalah tipe porfiri – epitermal.  

Dari hasil penghitungan sumber daya 
emas untuk endapan koluvial didapatkan 

Gambar. Kenampakan mineral emas dari hasil pendulangan 
sedimen sungai dan batuan

Berdasarkan hasil analisis metoda AAS, 
terdapat empat conto yang menunjukkan 
kadar Au dengan nilai sangat signifikan 
diantara conto-conto lainnya. Kondisi batuan 

Gambar. Peta ubahan dan mineralisasi di bukit Dolok Pangkuruhan Desa Kuta 
Usang

sumberdaya 49,72 kg 
dengan kadar rata – rata 
79,67 mg/m3 dari rata – 
rata endapan ekonomis 
sebesar 128 mg/m3.

R e k o m e n d a s i 
pekerjaan selanjutnya 
di daerah prospek Bukit 
Dolok Pangkuruhan 
adalah masih perlunya 
dilakukan pekerjaan dan 
pemetaan ke arah Timur 
Laut dari lokasi sekarang 
dan dilakukan dengan 
penyelidikan geofisika 
dengan Polarisasi 
Terimbas.
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Gambar. Peta Anomali Unsur (a) Cu/Tembaga (ppm) (b) Pb/
Timbal (ppm) (c) Zn/Seng (ppm) (d) Au/Emas (ppb) Hasil 
Analisis Conto Tanah di Puncak Bukit Dolok Pangkuruhan

6.3. Prospeksi Batugamping di Kecamatan 
Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi 
Papua

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil 
penyelidikan inventarisasi mineral bukan 
logam di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, 
Provinsi Papua (Irwan Muksin, dkk. 2011) 
dengan ditemukan batugamping dengan 

kadar rata-rata CaO 53,03%, MgO 0,60%, SiO2 
0,89%, Al2O3 0,92% dan Fe2O3 0,73% dengan 
sumberdaya hipotetik 2.770 juta ton. Maksud 
dari kegiatan ini adalah mengetahui sumber 
daya dan kualitas batugamping. Dengan tujuan 
tersedianya wilayah prospek batugamping di 
daerah penyelidikan.

Gambar. (a) Batugamping kapur (packstone) di stasiun 
BKN.12, (b) Batugamping terumbu pada stasiun BKN.10

Batugamping yang terdapat di daerah penye-
lidikan, pada umumnya, merupakan batugamp-
ing terumbu (boundstone) dan batugamping 
kapur (mudstonesampaipackstone). Penye-
baran batugamping pada umumnya berada di 
Kecamatan Samofa, Biak Utara dan Biak Timur. 
Lokasi keterdapatannya berada di desa Sam-
bawofuar, Maryendi, Warsansan, Dernafi, Sar-
wom, Korem dan Soon.
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Gambar. Penyebaran batugamping pada blok Samofa

Berdasarkan analisis petrografi, batugamping 
di daerah penyelidikan merupakan 
batugamping wackestone, batugamping serta 
marmer. Hasil analisis kimia pada batugamping 
ini memiliki senyawa CaO, dengan nilai rata-
rata 55,75%, MgO 0,7%, SiO2 0,37%, Al2O3 0,31, 
Fe2O3 0,27%. Nilai rata-rata derajat kecerahan 
pada batugamping ini yaitu 65,47%, sedangkan 
nilai rata-rata derajat keputihan yang dimiliki 
yaitu 52,44%.

Berdasarkan pengamatan lapangan dan 
analisis laboratorium, daerah prospek terbagi 
menjadi Blok Samofa Barat dan Timur. 
Blok Samofa Barat memiliki luas sebaran 
batugamping 10.535,06 Ha. Blok Samofa Timur 

memiliki luas sebaran 581,68 
Ha. Berdasarkan metode 
cut and fill dan berat jenis 
batugamping, nilai sumber 
daya tereka batugamping yang 
terdapat di daerah penyelidikan 
sebesar 18.903.298 ton.

Berdasarkan sifat fisika 
dan kimia yang dimiliki secara 
umum, daerah tersebut dapat 
direkomendasikan ke dalam 
wilayah keprospekan ataupun 
perlu dilakukannya kegiatan ke 
tahap selanjutnya (lebih rinci), 
karena batugamping pada 
wilayah tersebut memenuhi 
spesifikasi bahan baku industri 
semen dan bahan bangunan 
(Bahan Galian Industri. 
Supriatna, S. 1997).

6.4. Prospeksi Batuan 
Pembawa Kalium, Kabupaten 
Kudus, Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan penyelidikan 
terdahulu di Kompleks 
Gunungapi Muria dijumpai 
adanya batuan lava (basalt dan 
andesit) yang mengandung 
kalium. Batuan tersebut 
tersebar di tiga kabupaten, 

yaitu Kabupaten Jepara, Pati dan Kudus. 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan 
keterdapatan dan sumber daya serta kualitas 
batuan pembawa kalium yang mempunyai 
prospek cukup baik untuk dapat dikembangkan. 
Tujuannya adalah tersedianya data sumber 
daya batuan pembawa kalium dan rekomendasi 
untuk penyelidikan tahap selanjutnya. Metoda 
yang digunakan adalah pemetaan geologi dan 
pengambilan contoh permukaan. 

Batuan pembawa kalium (berupa lava; 
andesit, basal) . Batuan ini tersebar di enam 
blok seperti yang tertera pada tabel sebagai 
berikut.
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Tabel. Sebaran Batuan di Daerah Penyelidikan

No Blok Sumberdaya tereka (ton) Keterangan

1 Rahtawu 325.258.495,56

Batuan pembawa kalium (lava ; andesit, basal). K2O 
berkisar 1,65 % s.d. 6,06 %, SiO2  berkisar 45,03 % s.d.  
53,17 %. Analisis Raman terindikasi mineral anorthoclase, 
labradorite, diopside, siderite. Komposisi batuan disusun 
oleh  Plagioklas, Lempung, Opak/Oksida Besi, Mikroklin, 
Sanidin, Kuarsa , Biotit. K2O dengan kelarutan HCl 25% 
berkisar 19  mg/100g s.d.  2.851 mg/100g. K2O dengan 
larutan Asam Sitrat 2 % berkisar 40 ppm  s.d.  2.724 ppm.

2 Menawan 158.556.317,96

Batuan pembawa kalium (lava ; andesit, basal). K2O 
berkisar  3,38 % s.d. 4,62 %, SiO2  berkisar 50,93 % s.d.  
56,57 %. Analisis Raman terindikasi mineral anorthoclase 
dan labradorite. Komposisi batuan disusun oleh  mineral 
Plagioklas, Piroksen, Hornblenda, Opak/oksida besi, 
Muskovit. K2O dengan kelarutan HCl 25% berkisar 36  
mg/100g s.d.  87 mg/100g. K2O dengan larutan Asam Sitrat 
2 % berkisar 61 ppm  s.d.  173 ppm.

3 Ternadi 143.893.679,16

Batuan pembawa kalium (lava basal). K2O berkisar  1,11 % 
s.d. 5,43 %, SiO2  berkisar 40,39 % s.d.  50,16 %. Analisis 
Raman terindikasi mineral anorthoclase. Komposisi 
batuan disusun oleh  mineral Plagioklas, Olivin, Piroksen, 
Opak/oksida besi, Leusit, Sanidin, Kuarsa, Muskovit. K2O 
dengan kelarutan HCl 25% berkisar 95  mg/100g s.d.  2.731 
mg/100g. K2O dengan larutan Asam Sitrat 2 % berkisar 218 
ppm  s.d.  3.024 ppm.

4 Japan 3.890.126.965,66

Batuan pembawa kalium (lava basal). K2O berkisar  1,08 % 
s.d. 5,41 %, SiO2  berkisar 43,64 % s.d.  52,89 %. Analisis 
Raman terindikasi mineral diopside, anorthoclase. 
Komposisi batuan disusun oleh  mineral Plagioklas, Piroksen, 
Massa gelas, Olivin, Muskovit. K2O dengan kelarutan HCl 
25% berkisar 71  mg/100g s.d.  5.104 mg/100g. K2O dengan 
larutan Asam Sitrat 2 % berkisar 135 ppm  s.d.  4.483 ppm.

5 Terban 52.004.730,9

Batuan pembawa kalium (lava basal). K2O berkisar  3,19 % 
s.d. 5,03 %, SiO2  berkisar 48,67 % s.d.  53,85 %. Analisis 
Raman terindikasi mineral anorthoclase, labradorite. 
Komposisi batuan disusun oleh  mineral Plagioklas, 
Piroksen, Olivin, Klorit, Opak/Oksida besi. K2O dengan 
kelarutan HCl 25% berkisar 51  mg/100g s.d.  210 mg/100g. 
K2O dengan larutan Asam Sitrat 2 % berkisar 42 ppm  s.d.  
179 ppm.

6 Dawe 6.265.042.654,44

Batuan pembawa kalium (breksi leusit basal). K2O berkisar 
1,50 % s.d. 5,31 %, SiO2  berkisar 40,59 % s.d.  53,17 %. 
Analisis Raman terindikasi mineral leucite, anorthoclase, 
andesine, augite. Komposisi batuan disusun oleh  mineral 
Plagioklas, Olivin, Leusit, Piroksen, Mikroklin, Opak/oksida 
besi, Lempung. K2O dengan kelarutan HCl 25% berkisar 22  
mg/100g s.d.  1.599 mg/100g. K2O dengan larutan Asam 
Sitrat 2 % berkisar 60 ppm  s.d.  868 ppm.

Jumlah 10.834.882.843,68
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Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi,batuan pembawa kalium di daerah penyelidikan 
memenuhi syarat untuk kebutuhan K tanaman, sebagai bahan baku pupuk kalium. Berdasarkan 
pada hasil kegiatan lapangan, maka direkomendasikan perlu dilakukan ke tahap kegiatan survei 
selanjutnya. 

Gambar. Peta Sebaran Batuan Pembawa kalium Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah



47

laporan tahunan badan geologi 2017

PEMUTAKHIRAN
NERACA
SUMBER DAYA
MINERAL

Berdasarkan hasil rekapitulasi 
data pada akhir tahun 2017, dari 
1.453 titik lokasi pada tahun 2016 

telah dimutakhirkan 469 lokasi (termasuk 
penambahan 212 lokasi) atau 31%. 

Tabel. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam (2017)

7
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Gambar. Sumber Daya dan Cadangan Logam Emas, Tahun 
2016-2017

Gambar. Sumber Daya dan Cadangan Bijih Emas, Tahun 
2016-2017

Gambar. Sumber Daya dan Cadangan Bijih Timah, Tahun 
2016-2017

Gambar. Sumber Daya dan Cadangan Bijih Bauksit, Tahun 
2016-2017

Gambar Sumber Daya dan Cadangan Bijih Tembaga, Tahun 
2016-2017

Gambar. Sumber Daya dan Cadangan Bijih Besi, Tahun 2016-
2017

Gambar. Sumber Daya dan Cadangan Bijih Nikel, Tahun 
2016-2017
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Gambar. Sumber Daya dan Cadangan Lempung, Marmer dan 
Granit Tahun 2012-2017

Gambar. Sumber Daya dan Cadangan Pasir Kuarsa dan 
Felspar Tahun 2012-2017

Gambar. Sumber Daya dan Batugamping Tahun 2012-2017

Gambar. Sumber Daya dan Cadangan Zeolit, Kaolin dan 
Bentonit Tahun 2012-2017
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Pemerintah, sesuai dengan Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan 

Batubara, memiliki kewenangan dalam 
pengelolaan pertambangan mineral 
dan batubara. Kewenangan ini termuat 
dalam Bab IV Pasal 6, diantaranya yaitu 
penginventarisasian, penyelidikan, dan 
penelitian serta eksplorasi dalam rangka 
memperoleh data dan informasi mineral 
dan batubara sebagai bahan penyusunan 
WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) dan 
WPN (Wilayah Pencadangan Negara). 
Sebagai upaya pelaksanaan amanat Undang-
Undang tersebut, dilakukan penyusunan dan 
evaluasi data wilayah-wilayah keprospekan 
yang ditujukan untuk mendukung proses 
pelelalangan. Kegiatan yang dilakukan dalam 
penyusunan dan evaluasi data tersebut 
diantaranya yaitu penentuan kriteria, 
inventarisasi data potensi sumber daya 
mineral, pengumpulan data pendukung, dan 
evaluasi wilayah keprospekan yang didasarkan 
pada kriteria teknis penyiapan WIUP sesuai 

dengan Permen ESDM No. 12 Tahun 2011.  
Penentuan rekomendasi WIUP didasarkan 

pada Permen ESDM No. 28 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Lelang WIUP dan WIUPK. 
Adapun kriteria teknis dalam penentuan 
Wilayah Prospek (Rekomendasi WIUP) yaitu 
sebagai berikut: 

1. Pengeplotan data Geologi Lokal atau 
Regional dan Formasi Pembawa Logam

2. Pengeplotan data kawasan lindung 
3. Pengeplotan wilayah IUP yang sudah 

Clean and Clear (C&C) 
4. Pengeplotan data geokimia regional
5. Pengeplotan data ubahan, mineralisasi, 

distribusi geokimia unsur batuan
6. Pengeplotan data anomali geofisika
7. Data hasil pengeboran, parit uji, dan 

sumur uji
8. Data potensi sumberdaya
9. Deliniasi daerah prospek
10. Hitung Luasan dan batas koordinat 

Daerah Prospek

PENYIAPAN 
WILAYAH IZIN USAHA 
PERTAMBANGAN 
MINERAL

8
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Penyiapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral

Gambar. Peta Lokasi Wilayah Evaluasi Daerah Prospek

Jumlah lokasi yang dikaji untuk rekomendasi 
WIUP sebanyak 37 lokasi yang tersebar di 16 
Kabupaten (dalam gambar). Hasil evaluasi 
dari 37 lokasi tersebut yaitu  11 lokasi yang 
direkomendasikan untuk menjadi WIUP dan 
WIUPK, sedangkan 26 lokasi lainnya tidak 

direkomendasikan untuk menjadi WIUP 
dan WIUPK. Dari 11 lokasi tersebut, 9 lokasi 
merupakan lokasi komoditas mineral logam 
dan 1 lokasi merupakan lokasi komoditas 
mineral bukan logam. 

Tabel. Wilayah keprospekan mineral logam untuk rekomendasi WIUP/WIUPK

No.
Nama Wilayah

Komoditas Luas Daerah Keterangan
Blok Kabupaten Provinsi

1 Lingga Bayu Mandailing 
Natal

Sumatera 
Utara Emas 2.208,30 Ha

Hasil analisis dari batuan 
menunjukkan kandungan unsur Au 
= 0,3 s.d 1,41 ppm

2 Bahadopi 
Utara Morowali Sulawesi 

Tengah Nikel 1.900,57 Ha
Hasil analisis dari batuan 
hasil pemboran menunjukkan 
kandungan Ni tertinggi hingga 8,1%

3 Bahadopi 
Selatan Morowali Sulawesi 

Tengah Nikel 4.820,00 Ha
Hasil analisis dari batuan 
hasil pemboran menunjukkan 
kandungan Ni tertinggi hingga 3,8%

4 Latao Kolaka Utara Sulawesi 
Tenggara Nikel 3.170,00 Ha

Hasil analisis dari batuan 
hasil pemboran menunjukkan 
kandungan Ni tertinggi hingga 
3,29% dan dari pengambilan conto 
tanah memiliki kandungan Ni 
tertinggi hingga 3,52%

5 Sua - Sua Kolaka Utara Sulawesi 
Tenggara Nikel 5.900,00 Ha

Hasil analisis dari batuan 
hasil pemboran menunjukkan 
kandungan Ni tertinggi hingga 3,8%
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No.
Nama Wilayah

Komoditas Luas Daerah Keterangan
Blok Kabupaten Provinsi

6 Matarape Konawe Utara Sulawesi 
Tenggara Nikel 1.680,00 Ha

Hasil analisis dari batuan 
hasil pemboran menunjukkan 
kandungan Ni tertinggi hingga 
7,69%

7 Kolonodale Morowali Sulawesi 
Tengah Nikel 1.199,64 Ha

Hasil analisis dari batuan 
hasil pemboran menunjukkan 
kandungan Ni tertinggi hingga 
7,67%

8 Ulu Rawas Musi Rawas 
Utara

Sumatera 
Selatan Bijih Besi 6.707,16 Ha

Hasil analisis dari batuan singkapan 
menunjukkan kandungan Fe total 
rata - rata dari 27 conto sebesar 
67,76%.

9 Blok 3 Lingga Kepulauan 
Riau Timah 311,279 Ha TDH rata - rata timah adalah 0,488 

kg/m3

10 Sebabi Kotawaringin 
Timur

Kalimantan 
Tengah Zirkon 2.541,10 Ha

Nilai kelas tertinggi untuk senyawa 
ZrO2 berkisar antara 57,9% - 60,3% 
dan kelas terendah berkisar antara 
35,6% - 38,0%

11 Blok 1 Lembata
Nusa 
Tenggara 
Timur

Dolomit 165,00 Ha Senyawa MgO berkisar antara 
11,88% - 18,59%

Gambar. Peta lokasi daerah hasil evaluasi wilayah keprospekan mineral logam dan bukan logam untuk rekomendasi WIUP
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Geologi Kuarter dan 
Geomorfologi

Geologi
Lingkungan 
dan 
Keragaman 
Geologi

Bab   9  
Bab 10  
Bab 11
Bab 12  

          

Geologi Teknik

Geologi Lingkungan

Pengembangan 
Keragaman Geologi
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GEOLOGI 
KUARTER 
DAN GEOMORFOLOGI
9.1. Survei Pemetaan Geologi Kuarter

Kegiatan survei pemetaan geologi 
kuarter tahun anggaran 2017 
dilaksanakan di wilayah Kabupaten 

Nabire, Provinsi Papua. Kegiatan ini 
menghasilkan Peta Geologi Kuarter Lembar 
Karadiri Skala 1 : 50.000. 

Lembar Karadiri terletak wilayah Kabupaten 

Nabire di mana daerah ini memiliki posisi yang 
sangat strategis dalam tatanan perekonomian 
regional di Pulau Papua. Wilayah pemetaan 
ini berfungsi sebagai penghubung wilayah-
wilayah sekitarnya dengan wilayah lain di 
luar Pulau Papua. Dengan kondisi ini maka 
dukungan data terhadap pengembangan 
pembangunan infrastruktur wilayah ini sangat 
dibutuhkan.

Gambar  Draft Peta Geologi Kuarter Lembar Karadiri

9
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Geologi Kuarter dan Geomorfologi

9.1. Survei Pemetaan Geologi Kuarter

Kegiatan survei pemetaan geologi 
kuarter tahun anggaran 2017 
dilaksanakan di wilayah Kabupaten 

Nabire, Provinsi Papua. Kegiatan ini 
menghasilkan Peta Geologi Kuarter Lembar 
Karadiri Skala 1 : 50.000. 

Lembar Karadiri terletak wilayah Kabupaten 
Nabire di mana daerah ini memiliki posisi yang 
sangat strategis dalam tatanan perekonomian 
regional di Pulau Papua. Wilayah pemetaan ini 
berfungsi sebagai penghubung wilayah-wilayah 
sekitarnya dengan wilayah lain di luar Pulau 
Papua. Dengan kondisi ini maka dukungan 
data terhadap pengembangan pembangunan 
infrastruktur wilayah ini sangat dibutuhkan.

Selama kegiatan pemetaan telah dilakukan 
pemboran di 85 lokasi dan diketahui bahwa 
litologi sedimen Holosen hasil pemboran terdiri 
dari: perselingan lanau dan pasir, perselingan 
lanau dan lempung, lanau, lempung berhumus, 
pasir, perselingan lempung dan pasir, dan 
lempung. Secara sepintas komposisi litologinya 
relatif komplek, akan tetapi klastika halus dari 
sedimen transisi cukup menonjol, namun 
fasies endapannya cukup bervariasi seperti 
perubahan warna, butiran, kandungan flora dan 
fauna, derajat kebundaran, tingkat pelapukan 
dan sebagainya. Komposisi litologi demikian 
pada dasarnya dapat dibedakan menjadi fraksi 
endapan klastik berbutir kasar (pasir) dan halus 
(lempung, lanau, dan lempung berhumus) 
yang ditutupi oleh soil. Soil sebagai tanah 
penutup berukuran lempung, lanau, pasiran, 
bewarna coklat sampai kelabu, oksida besi dan 
mengandung akar-akar tanaman, merupakan 
material endapan permukaan yang telah 
terganggu oleh adanya aktivitas manusia.

Litologi yang menyusun sedimen Kuarter 
tersebut, selanjutnya dibedakan menjadi fasies-
fasies pengendapan yang berasal dari sistem 
fluvial, klastika linier (linier clastics sediments) 
dan rawa bakau (marsh). Sistem fluvial dapat 
dipisahkan menjadi endapan-endapan: (1) Alur 
sungai (river channel deposits) (C), (2) Dataran 
limpah banjir (floodplain deposits) (F), dan (3) 

Cekungan banjir (Ba). Sebaliknya, fasies klastika 
linier yang berassosiasi dengan lingkungan laut, 
diklasifikan menjadi endapan-endapan: (1) 
Pantai (beach deposits) (B) dan (2) Laut dekat 
pantai (nearshore deposits) (N). Sedangkan 
Endapan Laut lepas pantai (offshore deposits) 
(ELlp) yang biasanya dijumpai di daerah pantai, 
di daerah pemetaan tidak dijumpai, yang 
kemungkinan besar ada tetapi tidak terjangkau 
oleh pemboran karena posisinya masih ada pada 
bagian bawah yang lebih dalam. Lingkungan 
rawa bakau turut memberikan kontribusi 
terhadap pembentukan fasies endapan di 
daerah ppemetaan yang menghasilkan fasies 
endapan rawa (ERb), termasuk endapan rawa 
yang dipengaruhi pasang surut yang memberi 
pesan pada kita bahwa turun-naiknya muka 
laut relatif cepat.

Berdasarkan penampang tegak urutan fasies 
pengendapan di setiap lokasi pemboran, maka 
unit peta geologi Kuarter di daerah pemetaan 
dapat dipisahkan menjadi 24 (dua puluh empat) 
satuan peta. 

Berdasarkan korelasi fasies pengendapan 
berarah selatan-utara dan barat-timur, dapat 
diketahui bahwa di daerah pemetaan terdapat 
2 perioda pengendapan, yaitu  yang pertama 
atau pada bagian bawah adalah Perioda Puncak 
Muka Laut Tinggi (Transgresi), dan yang kedua 
atau pada bagian atas adalah Perioda Susut 
Laut atau (regresi) 

Selama kegiatan lapangan telah dilakukan 
pengambilan sampel secara sistematis untuk 
analisa palinologi, C14 dan XRD dengan total 
sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) sampel.

9.2. Survei Pemetaan Geomorfologi

Kegiatan survei pemetaan geomorfologi 
tahun anggaran 2017 dilaksanakan di wilayah 
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Kegiatan 
ini menghasilkan Peta Geomorfologi Lembar 
Kasim, Skala 1 : 100.000. Secara Geografis 
Daerah Pemetaan Geomorfologi Lembar 
Kasim, Sorong Papua Barat, terletak pada 
koordinat 131°00’ – 131°30’ BT dan 1°00’ – 
1°30’ LS. Secara administratif Daerah pemetaan 
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mencakup luasan Lembar Sorong Papua, yang 
meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten yaitu Kota 
Sorong, Kabupaten Sorong dan sebagian masuk 
wilayah Kabupaten Waisai (Raja Ampat)

Geomorfologi merupakan salah satu ilmu 
kebumian yang mempunyai peranan penting 
dalam pengadaan informasi, khususnya untuk 
memenuhi pengadaan sumber daya lahan 
suatu daerah guna pengembangan wilayah 
yang bersangkutan. Kurangnya informasi 
geomorfologi menyebabkan penentuan 
kebijakan pengembangan suatu daerah sering 
mengalami hambatan yang serius.Daerah yang 
dipetakan meliputi kawasan dataran rendah, 
pebukitan berstruktur dan daerah yang 
bergunung. Dengan menyesuaikan kondisi 
lahan yang sesuai dengan kemampuannya, akan 
mengurangi dampak negatif seperti meluasnya 
daerah rawan banjir maupun daerah longsoran.

Metoda pemetaan dilakukan atas dasar 
model yang diturunkan dari ITC (International 
Institute for Aerial Survey and Earth Science) 
Belanda, yang mana dalam pemetaan 
geomorfologi dilakukan dengan cara tiga 
pendekatan utama (Verstappen,1985), 
terutama analisa sintetik dan analitik. Metode 
ini didukung  dengan memanfaatkan sistem 
inderaan jauh, baik foto udara, maupun citr  a 
lainnya seperti Spot, Landsat, SLAR sebagai alat 
utama dan penelitian lapangan.

Geomorfologi Lembar Sorong Papua, dapat 
dibagi menjadi 7 bentukan asal yaitu: Bentukan 
asal struktur, denudasi, sungai, laut, pelarutan, 
struktu terdenudasi dan fluvial laut. Dari 7 
(tujuh) bentukan asal ini masih bisa dipisahkan 
menjadi beberapa bentuklahan antara lain:

Bentukan asal struktur dapat dipisahkan 
menjadi satu bentuklahan yaitu: Dataran 
bergelombang terlipat lemah. Bentukan asal 
denudasi dapat dipisahkan lagi menjadi dua 
bentuklahan yaitu: Pebukitan bergelombang 
dan Lembah erosi. Bentukan asal sungai 
dapat dibagi menjadi tujuh bentuklahan yaitu: 
Cekungan banjir, Dataran banjir atas, Dataran 
banjir bawah, Rawa buri, Pematang sungai, 
Danau tapal kuda dan Nusa.

Bentukan asal laut dapat dipisahkan menjadi 
lima bentuk lahan yaitu : Dataran pantai 
berpasir, Rawa pantai, Pematang pantai tua, 
Pematang pantai muda dan Kepik. Bentukan 
asal pelarutan dapat dibagi lagi menjadi satu 
bentuklahan yaitu: Dataran karst. Bentukan 
asal struktur terdenudasi dapat dibagi menjadi 
dua bentuklahan yaitu: Pebukitan tinggi 
bergelombang tersesarkan tertoreh kuat dan 
Perbukitan rendah bergelombang terlipat 
tersesarkan tertoreh kuat . Bentukan asal Fluvial 
laut dapat dibagi lagi menjadi tiga bentuklahan 
yaitu: Dataran aluvial dipengaruhi pasang surut 
air laut, Dataran delta dan Pematang sungai 
pasang surut.

Gambar. Draft Peta Geomorfologi 
Lembar Sorong
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GEOLOGI
TEKNIK

Dalam rangka menjalankan fungsi 
tersebut, pada tahun anggaran 2017, 
Badan Geologi telah melakukan 

kegiatah geologi Teknik sebagai berikut:

Kegiatan Penyelidian Geologi Teknik Untuk 
Menunjang Infrasrtuktur

1. Pemetaan Geologi Teknik Menunjang 
Pembangunan Infrastruktur Kabupaten 
Kerinci, Provinsi Jambi

2. Pemetaan Geologi Teknik Menunjang 
Pembangunan Infrastruktur Kabupaten 
Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

3. Pemetaan Geologi Teknik Menunjang 
Pembangunan Infrastruktur Kabupaten 
Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat

4. Pemetaan Geologi Teknik Menunjang 
Pembangunan Infrastruktur Kabupaten 
Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan

5. Pemetaan Geologi Teknik Menunjang 
Pembangunan Infrastruktur Daerah 
Kab. Pidie Jaya, Provinsi Nangroe Aceh 
Darusalam

6. Pemetaan Geologi Teknik Menunjang 
Pembangunan Infrastruktur Daerah Kab. 
Bireun, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam

7. Penyelidikan Geologi Teknik Untuk 
Menunjang Rencana Pengembangan 
Infrasruktur di Wilayah Jawa Barat Bagian 
Selatan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi 
Jawa Barat

8. Evaluasi Geologi Teknik Daerah Rencana 
Pembangunan Jalan Tol Sumatera 

(Ruas Pematang Panggang - Menggala), 
Provinsi Lampung

9. Evaluasi Geologi Teknik Menunjang 
Pembangunan Tol Sumatera di Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

10. Evaluasi Geologi Teknik Menunjang 
Rencana Pembangunan  Bendungan Posi 
di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi 
Sulawesi Selatan

11. Evaluasi Geologi Teknik Pada Infrastruktur 
Nasional Strategis/Vital di Kabupaten 
Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Monitoring Geologi Teknik dan Geologi 
Lingkungan dan Air Tanah

1. Monitoring Geologi Teknik 
Landsubsidance Kota Semarang dan 
Sekitarnya,Provinsi Jawa Tengah

Inventarisasi Data Geologi Teknik
1. Inventarisasi Kendala Geologi Teknik 

Koridor - 1 Indonesia (Lokseumawe dan 
Bengkalis)

2. Inventarisasi Kendala Geologi Teknik 
Koridor - 2 Indonesia (Kendal dan 
Mojokerto)

3. Inventarisasi Kendala Geologi Teknik 
Koridor - 3 Indonesia (Tanjung Selor dan 
Sampit)

4. Inventarisasi Kendala Geologi Teknik 
Koridor - 4 Indonesia (Bone dan Mamuju)

5. Inventarisasi Kendala Geologi Teknik Kori-
dor - 5 Indonesia (Sumbawa dan Bima)

10
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6. Inventarisasi Kendala Geologi Teknik 
Koridor - 6 Indonesia (Ambon dan Nabire)

7. Inventarisasi Sebaran Batuan Lempung 
Bermasalah terhadap pembangunan 
Infrastruktur di Provinsi Banten dan Riau

8. Inventarisasi Kerusakan Infrastruktur 
pada Batuan Berumur Kuarter di Provinsi 
Banten dan Riau

9. Pengelolaan Basis Data Geologi Teknik
10. Inventarisasi  Data Hasil Pengujian 

Laboratorium Mekanika Tanah dan 
Batuan

Di antara kegiatan geologi teknik dapat 
diuraikan beberapa kegiatannya sebagai 
berikut:

10.1. Pemetaan Geologi Teknik Kabupaten 
Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

Lokasi daerah pemetaan Geologi Teknik 
Menunjang Pembangunan Infrastruktur berada 
di wilayah Kabupaten Morowali, Provinsi 
Sulawesi Tengah, secara geografis berada pada 
koordinat 02o05’ 00” - 03o25’00” LS dan antara 
121o25’00”- 122o40’00” BT.

Daerah pemetaan Geologi Teknik Kabupaten 
Morowali diurakan menjadi 9 (sembilan) satuan 
geologi teknik yaitu: 

1. Satuan Geologi Teknik Endapan Aluvium 
(Qa) Lumpur, lempung, pasir kerikil, dan 
kerakal. 

2. SatuanGeoogi Teknik Formasi Tomata 
(Tmpt) Batuan penyusun: perselingan 
batupasir konglomerat, batulempung 
dan tuf dengansisipan.

3. Satuan Teknik Formasi Panduan (Tmpp). 
Batuan penyusunnya: Konglomerat, batu 
pasir dan batulempung. 

4. Satuan Geologi Teknik Formasi Salodik 
(Tems) Kalsilutit, batugamping pasiran, 
napal, batupasir dan rijang. 

5. Satuan Geologi Teknik Formasi Matano 
(Km) Kalsilutit, napal serpih dan rijang. 

6. Satuan Geologi Teknik Kompleks 
Ultramafik (Ku) Merupakan batuan beku 
terdiri dari harzburgit, Therzolit, wehrlit, 

websterit, serpentinit, dunit, diabas dan 
gabro.

7. Satuan Geologi Teknik Formasi Masiku 
(JKm). Batuan penyusunnya: Batusabak, 
serpih, filit, batu pasir, batu gamping 
dengan buncak rijang. 

8. Satuan Geologi Teknik Formasi Nanaka 
(Jn) Konglomerat, batu pasir mikaan, 
serpih dan lensa batubara. 

9. Satuan Geologi Teknik Formasi Tokala 
(TRJt) Perselingan batugamping klastika, 
batupasir sela, wake, serpih, napal dan 
lempung pasiran dengan sisipan argilit. 

10.2. Pemetaan Geologi Teknik Menunjang 
Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tapin 
Provinsi Kalimantan Selatan

Daerah pemetaan termasuk di wilayah 
Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. 
Secara geografis berada pada koordinat: 
114047’ 43,5” - 115031”52,5” BT dan 020 31’ 
26,8” - 03010’ 37,3” LS. 

Gambar.Lokasi pemetaan geologi teknik
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Metodologi penyelidikan yang digunakan 
meliputi empat metode yaitu:

1. Pengkajian ulang (review) data sekunder
2. Pemetaan geologi teknik 
3. Uji Laboratorium

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa Kabpaten 
Tapin memiliki 7 satuan geologi teknik antara 
lain:

1. Satuan Aluvium
2. Satuan Batupasir Formasi Dahor
3. Satuan Batulempung
4. Satuan Batugamping
5. Satuan Batpasir Formasi Tanjung
6. Satuan Lanau
7. Satuan Diorit
Beberapa potensi bahaya geologi bagi 

pengembangan infrastruktur di Kabupaten 
Tapin seperti peningkatan jalan raya dan rel 
kereta api pada morfologi dataran adalah 
masalah penurunan tanah. Potensi penurunan 
tanah terdapat pada satuan Aluvium yang 
secara genesa merupakan lingkungan rawa 
berupa lempung abu-abu dan hitam. Apabila 
pengembangan infrastruktur terdapat pada 
area ini maka sebaiknya perlu dilakukan 
kajian geologi teknik khusus. Pengembangan 
infrastruktur lebih aman pada satuan Aluvium 
dengan litologi berupa lempung coklat dan 
pada satuan Batupasir Formasi Dahor yang 
memberikan keuntungan dalam kemiringan 
lereng yang relatif datar hingga bergelombang 
lemah serta sifat keteknikan yang stabil sebagai 
tumpuan pondasinya. 

Pengembangan infrastruktur pada morfologi 
perbukitan bergelombang sampai terjal 
seperti pada bagian Timur dari Kabupaten 
Tapin memiliki keterbatasan dari kemiringan 
lerengnya. Potensi gerakan tanah pada 
umumnya memiliki tipe translasi kecuali pada 
produk volkanik seperti satuan Lanau yang 
memiliki tipe rotasi dan campuran dengan 
calon material rombakan yang lebih tebal 
dibandingkan yang tipe translasi.

10.3. Pemetaan Geologi Teknik Menunjang 
Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten 
Lima Puluh Kotaprovinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil evaluasi kesamaan fisik 
tanah dan batuan yang didukung dengan data 
hasil analisa laboratorium mekanika tanah 
dan batuan, bor tangan serta sondir, daerah 
pemetaan dapat dikelompokkan menjadi 
9 (sembilan) satuan geologi teknik sebagai 
berikut: 

1. Satuan Geologi Teknik Aluvium
Satuan ini merupakan endapan fluviatil, 

belum terkonsolidasi, didominasi oleh lanau 
lempungan pasiran (qu = 1,5 kg/cm2), tebal 
3,7 - 4,0 m dan pasir lanauan, tebal 3,6 m. 
Kedalaman muka air tanah 0,4 - 2,4 m. Daya 
dukung tanah pada kedalaman 1 m umumnya 
sedang - tinggi (18,1 34,9 ton/m2). Penggalian 
mudah dilakukan dengan peralatan non 
mekanik. Kendala geologi teknik yaitu potensi 
banjir dan erosi tebing sungai. 

2. Satuan Geologi Teknik Tuf Batuapung dan 
Andesit
Satuan Geologi Teknik ini terdiri dari tuf 

batuapung dan kumpulan batuan bersusunan 
andesit (Qpt). Pada umumnya batuan lapuk 
lanjut setempat agak lapuk, tanah pelapukan 
berupapasir – pasir lanauan, tebal 2,6 – 5,0 m. 
Kedalaman muka air tanah pada satuan geologi 
teknik ini umumnya agak dalam; setempat 
dangkal 1,9 m. Daya dukung tanah pada 
kedalaman 1 m umumnya sedang - tinggi (11,8 
– 46,2 ton/m2). Tuf digunakan sebagai tanah 
urug, batako dan bahan bangunan. Penggalian 
tanah dapat dilakukan dengan menggunakan 
peralatan non mekanik. Kendala geologi teknik 
yaitu erosi dan longsoran tebing penggalian.

3. Satuan Geologi Teknik Breksi Andesit 
Sampai Basal
Satuan Geologi Teknik ini terdiri dari breksi 

andesit sampai basal, aglomerat, pecahan lava 
berongga, aliran lava, endapan lahar dan batuan 
hipabisal berasal dari Desit Gunung Malintang 
(Qamg) dan Andesit Sampai Basal (Ta). Batuan 
umumnya kondisinya segar - lapuk, membentuk 
tanah pelapukanlanau pasiran (qu =>4,5 kg/
cm2), tebal 2,0 m hingga pasir lanauan saku (qu 
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=0,5 kg/cm2), tebal 2,3 m. Daya dukung tanah 
pada kedalaman 1 m umumnya sedang - tinggi 
(21,2 – 28,4 ton/m2). Penggalian tanah dapat 
dilakukan dengan menggunakan peralatan non 
mekanik. Kendala geologi teknik yaitu erosi dan 
gerakan tanah.

4. Satuan Geologi Teknik Batuan Terobosan
Satuan Geologi Teknik ini terdiri dari 

forfir felspar; stok berkomposisi antara 
granit dan diorit kuarsa; granodiorit, granit, 
porfir, mikrodiorit dan dolerit (Tuim, Tmgr, 
g dan MPitd). Pada umumnya batuan segar 
berwarna abu-abu kehitaman, berbutir kasar. 
Tanah pelapukan tipis berupa pasir lanauan. 
Penggalian batu sulit dilakukan dengan 
menggunakan peralatan non mekanik. 

5. Satuan Geologi Teknik Batuan Gunungapi
Satuan Geologi Teknik ini terdiri dari lava 

menengah - basa, aglomerat dan lahar; batuan 
gunungapi klastika menengah, lava dan sedikit 
intrusif(QTv, Qtve, QTp dan Tmvam).  Batuan 
umumnya segar - agak lapuk membentuk tanah 
pelapukan berupa lanau pasiran mengandung 
kerikil batuan beku diorit (0,5 – 2 cm) hingga 
bongkah yang semakin banyak ke arah bawah, 
nilai penetrometer saku (qu) 1,0 kg/cm2, tebal 
2,0 m. Daya dukung tanah pada kedalaman 1 
mumumnya sedang (17,8 ton/m2). Kendala 
geologi teknik yaitu erosi dan gerakan tanah.

6. Satuan Geologi Teknik Batupasir 
Satuan Geologi Teknik ini terdiri dari batu-

pasir kuarsa dengan sisipan-sisipan konglom-
erat, lapisan-lapisan tipis serpih pasirandan 
batupasir glaukonit (Tsc, Tmol, Tmt,Tms, Tlpe, 
Mlt,Tmsk,Tls dan Pub). Pada umumnya batuan 
kondisinya sudah lapuk, membentuk tanah 
pelapukan berupa lempung lanauan (qu =1,0 
– 4,0 kg/cm2),  tebal 1,5 – 4,0 m; lanau lem-
pungan - lanau pasiran (qu = 0,5  – 2,5 kg/cm2), 
tebal 2,0 – 2,5 m dan pasir lempungan – pasir 
lanauan (qu = 0,5  – 2,5 kg/cm2), tebal 1,5 – 
5,0 m.Daya dukung tanah pada kedalaman 1 m 
umumnya sedang - tinggi (15,4 – 61,5 ton/m2), 
setempat di Kapur IX daya dukungnya rendah. 
Kendala geologi teknik yaitu erosi dan gerakan 

tanah. 
7. Satuan Geologi TeknikKonglomerat 

Satuan Geologi Teknik ini terdiri dari 
konglomerat dengan sisipan batupasirberasal 
dari Formasi Brani (Tob).  Batuan umumnya 
masih segar, sebagian agak lapuk membentuk 
tanah pelapukan berupa lanau pasiran (qu = 
1,5kg/cm2),  tebal 2,0 m dan pasir lempungan 
lanauan (qu = 1,0 – 1,25kg/cm2),  tebal  4,0 m. Daya 
dukung tanah pada kedalaman 1 m umumnya 
sedang (13,7 – 20,4 ton/m2). Penggalian sulit 
dilakukan dengan menggunakan peralatan 
non mekanik. Pelapukan batuan ini digunakan 
sebagai tanah urug dan bahan bangunan. 
Kendala geologi teknik yaitu longsoran batu.

8. Satuan Geologi Teknik Batuan Malihan 
Satuan Geologi Teknik ini terdiri dari terdiri 

darifilit, serpih, sekis muskovit, batugamping 
tipis,batusabak,kuarsit, batulanau, batupasir 
kuarsa, tuf klorit, konglomerat, rijang dan 
aliran lava (Pukt, Puku, PCks, PCkl, PCkq dan 
Cs). Batuan umumnya kondisinya cukup 
segar, sebagian sudah lapuk membentuk 
tanah pelapukan berupa lempung lanauan 
(qu = 1,0 – 2,0 kg/cm2), tebal 2,75 – 3,0 m; 
lanau lempungan - lanau pasiran (qu = 2,0 
– >4,5 kg/cm2),  tebal 1,1 – 2,0 m   dan pasir 
lanauan (qu = 1,2 – 1,5 kg/cm2) tebal 1,2 m. 
batu lempung, berwarna abu-abu kehitaman 
dan keras, nilai penetrometer saku (qu) 1,0 – 
2,0kg/cm2, tebal 2,75 – 3,0 m. Daya dukung 
tanah pada kedalaman 1 m umumnya tinggi 
(22,1 – 45,4 ton/m2). Penggalian untuk tanah 
pelapukan penggalian dapat dilakukan dengan 
menggunakan alat non mekanik. Kendala 
geologi teknik yaitu erosi dan gerakan tanah. 

9. Satuan Geologi Teknik Batuan Karbonat 
Karbon
Satuan Geologi Teknik ini terdiri dari 

batugamping berasal dari Batuan Karbonat 
Karbon(Cl). Pada umumnya batugamping 
kondisinya masih segar – sedikit lapuk. Tanah 
pelapukannya tipis berupa lempung lanauan - 
lanau lempungan.  Kendala geologi teknik yaitu 
erosi. 
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Pemanfaatan Tuff batuapung (Qpt)  untuk tanah urug 
dan bahan bangunan  di Suliki Pasar, Kec. Suliki.

Singkapan lava dari Formasi Gunungapi Kota Alam (Qtve) 
dan pengukuran kekerasan batuan menggunakan Smith 
Hammer di Kec. Pangkalan Koto Baru.

10.4. Penyelidikan Geologi Teknik 
Daerah Rencana Pembangunan Bendungan 
Posikabupaten Kepulaan Selayar Provinsi 
Sulawesi Selatan

 
Rencana lokasi Bendungan Posi secara 
administratif termasuk dalam wilayah 
Kecamatan Bontomanai yang berada pada 
koordinat 120o 29’ BT – 120o 31’ 30” BT dan 

6o 0’ 30” – 6o 1’ 30” LS dengan tiga rencana 
alternatif poros bendungan yaitu
• Lokasi 1, terletak pada Kampung Posi, Desa 

Boneamakmur
• Lokasi 2, terletak pada Desa Polebungin
• Lokasi 3, terletak pada daerah perbatasan 

Desa Polebungin dan Desa Kohala
Karakteristik Geologi Teknik Rencana Poros 

Bendungan
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• Sebaran tanah pada rencana as bendungan 
alternatif I daerah Bonea makmur didominasi 
pasir lanauan dan pada bagian barat daya 
berupa lanau lempungan. Sebaran tanah 
pada rencana as bendungan alternatif II 
dan III daerah Polebungin didominasi lanau 
pasiran – lanau lempungan dan pada bagian 
tenggara berupa pasir lanauan.

• Daya dukung tanah pondasi dangkal di area 
rencana as bendungan alternatif I berkisar 
12,54 – 17,08 ton/m2, area rencana as 
bendungan alternatif II berkisar 16,20 ton/
m2 dan tanah dominan lanau lempungan 
berkisar 101,98 ton/m2, serta area rencana 
as bendungan alternatif III berkisar 12,96 – 
22,65 ton/m2 kecuali tanah lanau lempungan 
berkisar 55,43 ton/m2.

• Sudut lereng stabil yang diperoleh pada 
rencana as bendungan alternatif I yaitu < 
25o, pada rencana as bendungan alternatif II 

yaitu < 10o dan pada rencana as bendungan 
alternatif III yaitu < 35o

• Kondisi bawah permukaan yang harus diperhati-
kan pada pembangunan bendungan yaitu :
1. Area rencana as bendungan alternatif 

I, hasil interpretasi tahanan jenis semu, 
diidentifikasi terdapat zona patahan 
dengan keterdapatan lensa-lensa batuan 
yang diperkirakan terkekarkan kuat.

2. Area rencana as bendungan alternatif 
II, hasil interpretasi tahanan jenis semu 
diidentifikasi terdapat lapisan batuan 
yang terkekarkan kuat, sebaran luas, 
dan diperkirakan terdapat kandungan air 
signifikan.

3. Area rencana as bendungan alternatif 
III, hasil interpretasi tahanan jenis semu 
diidentifikasi berada pada sumbu lipatan 
dengan lapisan batuan di bawahnya 
diindentifikasi terkekarkan kuat. 

Penampang tahahan jenis hasil 
pendugaan geolistrik pada rencana 
poros bendungan
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10.5. Monitoring Geologi Teknik Penurunan 
Tanah Kota Semarang Provinsi  Jawa Tengah

Perkembangan penduduk dan aktivitas 
pembangunan di Kota Semarang mengalami 
kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan ini akan 
menimbulkan dampak positif dan negatif bagi 
perkembangan kota. Salah satu dampak negatif 
yang dirasakan adalah penurunan permukaan 
tanah. Untuk mengetahui penurunan tanah 
yang terjadi di Kota Semarang dilakukan 
monitoring setiap tahunnya mulai tahun 2011 
hingga sekarang (2017).

Monitoring penurunan tanah dilakukan 
dengan menggunakan metode GPS Geodetic 
sistem jaringan, yaitu membandingkan 
ketinggian patok pantau tahun pengukuran 
dengan tahun sebelumnya. Hasil pengambilan 
data tersebut diolah dengan software TBC versi 
2.50. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut 
diketahui laju penurunan tanah yang bervariasi 
tiap tahunnya. Penurunan tanah di Semarang 
berkisar antara 0,086 – 11,30 cm pada 
periode pengukuran 2016 – 2017 dengan laju 
penurunan tanah yang menunjukkan semakin 
tinggi ke arah utara dan timur Kota Semarang.

Peta Zona Penurunan Tanah
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GEOLOGI
LINGKUNGAN

Pada Tahun Anggaran 2017, Badan 
Geologi telah melakukan kegiatan 
geologi lingkungan sebagai berikut:

a. Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan
1. Rekomendasi Geologi Lingkungan  KSN 

Kedung Sepur (Wilayah Kendal, Demak, 
Semarang, Salatiga, Kota Semarang, 
Grobogan)

2. Rekomendasi Geologi Lingkungan 
Untuk Pengembangan Perkotaan Cepat 
Tumbuh Wilayah Kota Medan - Deli 
Serdang, Sumatera Utara

3. Rekomendasi Geologi Lingkungan 
Untuk Pengembangan Perkotaan Cepat 
Tumbuh (Pasca Bencana) Wilayah 
Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh                                                                        

b. Geologi Lingkungan Tata Ruang
1. Penyusunan database kawasan Lindung 

Geologi Indonesia
2. Inventarisasi Data Base Geologi 

Lingkungan
3. Penyusunan database kawasan Bentang 

Alam Karst Indonesia
4. Inventarisasi Data Base untuk CO2

5. Inventarisasi Permasalahan Geologi 
Lingkungan Kawasan Resapan

6. Inventarisasi Substansi Usulan Regulasi 
di bidang GL

7. Inventarisasi Data dan pembahasan 
Substansi Tata Ruang

8. Inventarisasi Data dan pembahasan Tata 
Ruang Amdal

c. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan 
Karst
1. Penyusunan Peta Kawasan Bentang 

Alam Karst Provinsi Kalimantan Timur
2. Penyusunan Peta Kawasan Bentang 

Alam Karst Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Penyusunan Peta Kawasan Bentang 

Alam Karst Blora-Rembang Provinsi Jawa 
Tengah

4. Penyusunan Peta Kawasan Bentang 
Alam Karst Zona Rembang Provinsi Jawa 
Tengah

5. Penyusunan Peta Kawasan Bentang 
Alam Karst Provinsi Aceh

6. Penyusunan Peta Kawasan Bentang 
Alam Karst Kab. Bolaang Mongondow 
Provinsi Sulawesi Utara

7. Penyusunan Peta Kawasan Bentang 

11
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Alam Karst Provinsi Sumatera Barat
8. Penyusunan Peta Kawasan Bentang 

Alam Karst Provinsi Jawa Timur
9. Penyusunan Peta Kawasan Bentang 

Alam Karst Provinsi Kalimantan Tengah
10. Penyusunan Peta Kawasan Bentang 

Alam Karst Provinsi Bali
11. Penyusunan Peta Kawasan Bentang 

Alam Karst Provinsi NTT
12. Penyusunan Peta Kawasan Bentang 

Alam Karst Zona Rembang Provinsi Jawa 
Timur     

13. Penyusunan Peta Kawasan Bentang 
Alam Karst Provinsi Jambi

14. Penyusunan Peta Kawasan Bentang 
Alam Karst Provinsi Jawa Barat

15. Pemboran Inti Kajian Komprehensip CAT 
Watuputih

16. Survei Geofisika Kajian Komprehensip 
CAT Watuputih

17. Survei Well Logging Kajian Komprehensip 
CAT Watuputih

18. Survei Hidrogeologi Kajian Komprehensip 
CAT Watuputih

19. Susur Gua dalam Rangka Identifikasi 
Hidrogeologi Gua CAT Watuputih

20. Groundcheck CAT Watuputih dengan 
Stakeholder Terkait

21. Seminar CAT Watuputih – Yogyakarta

22. Seminar CAT Watuputih – Semarang
23. Seminar CAT Watuputih – Jakarta

c. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan 
Resapan
1. Penyelidikan Geologi Lingkungan 

Kawasan Resapan Gunung Ciremai, 
Kuningan Jawa Barat

d. Verifikasi Keragaman Geologi
1. Verifikasi usulan Cagar Alam dan KBAK 

Jawa (4 Freq)
2. Verifikasi usulan Cagar Alam dan KBAK 

Kalimantan (2 Freq)
3. Verifikasi usulan Cagar Alam Geologi 

Rinjani, Provinsi Nusa Tenggara Barat (2 
Freq)

e. Monitoring Geologi Teknik dan Geologi 
Lingkungan
1. Monitoring Lumpur Sidoarjo (Jatim)
2. Pemantauan CCS Tahap II

f. Pembahasan Raperpres, Raperda Tentang 
Penataan Ruang dan Amdal
1. Pembahasan RAPERPRES, RAPERDA 

Tentang Penataan Ruang AMDAL
g. Penyusunan Norma, Standard, Pedoman 

dan Kriteria (NSPK)
1. Penyusunan Pedoman Bidang Geologi 

Lingkungan di Jakarta
Beberapa uraian kegiatan yang termasuk pada 
geologi, antara lain:

Gambar peta potensi Gerakan Tanah Kota Purwodadi dan sekitarnya
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Geologi Lingkungan Untuk Pengembangan 
Perkotaan Cepat Tumbuh Wilayah Kota 
Medan - Deli Serdang, Sumatera Utara

Lokasi kegiatan ini adalah kawasan MEBI-
DANGRO yang berada di sebagian wilayah Kota 
Medan dan sebagian wilayah Kabupaten Deli 
Serdang, Sumatera Utara. Secara geografis, 
daerah in meliputi wilayah daratan dalam 
batasan koordinat 98o43’00” - 98o54’00”BT dan  
03o30’00” -  03o43’00” LU. 

Analisis geologi lingkungan di sini merupa-
kan analisis terhadap komponen-komponen 
geologi lingkungan berupa faktor pendukung 
dan kendala / pembatas fisik dalam pengem-
bangan wilayah. Komponen tersebut terdiri 
dari keadaan lereng, daya dukung tanah terha-
dap bangunan/fondasi, kondisi keairan/hidro-
geologi, gempabumi, tsunami, gerakan tanah/
longsor, dan bencana gunungapi. Dalam mel-
akukan analisis ini diperlukan suatu satuan unit 
analisis yang berupa satuan geologi lingkungan 
sebagai kerangka analisis yang di dalamnya 
terdapat kesamaan karakteristik seluruh atau 
sebagian besar komponen geologi lingkungan 
sehingga akan diketahui gambaran umum ten-
tang faktor pendukung dan pembatasnya.

Berdasarkan tingkat keleluasaannya bagi 
pengembangan wilayah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh setiap satuan geologi lingkungan, 
maka dapat diberikan arahan penggunaan la-
han dengan mempertimbangkan penggunaan 
lahan yang ada saat ini serta rencana tata ru-
ang setempat. Dengan demikian maka analisis 
ini dimaksudkan untuk memberikan data infor-
masi geologi lingkungan baik itu yang berupa 
potensi maupun kendala geologi dalam rangka 
penataan ruang yang berwawasan lingkungan.

Penyusunan Peta Kawasan Bentangalam 
Karst Provinsi Kalimantan Tengah

Daerah penyelidikan secara regional termas-
uk kedalam cekungan Barito. Cekungan Barito 
adalah cekungan asimetri, terbentuk di daerah 
foredeep pada bagian timur dan sebuah plat-
form berdekatan dengan Schwaner atau Shield 
Kalimantan Barat. Cekungan Barito mulai ter-
bentuk pada akhir Kapur, bersamaan dengan 
tumbukan antara Paternosfer dengan SW Bor-

neo microcontinent (Satyana, 1999 dalam Dar-
man dan Sidi, 2000).

Cekungan Barito termasuk didalamnya Mer-
atus Range yang dicirikan dengan endapan 
berumur Paleogen yang terdiri dari batupasir 
kuarsa, konglomerat, serpih, batulempung, 
lapisan batubara dan pada bagian atasnya 
berupa napal dan batugamping yang telah 
mengalami perlipatan dan pensesaran secara 
intensif pada akhir zaman Tersier (Van Bemme-
len, 1949). cara umum sedimentasi di Cekun-
gan Barito merupakan suatu daur lengkap sedi-
mentasi yang terdiri dari seri transgresi dan 
regresi. Fase transgresi terjadi pada kala Eosen 
– Miosen Awal dan disertai dengan pengenda-
pan Formasi Tanjung dan Berai, sedangkan fase 
regresi berlangsung pada kala Miosen Tengah 
hingga Pliosen bersamaan dengan diendapkan-
nya Formasi Warukin dan Dahor (Kusuma dan 
Nafi, 1986). Menurut Sikumbang dan Heryanto 
(1987).

Pemboran Inti Kajian Komprehensip Cat 
Watuputih

Metode kegiatan pengeboran inti di 
daerah Watuputih dan sekitarnya, Kabupaten 
Rembang, Provinsi Jawa Tengahini dilaksanakan 
melalui beberapa tahapan, antara lain: Tahap 
Persiapan, Tahap Kegiatan Lapangan, Tahap 
Analisis Data dan Penyusunan Laporan. Adapun 
penjelasan setiap tahapan adalah sebagai 
berikut: 
Tahap Persiapan
Pada tahapan ini meliputi persiapan:

a. Administrasi
b. Analisis data untuk menentukan titik 

pemboran berdasarkan kajian geologi 
dan geofisika tahap 1.

c. Persiapan  peralatan/perlengkapan 
kegiatan pengeboran.

d. Mobilisasi peralatan/perlengkapan 
kegiatan pengeboran

Tahap Kegiatan Pengeboran Inti
Penentuan titik pengeboran inti dilaksanakan 

berdasarkan hasil kajian geologi dan geofisika 
yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan 
pengeboran inti dilaksanakan selama 24 jam. 
Adapun tahapan Pada kegiatan pengeboran 
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inti adalah sebagai berikut: 
1. Persiapan lahan (Site clerance);
1. Pengeboran inti batuan, pengeboran 

inti dilakukan pada 3 (tiga) lokasi terpilih 
hingga kedalaman 150 m dengan teknik 
pengeboran putar (rotary drilling);

1. Pengambilan sampel batuan, sampel 
batuan yang diambil merupakan batuan 
utuh (coring). Hasil pengeboran diangkat 
ke permukaan dengan menggunakan 
inner tube yang ditarik tali kawat 
(wireline) melalui lubang bor .

2. Penempatan sampel batuan, sampel 
batuan yang telah terambil kemudian di 
tempatkan pada core box; 

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Indonesia 
Lembar Semarang skala 1:250.000 (Said dan 
Sukrisno, 1988), Akuifer di CAT Watuputih 

dikategorikan sebagai akuifer dengan aliran 
melalui celahan, rekahan, dan saluran. Akuifer 
ini diperkirakan mempunyai produktifitas 
sedang dengan penyebaran luas.

Kelompok akuifer ini merupakan penyusun 
utama di CAT Watuputih, berada di bagian 
tengah daerah penyelidikan. Akuifer ini 
terbentuk oleh batugamping Formasi Paciran, 
yang terdiri dari batugamping pejal dan 
batugamping napalan.

Dengan sifat-sifat batuan penyusunnya, 
produktifitas akuifer pada daerah kajian ter-
dapat setempat dan umunya berupa akuifer 
produktif. Aliran air tanah pada system ak-
uifer ini melalui zona celahan dan rekahan. 
Muka air tanah umumnya dalam dan debit 
sumur serta mataair beragam dan umumnya 
rendah.
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Berdasarkan data kabupaten, sebagian be-
sar lahan di Kabupaten Rembang dimanfaat-
kan untuk fungsi budidaya baik itu untuk keg-
iatan permukiman,pertanian maupun tegalan. 
Dari peta rupabumi BIG skala 1:25.000, wilayah 
CAT Watuputih didominasi oleh lahan tegalan/
ladang sebesar 60%, dan wilayah lain merupa-
kan lahan berupa sawah tadah hujan 10% dan 
perkebunan sebesar 20%. Pemukiman pada 
daerah ini hanya sekitar 10% yang tersebar di 
daerah Utara dan Selatan daerah penyelidikan.

Berdasarkan Peta Rencana Pola Ruang, 
Provinsi Jawa Tengah, tahun 2006. Daerah 
CAT Watuputih terbagi menjadi kawasan lind-

ung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung 
yang merupakan daerah dengan pola tutupan 
lahan hutan, pada peta BIG daerah ini dikat-
egorikan sebagai tegalan/ladang. Kawasan ini 
hanya mempunyai luas sekitar 10 % dari total 
luas wilayah CAT Watuputih. Sisanya yang men-
cakup 90% dari luas wilayah CAT dapat difung-
sikan kawasan budidaya, hal ini sudah sesuai 
dengan peta pola tutupan lahan yang sebagian 
besar terpetakan sebagai wilayah tegalan/la-
dang, sawah, perkebunan dan juga sebagian 
kecil pemukiman.

Gambar peta se-
baranEksokarst daerah 
penyelidikan

Gambar peta rencana 
tata ruang CAT Watu-
putih
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PENGEMBANGAN 
KERAGAMAN 
GEOLOGI
12.1. Survei Geodiversity Geoheritage

Dalam tahun 2017 telah dilakukan 
kegiatan inventarisasi dan identifikasi 
Geodiversity - Geoheritage di daerah 

Maros-Pangkep, Bojonegoro dan Misool 
dengan rincian hasil survei sebagai berikut: 

12.1.1. Nominasi geoheritage Maros-Pangkep
Meskipun nilai keragaman geologi daerah 

Maros-Pangkep dan sekitarnya sangat tinggi, 
tidak semua objek geologi di daerah ini dapat 
ditingkatkan menjadi warisan geologi. Analisis 
data dan informasi keragaman geologi yang 
tersedia, dengan mempertimbangkan ancaman 
hilangnya fungsi penting unsur-unsur geologi 
akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh 
manusia, menghasilkan nominasi objek-objek 
warisan geologi sebagaimana terinci berikut ini.

Melange Bantimala
Kompleks Tektonik Bantimala yang terdiri 

dari batuan ultramafik, batuan malihan, dan 
melange merupakan rekaman sejarah dan bukti 
evolusi Bumi yang terjadi sebelum masa sekitar 
100 juta tahun lalu. Di Sungai Mangilu dijumpai 
bongkah-bongkah batuan (exotic blocks) 
seperti rijang, sekis, grewake, dan kuarsit. 
Rijang berlapis tipis (5-20 cm), berwarna coklat 
kekuningan, tersingkap mulai jalan raya hingga 
jalan setapak menuju Sungai Mangilu. Rijang 
yang mengandung radiolaria ini terkekarkan 
kuat karena deformasi yang menyertai sejarah 
pembentukan kompleks tektonik.

Formasi Malawa
Dari aspek sumberdaya energi yang sifatnya 

tidak terbarukan, satuan batuan sedimen yang 
berumur Eosen ini mengandung batubara. 
Kandungan batubara di dalam Formasi Malawa, 
yang fenomenanya tidak dijumpai di tempat 
lain di Pulau Sulawesi, menjadi penguat nilai 
warisan geologi dari aspek tatanan geologi 
dan evolusi temporer. Pada kala Eosen, 
lokasi diendapkannya satuan ini merupakan 
daerah pinggiran daratan yang berbatasan 
dengan laut dangkal. Fosil mikroflora (polen) 
seperti Acritarchs sp., Anacolosidites sp., 
Annonaceae sp., Barringtonia sp., Betulaceae 
pollen, Bombacaceae sp., Compositae sp., 
Cyathidites sp., Dicolpopollis cf., D. kalewesis, 
D. verrucate, D. smooth, Dinoflagellates sp. dan 
sebagainya menjadi kajian palinologi menarik 
di masa mendatang guna menguak lebih dalam 
lingkungan geologi di masa lalu dan kapan 
tumbuhan itu hidup.

Formasi Tonasa
Batugamping paparan Formasi Tonasa yang 

terbentuk sejak Eosen Awal hingga Miosen 
Tengah  dan terangkat ke permukaan pada 1,8 
juta tahun lalu ini mengalami pelarutan oleh 
air (hujan) membentuk bentangalam kars. 
Pelarutan yang difasilitasi oleh rekahan batuan 
akhirnya membentuk morfologi pebukitan 
dengan bangunnya yang khas, yaitu menara. 
Pebukitan kars tipe menara terbaik di Indonesia 
terdapat di kawasan ini, yang dikenal dengan 
Kars Maros-Pangkep. 

12
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Daerah Ramang-ramang
Ramang-ramang merupakan nama desa di 

daerah  Maros  yang dilalui oleh sungai permukaan 
yang mengalir di kawasan Kars Maros-Pangkep. 
Sungai  Puteh mengalir di antara tebing-tebing 
batugamping dan tumbuhan kirai. Beragam 
jenis bangun bongkahan batugamping asal-
pelarutan teronggok di beberapa tempat, 
termasuk lubang-lubang pelarutan di tebing 
batugamping dan ceruk yang pembentukannya 
dipengaruhi oleh perlapisan batuan.

Taman Batu Ramang-ramang
Di daerah pinggiran pebukitan batugamping 

yang berbatasan dengan dataran aluvial pantai 
sebelum Desa Ramang-ramang terdapat dere-
tan onggokan batugamping dengan bangun-
nya yang beraneka. Bangun-bangun yang unik 
dan ganjil itu merupakan hasil pelarutan di 
permukaan batuan oleh air hujan. Selain ben-
tangalamnya yang spesifik, tempat ini memen-
uhi fungsinya untuk penyelenggaraan kegiatan 
pendidikan dan geowisata.

Kompleks gua arkeologi Maros
Pelarutan lanjut yang berlangsung di kedala-

man lapisan batugamping menyebabkan ter-
bentuknya fenomena endokarst (gua). Berag-
am jenis (gua mendatar, gua tegak) dan ukuran 
gua tersebar hampir merata di seluruh singka-
pan batugamping. Beberapa gua hanya berupa 
ceruk. Sebagian gua dan ceruk pernah dihuni 
oleh manusia prasejarah yang hidup di daerah 
ini di masa ribuan tahun lalu. 

Daerah Bantimurung
Daerah ini termasuk dalam kawasan Taman 

Nasional Bantimurung dan Bulusaraung, yang 
keberadaannya ditetapkan oleh Menteri Ke-
hutanan berdasarkan SK.398/Menhut-II/2004, 
tanggal 18 Oktober 2004. Surat keputusan itu 
mengubah nama hutan Bantimurung-Bulusa-
raung menjadi Taman Nasional. Bantimurung 
adalah kompleks batugamping berbentangalam 
kars, yang disusun oleh batuan karbonat For-
masi Tonasa. Setempat terdapat rembasan air 
tanah yang membentuk mata air. Air tanah ke 
luar melalui batas perlapisan batuan, yang ter-

potong oleh struktur geologi. 
Genangan air yang jernih ini dinamakan 

Kolam Jemala, yang oleh penduduk setempat 
dilegendakan sebagai tempat mandi para bida-
dari (sehingga penduduk menamainya Danau 
Bidadari). Salah satu sungai permukaan yang 
memotong gawir membentuk air terjun setinggi 
lebih dari 20 m, yang dikenal dengan Air Terjun 
Bantimurung. Danau Kassi Kebo di kompleks Ta-
man Nasional Bantimurung Bulusaraung, yang 
airnya berwarna hijau kebiruan, terdapat di 
antara bukit-bukit batugamping. Tidak jauh dari 
lokasi ini terdapat bangunan penangkaran kupu-
kupu. Gua Batu di hulu sungai yang membentuk 
air terjun adalah fenomena pelarutan-lanjut 
pada lapisan batugamping yang terjadi secara 
alami. Ruangan gua seluas sekitar 100 m2 dihiasi 
oleh aneka jenis ornamen gua.

Sentuhan batugamping dan batuan beku
Fenomena batugamping Formasi Tonasa 

yang diterobos oleh batuan beku (basal) 
berbentuk sill tersingkap di pinggir jalan menuju 
Bone. Basal berwarna kelabu kehitaman yang 
mengandung mineral piroksin berukuran 
cukup besar mengalami pengkekaran secara 
mengolom. Batugamping yang “disisipi” basal 
berwarna coklat muda, kompak dan keras, dan 
berfosil. Monyet (macaca) yang menghuni hutan 
di sekitarnya, yang turun ke pinggir jalan secara 
bergerombol, menjadi atraksi menarik yang 
melengkapi calon warisan geologi di daerah ini.

Batugamping muda
Batugamping berwarna coklat muda yang 

terkarstifikasi di bagian permukaannya, yang 
tersingkap di Desa Tellumpanuae, dijumpai 
tersingkap di lingkungan batuan gunungapi. 
Batuan gunungapi ini dikelompokkan sebagai 
Formasi Camba yang berumur Miosen Tengah. 
Sebagai calon warisan geologi, batugamping 
berumur muda (dibanding Formasi Tonasa) 
ini akan melengkapi sejarah geologi daerah 
penelitian, sebagai bagian dari sejarah evolusi 
Bumi yang terjadi belasan juta tahun lalu.

12.1.2. Nominasi geoheritage Bojonegoro
Analisis keragaman geologi yang tersedia, 
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dengan mempertimbangkan ancaman hilangnya 
fungsi penting unsur-unsur geologi akibat 
kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia, 
menghasilkan nominasi objek-objek warisan 
geologi sebagaimana terinci berikut ini.

Petroleum Geoheritage Wonocolo
Wonocolo terletak di Desa Wonocolo, Ke-

camatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Jawa 
Timur. Tepatnya berada sekitar + 20 km sebelah 
Timurlaut dari Kota Cepu.

Wonocolo dipilih dan diusulkan menjadi Geo-
site Petroleum Geoheritage Bojonegoro karena 
memiliki keunikan dibidang perminyakan dan 
dapat menjadi wisata edukasi tentang geologi 
dan perminyakan. Keunikan kawasan ini antara 
lain: 

1. Terdapatnya pengambilan minyakbumi 
secara tradisional dengan menggunakan 
rig-rig dari kayu jati yang berjumlah ratu-
san.

2. Batuan reservoir penghasil minyakbumi 
terdapat pada kedalaman rata-rata +/- 
100 m, ini menunjukkan bahwa reservoir 
minyakbumi di Wonocolo merupakan res-
ervoir dangkal dan  merupakan  pengebo-
ran yang paling dangkal di Indonesia bah-
kan di dunia.

3. Terdapatnya singkapan batuan batuan 
yang dapat mewakili tentang Petroleum 
System.

Struktur Antiklin Kawengan
Kawasan Kawengan berada + 20 km sebelah 

Timurlaut Kota Cepu atau + 40 menit kerah 
Baratlaut Kota Bojonegoro. Struktur Antiklin 
Kawengan yang memanjang berarah Barat-
Timur berada pada Zona Rembang. Litologi 
yang tersingkap diarea ini terdiri dari Formasi 
Wonocolo dan Formasi Ledok. Kondisi sekitar 
Struktur Kawengan merupakan perbukitan 
yang secara geologi dinamakan antiklin.

Struktur Antiklin Kawengan dipilih dan 
diusulkan menjadi geosite di dalam Petroleum 
Geoheritage Bojonegoro, dikarenakan adanya 
beberapa keunikan, antara lain:

1. Dijumpainya singkapan Formasi 
Wonocolo dan Formasi Ledok yang 

merupakan formasi berkedalaman 
dangkal dan terbukti menghasilkan 
minyak.

2. Terdapatnya singkapan batuan-
batuan yang dapat mewakili tentang 
pembelajaran Petroleum System.

3. Terdapatnya pengambilan minyakbumi 
baik secara modern (pompa 
Angguk) maupun secara tradisional 
(menggunakan rig-rig kayujati) pada 
sumur-sumur peninggalan Belanda yang 
menyebar di sepanjang puncak antiklin 
kawengan.

4. Masih teramati wujud struktur antiklin 
yang ideal, tersingkap dipermukaan pada 
lintasan jalan berarah utara-selatan yang 
melalui puncak antiklin.

Undak Bengawan Solo Purba
Undak Bengawan Solo Purba ini dijumpai di 

Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten 
Bojonegoro. Undak Bengawan Solo pada Sungai 
Bengawan Solo Purba ini dipilih dan diusulkan 
menjadi geosite di Geoheritage Bojonegoro, 
dikarenakan adanya beberapa keunikan, antara 
lain:

1. Dijumpainya bekas sungai Bengawan 
Solo yang masih cukup luas.

2. Dijumpainya bukti-bukti struktur 
sedimen endapan sungai purba

3. Dijumpainya undak Bengawan Solo 
Purba.

Kawasan ini dapat dikembangkan wisata air 
dan wisata alam geologi minat khusus berupa 
undak dan endapan sungai purba yang dapat 
membuktikan hukum The Present is The Key to 
the Past.

SDN Panjunan II  Kalitidu
SDN Panjunan II berlokasi +/- 12 km kearah 

barat dari kota Bojonegoro, di tepi jalan raya 
Surabay - Cepu, tepatnya pada koordinat  
X : 584,840.17 m dan Y : 9,211,755.40 m 
Secara administrasi berada di desa Panjunan, 
Kecamatan Katilidu, Kabupaten Bojonegoro. 
SDN Panjunan II ini merupakan satu-satunya 
SD yang ada di Bojonegoro bahkan di Indonesia 
yang mempunyai ekstra kurikulum tentang 
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kepurbakalaan. Hal ini terbukti dengan 
terbentuknya The Kid Bone Hunters dan di 
sekolah itu juga terdapat koleksi fosil yang 
seluruhnya ditemukan di Bojonegoro.

Kayangan Api
Kayangan Api dipilih dan diusulkan menjadi 

Geoheritage Bojonegoro, karena memiliki 
keunikan untuk menjadi edukasi wisata alam 
(Geowisata) dan budaya. Keunikan kawasan ini 
antara lain : 

1. Dijumpai sumber api abadi yang tidak 
padam sepanjang tahun, 

2. Dijumpai mata air “plupuk-plupuk” yang 
airnya tidak pernah meluap.

Dengan adanya api abadi dan air plupuk-
plupuk,  kawasan ini dapat menjadi Wisata Api 
Abadi (Non- Renewable Energy).

Negeri Atas Angin
Negeri Atas Angin yang dikenal dengan 

“Bukit Cinta” berada di desa Deling, Kecamatan 
Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Negeri Atas 
Angin sangat prospek untuk dikembangkan 
menjadi objek wisata alam karena kawasan 
tersebut merupakan kawasan tinggian (bukit) 
dengan ketinggian +/- 850 m dpl, Kawasan ini 
sudah dikembangkan menjadi objek wisata 
di Bojonegoro dan masih terus melakukan 
perbaikan.  

Selo Gajah dan Sumber Air Panas
Kawasan Selo Gajah merupakan perbukitan 

dengan batuan beku intermediet dan 
batugamping Formasi Kerek dan Formasi 
Klitik yang sebagian termetamorfkan menjadi 
marmer (onyx) sebagai penyusunnya. 
Sedangkan air panas merupakan manifestasi 
geothermal yang berkaitan dengan intrusi. 
Keunikan Selo Gajah dan Sumber Air Panas 
antara lain : 

1. Terlihat kontak Andesit  mengintrusi 
batugamping sehingga terbentuk onyx.

2. Dijumpai 2 (dua) sumber mata air panas 
yang mempunyai suhu 30-50oC.

3. Dijumpai endapan travertin yang 
berbentuk menyerupai kepala gajah.

Gunung Watu
Gunungwatu berlokasi di Desa Krondonan 

Kecamatan Gondang, yang berjarak ± 52 km 
dari Kota Bojonegoro dengan waktu tempuh 
± 2.5 jam. Gunungwatu merupakan bagian 
dari intrusi batuan andesit dan masih bagian 
dari Gunung Pandan. Batuan intrusi tersebut 
merupakan batuan beku intermediet vulkanik 
yaitu andesit dengan terdapat xenolit bertekstur 
trakhit. Xenolit tersebut diindikasikan memiliki 
umur lebih tua dibandingkan bantuan andesit 
yang berumur Plio-Plistosen dengan jenis 
batuan xenolit berupa diorit. Keunikan kawasan  
Gunungwatu, antara lain:

1. Gunungwatu berbentuk seperti kubah 
dengan kemiringan sangat curam 
(±600-800) dikelilingi oleh perbukitan 
yang dipisahkan oleh lembah-lembah, 
sehingga menimbulkan kesan yang 
indah. 

2. Dijumpai batuan xenolit pada batuan 
andesit yang bertekstur trakhitik, 
dimana masyarakat sekitar memberi 
nama “Tapak Butho”, hal tersebut dapat 
sebagai media pembelajaran ilmu batuan 
(geologi), sehingga dapat memberikan 
penjelasan secara ilmiah tentang 
keberadaan Gunungwatu secara khusus.

3. Diperkirakan intrusi ini berumur 
Plio-Plistosen yang mempengaruhi 
kematangan minyak bumi di Bojonegoro.

4. Berdasarkan hasil pengamatan 
dilapangan, kawasan ini dapat 
dikembangkan menjadi Wisata Edukasi 
Intrusi Batuan Beku.

Watu Gandul
Kawasan Watu Gandul berada di Desa 

Sombongrejo Kecamatan Gondang. Watu 
Gandul berjarak ± 47.8 km dari Kota Bojonegoro 
dengan waktu tempuh ± 2 jam. Watu Gandul 
merupakan bagian dari intrusi batuan andesit 
yang merupakan bagian dari Gunung Pandan.  
Keunikan Watu Gandul antara lain :

1. Intrusi ini terletak hampir di tengah 
dari bukit-bukit yang memutar di 
sekelilingnya.

2. Dijumpai rekahan-rekahan besar 
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bersistem yang yang meninggalkan sisa 
batuan-batuan besar yang menggantung 
(terjepit) di antara batuan yang lain, 
sehingga seolah-olah mempunyai kesan 
batu besar tersebut menggantung.

3. Diperkirakan intrusi ini berumur 
Plio-Plistosen yang mempengaruhi 
kematangan minyak bumi di Bojonegoro.

Banyukuning
Banyukuning terletak di Desa Krondonan 

Kecamatan Gondang. Lokasi tersebut berjarak 
± 53 km dari Kota Bojonegoro dengan waktu 
tempuh ± 2.5 jam. Pada lokasi Banyukuning 
terdapat kehadiran batuan breksi dengan 
matrik berasal dari batuan beku yaitu andesit. 
Kondisi sekitar Banyukuning merupakan aliran 
sungai yang aktif dengan debit yang relatif kecil. 
Keunikan Banyukuning antara lain:

1. Air yang mengalir di sungai membentuk 
air terjun kecil, hangat dan seolah-olah 
berwarna kuning, namun sebenarnya 
berwarna bening.

2. Warna kuning yang ditimbulkan berasal 
dari endapan yang melekat pada batuan 
dasar, endapan tersebut diindikasikan 
memiliki kandungan Fe yang cukup tinggi. 

3. Berdasarkan hasil pengematan dilapangan 
kawasan tersebut diindikasikan pernah 
terjadi aktivitas vulkanik, khususnya di 
Bojonegoro, yang secara umum belum 
pernah disinggung didalam stratigrafi 
Zona Kendeng.

Kedung Maor
Kedung Maor secara administrasi berada 

di Desa Kedungsari, KecamatanTemayang. 
Berdasarkan geologi, kawasan ini berada pada 
zona Kendeng, yaitu pada Formasi Sonde dan 
diapit oleh dua sesar, yaitu sesar geser kanan 
berarah utara-selatan (sebelah timur) dan sesar 
geser kiri berarah utara-selatan (sebelah barat). 
Kedung Maor awalnya akan diusulkan menjadi 
geosite karena memiliki keunikkan, yaitu: 

1. Terdapatnya fosil jejak binatang yang 
diindikasikan sebagai binatang kepiting 
laut

2. Terdapatnya struktur sedimen 

crossbedding (silang siur) yang cukup 
ideal

3. Terdapatnya air terjun yang asri dan indah
Kawasan ini tidak jadi diusulkan karena apa 

yang menjadi keunikan tersebut diatas telah 
tertimbun oleh galian tanah pembuatan proyek 
bendungan. 

Gunug Pegat
Gunung Pegat terletak di Desa Gajah, 

Kecamatan Baureno, Kab. Bojonegoro. Akses 
menuju ke kawasan Gunung Pegat cukup baik 
karena letaknya dipinggir jalan utama yang 
merupakan jalur penghubung antar kabupaten. 
Gunung Pegat ini dipilih dan diusulkan menjadi 
geosite didalam Geoheritage Bojonegoro, 
dikarenakan adanya beberapa keunikan secara 
alami di lokasi tersebut. Keunikan-keunikan 
tersebut, antara lain:

1. Gunung ini sudah ditambang dan 
menghasilkan fenomena yang menarik. 

2. Batugamping pada lokasi ini dapat 
digunakan untuk pondasi rumah atau 
kerajinan.

3. Di kawasan ini dapat dikembangkan 
wisata alam geologi berupa 
pemandangan indah batugamping yang 
tebal dan juga dapat dikembangkan 
sebagai sarana wisata flying fox, serta 
gardu pandang di atas bukit.

Sendang Gong / Gua Jepang
Sendang Gong terletak di Desa Gunungsari, 

Kec. Baureno, Bojonegoro. Akses menuju lokasi 
dari jalan utama sekitar jarak + 250 m melewati 
perkampungan dengan jalan lebar kira-kira 3 
m. Kawasan ini berada pada Zona Rembang, 
yaitu pada Anggota Dander Formasi Lidah yang 
berumur Pliosen Akhir (2.9 jtl) yang disusun 
atas batugamping terumbu. Sendang Gong 
dipilih dan diusulkan menjadi Geoheritage 
Bojonegoro, karena memiliki keunikan untuk 
menjadi edukasi wisata alam (Geowisata). 
Keunikan kawasan ini antara lain :

1. Dijumpai sendang yang airnya tidak per-
nah kering sepanjang tahun.

2. Dijumpai patahan-patahan turun 
berundak pada batugamping.
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3. Berdasarkan hasil pengamatan di-
lapangan, kawasan ini dapat menjadi 
Wisata Minat Khusus karena dijumpai 
batugamping yang tebal sebagai aquifer 
aitanah serta fenomena patahan turun 
dengan data yang bagus dan ideal.

Lokasi Penemuan Fosil
Lokasi Penemuan Tulang Belakang Ikan Paus: 

Berdasarkan geologi kawasan ini berada pada 
Formasi Lidah yang berumur Pliosen Akhir (2.9 
jtl), yang tersusun atas litologi batulempung, 
setempat bersisipan batupasir dan batugamping. 
Kondisi lokasi penemuan fosil dan sekitarnya 
berdasarkan hasil pengamatan dilapangan 
berupa area sungai yang saat kemarau akan 
tampak jelas singkapan batuannya disepanjang 
sungai, dimana litologi yang terdapat didominasi 
oleh batugamping pasiran.

Lokasi Penemuan Gigi Ikan Hiu: Berdasarkan 
geologi kawasan ini berada pada Formasi Lidah 
yang berumur Pliosen Akhir (2.9 jtl), yang 
tersusun atas litologi batulempung, setempat 
bersisipan batupasir dan batugamping. 
Kondisi lokasi penemuan fosil dan sekitarnya 
berdasarkan hasil pengamatan dilapangan 
berupa area perkebunan, dimana litologi 
yang terdapat didominasi oleh batugamping 
berwarna putih dengan struktur masif, yang 
dibeberapa lokasi sudah lapuk (warna hitam).

Dung Lantung
Kawasan Dung Lantung berada di Desa 

Drenges Kecamatan Sugihwaras yang dapat 
ditempuh dari Kecamatan Sugihwaras + 30 menit 
dan +1 jam dari Kota Bojonegoro kearah Selatan 
(arah Nganjuk). Kawasan ini berada pada Zona 
Kendeng Formasi Sonde tersusun oleh litologi 
perselingan batulempung dan batupasir dengan 
sedikit tufan dan terdapat sisipan batugamping. 
Kondisi lokasi ini berdasarkan kedudukan lapisan 
batuan merupakan bentukan sinklin yang telah 
tererosi.

Dung Lantung dipilih dan diusulkan menjadi 
Geoheritage, karena memiliki keunikan untuk 
menjadi wisata edukasi tentang geologi dan 
perminyakan. Keunikan kawasan ini antara lain :

1. Terdapat batuan yang berfungsi sebagai 

batuan reservoir dan batuan penutup 
yang tersingkap dipermukaan.

2. Batuan tersebut sudah terbukti meng-
hasilkan minyak bumi karena dapat di-
jumpai rembesan minyak bumi dibe-
berapa lokasi.

3. Batuan reservoir masuk dalam Formasi 
Sonde yang berumur Pliosen akhir (2.9 
jtl), dimana merupakan jenis reservoir 
dangkal dan berumur muda yang jarang 
dijumpai.

4. Pembelajaran tentang Petroleum System 
yang lengkap, sebagai Wisata Minat Khu-
sus Ilmu Kebumian.

12.1.3. Nominasi geoheritage Misool
Meskipun nilai keragaman geologi daerah 

Misool dan sekitarnya sangat tinggi, tidak semua 
objek geologi di daerah ini dapat ditingkatkan 
menjadi warisan. Hal tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor seperti:

1. Aksesibilitas yang masih sulit, di mana 
daerah yang hanya bisa dijangkau 
melalui laut ini terkendala oleh sediaan 
transportasi laut (kapal) yang terbatas.

2. Masih sedikitnya penduduk sehingga 
potensi tekanan terhadap lingkungan 
relatif kecil.

3. Belum adanya sarana jalan di daerah 
yang luasnya sekitar 2.034 km2.

4. Masih kentalnya adat, tradisi dan 
kepercayaan di masyarakat yang 
diturunkan secara turun temurun, yang 
secara tidak langsung menciptakan 
bentuk-bentuk kearifan lokal untuk 
melestarikan lingkungan alam di sekitar 
mereka tinggal

Batuan malih Ligu
Endapan turbidit yang ditafsirkan berumur 

Silur-Devon, yang diduga mengalami pelipatan 
dan pemalihan selama fasa tektonik sebelum 
Trias Tengah merupakan batuan tertua yang 
tersingkap di daerah Misool dan sekitarnya. 
Pelipatan tersebut disebabkan oleh pemberaian 
Benua Gondwana bagian utara. Batusabak yang 
merupakan batuan malih derajat rendah tersebar 
di ujung barat pantai selatan daratan Misool, 
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termasuk pulau-pulau kecil di lepas pantai.

Danau ubur-ubur
Kompleks kars kepulauan di tenggara pan-

tai timur Pulau Misool merupakan bentan-
galam asal-pelarutan yang melibatkan batuan 
karbonat dari Batugamping Zaag yang beru-
mur Eosen Tengah-Oligosen. Sebuah atol yang 
terangkat pada akhir Plistosen membentuk 
laguna tua yang dikelilingi oleh bukit-bukit 
batugamping berbangun kerucut. Selama ku-
run waktu yang panjang, laguna yang terisolir 
ini mengalami pengenceran oleh air hujan se-
hingga salinitas air laut menurun dan berubah 
menjadi payau. Ubur-ubur laut yang berhabi-
tat di lagunapun menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya yang berair payau. Permukaan 
laguna yang berfluktuasi mengikuti pasang 
surut laut di perairan di luar laguna menun-
jukkan bahwa sistem percelah-retakan (kekar) 
yang berada di bawah permukaan laut men-
jaga sirkulasi air di laguna.

Puncak Harfat
Kompleks Batugamping Zaag di daerah 

Sumalelen memiliki bentangalam kars yang 
melibatkan batugamping tua. Bukit tertinggi di 
daerah ini dapat didaki hingga puncak melalui 
jalan setapak yang dibangun oleh penduduk 
setempat. Puncak Harfat merupakan lokasi 
terbaik untuk melihat panorama indah kawasan 
kars kepulauan, dengan tebaran pulau-pulau 
kecil di antara laguna dan perairan dangkal 
yang berwarna kehijauan hingga kebiruan. 
Penyebaran pulau-pulau di sekitar Bukit Harfat 
dikendalikan oleh struktur geologi, di mana 
tebing-tebing curam yang menjadi pinggiran 
bukit merupakan bidang-bidang sesar atau 
kekar besar. Batugamping berwarna kecoklatan 
setempat mengandung Numulites sp.

Bentangalam kars Teluk Dafalen
Kompleks batuan karbonat berumur Eosen 

Tengah-Oligosen dari satuan Batugamping 
Zaag yang mengalami pelarutan sehingga 
membentuk bentangalam kars di Teluk Dafalen 
memiliki nilai estetika yang tinggi. Keindahan 
itu dibentuk oleh fenomena exokarst yang 

berupa bangun-bangun batugamping yang 
unik dan langka yang disebabkan oleh 
pelarutan. Pulau-pulau kecil yang bertebaran 
di dekat pulau utama merupakan tunggul-
laut (sea-stacks) yang pembentukannya 
dipengaruhi oleh pelarutan yang difasilitasi 
oleh struktur geologi sebelum permukaan laut 
naik dan memisahkannya dengan pulau utama. 
Tunggul-tunggul laut ini juga tidak kalah indah 
dan uniknya dengan bangun asal-pelarutan di 
pulau utama.

Kompleks gambar cadas Sumalelen
Batugamping dari satuan Batugamping Zaag 

di daerah Sumalelen mengalami pensesaran 
dan pengkekaran yang cukup kuat. Tebing-
tebing curam setinggi belasan hingga puluhan 
meter di pinggiran pulau-pulau kecil merupakan 
bidang struktur geologi. Struktur geologi inipun 
memfasilitasi pelarutan, sehingga karstifikasi 
berlangsung tanpa hambatan. Bukit-bukit 
batugamping umumnya berbangun kerucut 
dan berpermukaan membulat (sinusoida). 
Sebagian dinding terjal batugamping 
merupakan galeri gambar cadas yang dibuat 
oleh manusia prasejarah yang pernah hidup di 
daerah ini. 

Gua Tengkorak
Sebagai fenomena endokarst yang dihasilkan 

oleh karstifikasi-lanjut, ceruk atau gua berlorong 
pendek ini berkembang pada batugamping tua 
dari satuan Napal Kasim yang berumur Neogen 
(Miosen Awal-Tengah). Gua ini menjadi saksi 
sejarah perang suku di daerah Tomolol yang 
terjadi beberapa abad silam, di mana korban 
dari peperangan tersebut dikuburkan di dalam 
gua. Situs warisan geologi yang beraspek 
bentangalam kars dan sejarah ini dimanfaatkan 
untuk objek dan daya tarik geowisata.

12.2. Verifikasi usulan Cagar Alam dan KBAK 
Kalimantan

 Kegiatan verifikasi pada Kawasan Karst 
Sekerat, yang secara administratif berada di 
wilayah Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, 
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan 
Timur.
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Gambar. Peta Petunjuk Lokasi Verifikasi

Data hasil penelitian untuk usulan penetapan 
kawasan bentang alam karst pegunungan 
Sekerat meliputi:

Sebaran Formasi Batu Gamping
Sebaran batu gamping di daerah Pegunungan 

Sekerat, Kabupaten Kutai Timur merupakan batu 
gamping dari Formasi Formasi Tendenhantu 
(Tmt) terdiri dari batugamping terumbu muka, 
batugamping koral dan batugamping terumbu 
belakang, setempat berlapis, kuning muda, 
pejal dan berongga berumur Miosen Tengah 
bagian atas. Lingkungan pengendapannya 
ditafsirkan laut dangkal, tebal kurang lebih 
300 meter, berhubungan menjemari dengan 
Formasi Menumbar. Berdasarkan Peta Geologi 
Lembar Sangatta skala 1 : 250.000 (Sukardi, 
Sikumbang, N., Umar, I., dan Sunaryo, R., 2010) 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi 
Bandung  , sebaran batu gamping Formasi Parigi 
di daerah Pangkalan bentuknya memanjang 
berarah barat – timur mengikuti rangkaian 
perbkitan di daerah tersebut.

Bentukan bukit-bukit karst kerucut (kegelkarst) 
dan menara (turmkarst) yang menjadi ciri 
morfologi karst tropis tidak dijumpai. Perbukitan 
kerucut menyambung paling menonjol berada 

di bagian sisi utara-barat yang terlihat dari jalan 
utama menuju Kaliorang. Kelurusan lembah dan 
jajaran perbukitan berarah barat daya - tenggara. 
Puncak tertinggi perbukitan karst Gunung 
Sekerat berada di sisi utara dan tenggara dengan 
ketinggian 550 meter dpal, dan kemiringan 
lereng-lereng rata-rata sebesar 50 %.

Sebaran Eksokarst dan Endokarst
a. Eksokarst

Perbukitan karst Gunung Sekerat dicirikan 
oleh hidrologi internal. Lembah-lembah 
permukaan tidak dialiri air. Semua aliran 
permukaan masuk ke dalam system drainase 
bawah permukaan (internal) yang kemudian 
keluar ke permukaan sebagai mataair. Mata 
air yang keluar di lereng-lereng perbukitan 
karst kemudian terkumpul membentuk sungai-
sungai permukaan yang mengalir di sekeliling 
perbukitan karst Gunung Sekerat. 

Berdasarkan pemunculan mata airnya, 
kawasan karst Gunung Sekerat dapat dibedakan 
menjadi tiga zona. Zona pertama adalah zona 
di sepanjang  lereng-lereng perbukitan karst 
bagian utara. Zona kedua berada di sepanjang 
lereng-lereng perbukitan karst bagian timur. 
Zona ketiga di bagian Selatan sepanjang pantai 
dan dekat pantai. Pada zona ketiga mendominasi 
fenomena hidrologi karst, karena sebagian 
besar mataair karst muncul di zona ini dengan 
debit yang jauh lebih besar dibandingkan 
dengan zona yang lain. Mata air yang muncul di 
zona Utara mencapai jumlah 11, di zona timur 
mencapai jumlah 14, sedangkan yang muncul 
di zona Selatan  20 mataair. Sebagian besar 
mataair karst gunung Sekerat bersifat perennial 
atau mengalir sepanjang tahun. Mata air yang 
muncul di zona Utara sebagian kecil terindikasi 
pemunculan sistem sungai bawah tanah 
(conduit aquiefer) dan sebagian besar berupa 
rembesan/pemunculan dari celah.

Conduit aquifer dicirikan oleh keruhnya air 
mataair air pada waktu musim penghujan. 
Sedangkan mata air dari aquifer rekahan 
ditunjukkan dengan air yang jernih sepanjang 
tahun. Keruhnya mataair yang keluar dari 
aquifer konduit disebabkan karena sebagian 
input berupa luweng, sehingga pada musim 
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penghujan mataair diimbuh oleh aliran 
permukaan yang membawa sedimen.

Berdasarkan interpretasi peta topografi 
dijumpai beberapa sungai di permukaan, 
setelah dilakukan observasi di lapangan sungai 
tersebut merupakan sungai permanen yang 
selalu mengalir meskipun pada saat musim 
kemarau. Sungai terbesar adalah Sungai 
Mampang dengan debit 1514,57 liter perdetik, 
kemudian Sungai Sekerat memiliki debit 1351,04 
liter perdetik. Kedua sungai tersebut berada di 
sebelah barat lokasi kajian, sedangkan di sebelah 
timur terdapat Sungai Selangkau dengan debit 
617,96 liter perdetik. Selain ketiga sungai yang 
cukup besar debitnya ini juga terdapat beberapa 
sungai kecil pada sisi selatan tetapi tidak begitu 
panjang karena langsung masuk ke muara dan 
keluar ke laut lepas.

b. Endokarst
Tahap perkembangan awal atau belum 

berkembangnya perbukitan karst Gunung 
Sekerat ditunjukkan juga dengan perkembangan 
gua yang belum terlalu kompleks. Gua yang 
dijumpai pada menunjukkan lorong gua yang 
belum berkembang secara optimal, yaitu hanya 
berupa lorong pendek dan dangkal. Kedalaman 
maksimal dari gua vertikal hanya 12 meter, 
sedangkan gua terpanjang yang dipetakan 
hanya 118 meter saja. Hanya terdapat satu 
sungai bawah tanah yang dapat ditelusuri 
yaitu Gua Segege, sedangkan gua terpanjang 

adalah Gua Keli dan 
gua dengan ruangan 
terbesar adalah Gua 
Kelelawar.

Mulut gua sebagian 
besar terdapat pada 
lereng bukit atau di 
kaki tebing, dasar 
doline/lembah yang 
berfungsi sebagai 
tempat hilangnya air 
permukaan ke bawah 
permukaan. Tidak 
banyak dijumpai gua 
vertikal yang dapat 

dieksplorasi karena lubang yang ada masih 
sebagai ponor belum merupakan sebuah 
entrance, lorong yang ada sebagian besar 
tertutup oleh runtuhan atau sedimentasi 
lumpur.  

Gua–gua yang terdata di lokasi penelitian 
terletak pada 2 level, level pertama berada pada 
lereng bukit, dan level kedua berada di kaki 
bukit. Gua-gua yang berada pada perbukitan 
lebih banyak dijumpai pada dasar lembah/
doline, di mana zona ini merupakan zona 
aktif tempat menghilangnya air permukaan ke 
bawah permukaan sehingga proses pelarutan 
lebih aktif. Pada zona kaki perbukitan mulut 
gua yang terbentuk pada zona lemah akibat 
dari kontak batugamping dan batuan dasar. 
Proses ini dipercepat dengan banyaknya mata 
air yang muncul di kaki bukit.

Secara umum karakter morfologi lorong 
gua di lokasi penelitian terbagi menjadi 4 
jenis, yaitu (i) gua dengan lorong berbentuk 
chamber/ruangan yang besar, (ii) gua yang 
merupakan sungai bawah tanah aktif, (iii) gua 
dengan lorong yang panjang serta merupakan 
aliran periodik dari permukaan, serta (iv) gua 
kecil dengan lorong yang pendek. 
(i) Gua dengan ruangan yang besar diwakili 

oleh Gua Kelelawar, mulut gua ini terletak 
di lereng bukit dan lorongnya berbentuk 
ruang-ruang. Terdiri dari satu ruangan 
utama dan dua ruangan lain yang terpisah 
oleh penyempitan lorong.
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Kenampakan bongkah – bongkah granit di Pantai Tanjung 
Tinggi dengan bentuk yang khas

(ii)  Gua dengan lorong terpanjang adalah Gua 
Keli, gua ini merupakan aliran periodic pada 
musim hujan dimana aliran air berasal dari 
sungai permukaan yang masuk ke bawah 
permukaan dan melewati lorong Gua Keli. 
Panjang total lorong Gua Keli adalah 118 
meter, berakhir pada sebuah lorong yang 
dipenuhi air (sump).

(iii) Gua dengan lorong pendek merupakan 
dominasi gua-gua yang dijumpai di 
lokasi penelitian. Kawasan Karst di Lokasi 
penelitian ini merupakan kawasan Karst 
yang belum berkembang sehingga gua-
gua yang terbentuk sebagian besar masih 
pendek atau belum dapat dieksplorasi dan 
ditelusuri lorong-lorongnya.

(iv) Gua dengan sungai bawah aktif diwakili oleh 
Gua Segege, mulut gua terletak di kaki bukit 
yang pada masa lalu terbentuk akibat kontak 
munculan air tawar dan air asin di area rawa-
rawa. Bentukan mulut Gua Segege disebut 
sebagai Banana Cave (berbentuk pisang), 
melebar searah bidang pelapisan horisontal.
Ornamen yang dijumpai di gua-gua di 

perbukitan karst Gunung Sekerat banyak 
didominasi oleh dripstone jenis stalaktit dan 
flowstone jenis drapery (berbentuk tirai), 
jarang dijumpai stalakmit karena sedimentasi 
pada lantai gua cukup tebal dan bersifat porus 
sehingga belum dapat terbentuk sedimen di 
lantai gua.

12.3. Survei Konservasi Geologi Indonesia 
Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung

Kegiatan “Survei Konservasi Geologi 
Indonesia” di lakukan di Pulau Belitung 
Provinsi Bangka Belitung, meliputi dua 
kabupaten, yaitu Kabuten Belitung dan 
Belitung Timur. Kegiatan survei konservasi 
ini diprioritaskan pada beberapa lokasi yang 
memiliki keragaman geologi (geodiversity) di 
Pulau Belitung , yang berupa keunikan dan 
keragaman batuan granitoid yang ada di pulau 
ini. dimana berdasarkan Peta Geologi Regional 
Lembar Belitung terbitan Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Geologi (P3G) Bandung 
tahun 1995 oleh Baharuddin, dkk. Pulau 

Belitung disusun oleh 4 (empat) jenis batuan 
granitoid, yaitu Granit  Tanjung  Pandan  (Trtg)   
yang merupakan granit tipe “S”, Adamelit  
Baginda  (Jma) yang merupakan granit tipe “I”, 
Granodiorit  Burung  Mandi  (Kbg), dan Diorit  
Kuarsa Batu Besi  (Kbd), serta keunikan lava 
bantal dan breksi gunungapi Siantu.

Keragaman geologi Kabupaten Belitung 
meliputi keragaman batuan granitoid, lava 
bantal dan breksi vulkanik Siantu, danau kaolin, 
puncak Gunung Tajam dan Air Terjun Baraye.

Pantai Tanjung Tinggi
Secara administratif Pantai Tanjung Tinggi 

terletak di Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, 
pada koordinat 107.715o BT dan -2.548oLS, 
dengan luas  sekitar  80 Ha.

Pantai Tanjung Tinggi merupakan pantai 
berpasir putih yang sangat indah dan banyak 
dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun 
wisatawan mancanegara. Pantai ini dikenal 
juga dengan nama “Pantai Laskar Pelangi”, 
karena pantai ini menjadi salah satu tempat 
pengambilan syuting film Laskar Pelangi. Film 
ini pula yang menyebabkan pantai ini menjadi 
terkenal dan menjadi salah satu objek wisata 
pantai unggulan Kabupaten Belitung.

Pantai Tanjung Kelayang
Pantai Tanjung kelayang terletak di 

Kecamatan Sijuk sekitar 27 Km  ke utara 
Tanjungpandan ibukota  Kabupaten Belitung, 
yaitu pada koordinat 107.668 BT dan -2.556 
LS. Pantai Tanjung Kelayang memiliki pesisir 
sepanjang ±1,5 km dengan lebar pantai  ±7  km 
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pada saat pasang tertinggi dan ±10 M pada 
saat pasang terendah. 

Pantai Tanjung Kelayang meliputi area seluas 
60 ha, dengan karakteristik pantai berpasir  
putih di sisi utara dan di sebelah selatan 
terdapat bongkah – bongkah granit. 

• Batu Garuda
Batu garuda terletak di ujung timur laut 

semenanjung Tanjung Kelayang pada koordinat 
107.673 BT dan -2.552 LS,  terdiri dari gugusan 
bongkah – bongkah granit yang memeliki 
bentuk  menyerupai  kepala  burung  garuda,  
tetapi  ada  juga  yang mengatakan  mirip  
binatang Komodo.  Di lokasi  ini terdapat  
daratan  berpasir  yang akan terlihat pada saat 
air laut surut.

• Batu Berlayar
Batu Berlayar merupakan sebuah pulau 

dengan hamparan pasir putih dan bongkah – 
bongkah granit. Terletak di sebelah barat  daya 
Pantai Tanjung Kelayang, yaitu pada koordinat 
107.655 BT dan -2.559 BT.

• Pulau Lengkuas
Pulau Lengkuas merupakan pulau yang 

tersusun atas hamparan pasir putih dan 
bongkah – bongkah granit, terletak di di 
sebelah barat laut Pantai Tanjung kelayang, 
pada koordinat 107.621 BT dan -2.537 LS.

Pulau ini merupakan salah satu ikon 
pariwisata di Pulau Belitung karena terkenal 
dengan  mercusuar yang dibangun pada tahun 
1882 oleh pemerintahan  kolonial Belanda, dan 
masih berdiri tegak sampai saat ini. Mercusuar 
tersebut masih berfungsi dengan baik sebagai 
penuntun lalu lintas kapal yang melewati atau 
keluar masuk Pulau Belitung.

Granit Batu Timbang
Granit Batu Timbang merupakan batuan 

granit yang yang terletak di atas bukit dengan 
ukuran beberapa puluh meter, yaitu pada 
koordinat 107.7128 BT dan -2.6263 LS. 

Batuan granit tersebut terlihat jelas di pinggir 
jalan poros Tanjungpandan – Kecamatan Sijuk. 

Batuan granit ini oleh masyarakat setempat 
ditambang secara manual (sederhana) dan 
melalui proses pembakaran untuk dijadikan 
batu chipping (broken stone).

Adamelit Bukit Baginde 
Bukit  Baginde  terletak di Kecamatan 

Membalong Kabupaten Belitung yaitu pada 
koordinat 107.6232 BT dan -3.2174 LS, berjarak 
sekitar 60 km dari Kota Tanjungpan ke arah 
selatan.

Batu Baginde terdiri atas 2 buah bukit batu 
dengan ketinggian antara 340 – 360 mdpl, 
terdiri atas batuan beku berwarna putih 
sedikit abu-abu dengan tekstur faneritik, 
komposisi mineral di dominasi oleh K-feldspar 
dan plagiolas yang berukuran kristal kasar 
mencapai 7 cm, kuarsa berukuran kristal 
mencapai 3 cm dan mafik mineral berupa 
dominan biotit serta hornblenda. Beberapa 
plagioklas yang berukuran kristal kasar, terlihat 
memiliki struktur zoning. Batuan sedikit 
terubah, khususnya pada mineral k-feldspar 
dan plagioklas menjadi mineral lempung 
berwarna putih – putih keruh, diperkirakan 
berjenis kaolin. 

Pantai Tanjung Kiras
Pantai Tanjung Kiras berada di Kecamatan 

Membalong Kabupaten Belitung yaitu pada 
koordinat 107.5992  BT dan -3.2264 LS, berjarak 
sekitar 65 km dari Kota Tanjungpandan ke arah 
utara. Pantai ini merupakan pantai berpasir 
putih dengan bongkah – bongkah granit yang 
memiliki bentuk yang unik di sepanjang pantai 
dan lepas pantai. Di depan pantainya terdapat  
sebuah pulau yang cukup indah dan selalu 
didatangi penyu untuk bertelur. 

Pantai Batu Lubang
Pantai  Batu  Lubang  berada di  Kecamatan  

Membalong Kabupaten Belitung,  terletak di  
antara  pantai Penyabong dan pantai Tanjung 
Kiras, yaitu pada koordinat 107.6478 BT dan 
-3.2321 LS. Jaraknya sekitar 75 km dari Kota 
Tanjungpandan ke arah tenggara. 
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Pantai Penyabong

Pantai Penyabong
Pantai Penyabong berada di Kecamatan 

Membalong Kabupaten Belitung, pada 
koordinat 107.636 BT dan -3.235 LS.  Pantai ini 
merupakan pesisir selatan Pulau Belitung yang 
memiliki pantai pasir putih dengan bongkah – 
bongkah granit yang besar dan memiliki bentuk 
- bentuk unik menyerupai binatang. Pantai ini 
berjarak sekitar 63 km dari Kota Tanjungpandan 
ke arah tenggara, dan ltaknya tidaj jauh dari 
Bukit Baginde. 

Batuan penyusun Pantai Penyabong memiliki 
karakteristik sama dengan di bukit Batu Baginda 
yang berjenis adamelit. Sehingga di perkirakan 
komplek batuan di pantai Peyabong ini masih 
berasal dari sumber magma yang sama:

Kolong Murai
Bekas  tambang  kaolin di Pulau Belitung 

sering  disebut  “kolong” yang berarti danau.  
Keunikan  dari  lahan  bekas  tambang  kaolin  ini  
adalah adanya   genangan  air jernih berwarna 
biru tosca dengan garis-garis putih  pada  tebing 
galian, dan pulau – pulau kecil di tengah kolam. 
Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para 
wisatawan. Salah satu danau kaolin yang sudah 
dikenal adalah “Kolong Murai” dan “Kolong 
Keramik”.

Kolong Murai terletak di jalan Murai, sekitar 
6 km dari pusat Kota Tanjungpandan pada 
koordinat 107.68 BT dan -2.738 LS. 

Kolong Keramik
Kolong Keramik merupakan danau bekas 

tambang kaolin yang telah dikelolah oleh 
PEMDA Kabupaten Belitung sebagai tempat 
rekreasi. Terletak 4  km  dari  pusat Kota 
Tanjungpandan, tepatnya di jalan Ahmad Yani, 
Desa Lesung Batang pada koordinat 107.66 BT 
dan -2.744 LS.

Puncak Gunung Tajam
Kawasan Gunung Tajam terletak di Desa 

Kacang Butor  Kecamatan Badau, Kabupaten 
Belitung, dengan jarak ± 30  Km  dari  
Tanjungpandan ke arah timur, pada koordinat 
107.859 BT dan -2.776 LS. Gunung  ini 
menempati  bagian  tengah  Pulau  Belitung 
memanjang  ke arah  baratdaya  pulau  dan  
sebagian  berada  di  bagian  tenggara  pulau 
Belitung. Gunung ini disusun oleh batuan 
sedimen Anggota Formasi Tajam, berupa 
batupasir dengan sisipan batulanau yang 
telah mengalami perlipatan dan pensesaran. 
Menurut Baharuddin dan Sidarto (1993), 
Formasi Tajam (PCTm) diperkirakan berumur 
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Permo – Karbon dan menjemari dengan 
Formasi Kelapa Kampit.

Air Terjun Baraye
Air Terjun Baraye terletak di kaki Gunung 

Tajam, yaitu di Desa Kacang Butor Kecamatan 
Badau Kabupaten Belitung, pada koordinat 
107.824 BT dan -2.778 LS. Litologi penyusun 
di lokasi Air Terjun Baraye berupa batupasir 
dan batulanau yang merupakan anggota 
Formasi Tajam (PCTm, Baharuddin dan Sidarto 
1995).  Kenampakan megaskopis dari batupasir  
berwarna  putih  sampai  kehijauan,  padat, 
berbutir  halus  sampai  kasar,  menyudut  
tanggung - membundar,  memperlihatkan  
lapisan bersusun  dan  sejajar,  dan  terkekarkan.

  
Pantai Siantu

Siantu adalah sebuah pantai yang terletak di 
ujung utara Pulau Belitung, tepatnya di Dusun 
Piak Aik, Desa Sijuk, Kabupaten Belitung.  Pantai 
ini berjarak sekitar tujuh kilometer dari ibu kota 
Kecamatan Sijuk, yaitu pada koordinat 107.816 BT 
dan -2.528 LS sampai 107.816 BT dan -2.526 LS. 

Siantu memiliki daya tarik tersendiri bagi 
para ahli geologi karena di pantai ini tersingkap 
sebuah fenomena geologi yang unik, yaitu 
lava bantal (pillow lava) berkomposisi basalt 
dan breksi gunungapi, dimana kedua batuan 
tersebut terbentuk dari hasil erupsi gunungapi  
purba bawah laut. Menurut Baharuddin 
dan Sidarto (1993) kedua batuan tersebut 
merupakan anggota Formasi Siantu (PCSv) 
yang diperkirakan berumur Karbon – Perm, 
terendapkan pada lingkungan laut dan diduga 
menjemari dengan Formasi Kelapa Kampit. 

12.3.1. Keragaman Geologi (Geodiversity) 
Kabupaten Belitung Timur

Keragaman geologi Kabupaten Belitung 
Timur meliputi keragaman batuan granitoid, 
bekas tambang timah “open pit” Kelapa Kampit 
(Danau Kik Karak), danau bekas tambang timah, 
endapan alluvial, gua kelelawar dan Air Terjun 
Tembidokan.

Pantai Burungmandi
Secara administratif Pantai Burungmandi 

terletak di Dusun Burongmandi, Desa Burung-
mandi Kecamatan Damar Kabupaten Beli-
tung Timur,  pada koordinat 108.253o  BT dan 
-2.742o LS, dengan panjang garis pantai sekitar 
dua kilometer dan lebar sekitar 20 meter pada 
saat surut. Pantai ini dilatarbelakangi oleh Gu-
nung Burungmandi.

Sebelah utara Pantai Burungmandi merupa-
kan pantai berpasir putih dengan jejeran pohon 
pinus di sepanjang garis pantai, dan sebelah se-
latan merupakan pantai berbatu yang disusun 
oleh bongkah – bongkah granodiorit.  

Di sebelah selatan Pantai Burungmandi ter-
dapat singkapan batuan granodiorit,  diamana 
di beberapa tempat ditemukan batuan – bat-
uan yang permukaannya telah mengalami pe-
lapukan dan membentuk struktur “mud crack, 
yaitu struktur retakan pada batuan yang mem-
perlihatkan bentuk/pola poligonal.

Pantai Bukit Batu
Secara  administratif Pantai Bukit Batu 

terletak di Dusun Malang Lepau , Desa 
Burungmandi Kecamatan Damar Kabupaten 
Belitung Timur,  atau di sebelah tenggara  Pantai 
Burungmandi, pada koordinat 108.27o  BT dan 
-2.755o LS.

Kawasan Bukit Batu merupakan bukit Granit 
yang memiliki ketinggian sekitar 20 meter 
di atas permukaan laut, dan  merupakan 
satu – satunya pantai di Pulau Belitung   yang  
terletak di lereng bukit. Pantai ini memiliki 
hamparan pasir putih yang relatif sempit jika 
dibandingkan pantai – pantai lainnya di Pulau 
Belitung, tetapi kontur pantainya yang berbukit 
ditambah dengan keunikan batuan di atas 
bukit yang berwarna kemerahan menjadikan 
pantai ini memiliki daya tarik tersendiri bagi 
para wisatawan. Bongkah – bongkah batuan 
yang berwarna merah hanya dapat dijumpai di 
atas bukit.

Keunikan lain yang dimiliki oleh pantai ini 
adalah sekitar 200 meter dari garis pantai 
terdapat sebuah bongkah granodiorit yang 
memiliki bentuk yang unik menyerupai “Es 
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Krim” dimana bagian atas batuan tersebut 
berwarna putih akibat pelapukan yang 
disebabkan oleh air hujan dan panas matahari 
(spheroidal weathering), dan bagian bawah 
berwarna hitam akibat interaksi dengan air 
laut. Selain itu di sisi utara Bukit Batu terdapat 
bongkahan – bongkahan granodiorit yang 
memperlihatkan arah imbrikasi relatif timur – 
barat, dan masyarakat setempat menyebutnya 
“Batu Sembahyang”.

Bukit Granodiorit Dewi Kwan Im
Bukit Granodiorit Dewi Kwan Im terletak di 

Kaki Gunung Burungmandi, Desa Burungmandi 
Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, 
yaitu di sebelah barat daya Kota Manggar pada 
koordinat 108.246o  BT dan -2.749o LS. 

Diorit Kuarsa (Tonalit) Batu Besi
Singkapan Diorit Kuarsa (Tonalit) Batubesi 

dijumpai di Gunung Reneh, Kecamatan 
Manggar Kabupaten Belitung Timur, pada 
koordinat 108.156o  BT dan -2.837o LS. 

Pantai Batu Buyong
Pantai Batu Buyong adalah nama salah satu 

kawasan wisata yang ada  di Desa Tanjung Batu 
Item, Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten 
Belitung Timur.  Jaraknya sekitar 80 km dari 
Kota Tanjungpandan atau sekitar 50 km dari 
Kota Manggar ke arah selatan, pada koordinat 
108.081o  BT dan -2.229o LS.  

Keunikan kawasan  ini  berupa  tebing  pantai  
atau  cliff  yang  memiliki  ketinggian  lebih dari 
50 meter. Terbentuk dari bongkah raksasa 
batu granit (batolith) yang  diatasnya terdapat 
bongkahan batu granit lebih kecil, yang terlihat 
seperti akan jatuh ke jurang, dan masyarakat 
setempat menyebutnya “Batu Buyong”. Buyong 
(bahasa daerah Belitung) sendiri memiliki arti 
“bayi”, dimana menurut cerita dari masyarakat 
sekitar, konon Batu Buyong ini awal mulanya 
hanya sebesar kepala bayi, namun sekarang 
ukurannya sudah ratusan kali lipat, bahkan 
tingginya saja sudah melebihi tinggi orang 
dewasa.

Keunikan lain yang terdapat di kawasan ini 
adalah pantai yang terletak di sisi selatan Bukit 

Batu Buyong. Pantai ini merupakan pantai 
berbatu yang disusun oleh batuan granit. 
Selain itu terdapat sisa-sisa terumbu karang 
dengan diamater berkisar 50 – 150 centimeter, 
dan bisa dilihat ketika air laut surut. Terumbu 
karang tersebut merupakan jejak – jejak laut 
purba, dan merupakan salah satu bukti bahwa 
pantai ini telah mengalami regresi (susut laut), 
yaitu suatu peristiwa dimana laju penurunan 
dasar cekungan lebih lambat dibandingkan 
dengan pasokan sedimen (sediment supply), 
sehingga garis  pantai maju ke arah lautan.

Pantai Batu Itam
Pantai Batu Itam terletak di Desa Tanjung Batu 

Item, Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten 
Belitung Timur, sekitar  1 km dari Pantai Batu 
Buyong ke arah utara pada koordinat 108.083o  
BT dan -2.244o LS.  

Pantai ini merupakan pantai berbatu dengan 
garis pantai yang relatif sempit. Masyarakat 
setempat menyebut pantai ini sebagai “Batu 
Itam” karena  di tengah laut terdapat sebuah 
bongkah batuan yang berwarna hitam. 
Batuan tersebut merupakan batuan granit, 
dimana warna hitam pada permukaan batuan 
merupakan warna lapuk yang disebabkan oleh 
aktifitas air laut dan cuaca. Batu ini merupakan 
salah batu yang dikeramatkan oleh masyarakat 
setempat

Selain itu disisi timur pantai terdapat bongkah 
granit yang menyerupai kepala “Ikan Louhan”, 
dan batuan granit yang permukaannnya telah 
mengalami pelapukan, membentuk struktur 
“mud crack”,  yaitu struktur retakan pada 
batuan yang memperlihatkan bentuk/pola 
poligonal.

Pantai Punai 
Pantai Punai terletak di Desa Tanjung 

Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak 
Kabupaten Belitung Timur, pada koordinat 
107.976o BT dan -3.262o LS. 

Pantai yang terletak di ujung selatan Pulau 
Belitung ini merupakan pantai berpasir putih 
dan berbatu granit. Tidak jauh  dari  Pantai  
Punai terdapat  sebuah pulau  kecil  yaitu  
Pulau  Pandan  yang  masih  jarang  dikunjungi 
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wisatawan. Uniknya pulau tersebut dapat 
dikunjungi dengan berjalan kaki pada saat air 
laut surut. 

Tambang Timah Sekunder
Pada saat ini tambang timah yang terdapat 

di Kabupaten Balitung Timur, hanya berupa 
tambang rakyat dengan menggunakan 
metode penambangan tradisional. Timah yang 
ditambang umumnya merupakan endapan 
timah sekunder, pada lapisan alluvial (Qa) 
berupa pasir, lanau dan lempung.

Metode penambangan yang digunakan 
adalah dengan cara tambang semprot 
(hydraulicking). Sistem tambang semprot 
adalah suatu cara penambangan yang 
mempergunakan alat penyemprot air yang 
disebut “monitor” atau “giant”. Peralatan yang 
digunakan umumnya terdir dari instalasi pompa 
semprot dan monitor sebagai alat gali; instalasi 
pompa tanah sebagai alat angkut; instalasi 
pengolahan sebagai alat konsentrasi bijih 
timah; dan generator set sebagai pembangkit 
tenaga listrik.

Salah satu lokasi tambang inkonvensional 
di Belitung Timur terletak di Desa Limbongan, 
pada koordinat 108.061o BT dan -3.043o LS, dan 
beberapa titik lokasi yang terletak di pinggir 
jalan menuju “Hutan Lumut”.

Endapan Pasir Kuarsa 
Salah satu mineral yang terdapat pada 

tailing dari penambangan timah aluvial di 
Pulau Belitung adalah pasir kuarsa. Saat ini 
pasir  kuarsa sisa penambangan timah  tersebut 
belum dimanfaatkan secara maksimal dan 
hanya digunakan sebagai material penutup 
atau material timbunan. 

Danau mempayak
Danau Mempayak terletak di Desa Buding, 

Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten 
Belitung Timur, pada koordinat 108.196o BT 
dan -2.77o LS.

Danau Mempayak merupakan danau 
atau kolong yang terbentuk karena aktifitas 
penambangan timah oleh PT. Timah Tbk. 
Keunikan danau ini adalah terbentuk sudah 

cukup lama dengan latarbelakang Gunung 
Burungmandi, dan menjadi pengimbuh air 
danau, sehingga fluktuasi air danau cukup 
stabil walaupun pada musim kemarau. 

Air Terjun Tembidokan
Air Terjun Tembidokan terletak di Desa 

Limbongan, Kecamatan Gantung Kabupaten 
Belitung Timur, pada koordinat 108.056o BT 
dan -3.026o LS. Air Terjun Tembidokan memiliki 
tinggi sekitar 2 meter, lebar sekitar 1 meter. Air 
terjun ini mengalir di atas perlapisan batupasir 
kuarsa anggota Formasi Tajam (PCTm). Batupasir 
ini dalam keadaan segar berwana putih, lapuk 
berwarna coklat – hitam, padat, berbutir halus 
– kasar, menyudut tanggung – membundar, 
memperlihatkan struktur perlapisan, dan telah 
mengalami pengkekaran. Menurut Baharuddin 
dan Sidarto (1995) Formasi Tajam diduga 
menjemari dengan Formasi Kelapa Kampit 
yang berumur Permo – Karbon.

Gua Kelelawar
Gua Kelelawar terletak di Desa Limbongan, 

Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung 
Timur, pada koordinat 108.056o BT dan -3.022o 
LS. Masyarakat setempat nemamakan gua ini 
dengan nama “Gua kelelawar”, karena gua 
tersebut merupakan sarang kelelawar.  Gua ini 
terletak di atas bukit, dengan jarak sekitar 500 
meter dari Air Terjun Tembidokan.

Dinding Gua Kelelawar merupakan batuan 
“Metakuarsit”. yang memperlihatkan tekstur 
permukaan seperti butiran gula pasir (sugary 
texture), dan telah mengalami pengkekaran. 
Metakuarsit merupakan batuan metasedimen 
yang terbentuk ketika batupasir kuarsa terkena 
suhu dan tekanan yang tinggi, dan tanpa 
melalui fase cair. 

Open Pit Nam Salu Kelapa Kampit
Open Pit (tambang terbuka) Nam Salu Kelapa 

Kampit terletak di Kecamatan Kelapa Kampit 
Kabupaten Belitung Timur, pada koordinat 
108.072o BT dan -2.705o LS.

Kegiatan penambangan timah Kelapakampit 
di  Gunung Kik Karak dilakukan dengan sistem 
penambangan terbuka (open pit), yaitu  dengan 
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cara membuat lubang besar seperti kawah 
gunung api  dan  dilanjutkan secara tertutup 
(underground mining) dengan membuat 
terowongan (Tunel) secara horizontal maupun 
vertikal. Menurut penuturan warga yang 
pernah bekarja disana, underground mining 
tersebut sampai  tujuh  level. 

Mata Air Hangat Buding 
Mata air hangat Buding terletak di Desa 

Buding, Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten 
Belitung Timur, pada koordinat 107.992o BT 
dan -2.698o LS. 

Mata air hangat tersebut terletak sekitar 50 
meter dari pinggir jalan raya Buding, dimana 
mata airnya muncul pada endapan alluvial 
di sekitar rawa, tempat keluarnya air hangat 
ditampung dalam kolam berukuran 2 x 3 m, 
pada  pinggir kolam terdapat lumut berwarna 
hijau dan dijumpai gelembung – gelembung air.

Cekungan – cekungan sedimen yang 
terdapat di Pulau Belitung merupakan wadah 
atau tempat yang mengakumulasikan fluida 
tersebut dalam suatu reservoir. Berdasarkan 
hasil pengamatan pada peta geologi regional, 
di sekitar daerah Buding terdapat sesar geser 
relatif berarah timur laut – barat daya, yang 
mungkin mengontrol pemunculan air panas ini.

Pantai Batu Pulas 
Tanjung Arabulan merupakan pantai yang 

terletak di sebelah utara menuju Pulau Keran, 
Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung 
Timur, pada koordinat 107.95o BT dan -2.568o 

LS. Di sepanjang pantai ini terdiri atas batuan 
beku berwarna putih-sedikit abu-abu, memiliki 
tekstur batuan sangat kasar dengan dominasi 
mineral K-feldspar, plagioklas serta kuarsa yang 
seragam, berukuran sangat kasar mencapai 3 
cm dengan mafik mineral berupa bioitit.  

Pulau Keran 
Pulau Keran, merupakan sebuah pulau kecil 

yang terlertak di sebelah timur Pantai Siantu, 
pada koordinat 107.987o BT dan -2.554o LS. 
Pulau dengan luas kurang dari 1 Ha, memiliki 
sebagian pantai memanjang berupa gumuk 

pasir kuarsa yang berwarna putih, diperkirakan 
berasal dari lapukan batuan granitik yang 
berada di sekitar pantai maupun muara 
sungainya. Akan tetapi karakteristik bebatuan 
di Pulau Keran, memiliki ciri dan jenis yang 
sangat jauh berbeda dengan sebagian yang 
terdapat di tepi pantai atau muara sungai.

Diperkirakan komplek batuan di Pulau Keran 
ini masih merupakan bagian dari Formasi 
batuan yang terdapat di kawasan Kelapa 
kampit, yaitu Formasi Kelapa kampit. Batuan 
di Pulau Keran ini umumnya telah mengalami 
pelapukan akibat oksidasi yang sangat kuat, 
sehingga menunjukkan dominnasi jenisnya 
adalah hematit serta sudah menjadi sedikit 
soil yang berwarna kemerahan. Berdasarkan 
data geologi regional, Formasi Kelapa Kampit, 
khususnya di lokasi eks tambang Nam-salu, 
batuannya berupa batuan vulkanikklastik  
tufaceous  yang juga sudah mengalami ubahan 
mineralisasi berupa silisifikasi dan oksidasi. 

Dermaga (Jeti) Bukit Batu Besi 
Dermaga buatan (timbunan) ini terletak di 

pantai utara sekitar Bukit Batubesi Kecamatan 
Damar Kabupaten Belitung timur, pada 
koordinat 108.27o BT dan -2.771o LS.

Di sepanjang perjalanan dari bukit batu 
besi ini, umumnya di jumpai sisa-sisa “kolong” 
lubang-lubang galian bekas tambang kasiterit 
(timah) dan bijih besi. Secara umum, lokasi 
bekas tambang bijih besi, merupakan batuan 
yang umumnya sudah mengalami oksidasi 
dengan warna kemerahan. Beberapa batuan 
bongkah yang berserakan di sekitar tambang 
rakyat, umumnya berupa bijih magnetit dan 
hematit serta limonit. 



93

Air Tanah

Sumber 
Daya 
Air Tanah

Bab 13  
Bab 14           Penyediaan Air Bersih





95

laporan tahunan badan geologi 2017

AIR 
TANAH

Peran air tanah tergolong penting 
dan strategis, karena menyangkut 
kebutuhan pokok hajat hidup orang 

banyak dalam berbagai aktivitas masyarakat, 
terutama sebagai pasokan penyediaan air 
minum pedesaan dan perkotaan, serta 
proses industri. Pengelolaan air tanah harus 
dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan 
berwawasan lingkungan serta didasarkan pada 
cekungan air tanah, seperti yang dinyatakan 
dalam pasal 3 dan pasal 12 ayat (2) Undang-
undang No.7, Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air. Pengertian cekungan air tanah 
disini yaitu suatu wilayah yang dibatasi oleh 
batas hidrogeologis, tempat semua kejadian 
hidrogeologis seperti proses tersebut diatas, 
maka Badan Geologi, pada tahun anggaran 
2017 melakukan beberapa kegiatan di bidang 
air tanah, antara lain:

13.1. Peta Hidrogeologi Bersistem 
a. Pembuatan Peta Hidrogeologi Skala 1 : 

100.000

13.2. Inventarisasi Data Parameter Akuifer 
untuk Penyusunan Peta Konservasi Air Tanah
a. Inventarisasi Data Konservasi  Air Tanah CAT 

Palangkaraya – Banjarmasin (Konfigurasi 
Akuifer CAT)

b. Inventarisasi Data Konservasi  Air Tanah CAT 
Palangkaraya – Banjarmasin (Potensi Akuifer 
CAT)

c. Inventarisasi Data Konservasi  Air Tanah CAT 
Watuputih Jawa Tengah

d. Inventarisasi Data Konservasi  Air Tanah CAT 
Muara Lahai Kalimantan (Konfigurasi Akuifer 
CAT)

e. Inventarisasi Data Konservasi  Air Tanah CAT 
Muara Lahai Kalimantan (Potensi Akuifer 
CAT)

f. Inventarisasi Data Konservasi  Air Tanah CAT 
Muara Lahai (Konservasi CAT)

13.3. Penyusunan Norma, Standard, Pedoman 
dan Kriteria (NSPK)
a. NSPK Bidang Air Tanah

13.4. Monitoring Geologi Teknik dan Geologi 
Lingkungan dan Air Tanah
a. Evaluasi dan Pemantauan Perizinan dan 

Rekomendasi Teknis Air Tanah Provinsi 
Banten (Kota Serang)

b. Evaluasi dan Pemantauan Perizinan dan 
Rekomendasi Teknis Air Tanah Provinsi DKI 
Jakarta

c. Evaluasi dan Pemantauan Perizinan dan 
Rekomendasi Teknis Air Tanah Provinsi Jawa 
Barat (Kota Bandung)

d. Evaluasi dan Pemantauan Perizinan dan 
Rekomendasi Teknis Air Tanah Provinsi Jawa 
Tengah (Kota Semarang)

e. Evaluasi dan Pemantauan Perizinan dan 
Rekomendasi Teknis Air Tanah Provinsi Jawa 
Tmur (Kota Surabaya)

13
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13.5. Inventarisasi Data Air Tanah untuk 
Sistem Informasi Hidrogeologi
a. Inventarisasi Data Penampang Sumur Bor 

Air Tanah
b. Inventarisasi permasalahan Air Tanah
c. Inventarisasi dan Evaluasi Pemanfaatan Air 

Tanah
d. Inventarisasi Data pemakaian Air Tanah
e. Inventarisasi Data Hidrogeologi Daerah Sulit 

Air
f. Inventarisasi Data Geofisika Air Tanah
g. Inventarisasi Data Sumur Pantau
h. Inventarisasi Data Rekomendasi Teknis Air 

Tanah
i. Inventarisasi Data Pemohon Sarana Air 

Bersih
j. Inventarisasi Peraturan Daerah Tentang Air 

Tanah
k. Inventarisasi Data Perpajakan Air Tanah 

Daerah
l. Inventarisasi Data Penghematan 

Penggunaan Air Tanah
m. Inventarisasi Hidrogeologi Daerah 

Perbatasan Negara
n. Inventarisasi Data Penambangan Daerah 

CAT
o. Inventarisasi Data Penggunaan Lahan 

Daerah CAT
p. Inventarisasi Data Industri Daerah CAT
q. Inventarisasi Data Hasil Evaluasi Unsur 

Kimia Air Tanah
r. Pengeoloaan Dan Pengembangan Akreditasi 

Lab Mutu Air
s. Inventarisasi Data Hasil Pengujian 

Laboratorium

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis
Rekomendasi teknis air tanah adalah salah 

satu persyaratan yang menjadi dasar dalam 
penerbitan izin air tanah dan merupakan 
amanat Peraturan Pemerintah No 121 
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. 
Untuk menghindari terjadinya kerusakan 
kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah 
perlu dilakukan pengendalian penggunaan 
air tanah yang dapat dilaksanakan melalui 
kegiatan pengaturan perizinan air tanah dan 
pemberian rekomendasi teknis air tanah, agar 

pemanfaatan air tanah sesuai dengan jumlah 
ketersediaannya, daya dukung lingkungan serta 
menjamin kepastian hukum perizinan dan 
rekomendasi teknis air tanah

Badan Geologi sebagai instansi pemerintah 
mempunyai tugas yang salah satunya 
mengeluarkan rekomendasi teknis air tanah 
yang berada pada cekungan air tanah lintas 
provinsi dan lintas negara. Berdasarkan peta 
cekungan air tanah (CAT), jumlah cekungan 
air tanah lintas provinsi dan lintas negara 
sebanyak 40 cekungan. Untuk tahun 2017, 
jumlah rekomendasi teknis air tanah yang telah 
dikeluarkan sebanyak 1931 buah yang berada 
pada 12 provinsi.

Tabel Rekapitulasi Rekomendasi Teknis Tahun 2017

No Provinsi Jumlah
1 Banten 1074
2 Bengkulu 2
3 DI Yogyakarta 3
4 DKI Jakarta 389
5 Jambi 33
6 Jawa Barat 181
7 Jawa Timur 12
8 Kalimantan Selatan 24
9 Kalimantan Timur 4

10 Lampung 48
11 Riau 158
12 Sumatera Selatan 3

Total 1931

Pengeboran Sumur Pantau Swakelola
Pengeboran sumur pantau swakelola yang 

dilakukan Badan Geologi pata Tahun Anggaran 
2017 berjumlah 4 buah sumur yang seluruhnya 
berada pada provinsi DKI Jakarta. Pengeboran 
ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 
kerusakan air tanah, baik secara kualitas 
maupun kuantitas di Cekungan Air Tanah 
Jakarta, terlebih CAT Jakarta merupakan CAT 
yang memiliki zona rusak yang luas.

13.6. Kegiatan Verifikasi/Monitoring/
Pengusahaan dan Konservasi CAT Jakarta

Untuk melaksanakan konservasi air tanah 
di CAT Jakarta dengan tepat, perlu dilakukan 
kegiatan monitoring atau verifikasi terhadap 



97

laporan tahunan badan geologi 2017

penggunaan air tanah. Hal ini disebabkan 
penggunaan air tanah yang sebagian besar 
belum terdata dengan baik. Adapun Badan 
Geologi, melaksanakan kegiatan verifikasi 
atau monitoring pengusahaan dan konservasi 
air tanah sebanyak 40 titik pengamatan pada 
sumur-sumur produksi. 

Hasil kerjanya berupa 47 titik yang telah 
diverifikasi tersebar di daerah Bekasi, 
Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta Utara, 
Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Faktor 
pendukung keberhasilan Badan Geologi dalam 
capaian kinerja utama yang melebihi target 
adalah manajemen waktu pembagian survei 
dan bantuan pihak terkait seperti dinas-
dinas provinsi. Selain itu, BKAT telah cukup 
lama menjalin koordinasi dengan instansi 
pemerintah setempat.

Terdapat beberapa macam penggunaan 
air tanah, mulai dari kebutuhan rumah sakit, 
produsen minuman kemasan, hotel dan 
lainnnya. Namun penggunaan air tanah dari 
sumur bormerupakan cadangan di beberapa 
perusahaan yang telah dilalui jalur air 
perpipaan. Berikut ada rincian 47 titik sumur 
tersebut.

Gambar Pengecekan fisik sumur ke-4 PT.Sunrise

13.7. Kegiatan Pemantauan Kuantitas Air 
Tanah CAT Jakarta

Dari hasil pemantauan Kuantitas 2017 oleh 
Badan Geologi terdapat sebanyak 205 titik 
pemantauan yang telah di ukur di Cekungan 
Air Tanah Jakarta yang berasal dari sumur gali, 
sumur pantek untuk akuifer tidak tertekan dan 

sumur pantau serta produksi untuk akuifer 
tertekan. 

2.3.3 Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Tanah 
CAT Jakarta 

Kegiatan pemantauan kualitas air tanah 
menghasilkan 237 titik pengamatan conto air 
tanah yang terdiri dari 144 conto air dari akuifer 
tidak tertekan dan 93 conto air dari akufer 
tertekan. Seluruh conto air tersebut dibawa 
untuk dianalisis kandungan hidrokimianya 
di laboratorium Pusat Air Tanah dan Geologi 
Tata Lingkungan, di Bandung. Setelah hasil 
kandungan kimia air tanah keluar, kemudian 
tiap sampel dilakukan analisisfasies air tanah 
menggunakan diagram Piper.

Hasil analisis fasies air tanah dari diagram 
piper menunjukkan pada akufer tidak tertekan, 
secara umum fasies tergolong ke kelompok Ca-
HCO3, Na-HCO3, Mg-HCO3, Na-Cl dan sedikit 
Ca-Cl. Kemudian untuk akuifer tertekan, secara 
umum fasies air tanah tergolong ke kelompok 
Ca-HCO3, Na-HCO3, dan Na-CL.

Akuifer tertekan merupakan akuifer yang 
cukup dominan digunakan oleh industri maupun 
gedung perkantoran. Untuk itu BKAT membuat 
klasifikasi air tanah berdasarkan kandungan DHL 
(dalam uS/cm) untuk memperlihatkan tingkat 
perubahan air tanah pada akuifer tertekan. 
Akuifer tertekan dibagi menjadi dua kelompok 
yaitu akuifer tertekan atas yang tersebar di 
interval kedalaman 40 sampai 140 meter dari 
permukaan tanah dan akuifer tertekan tengah 
dengan sebaran kedalaman 140 sampai 250 
meter dari permukaan tanah.

Hasil dari klasifikasi air tanah pada kedua 
jenis akuifer tertekan atas dan tengah dapat 
dilihat pada gambar dibawah. Klasifikasi 
tingkat kandungan DHL terbagi menjadi: <1000 
uS/cm, 1000-1500 uS/cm, 1500-5000uS/cm, 
dan >5000 uS/cm. Berdasarkan peta sebaran 
DHL, terlihat tingkat perubahan dari kurang 
dari 1000 uS/cm di selatan membesar menjadi 
1500-5000 uS/cm ke bagian utara Cekungan Air 
Tanah Jakarta. Terdapat DHL lebih besar dari 
5000 uS/cm secara local di bagian utara CAT 
Jakarta (terlihat pada gambar)
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Klasifikasi Air Tanah pada Akuifer 
Tertekan Tengah berdasarkan 
kandungan DHL (uS/cm)

Klasifikasi air tanah 
berdasarkan kandungan 
DHL (uS/cm) pada akuifer 
tertekan atas
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PENYEDIAAN 
AIR BERSIH 

Pada tahun 2017 telah melaksanakan 
pembangunan sumur bor air tanah 
di seluruh wilayah Indonesia dengan 

jumlah sebanyak 1.795 sumur bor serta 
potensi cakupan layanan kumulatif hingga 
mencapai sekitar 5,2 juta jiwa. 

Kinerja tahun 2017, Badan Geologi semula 
menetapkan sebanyak 250 lokasi sumur 
bor air tanah, kemudian pada APBNP 2017 
ditetapkan menjadi 252 lokasi sumur bor 
air tanah. Kemudian pada pertengahan 
tahun 2017 pada tanggal 30 Agustus 2017 di 
Pekanbaru instruksi dari Menteri ESDM untuk 
membangun 1 (satu) lokasi sumur bor air 
tanah di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis 
pada tahun 2017 ini dengan pertimbangan 
bahwa masyarakat di wilayah tersebut sangat 
membutuhkan sumber air bersih dan sesuai 
dengan aspirasi dari Anggota DPR-RI Komisi 
VII yaitu di Desa Lobuk Agung (titik ke2) 
Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten 
Pelalawan Provinsi Riau, maka dengan 
demikian total penambahan menjadi 2 (dua) 
lokasi, sehingga total keseluruhan sumur bor 
air tanah pada tahun 2017 menjadi 252 lokasi 
sumur bor air tanah. 

Dari target 252 titik sumur bor air tanah 
terjadi kegagalan dalam mendapatkan air 
tanah yang disebabkan kondisi geologi (Water 
loss) dan terkendala koordinasi serta tidak 
ada lahan untuk dilakukan pemboran air 
tanah sebanyak 15 lokasi. Sebagai bahan 
pertimbangan pada masa yang akan datang, 
seyogyanya dilakukan penyelidikan yang lebih 
optimal serta koordinasi yang lebih intensif 
dengan pemerintah daerah setempat. 

Kegagalan tersebut menyebabkan tingkat 
keberhasilan dalam pemboran air tanah 
hanya mencapai 94,05% atau dari target 252 
lokasi sumur bor air tanah hanya 237 yang 
berhasil mendapatkan air. Namun, capaian 
berdasarkan Perjanjian Kinerja mencapai 
94,8% dari target sebesar 250 lokasi sumur 
bor. Rata-rata debit air yang dihasilkan 
sebanyak 1,52  l/detik dan jumlah rata-rata 
jiwa pemanfaat sebanyak 777 jiwa per sumur 
bor, sehingga meningkatkan kemudahan 
penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat 
di daerah sulit air.

14
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No Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kel.
Debit  
(ltr/
dtk)

Penerima 
manfaat 

(jiwa)
1 NAD Pidie Jaya Meuredu Menasakh Lok 2 960
2 NAD Pidie Jaya Meuredu Rungkom 2,5 1.200
3 Sumatera Utara Mandailing Natal Lembah Sorik Marapi Aek Marian Mg 1,5 720
4 Sumatera Utara Tapanuli Selatan Sipirok Sibadoar 2,4 1.152
5 Sumatera Utara Gunungsitoli (Kota) Gunungsitoli Utara Olora 2,5 1.200
6 Sumatera Utara Labuhan Batu Panai Hilir Sungai Baru 2 960
7 Sumatera Utara Padang Lawas Sihapas Barumun Silenjeng 1,6 768
8 Sumatera Utara Tapanuli Utara Muara Huta Ginjang 2,3 1.104
9 Sumatera Utara Nias Barat Lolofitu Moi Ambukha 1 480

10 Sumatera Utara Tapanuli Tengah Badiri Lopian 1 236
11 Sumatera Barat Sijunjung Lubuk Tarok Lubuk Tarok 2 960
12 Sumatera Barat Agam Baso Padang Tarok 2 960
13 Sumatera Barat Agam Palembayan Salareh Aia 1,8 864
14 Sumatera Barat Bukittinggi (Kota) Guguak Panjang Bukit Apit Puhun 1,9 912
15 Sumatera Barat Padang Pariaman VII Koto (Sungai Sariak) Sungai Sariak 1,7 816
16 Sumatera Barat Pasaman Rao Tarung-Tarung 2,3 1.104
17 Sumatera Barat Pasaman Barat Koto Balingka Parit 2 960
18 Sumatera Barat Agam Kamang Magek Kamang Mudiak 2 960
19 Sumatera Barat Sawah Lunto (Kota) Silungkang Muaro Kalaban 1 480
20 Riau Siak Koto Gasib Buatan I 1 480
21 Riau Siak Sungai Apit Sungai Rawa 1,2 576

22 Riau Pelalawan Pangkalan Kerinci Pangkalan Kerinci 
Barat 1 480

23 Riau Kampar Tapung Bencah Kelubi 1,2 576
24 Riau Siak Sungai Apit Rawa Mekar Jaya 1,9 912
25 Riau Bengkalis Rupat Utara Tanjung Medang 2 960
26 Riau Pelawan Bandar Sei Kijang Loobuk Agung (1) 3 1.440
27 Riau Pelawan Bandar Sei Kijang LoobukAgung (2) 3 1.440
28 Riau Pelawan Ukui Air Hitam 2,5 1.200
29 Jambi Batanghari Batin XXIV Jangga Baru 1,4 672
30 Jambi Sarolangun Pelawan Pematang Kolim 1,6 768

31 Jambi Tanjung Jabung 
Barat Tebing Tinggi Tebing Tinggi 

(Kel.) 1,5 720

32 Jambi Tanjung Jabung 
Timur Mendahara Ulu Bukit Tempurung 1,6 768

33 Jambi Tebo Tebo Tengah Aburan Batang 
Tebo 1,4 672

34 Jambi Merangin Renah Pembarap Marus Jaya 1,8 864
35 Jambi Muaro Jambi Sungai Gelam Gambut  Jaya 1,9 912

36 Sumatera Selatan Penukal Abab 
Lematang Ilir Penukal Spantan Jaya 2 960

37 Sumatera Selatan Musi Rawas Megang Sakti Rejosari 2,5 1.200
38 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara Karang Dapo Bina Karya 1 480
39 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara Karang Dapo Sungai Bilang 2 960

40 Sumatera Selatan Penukal Abab 
Lematang Ilir Abab Betung 1,9 912

41 Bengkulu Bengkulu Selatan Pino Raya Pasar Pino 1 480
42 Bengkulu Kaur Tanjung Kemuning Pelajaran 1 1 480

Daftar Sumur bor dalam Tahun anggaran 2017
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No Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kel.
Debit  
(ltr/
dtk)

Penerima 
manfaat 

(jiwa)
43 Bengkulu Kaur Semidang Gumay Suka Merindu 2,1 1.008
44 Bengkulu Muko-Muko Lubuk Pinang Lubuk Gedang 1,5 720
45 Lampung Lampung Tengah Seputih Mataram Sumber Agung 2 960
46 Lampung Mesuji Tanjung Raya Trikarya Mulya 1,5 720
47 Lampung Metro (Kota) Metro Utara Karangrejo (Kel) 2,3 1.104
48 Lampung Lampung Timur Waway Karya Karang Anom 2 960
49 DI Yogyakarta Gunung Kidul Nglipar Kedung Keris 1,8 864
50 DI Yogyakarta Gunung Kidul Gedangsari Tegalrejo 1,6 768
51 DI Yogyakarta Gunung Kidul Semanu Pacarejo 1,5 720
52 Jawa Barat Bogor Ciampea Benteng 1,3 624
53 Jawa Barat Bogor Culeungsi Cileungsi Kidul 1,2 576
54 Jawa Barat Bogor Tanjungsari Tanjungrasa 1,1 528
55 Jawa Barat Cirebon Kaliwedi Wargabinangun 2,5 1.200
56 Jawa Barat Cirebon Pasaleman Tonjong 1,6 768
57 Jawa Barat Purwakarta Campaka Cijunti 1,9 912
58 Jawa Barat Purwakarta Sukatani Cianting 2,6 1.248
59 Jawa Barat Garut Balubur Limbangan Dunguswiru 2 960
60 Jawa Barat Tasikmalaya Pagerageung Tanjungkerta 2 960
61 Jawa Barat Tasikmalaya Parungponteng Giri Kencana 1,5 720
62 Jawa Barat Bogor Kemang Pondok Udik 1,5 720
63 Jawa Barat Bogor Parung Iwul 1,4 672
64 Jawa Barat Bogor (Kota) Bogor Barat Margajaya 2,5 1.450
65 Jawa Barat Cianjur Sukaluyu Sukamulya 2 960
66 Jawa Barat Cirebon Palimanan Cileukrak 1,5 720
67 Jawa Barat Garut Balubur Limbangan Ciwangi 1,8 864
68 Jawa Barat Sukabumi Nyalindung Nyalindung 1,8 864
69 Jawa Barat Tasikmalaya Cipatujah Padawaras 1,5 720
70 Jawa Barat Bandung Barat Cipatat Mandalasari 2 960
71 Jawa Barat Bogor Gunung Sindur Cibadung 1,5 720
72 Jawa Barat Bogor Megamendung Sukamanah 1,5 720
73 Jawa Barat Bogor (kota) Bogor Timur Baranangsiang 2,5 1.200
74 Jawa Barat Cianjur Cibeber Cibaregbeg 1 480
75 Jawa Barat Sumedang Cisarua Cisarua 1,9 912
76 Jawa Tengah Brebes Ketanggungan Dukuhturi 1,2 576
77 Jawa Tengah Cilacap Cimanggu Cimanggu 0,9 432
78 Jawa Tengah Cilacap Wanareja Madura 1 480
79 Jawa Tengah Pemalang Belik Belik 1 480
80 Jawa Tengah Banjarnegara Susukan Brengkok 1,1 528
81 Jawa Tengah Kebumen Padureso Merden 1,2 576
82 Jawa Tengah Magelang Borobudur Wringinputih 1 480
83 Jawa Tengah Purworejo Banyuurip Sumber Sari 0,8 384
84 Jawa Tengah Wonogiri Purwantoro Ploso 2,8 1.344
85 Jawa Tengah Batang Banyuputih Banyuputih 1,3 624
86 Jawa Tengah Cilacap Majenang Padangsari 2,3 1.104
87 Jawa Tengah Demak Gajah Kedondong 2,4 1.152
88 Jawa Tengah Jepara Bangsri Jerukwangi 1,6 768
89 Jawa Tengah Karang Anyar Jatiyoso Jatiyoso 2 960
90 Jawa Tengah Kudus Gebog Gondosari 1,4 672
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Penerima 
manfaat 

(jiwa)
91 Jawa Tengah Magelang Salaman Ngadirejo 1,8 864
92 Jawa Tengah Magelang Salaman Sidosari 1,7 816
93 Jawa Tengah Pekalongan Kajen Ganda Arum 1,5 720
94 Jawa Tengah Pemalang Bantarbolang Wanarata 1,3 624
95 Jawa Tengah Sukoharjo Weru Karangmojo 1,5 720
96 Jawa Tengah Wonosobo Kaliwiro Selomanik 1,8 864
97 Jawa Tengah Klaten Kemalang Panggang 0,9 432
98 Jawa Tengah Klaten Kemalang Talun 1 480
99 Jawa Tengah Magelang Candimulyo Tempursari 0,8 384

100 Jawa Tengah Magelang Salaman Paripurno 1 480
101 Jawa Tengah Wonosobo Kaliwiro Kemiriombo 2 960
102 Jawa Timur Sumenep Batu Putih Batuputih Laok 1,79 860
103 Jawa Timur Magetan Kewedanan Ngantep 1,8 864
104 Jawa Timur Ngawi Bringin Bringin 1,8 864
105 Jawa Timur Ponorogo Pulung Pulung Merdiko 1,8 864
106 Jawa Timur Lamongan Karangbinangun Mayong 2 960
107 Jawa Timur Lamongan Ngimbang Durikedungjero 2 960
108 Jawa Timur Pamekasan Larangan Grujugan 2 960
109 Jawa Timur Sumenep Bluto Masaran 1,5 720
110 Jawa Timur Tuban Jatirogo Sugihan 1 480
111 Jawa Timur Jember Mumbulsari Karangkedawung 1 480
112 Jawa Timur Jember Mumbulsari Tamansari 1 480
113 Jawa Timur Jember Panti Suci 1,3 624
114 Jawa Timur Jember Silo Garahan 1,2 576
115 Jawa Timur Bangkalan Arosbaya Dlemer 1,4 672
116 Jawa Timur Bangkalan Kokop Dupok 1,7 816
117 Jawa Timur Bangkalan Kokop Mano'an 1,6 768
118 Jawa Timur Bangkalan Kokop Tramok 1,8 864
119 Jawa Timur Banyuwangi Tegaldlimo Kendalrejo 2 960
120 Jawa Timur Gresik Balong Panggang Kedungpring 1,6 768
121 Jawa Timur Gresik Menganti Laban 1,5 720
122 Jawa Timur Jember Tanggul Manggisan 2 960
123 Jawa Timur Jember Tempurejo Pondokrejo 1,7 816
124 Jawa Timur Lamongan Turi Tawangrejo 2 960
125 Jawa Timur Malang Pagak Sumberkerto 1,5 720
126 Jawa Timur Pamekasan Batu Marmar Pangereman 1,7 816
127 Jawa Timur Pamekasan Waru Waru Barat 1,6 768
128 Jawa Timur Pamekasan Pademawu Tanjung 1,8 864
129 Jawa Timur Pamekasan Palengaan Palengaan Daja 1,6 768
130 Jawa Timur Pamekasan Pasean Bindang 1,5 720
131 Jawa Timur Sampang Omben Rongdalem 2 960
132 Jawa Timur Sidoarjo Sidoarjo Lebo 1,9 912
133 Jawa Timur Situbondo Arjasa Curah Tatal 1,5 720
134 Jawa Timur Situbondo Arjasa Jatisari 1,3 624
135 Jawa Timur Tuban Merakurak Tahulu 1,1 528
136 Jawa Timur Tuban Montong Jetak 1 480
137 Jawa Timur Jember Silo Sempolan 2,5 1.200
138 Jawa Timur Lamongan Turi Kepudimener 1 480
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Debit  
(ltr/
dtk)

Penerima 
manfaat 

(jiwa)
139 Jawa Timur Lumajang Klakah Sawaran Lor 1 480
140 Jawa Timur Lumajang Randuangung Pejarakan 2,2 1.056
141 Jawa Timur Lumajang Kedungjajang Wonorejo 1 480
142 Jawa timur Malang Ampelgading Lebak Harjo 2,2 1.056
143 Jawa Timur Malang Pagelaran Kanigoro 2,5 1.200

144 Jawa Timur Malang Sumbermanjing Wetan Sembermanjing 
Wetan 0,5 240

145 Jawa Timur Mojokerto Dlanggu Randugenegngan 1,9 912
146 Jawa Timur Nganjuk Pace Joho 2,1 1.008
147 Jawa Timur Pamekasan Batumarmar Lesong Daja 1,3 624
148 Jawa Timur Pamekasan Batumarmar Blaban 1,2 576
149 Jawa Timur Pamekasan Tlanakan Panglegur 1 480
150 Jawa Timur Sampang Bayuates Tlagah 1,6 768
152 Jawa Timur Sampang Ketapang Paopale Laok 2 960
153 Jawa Timur Sampang Omben Karang Gayam 1 480
154 Jawa Timur Sampang Sokobanah Bira Tengah 1 480
155 Jawa Timur Sampang Ketapang Bunten Barat 1 480
156 NTB Dompu Maggalewa Kampasi Meci 1 480
157 NTB Dompu Manggalewa Lanci Jaya 1 480
158 NTB Lombok Tengah Pujut Kuta 1 480
159 NTB Lombok Timur Pringgabaya Anggaraksa 1 480
160 NTB Sumbawa Moyo Hulu Leseng 1 480
161 NTB Sumbawa Moyo Utara Penyaring 1 480
162 NTB Sumbawa Barat Jereweh Beru 1 480
163 NTT Alor Teluk Mutiara Welai Timur 2,5 1.200
164 NTT Ende Wewaria Welamosa 1,6 768
165 NTT Manggarai Barat Sano Nggoang Golo Leleng 0,7 336
166 NTT Kupang Amfoang Utara Naikliu 2,5 1.200
167 NTT Ende Wewaria Tinali 1,9 912
168 NTT Sumba Barat Daya Kodi Bangedo Umbu Ngedo 1,1 528
169 NTT Sumba Tengah Katikutana Selatan Desa Elu 2 960
170 Kalimantan Barat Mempawah Mempawah Hilir Pasir 2,2 1.056
171 Kalimantan Barat Mempawah Segedong Peniti Dalam I 2,4 1.152
172 Kalimantan Barat Ketapang Sungai Laur Teluk Mutiara 1,6 768
173 Kalimantan Barat Melawi Nanga Pinoh Tebing Karangan 1,2 576
174 Kalimantan Barat Sanggau Tayan Hulu Janjang 1,5 720
175 Kalimantan Barat Singkawang (kota) Singkawang Timur Nyarungkop 1 480
176 Kalimantan Tengah Kapuas Kapuas Murung Danau Pantau 2,5 1.200
177 Kalimantan Tengah Katingan Tasik Payawan Luwuk Kanan 1,2 576
178 Kalimantan Tengah Katingan Sanaman Mantikei Tumbang Manggo 1 480
179 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur Parenggean Kabuau 1,5 720

180 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur Cempaga Hulu Sungai Ubar 
Mandiri 1,6 768

181 Kalimantan Tengah Palangkaraya (Kota) Jekan Raya Petuk Katimpun 
(Kel.) 1,6 768

182 Kalimantan Tengah Seruyan Batu Ampar Sandul 2,5 1.200
183 Kalimantan Tengah Seruyan Seruyan Hilir Timur Sungai Bakau 2 960
184 Kalimantan Selatan Banjarbaru (Kota) Banjarbaru Selatan (Mesjid Agung) 2,2 1.056
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185 Kalimantan Selatan Banjarbaru (Kota) Landasan Ulin (Ponpes Al Falah 
Putera) 2 960

186 Kalimantan Selatan Banjarbaru (Kota) Liang Anggang (Pospes Darul 
Ilmi) 2 960

187 Kalimantan Timur Paser Paser Belengkong Seniung Jaya 1,8 864

188 Kalimantan Timur Penajam Paser 
Utara Penajam Nipah-Nipah 1,5 720

189 Kalimantan Timur Penajam Paser 
Utara Waru Api-Api 1,6 768

190 Kalimantan Timur Samarinda (Kota) Samarinda Ulu Air Hitam (Kel.) 1,4 672
191 Kalimantan Timur Kutai Kertanegara Tengarong Baru (Kel.) 1 480
192 Kalimantan Utara Bulungan Tanjung Palas Timur Batolaga Sanjau 1,5 720
193 Kalimantan Utara Bulungan Tanjung Palas Utara Kelubir 1 480
194 Kalimantan Utara Nunukan Sebuku Kekayap 1 480
195 Sulawesi Utara Minahasa Kawangkoan Barat Kayu uwi satu 2 960
196 Sulawesi Utara Minahasa Selatan Motoling Timur Karimbow 2 960
197 Sulawesi Utara Bitung (Kota) Masea Kakenturan I 1 237
198 Sulawesi Tengah Parigi Moutong Tinombo Dongkas 1,7 816
199 Sulawesi Tengah Sigi Dolo Barat Balaroa Pewunu 2,8 1.344
200 Sulawesi Tengah Toli-toli Galang Ginunggung 2 960
201 Sulawesi Tengah Buol Bokat Poongan 2,8 1.344
202 Sulawesi Selatan Jeneponto Bangkala Bontomanai 1,8 864
203 Sulawesi Selatan Jeneponto Tamalatea Tonrokassi Timur 1,6 768
204 Sulawesi Selatan Soppeng Lalabata Lapajung 2 960
205 Sulawesi Selatan Wajo Pammana Lapauke (1) 2 960
206 Sulawesi Selatan Wajo Pammana Lapauke (2) 2,2 1.056
207 Sulawesi Selatan Wajo Tempe Pattirosompe 2,2 1.056
208 Sulawesi Selatan Jeneponto Rumbia Loka 0,5 240
209 Sulawesi Selatan Jeneponto Tarowang Bontorappo 2,5 1.200
210 Sulawesi Selatan Bantaeng Pajukukang Nipa Nipa 2,5 1.200
211 Sulawesi Selatan Bone Tonra Bulu-bulu 2,5 1.200
212 Sulawesi Selatan Bulukumba Bonto Bahari Benjala 1,2 576
213 Sulawesi Selatan Gowa Bungaya Bontomanai 1 480
214 Sulawesi Selatan Jeneponto Arungkeke Kampala 2 960
215 Sulawesi Selatan Jeneponto Bantoramba Batujala 0,9 432
216 Sulawesi Selatan Takalar Mangara Bombang Cikowang 1 480
217 Sulawesi Tenggara Kolaka Polinggona Tanggeau 1,8 864
218 Sulawesi Tenggara Kolaka Timur Aere Aladadio 2 960
219 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan Palangga Selatan Wawowonua 2,1 1.008
220 Sulawesi Tenggara Kolaka Utara Lasasua Ponggiha 1 480
221 Sulawesi Barat Mamuju Kalukku Bebanga 1,5 720
222 Sulawesi Barat Mamuju Utara Tikke Raya Jengeng Raya 1,7 816
223 Sulawesi Barat Polewali Mandar Luyo Batu Pangadaalla 1,5 720
224 Sulawesi Barat Majene Banggae Timur Lembang Kel.) 1,4 672
225 Gorontalo Boalemo Paguyaman Pantai Olibu 1 480
226 Gorontalo Bone Bolango Tilongkabila Lonuo 2 960
227 Gorontalo Bone Bolango Tilongkabila Tunggulo 1,8 864
228 Gorontalo Gorontalo Tabongo Tabongo Timur 1,7 816
229 Gorontalo Boalemo Botumoitu Hotamonu 1 480
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230 Maluku Maluku Tengah Saparua Timur Ihamahu 1 480
231 Papua Jayapura Unurum Guay Garusa 1,2 576
232 Papua Keerom Arso Dukwia 1 480
233 Papua Mimika Wania Nawaripi Dalam 1,2 576
234 Papua Jayapura (Kota) Jayapura Utara Tanjung Ria 1,6 768
235 Papua Mimika Mimika Baru Wanagon asri 0,8 384
236 Papua Mimika Kwamki Narama Landu Mekar 0,7 336

237 Papua Biak Numfor Samofa Sambawofuar/
Gaya Baru 1 480

382,89 183.551
Jumlah rata -rata 1,52 777

Rincian 237 lokasi kegiatan tersebut merupakan 
akumulasi berdasarkan provinsi sebagai 
berikut:
1. Nanggrou Aceh Darusalam :    2  lokasi
2. Provinsi Bengkulu   :    4  lokasi
3. Provinsi DI Yogyakarta  :    3  lokasi
4. Provinsi Gorontalo  :    5  lokasi
5. Provinsi Jambi   :    7  lokasi
6. Provinsi Jawa Barat  :  24  lokasi
7. Provinsi Jawa Tengah  :   26 lokasi
8. Provinsi Jawa Timur  :  53 lokasi
9. Provinsi Kalimantan Barat :    6 lokasi
10. Provinsi Kalimantan Selatan :    3  lokasi
11. Provinsi Kalimantan Tengah :    8  lokasi
12. Provinsi Kalimantan Timur :    8  lokasi

13. Provinsi Kalimantan Utara :    5  lokasi
14. Provinsi Lampung  :    4  lokasi
15. Provinsi Maluku   :    3  lokasi
16. Provinsi Nusa Tenggara Barat :    8  lokasi
17. Provinsi Nusa Tenggara Timur :  10  lokasi
18. Provinsi Papua   :  10  lokasi
19. Provinsi Riau   :     9 lokasi
20. Provinsi Sulawesi Barat  :    4  lokasi
21. Provinsi Sulawesi Selatan :  15  lokasi
22. Provinsi Sulawesi Utara  :    4  lokasi
23. Provinsi Sulawesi Tengah :   4  lokasi
24. Provinsi Sulawesi Tenggara :   4  lokasi
25. Provinsi Sumatera Barat :    9  lokasi
26. Provinsi Sumatera Selatan :    6  lokasi
27. Provinsi Sumatera Utara :    8  lokasi
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PATAHAN 
AKTIF

15.1. Survei Pemetaan Tektonik Kuarter/
Seismotektonik

Kegiatan survei pemetaan tektonik 
kuarter tahun anggaran 2017 
dilaksanakan di wilayah Kabupaten 

Manokwari Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini 
menghasilkan Peta Tektonik Kuarter Lembar 
Manokwari dan Lembar Ransiki, Propinsi 
Papua Barat.

Peta Tektonik Kuarter/Seismotektonik 
Daerah Manokwari dan Ransiki, bersifat 
semi regional berskala 1 : 100.000 adalah 
merupakan peta yang menggambarkan 
secara genetik terjadinya gempa bumi dengan 
dinamika tektonik atau struktur geologi yang 
aktif pada jaman Kuarter atau sejak 2.588 juta 
tahun yang lalu dan sebelum Kuarter yang 
mengalami reaktifasi.

Peta tektonik Kuarter/Seismotektonik 
sebagai peta penilaian potensi bencana gempa 
bumi terdiri dari elemen-elemen antara lain: 
(1) stratigrafi dan litologi (ragam batuan dan 
umur); (2) struktur geologi (lipatan, patahan 
dan kinematikanya); (3) kegempaan (kekuatan 
gempa bumi, pusat gempa bumi, kedalaman 
gempa bumi, mekanismefokal, percepatan 

gempa bumi dan intensitas gempa bumi); 
dan (4) potensi bencana gempa bumi secara 
kuantitatif.

Peta tektonik Kuarter/Seismotektonik  
memiliki informasi secara kuantitatif potensi 
bencana gempa bumi yang telah dianalisis 
Kebolehjadian potensi bencana gempa 
bumi nya (PSHA) dengan kebolehjadian 2% 
dalam 50 tahun dan percepatan gempa bumi 
deterministik (DSHA) dengan kebolehjadian 
sama 2% dalam 50 tahun. Analisis resiko telah 
dilakukan untuk kota Manokwari dan Ransiki 
dan sekitarnya berdasarkan pengalaman 
gempa bumi merusak 3 Januari 2009.

Peta mikrozonasi kota Manokwari skala 1 
: 50.000  adalah peta yang menggambarkan 
zonasi potensi kerentanan bencana gempa 
bumi khususnya guncangan tanah akibat 
gempa bumi. Peta - peta dasar yang 
menggambarkan tingkat kerentanan tersebut 
diatas adalah peta perioda dominan, peta h/v 
amplifikasi, peta ketebalan sedimen lunak dan 
peta situs tanah/batuan. Informasi lain yang 
terkandung dalam peta mikrozonasi adalah 
peta tataguna lahan/land used kota, katagori 
risiko (SNI 1726 : 2012) dan matrik potensi 
bencana gempa bumi guncangan tanah.

15
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Gambar. Draft Peta Tektonik Kuarter Lembar Manokwari

Gambar. Draft Peta Tektonik Kuarter Lembar Ransiki
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MITIGASI 
BENCANA
GUNUNG API
16.1. Penyelidikan Geologi Gunungapi

Penyelidikan Geologi Gunungapi, dalam 
hal ini adalah Petrokimia Gunungapi 
Sangeangapi, Nusa Tenggara Barat, 

merupakan kegiatan pengambilan sampel 
batuan dari produk erupsi termuda Gunung 
Sangeangapi. Hasil pengambilan sampel 
batuan kemudian dianalisis dilabolatorium 
BPPTKG (Balai Penyelidikan Pengembangan 
Teknologi Kebencanaan Geologi). Analisis yang 
dilakukan meliputi XRF (X Ray Fluoresence) 
untuk mengetahui komposisi unsur-unsur atau 
oksida dari mineral batuan, dan petrografi 
untuk mengetahui komposisi mineral 
berdasarkan hasil mikroskopis dari sayatan 
tipis. Hasil analisis tersebut diinterpretasi 
untuk mendapatkan gambaran sifat atau jenis 
batuan dari hasil erupsi temuda tersebut, 
lebih jauh untuk mengetahui evolusi magma 
G. Sangeangapi.Kegiatan Penyelidikan Geologi 
Gunungapi selama 2017, sebagai berikut:
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1 1 100 % Sangeangapi, 
NTB

indikator kinerja yang maksimal tersebut 
dapat dijelaskan bahwa dari target yang 
direncanakan terlaksana dengan baik.

16.2. Analisis  Morfologi KRB dengan Metoda 
Fotogrametri

Analisis Morfologi  di Zona KRB dengan 
metoda Fotogrametri merupakan kegiatan 
pengambilan gambar rupabumi menggunakan 
alat perekam audio/visual berupa foto 
menggunakan kamera yang ditempatkan 
di pesawat tanpa awak (drone). Hasil 
pengambilan gambar tersebut kemudian 
diproses secara fotogrametri untuk 
mendapatkan data morfologi suatu area 
secara detil dengan resolusi yang tinggi. 
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi 
zona-zona rawan bencana gunungapi pada 
suatu area atau tubuh gunungberapi.Kegiatan 
Penyelidikan Morfologi KRB dengan Metoda 
Fotogrametri selama 2017, sebagai berikut:

Tabel.Lokasi Analisis Morfologi di KRB Gunungapi dengan 
Metode Fotogrametri
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Tabel. Lokasi Penyelidikan Geologi Gunungapi

Berdasarkan realisasi capaian kinerja 
di atas, secara umum target indikator 
kinerja dapat tercapai. Uraian capaian 

16
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Mitigasi Bencana Gunung Api

16.3. Penelitian Kegunungapian
Penelitian Kegunungapian dilakukan pada 

1 (satu) lokasi yaitu di Gunungapi Sinabung di 
Sumatera Utara. Kegiatan penelitian dilakukan 
dalam 2 Frekuensi yaitu pada tanggal 13 
-  25 Maret 2017 dan 11 - 22 Agustus 2017. 
Maksud kegiatan Penelitian G. Sinabung adalah 
melakukan pemasangan peralatanseismik 
broadband secara temporer di sekitar G. 
Sinabung - Sibayak,serta mengolah data 
seismik dari stasiun seismik permanen yang 
telah ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan rekaman gempa-gempa di area 
yang lebih luas, yang terkait dengan aktivitas G. 
Sinabung maupun aktivitas tektonik di sekitar 
G. Sinabung.

Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan software Geiger’s Adaptive 
Damping (GAD; Nishi, 2005) untuk 
mendapatkan sebaran hiposenter.Salah satu 
hasil penelitian di tunjukkan pada gambar di 
bawah berupa sebaran hiposenter dan sumber-
sumber gempa di sekitar G. Sinabung.

Gambar. Sebaran Hiposenter Gempa Terasa dan Tektonik 
Lokal tahun 2017 di G. Sinabung.

Gambar. Kegiatan pemasangan peralatan perekam gempa di 
G. Sinabung

16.4. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi
Peta KRB Gunungapi maksudnya adalah 

menginventarisasi atau memvalidasi 
perubahan-perubahan kondisi gunungapi 
yang berkaitan erat dengan penentuan 
kawasan rawan bencana gunungapi, misalnya 
perubahan akibat adanya sebaran endapan 
hasil erupsi yang baru, perubahan morfologi 
puncak dan lembah akibat adanya erupsi, 
perubahan tata nama/batas wilayah/tataguna 
lahan akibat adanya pemekaran wilayah, 
ataupun memverifikasi peta KRB yang sudah 
ada terhadap peta dasar RBI yang terbaru 
sesuai dengan arahan program Kebijakan Satu 
Peta (KSP).

Pada tahun 2017 kegiatan Verifikasi Peta 
KRB Gunungapi dilakukan di 12 gunungapi. 
Adapun rincian capaian kegiatan verifikasi yang 
dilaksanakan  disajikan pada di bawah ini.
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Tabel.Peta KRB Gunungapi 

No Pemetaan Skala

1 Peta KRB G. Tangkoko, Sulawesi Utara 1 : 50.000

2 Peta KRB G. Talang, Sumatera Barat 1 : 50.000

3 Peta KRB G. Arjuno Welirang, Jawa Timur 1 : 50.000

4 PetaKRB G. Lumut Balai, Sumatera Selatan 1 : 50.000

5 PetaKRB G. Tempang, Sulawesi Utara 1 : 50.000

6 PetaKRB G. Ambang, Sulawesi Utara 1 : 50.000

7 PetaKRB G. Burni Geureudong, NAD 1 : 50.000

8 PetaKRB G. Papandayan, Jawa Barat 1 : 50.000

9 PetaKRB G. Sibayak, Sumatera Utara 1 : 50.000

10 PetaKRB G. Ndatu Api, NTT 1 : 50.000

11 PetaKRB G. Awu, Sulawesi Utara 1 : 50.000

12 PetaKRB G. Batukolok, Sulawesi Utara 1 : 50.000

 Contoh hasil kegiatan Pemetaan adalah 
Peta KRB G. Tempang di Sulawesi Utara. Hasil 
verifikasi menunjukkan bahwa fumarola/
solfatara yang ada di G. Tempang bukan 

merupakan hasil dari erupsi freatik di masa 
lalu melainkan akibataktifitas struktur geologi 
atau sesar yang berkembang di sekitar tubuh 
G. Tempang.

Gambar. Hasil Verifikasi Kelurusan fumarola Langoan dan mata air panas Karumenga, dan kenampakan morfologi 
Gunung Tempang yang mencirikan adanya pergeseran mengiri.
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Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Peringatan 
Dini Bahaya 
Gunungapi Rekomendasi 12 10 83.33

G. Marapi, Sumbar
G. Semeru, Jatim
G. Sangeangapi, NTB
G. Gamalama, Malut
G. Anak Krakatau, Banten
G. Rokatenda, NTT
G. Agung, Bali
G. Marapi, Sumatera Barat
G. Bromo, Jawa Timur
G. Semeru, Jawa Timur

Tabel. Peringatan Dini Bahaya Gunungapi

16.5. Peringatan Dini Gunungapi
Kegiatan Peringatan Dini maksudnya 

adalah melakukan kegiatan pemantauan 
pada gunungapi yang meningkat tingkat 
kegiatannya/levelnya atau gunung api dengan 
tingkat aktivitas level II (WASPADA). Metode 
yang digunakan meliputi pengamatan visual, 
seismik, dan/atau deformasi, dan/atau 
geokimia. Data yang diperoleh, dianalisis 
kemudian dievaluasi untuk mengetahui 
perkembangan aktifitas vulkaniknya sehingga 
dapat memberikan informasi mengenai 
status atau tingkat aktifitas vulkaniknya, serta 
memberikan rekomendasi kepada Pemda dan 

masyarakat setempat. Selama tahun 2017 
telah dilakukan kegiatan peringatan dini di 10 
lokasi gunungapi.

Realisasi dari kegiatan ini adalah 83.33%, 
karena dari 12 lokasi yang direncanakan hanya 
terealisasi 10 lokasi. Hal ini disebabkan karena 
tidak banyak gunungapi yang mengalami 
peningkatan status tahun 2017.

Contoh kegiatan Peringatan Dini Bahaya 
Letusan Gunungapi di G. Marapi, Sumatera 
Barat, dengan melakukan pengamatan visual 
ke puncak untuk melihat perubahan kawah/
fumarole dan gejala-gejala lainnya.

Foto.  Kegiatan peringatan dini di G. Marapi yaitu pemeriksaan visual kondisi kawah puncak
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16.6. Instalasi Peralatan Pemantauan Gunungapi
Kegiatan Instalasi Peralatan Pemantauan Gunung api adalah melakukan penambahan 

peralatan pemantauan aktivitas gunung api berupa pemasangan instrument pemantauan 
secara permanen. Peralatan yang dipasang bisa berupa peralatan seismik, kegempaan, deforasi, 
geokimia, ataupun pemantauan visual seperti instalasi stasiun CCTV. Pada kegiatan ini bisa juga 
dilakukan pemeliharaan, penggantian suku cadang/catu daya, atau pun  pemindahan lokasi/
re-instalasi stasiun pemantauan agar dapat merekam/memperoleh data pengamatanlebih baik. 
Tujuannya untuk meningkatkan sistem pemantauan aktivitas gunung api dengan harapan dapat 
mengetahui prekursor erupsi dengan baik untuk mitigasi bencana erupsi gunung api. Instalasi 
peralatan pemantauan gunungapi telah dilakukan di 6 lokasi yaitu:

Tabel. Instalasi Peralatan Pemantauan Gunungapi

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Instalasi Peralatan 
Pemantauan 
Gunungapi Rekomendasi 6 6 100

G. Dukono, Malut
G. Sorik Merapi, Sumut
G. Galunggung, Jabar
G. Wurlali, Maluku
G. Agung, Bali
G. Gede, Jawa Barat

Foto. Instalasi Peralatan Stasiun Seismik DKP di G. Dukono.
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Foto. Pengukuran suhu kawah Domas pada kegiatan pemantauan G. Tangkubanparahu 

16.8. Analisis Potensi Bencana Gunungapi
Kegiatan Analisis Potensi Bencana Gunungapi 

dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan 
memberikan pelayanan informasi kepada 
pemerintah daerah dan masyarakat tentang 
potensi bahaya, kerentanan di kawasan 
rawan bencana dan kapasitas lembaga dan 

masyarakat terhadap erupsi Gunungapi serta 
pengembangan pembangunan di kawasan 
tersebut.

Tujuan kegiatan analisis potensi bencana 
gunungapi adalah untuk menganalisis dan 
menilai potensi bencana gunungapi dalam 
upaya pengurangan risiko bencana. Hasil 

16.7. Pemantauan Gunungapi
Kegiatan Pemantauan gunung api merupakan pemantauan secara detail, meliputi: 

pengamatan visual puncak, pemeriksaan kawah, pengukuran suhu fumarola, dan pengecekan 
peralatan/instrumen pemantauan gunungapi. Tujuannya untuk mengetahui tingkat aktivitas 
vulkanik gunung api dan terpeliharanya peralatan pemantauan aktivitas gunungapi.

Selama Tahun 2017 pemantauan kegiatan gunung api dilakukan di 7 lokasi. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada lokasi gunung api dengan tingkat aktivitas Level I (NORMAL).
Tabel. Pemantauan Kegiatan Gunungapi

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Pemantauan 
Kegiatan 

Gunungapi Rekomendasi 7 7 100

G. Arjuno Wilerang, Jatim
G. Dempo, Sumsel
G. Egon, NTT
G. Inerie, NTT
G. Kelud, Jatim
G. Tangkubanperahu, Jabar
G. Ili Boleng, NTT
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penyelidikan ini diharapkan dapat menghasilkan laporan dan rekomendasi mitigasi bencana 
pada penyusunan peta KRB Gunungapi. Kegiatan analisis potensi bencana gunungapi ini telah 
dilakukan di 5 lokasi gunungapi hingga tahun 2017.

Salah satu kegiatan dilaksanakan di G. 
Lamongan, Jawa Timur. Evaluasi Potensi 
Bencana G. Lamongan bertujuan untuk menilai 
atau memperkirakan potensi bencana G. 
Lamongan apabila terjadi letusan pada masa 
yang akan datang khususnya yang terkait 
dengan aspek sosioekonomi. Evaluasi Potensi 
Bencana G.Lamongan tersebut mencakup jenis 
bencana, besaran atau tingkat bencana, arah 
dan pola sebaran daerah yang terancam. Hasil 
penyelidikan ini diharapkan dapat menghasilkan 
saran dan rekomendasi penanggulangan bagi 
pemerintah daerah khususnya dalam penataan 
wilayah yang berbasis kebencaaan yang salah 
satunya adalah bencana letusan gunungapi.

Gambar. Peta evaluasi Bencana G. Lamongan, Jawa Timur

Tabel. Analisis Potensi Bencana Gunungapi 

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Analisis Potensi 
Bencana Gunungapi Rekomendasi 5 5 100

G. Lamongan, Jatim
G. Sundoro, Jatim
G. Raung, Jatim
G. Tangkoko, Sulut
G. Ili Boleng, NTT

16.9 Pemodelan Bencana Geologi Gunungapi
Kegiatan pemodelan bencana geologigu-

nungapi dilakukan untuk membuat prediksi 
zonasi bahaya aliran piroklastik dan/atau lahar 
yang dihasilkan dari erupsi gunungapi. Pemod-
elan ini dilakukan dengan pertimbangan cata-
tan sejarah, tipe letusan gunungapi dan peri-
ode letusan, keadaan puncak dan arah bukaan 
kawah, daya tarik keindahan dari gunungapi 
bagi masyarakat, serta kepadatan penduduk di 
sekitar gunungapi. Kegiatan ini telah dilaksana-
kan di lokasi gunungapi.

Metodologi yang digunakan adalah 
melakukan pengolahan data lapangan, dan data 
sekunder. Data lapangan untuk pemodelan lahar 
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adalah data morfologi, geologi dan aktifitas 
gunungapi terkini. Adapun Data sekunder yang 
diolah adalah peta geologi, peta KRB, citra 
satelit, DEM, pola dan alur sungai. Pemodelan 
lahar menggunakan program LaharZ. Laharz 
merupakan suatu sistem informasi geografis 
yang menggunakan suatu persamaan (Iverson, 
1998) untuk menghitung potensi sebaran lahar 
(Schilling, 2002). Berdasarkan data Digital 
Elevation Model (DEM), dan beberapa volume 
lahar, dapat di hasilkan daerah landaan aliran 

Gambar. Pemodelan Laharz G.Agung

lahar berdasar dengan menggunakan software 
Laharz ini.  

Salah satu hasil dari kegiatan ini adalah 
pemodelan aliran lahar dengan menggunakan 
sortware Laharz di G. Agung. Maksud dari 
pemodelan bahaya Gunungapi Agung ini 
adalah untuk membuat prediksi zonasi bahaya 
lahar Gunungapi Agung. Tujuannya untuk 
memberikan rekomendasi mitigasi bencana 
lahar Gunungapi Agung.

Tabel. Kegiatan Pemodelan Bencana Geologi 

Kegiatan Satuan Target 
Kegiatan

Realiasasi 
Kegiatan

Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Pemodelan 
Bencana 
Geologi

Laporan 
dan Peta 3 3 100 %

G, Sumbing, Jateng

G. Agung, Bali

G. Awu, Sulut
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16.10. Penyelidikan Tanggap Darurat Letusan Gunungapi
Tanggap darurat letusan gunungapi dilakukan terhadap gunungapi krisis atau 

gunungapi yang meningkat status/tingkat aktivitasnya (LEVEL IV/AWAS). Adapun 
tujuannya adalah untuk melihat perkembangan aktivitasnya secara lebih intensif 
sehingga diharapkan dapat memberikan informasi lebih akurat serta memberikan 
rekomendasi yang tepat terkait dengan aktivitas vulkanik. Kegiatan tanggap 
darurat gunungapi meliputi pemantauan, analisis data, pemberian rekomendasi, 
serta sosialisasi dan koordinasi. 

Pada tahun 2017, kegiatan tanggap darurat gunungapi dilaksanakan sebanyak 
44 kali di 3 lokasi, sebagai berikut:

Tabel. CapaianKegiatan Tanggap Darurat Gunungapi

Kegiatan Target Realisasi Capaian Lokasi

Penyelidikan Tanggap Darurat 
Gunungapi

42 42 100 G. Sinabung, Sumut (32)
G. Dieng, Jateng
G. Agung, Bali (9)

16.11. Penyelidikan Pasca Bencana Letusan G. Api, Semburan Lumpur, Gas & 
Air Panas

Kegiatan penyelidikan pasca letusan gunungapi maksudnya adalah melakukan 
kajian/analisis data serta koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat dan aparat 
pemerintah daerah setempat terkait dengan aktivitas pasca letusan gunungapi. 
Tujuannya untuk memberikan informasi aktivitas vulkanik pasca erupsi dan 
memberikan rekomendasi kepada masyarakat dan aparat pemerintahan 
setempat. 

Kegiatan pasca letusan gunung api pada tahun 2017 dilaksanakan di 1 lokasi 
yaitu:
Tabel. Capaian Kegiatan Penyelidikan Pasca Letusan Gunungapi, Semburan Lumpur, Gas dan Air Panas

Kegiatan Target Realisasi Capaian Lokasi Kegiatan

Penyelidikan Pasca Bencana Letusan Gunungapi 
Semburan Lumpur, Gas dan Air Panas 1 1 100 % G.Dieng, Jateng

16.12 Tingkat Kegiatan Gunungapi Aktif di Atas Normal Tahun 2017
Pada tahun 2017 tercatat ada 20 (dua puluh) gunungapi dengan tingkat 

kegiatan diatas normal, yaitu 18 gunungapi dengan tingkat kegiatan Level II 
(Waspada) dan 2 gunungapi pada tingkat kegiatan level IV (Awas), seperti tertera 
pada tabel di bawah. 
Tabel. Gunungapi dengan tingkat kegiatan di atas normal sampai akhir tahun 2017

No. Nama Gunungapi Tingkat Kegiatan Tanggal ditetapkan
1. G. Sinabung, Sumut AWAS 02 Juni 2015
2. G. Agung AWAS 27 November 2017
3. G. Lewotolok Waspada 7 Oktober 2017
4. G. Banda Api Waspada 05  April 2017
5. G. Dempo Waspada 05  April 2017
6. G. Bromo Waspada 20 Oktober 2016
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7. G. Rinjani Waspada 27 September 2016
8. G. Lokon Waspada 22 Agustus 2016
9. G. Soputan Waspada 21 April 2016

10. G. Karangetang Waspada 16 Maret  2016
11. G. Gamalama Waspada 10 Maret 2015
12. G. Sangeangapi Waspada 17 Juni 2014
13. G. Rokatenda Waspada 7 April 2014
14. G. Ibu Waspada 10 Desember 2013
15. G. Gamkonora Waspada 01 Juli 2013
16. G. Semeru Waspada 02 Mei 2012
17. G. Anak Krakatau Waspada 26 Januari 2012
18. G. Marapi Waspada 03 Agustus 2011
19. G. Dukono Waspada 15 Juni 2008
20. G. Kerinci Waspada 09 September 2007

16.13. Erupsi Gunungapi Tahun 2017
Pada tahun 2017, terdapat 12 (dua belas) 

gunungapi yang mengalami erupsi, sebagai 
berikut:

1. Gunungapi Sinabung, Sumatera Utara
2. Gunungapi Marapi, Sumatera Barat
3. Gunungapi Kerinci, Jambi
4. Gunungapi Dempo, Sumatera Selatan
5. Gunungapi Anak Krakatau, Lampung
6. Gunungapi Dieng, Jawa Tengah
7. Gunungapi Semeru, Jawa Timur
8. Gunungapi Agung, Bali
9. Gunungapi Sangeangapi, Nusa Tenggara 

Barat
10. Gunungapi Gamalama, Maluku Utara
11. Gunungapi Dukono, Maluku Utara
12. Gunungapi Ibu, Maluku Utara
Hingga akhir tahun 2017, Gunungapi 

Sinabung masih erupsi dengan karakteristik 
pertumbuhan kubah lava yang disertai leleran 
lava dan guguran awan panas. Rekomendasi bagi 
masyarakat/pengunjung agar tidak melakukan 
aktivitas di dalam radius 3 km dari puncak, 
dan secara sektoral dari puncak dalam jarak 
7 km ke selatan-tenggara, 6 km ke tenggara-
timur dan 4 km timur-utara.Mengingat telah 
terbentuk bendungan di hulu Sungai Laborus 
maka penduduk yang bermukim di hilir di 
sekitar daerah aliran sungai Laborus agar tetap 
menjaga kewaspadaan karena bendungan ini 
sewaktu waktu dapat jebol karena tidak kuat 
menahan volume air sehingga mengakibatkan 
lahar/banjir bandang ke hilir. 

Gunungapi Marapi, Sumatera Barat 
mengalami erupsi freatik pada tanggal 4 Juni 
2017. Rekomendasi untuk masyarakat disekitar 
Gunungapi Marapi dan pengunjung/wisatawan 
tidak diperbolehkan mendaki Gunungapi 
Marapi pada radius 3Km dari kawah/puncak.

Gunungapi Kerinci, Jambi mengalami erupsi 
freatik ada tanggal 5 Juni – 8 Juni 2017 dan 
pada tanggal 14 Juni 2017. Rekomendasi untuk 
masyarakat disekitar gunungapi kerinci dan 
pengunjung/wisatawan tidak diperbolehkan 
mendaki kawah yang ada dipuncak gunungapi 
kerinci didalam radius 3 km dari kawah aktif 
(masyarakat dilarang beraktifitas di dalam 
radius bahaya/KRB III). 2. Sebaiknya jalur 
penerbangan disekitar gunungapi kerinci 
dihindari karena sewaktu-waktu masih memiliki 
potensi letusan abu dengan ketinggian yang 
dapat mengganggu jalur penerbangan.

Gunungapi Dempo, Sumatera Selatan 
mengalami erupsi freatik pada tanggal 
9 November 2017. Rekomendasi untuk 
masyarakat, pengunjung/wisatawan tidak 
mendekati dan bermalam (camping) di pusat 
aktivitas kawah Marapi - G. Dempo dalam 
radius 3 km, mengingat kawah sebagai pusat 
letusan dan gas-gas vulkanik yang dapat 
membahayakan bagi kehidupan.

Gunungapi Krakatau, Lampung mengalami 
erupsi freatik pada tanggal 3, 19, dan 20 
Februari 2017. Masyarakat/wisatawan tidak 
diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 
1km dari kawah. 
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Gunungapi Dieng, Jawa Tengah terjadi 
erupsi pada tanggal 2 Juli 2017 dari Kawah 
Sileri. Rekkomendasi untuk masyarakat dan 
wisatawan tidak mendekati Kawah Sileri pada 
jarak 100 meter dari bibir Kawah. Masyarakat 
tidak melakukan aktifitas di Kawah Timbang, 
karena adanya ancaman bahaya gas CO2 
dan H2S yang berbahaya bagi kehidupan.  
Masyarakat agar Waspada jika melakukan 
penggalian tanah di sekitar Kawah Timbang 
dengan kedalaman lebih dari 1 ( satu ) meter 
karena dapat berpotensi terancam bahaya gas 
CO2 dan H2S.

Gunungapi Semeru, Jawa Timur mengalami 
erupsi berselang secara episodik dari sejak 
tahun 2009 sampai sekarang. Rekomendasi 
jarak aman adalah radius 1 km dan 4 km 
untuk sector tenggara.Disarankan pendakian 
sampai Kalimati, untuk masyarakat disarankan 
tidak melakukan aktivitas 4 km dari puncak 
dikawatirkan, Awan panas yang sewaktu-waktu 
bisa terjadi. Bagi masarakat yg bermukim di 
dekat bantaran sungai Besok Bang, kembar, 
kobokan dan Besok Sat harus selalu Waspada 
terhadap bahaya Banjir, dikawatirkan di puncak 
terjadi hujan lebat

G. Agung erupsi pertamakali pada 21 
November 2017 pukul 17:05 WITA kolom 
erupsi kelabu tebal tinggi 700 meter dan 
tampak pantulan bara api (warna merah) 
pada kolom erupsi.Saat ini aktivitasnya masih 
tinggi, kadang-kadang masih terjadi emisi 
abu. Masyarakat disekitar G. Agung dan 
pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak 
berada, tidak melakukan pendakian dan tidak 
melakukan aktivitas apapun di Zona Perkiraan 
Bahaya yaitu di dalam area kawah G. Agung dan 
di seluruh area di dalam radius 6 km dari kawah 
G. Agung. Masyarakat yang bermukim dan 
beraktivitas di sekitar aliran sungai-sungai yang 
berhulu di Gunung Agung agar mewaspadai 
dan mengantisipasi potensi ancaman bahaya 
sekunder berupa lahar hujan terutama pada 
musim penghujan seperti saat ini. Status Level 
IV (Awas) hanya berlaku di dalam radius 6 km.

G. Sangeangapi, Nusa Tenggara Barat 
mengalami erupsi minor pada tanggal 15 

Juli 2017. Rekomendasi untuk masyarakat 
di sekitar G. Sangeangapi dan pengunjung/
wisatawan tidak diperbolehkan mendekati dan 
beraktivitas di dalam radius 1.5 km dari pusat 
aktivitas G. Sangeangapi. Masyarakat di sekitar 
G. Sangeangapi dan pengunjung/wisatawan 
agar mewaspadai bahaya aliran piroklastik 
serta tidak diperbolehkan mendekati dan 
beraktivitas di daerah di antara Lembah Sori 
Wala dan Sori Mantau hingga mencapai pantai, 
serta pada Lembah Sori Boro dan Sori Oi. 
Masyarakat, petani, pengunjung/wisatawan 
tidak diperbolehkan mendekati dan beraktivitas 
pada semua lembah sungai yang berhulu dari 
pusat aktivitas/puncak G. Sangeangapi untuk 
menghindari potensi ancaman bahaya aliran 
lahar yang mungkin terjadi pada saat hujan.

G. Gamalama, Maluku Utara mengalami 
erupsi freatik pada tanggal 4 Januari 2017 
pukul 08.48 – 09.31 WITA. Rekomendasi 
untuk masyarakat di sekitar G.Gamalama dan 
pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas 
di dalam radius 1.5 km dari kawah puncak 
G.Gamalama,

G. Dukono, Maluku Utaramengalami erupsi 
menerus sejak tahun 2003. Di tahun 2017, 
erupsi masih berlangsung menerus. 
Rekomendasi untuk masyarakat di sekitar G. 
Dukono dan pengunjung/wisatawan agar tidak 
beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah 
Malupang Warirang di dalam radius 2 km.  

G. Ibu, Maluku Utara sejak letusan Bulan 
Desember 1998 telah menghasilkan kubah 
lavayang terus tumbuh sampai saat ini dan 
sudah melewati batas bibir kawah bagian utara. 
Saat ini terjadi erupsi menerus, namun material 
letusan hanya tersebar di sekitar. Rekomendasi 
untuk masyarakat di sekitar G. Ibu dan 
pengunjung/ wisatawan agar tidak beraktivitas 
di dalam radius 2,0 km dan perluasan sektoral 
berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian 
utara dari kawah aktif G. Ibu.
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Mitigasi Bencana
Gempa Bumi &
Tsunami

17.1. Penyelidikan Sumber Gempa Bumi dan Tsunami
Busur Kepulauan Indonesia terletak pada wilayah batas pertemuan empat lempeng tektonik 

bumi yang sangat aktif, karena itu merupakan wilayah sangat rawan terhadap bencana gempa 
bumi tektonik akibat pergerakan lempeng-lempeng bumi tersebut. Gempa bumi merupakan salah 
satu dinamika geologi yang tidak dapat dicegah kejadiannya dan menunjukkan kecenderungan 
akan berulang kembali pada suatu daerah apabila di daerah tersebut sebelumnya pernah 
terlanda kejadian gempa bumi, demikian pula tsunami yang dipicu oleh gempa bumi berpotensi 
terulang di wilayah yang sama. Oleh karena itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
melakukan kegiatan ‘Penyelidikan Sumber Gempa bumi’dibeberapa daerah yang dianggap 
prioritas berpotensi rawan dan telah mengalami bencana gempabumi dan tsunami yang telah 
mengakibatkan bencana.

Tabel. Capaian Kegiatan Penyelidikan Sumber Gempa Bumi dan Tsunami

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Penyelidikan Sumber 
Gempa Bumi Laporan 1 1 100 % Kab. Bumiayu, Jawa Tengah

Penyelidikan Sumber Gempa Bumi Baribis, Bumiayu, Jawa Tengah
(10 - 21 Februari 2017)
Kegiatan identifikasi Sesar Baribis di kawasan Bumiayu dan sekitarnya, Kabupaten Brebes, 

Provinsi Jawa Tengah berdasarkan metoda geomagnet merupakan penyelidikan awal sifat 
kemagnetan batuan sehingga dapat mengetahui kontras anomali magnetik sebagai gambaran 
stuktur geologi bawah permukaan. Lokasi survey geomagnet berada di kawasan Bumiayu dan 
Sekitarnya, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

17
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Gambar. Peta anomali magnetik total, reduce to pole(RTP), 
upward continuation, dan kombinasi reduce to pole- upward 
continuation dengan interpretasi struktur geologi di wilayah 
Bumiayu dan Sekitarnya, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa 
Tengah

1. Identifikasi struktur geologi di wilayah Bumi-
ayu dan Sekitarnya, Kabupaten Brebesyang 
dilakukan melalui kajian geomagnetikmeng-
hasilkan kesimpulan sebagai berikut:

2. Identifikasi struktur geologi berdasarkan 
analisis citra satelit, digital terrain model 
(DTM), dan observasi lapangan memperli-
hatkan pola kelurusan struktur geologi bera-
rah relative barat laut – tenggara dan timur 
laut – barat daya.  

3. Peta anomali magnet total wilayah Bumi-
ayu dan Sekitarnya memperlihatkan variasi 
kontras anomali tinggi dan rendah dengan 
kisaran nilai antara 600 nThingga -800 nT 
membentukclosure yang terpisah satu den-
gan lainnya. 

4. Peta anomali magnetik total, reduce to 
pole(RTP), upward continuation, dan kom-
binasi reduce to pole- upward continuation 

memperlihatkan bentangan anomali mag-
netik rendah, diapit oleh zona anomali mag-
net lebih tinggi, mulai dari bagian  tenggara 
ke arah barat laut hingga berbelok ke utara 
sebagai indikasi struktur geologi.

5. Hasil analisis upward continuation 500 m 
memperlihatkan konfigurasi anomali mag-
netik yang cukup dalam, mendekati 500 
meter, sebagai indikasi struktur geologi 
yang berpengaruh terhadap batuan pada 
kedalaman yang cukup signifikan (major 
structure). 

6. Keberadaan zona struktur geologi hasil anali-
sis geomagnetik mempengaruhi batuan sed-
imen Tersier hingga batuan vulkanik Kuarter.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
struktur geologi ini mengalami aktivasi dari 
sejak Tersier hingga Kuarter.

17.2. Penyelidikan Mikrozonasi Gempa Bumi
Salah satu upaya mitigasi bencana gempa 

bumi adalah dengan mengidentifikasi wilayah 
yang berpotensi terjadi kerusakan apabila 
terkena guncangan gempa bumi. Kuat lemahnya 
guncangan gempa bumi di suatu daerah 
tergantung pada jarak dari sumber gempa 
bumi serta kondisi batuan dan responnya 
terhadap guncangan tersebut. Setiap daerah 
memiliki karakter tersendiri dalam merespon 
dan memodifikasi getaran atau guncangan yang 
mengenainya sehingga menghasilkan dampak 
yang berbeda pula. Perbedaan tersebut 
ditentukan dan dipengaruhi oleh sifat-sifat fisis 
dari batuan penyusunnya. Penyelidikan kondisi 
batuan dan responnya terhadap guncangan 
tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan 
empiris dengan penyelidikan mikrozonasi 
gempa bumi.

Penyelidikan Mikrozonasi Gempa bumi 
dapat dilakukan dengan pengukuran 
mikrotremor dan/atau Multichannel Analysis 
of Surface Wave (MASW). Maksud dari 
kegiatan mikrozonasi gempa bumi adalah 
melakukan pengukuran amplifikasi di wilayah 
penyelidikan dan sekitarnya dengan tujuan 
untuk mengetahui respon amplifikasi tanah di 
wilayah penyelidikan.
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Tabel. Capaian Kegiatan Penyelidikan Mikrozonasi Gempa Bumi

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Mikrozonasi 
Gempa Bumi Laporan 3 3 100 %

Kota Bantul, DIY
Jailolo, Kab. Halmahera, Malut
Kota Pati, Jateng

Penyelidikan Mikrozonasi Gempa Bumi Jailolo, 
Maluku Utara
(20 Maret - 1 April 2017)

Gambar. Lokasi Penyelidikan Amplifikasi Kecamatan Jailolo, 
Maluku Utara (Tanda merah)

Mayoritas wilayah Kecamatan Jailolo 
memiliki periode yang tinggi, dengan nilai 
periode T >= 0,6s. Hal ini menunjukkan tebal 
lapisan sedimen lunak di wilayah ini cukup 
tebal, sehingga goncangan gempa bumi akan 
lebih kuat terasa di wilayah ini. Sementara di 
daerah sekitar Bukit Jailolo dan dataran yang 
lebih tinggi memiliki periode yang lebih rendah 
(T < 0,6s).  Hal ini menunjukkan lapisan sedimen 
lunak di wilayah ini cukup tipis. Wilayah ini akan 
merasakan goncangan gempa bumi yang tidak 
terlalu kuat dibanding daerah lainnya.

Hasil pengolahan berupa kecepatan 
gelombang geser rata rata sampai kedalaman 
30 meter dan amplifikasi pun menunjukkan hal 
yang sama, secara umum bagian Kecamatan 
Jailolo yang banyak dihuni warga memiliki 
potensi goncangan gempa yang lebih kuat, 

dikarenakan warga tinggal di area dataran yang 
merupakan tempat terjadinya sedimentasi.

Kecamatan Jailolo terletak di dekat salah satu 
sumber gempa bumi yang dapat menghasilkan 
gempa hingga magnituda 8,1 Mw, yaitu zona 
penunjaman Punggungan Mayu, sehingga 
diperlukan kewaspadaan dari Pemerintah 
setempat dan warga.

Gambar 7. Peta Amplifikasi Kecamatan Jailolo dan sekitarnya, 
Provinsi Maluku Utara

17.3. Penyelidikan Endapan Tsunami
Kegiatan Penyelidikan endapan tsunami 

dimaksudkan untuk menginventarisir potensi 
terjadinya tsunami berdasarkan bukti endapan 
tsunami yang ada di suatu daerah yang 



126

Mitigasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami

diperkirakan akibat kejadian tsunami dimasa 
lampau melalui survey lapangan. Adapun 
tujuan penyelidikan endapan tsunami yaitu 
untuk mengetahui keberadaan dan penyebaran 
endapan tsunami di seluruh Indonesia sebagai 
bahan masukan bagi katalog tsunami dan 
Pembuatan Peta Kawasan Rawan Bencana 
Tsunami di seluruh Indonesia .

Ruang lingkup pekerjaan mencakup 
metoda, penampang profil topografi dan 
ketebalan endapan tsunami serta hasil analisis 
laboratorium.Tahapan penyelidikan meliputi:

1. Persiapan; Penyiapan peta dan data, 
penyiapan peralatan, kompilasi data 
literatur kedalam peta dasar, penyiapan 
surat/administrasi, mobilisasi tim dan 
peralatan untuk melakukan survey 
lapangan.

2. Survey lapangan; melakukan wawancara, 
pengamatan geomorfologi, pembuatan 
sumuran, mendokumentasikan bukti 
endapan tsunami, pembuatan profil 
topografi.

3. Pengambilan contoh endapan tsunami.
4. Pembuatan penampang profil topografi 

dan ketebalan endapan tsunami.
5. Analisis laboratorium berupa pengujian 

besar butir endapan tsunami dan 
identifikasi kandungan fosil.

6. Pembuatan laporan.

Tabel. Capaian Kegiatan Penyelidikan Endapan Tsunami

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Penyelidikan 
Endapan 
Tsunami

Laporan 2 2 100 % Pantai Selatan Lombok, NTB
Pantai Selatan Purworejo, Jateng

Penyelidikan Endapan Tsunami Pantai Selatan 
Lombok, Nusa Tenggara Barat
(6-17 Maret 2017)

Daerah penyelidikan mencakup wilayah 
Pantai Selatan dan Barat Lombok, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok secara 
administrasi termasuk dalam Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Merupakan sebuah pulau 
dengan luas area 5.350 Km2 yang berlokasi 

pada 115o45’ – 116o45’ BT dan 8o00’-9o00’ LS.
Kegiatan dilakukan di sepanjang pantai 

Lombok bagian Selatan dan barat. Kegiatan 
lapangan berupa pengamatan geomorfologi 
pantai Lombok, wawancara dengan penduduk 
setempat atau saksi mata tsunami yang pernah 
melanda kawasan pantai Lombok. Dilanjutkan 
dengan pengeboran menggunakan bor tangan 
(Hand auger) ataupun pembuatan trenching 
dan pengamatan singkapan yang berada di 
teras-teras sungai. Penggalian sejarah tsunami 
ini meliputi penggalian bukti-bukti tsunami 
berupa sedimen tsunami baik yang berumur 
recent maupun yang berumur paleotsunami. 
Dari hasil kegiatan lapangan ini dijumpai 
beberapa kandidat lapisan pasir tsunami baik 
yang berumur recent seperti di Pantai Awang, 
Pantai Kuta, Pantai Torok, dan Pantai Mawun, 
maupun yang berupa endapan paleo tsunami 
di Pantai Sepi, dan Pantai Segar. 

Berdasarkan hasil yang dijumpai dalam 
penyelidikan ini diperkirakan sedikitnya telah 
terjadi dua kali kejadian tsunami di wilayah 
Pulau Lombok. Hal ini menjelaskan bahwa 
daerah lombok terutama di daerah pantai 
selatan dan barat merupakan daerah rawan 
tsunami.

17.4. Penelitian Pendefinisian Sumber Gempa 
Bumi

Hingga kini keberadaan zona dan garis sesar 
yang berperan pada gempa bumi di Indonesia 
masih belum diidentifikasi dengan baik. 
Padahal hal tersebut penting untuk diketahui 
dalam rangka mitigasi gempa bumi maupun 
untuk keperluan penataan ruang. Data sebaran 
dan karakteristik sesar diperlukan untuk 
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mengetahui besaran goncangan gempa bumi 
guna penyusunan peta bahaya goncangan 
gempa bumi di daerah penyelidikan. 

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan 
penafsiran sebaran sesar di daerah 
penyelidikan berdasarkan analisis data citra, 
peta topografi, peta geologi, dan pengamatan 
lapangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah 
untuk mengetahui sebaran Sesar berdasarkan 
analisis data morfotektonik ditunjang dengan 
data geolistrik.

Penyelidikan pendefinisian sumber gempa 
bumi menggunakan metode morfotektonik 
didukung dengan metode geolistrik untuk 
mendefinisikan garis sebaran sesar. Lokasi 
penentuan lintasan geolistrik ditentukan 
berdasarkan analisis data citra, peta topografi, 
peta geologi, dan pengamatan lapangan. 
Hasil pengolahan data penampang geolistrik 
ini digunakan untuk mengidentifikasi dengan 
lebih jelas lokasi sesar, untuk kemudian 
disusun menjadi peta sebaran sesar di daerah 
penyelidikan. 

Tabel. Capaian Kegiatan Penelitian Pendefinisian Sumber 
Gempa Bumi

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Penelitian Pendefinisian 
Sumber Gempa Bumi Laporan 2 2 100 %

Pati/Lasem, Jawa 
Tengah 

Bantul/Opak, DIY

Penelitian Pendefinisian Sumber Gempa bumi 
Lasem, Jawa Tengah
Januari-1 Februari 2017)

Pada kegiatan lapangan, dipasang 9 titik 
pengamatan deformasi Sesar Pati, yang 
terdapat di Kabupaten Pati (7 titik) dan di 
Kabupaten Rembang (2 titik) Lokasi 9 titik 
pengamatan tersebut terdiri dari 3 transect 
yang memotong/melewati Sesar Pati dengan 
relatif tegak lurus, dengan jarak antar-transect 
berkisar 20km. Masing-masing transect terdiri 
dari 3 titik, dengan interval jarak masing-masing 
titik berkisar 4-6 km.

Pemilihan lokasi titik-titik pengamatan 
deformasi mempertimbangan faktor area 
yang terbuka ke arah langit, tidak terlindung 

pohon, bangunan, ataupun benda lainnya, 
ditempatkan pada tempat kokoh dan stabil, 
lokasi titik memiliki akses yang mudah dijangkau 
agar mempermudah pengukuran selanjutnya, 
titik ditempatkan di area yang tidak terganggu 
oleh kegiatan masyarakat dan  pembangunan 
infrastruktur. Penggunaan marker untuk titik 
pengamatan deformasi ini lebih efektif dan 
diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih 
akurat karena tidak menggunakan statif/tripod

17.5. Penelitian Analisis Potensi Bahaya 
Gempa Bumi di Cekungan Bandung

Kota dan Kabupaten Bandung termasuk 
daerah vital dan strategis merupakan pusat 
bisnis, perdagangan, industri, pariwisata dan 
pendidikan di Jawa Barat. Di sisi lain, wilayah 
Cekungan Bandung juga mempunyai risiko 
tinggi akan bencana gempa bumi dikarenakan 
kepadatan penduduk yang tinggi dan lokasinya 
dekat dengan sumber gempa bumi. Sumber 
gempa bumi yang berpotensi memberikan 
dampak ke wilayah Cekungan Bandung adalah 

zona subduksi di selatan Jawa dan Sesar 
Lembang di sebelah utara.

Maksud dari kegiatan penelitian ini adalah 
melakukan pengukuran dan analisis data 
mikrotremor yang memanfaatkan getaran 
alami, serta melakukan eksplorasi bawah 
permukaan dengan menggunakan prinsip 
gelombang seismik permukaan. Tujuan 
kegiatan ini adalah untuk memperoleh peta 
klasifikasi tanah untuk menunjang pembuatan 
peta mikrozonasi gempa bumi serta untuk 
mengestimasi potensi bahaya gempa bumi di 
wilayah Cekungan Bandung. Kegiatan ini pula 
merupakan salah satu kegiatan Bidang Mitigasi 
Gempa bumi dan Tsunami guna mendukung 
tugas pokok dan fungsi dari PVMBG. 
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Tabel. Capaian Kegiatan Analisis Potensi Bahaya Gempa bumi di Cekungan Bandung

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Penelitian Analisis Potensi 
Bahaya Gempa bumi di 

Cekungan Bandung
Laporan 2 2 100 % Kab. Bandung

Kab. Bandung Barat

Dari hasil penelitian analisis potensi 
gempa bumi Cekungan Bandung, 
khususnya terkait tapak lokal gempa 
bumi, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
gempa bumi yang getarannya berpotensi 
dirasakan di Cekungan Bandung 
dominannya  bersumber dari zona 
subduksi di sebelah selatan Pulau Jawa. 
Namun yang perlu menjadi perhatian 
serius adalah ancaman dari Sesar Lembang 
di sebelah utara Cekungan Bandung 
karena lokasinya yang dekat. Berdasarkan 
hasil analisis HVSR, wilayah Cekungan 
Bandung pada umumnya didominasi 
oleh periode dominan lebih tinggi dari 
0,6 detik atau tanah permukaannya 
lebih bersifat lunak. Terdapat kesesuaian 
antara nilai periode dominan dengan 
peta geologi dan topografi, artinya nilai 
periode dominan dipengaruhi oleh sifat 
fisik batuan penyusun dan morfologinya. 

Daerah dengan amplifikasi gempa bumi 
tinggi di Cekungan Bandung terdapat di 
bagian barat dan tengah. Nilai amplifikasi 
gempa bumi tidak hanya dipengaruhi 
oleh tingkat kekerasan / densitas tanah 
permukaan tapi melibatkan faktor-faktor 
lainnya seperti ketebalan dan kondisi 
batuan dasar. Jika mengikuti klasifikasi 
tanah NEHRP, tanah permukaan di 
Cekungan Bandung didominasi oleh 
batuan dalam kelas E (Vs30 < 180 m/s) 
dan kelas D (180 m/s < Vs30 < 360 m/s).  
Dengan demikian, Wilayah Cekungan 
Bandung rentan terhadap guncangan 
gempa bumi karena tanah permukaan 
yang tergolong ke dalam kelas D dan E 
dikategorikan sebagai tanah yang lunak 
dan bersifat memperkuat efek guncangan 
gempa bumi.

Gambar. Hasil penyelidikan mikrozonasi gempa bumi Cekungan 
Bandung (Solikhin dkk., 2008) memperlihatkan peta periode 
dominan (A), amplifikasi gempa bumi (B) dan kecepatan 
gelombang-S (C).
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17.6. Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa 
Bumi

Adanya kepentingan untuk melakukan 
pembaruan Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) 
Gempa Bumi, maka pemerintah melalui Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada 
Tahun Anggaran 2017 melaksanakan kegiatan 
Verifikasi/Digitalisasi Peta KRB Gempa Bumi. 
Kegiatan ini diprioritaskan di beberapa daerah 
yang telah mempunyai Peta KRB Gempa Bumi 
dan dinilai strategis.

Kebijakan Satu Peta merupakan arahan 
strategis dalam terpenuhinya satu peta yang 
mengacu pada satu referensi geospasial, satu 
standar, satu basis data, dan satu geoportal 
pada tingkat ketelitian 1:50.000. Kebijakan 
ini berguna untuk mendukung rencana 
penyusunan penataan ruang yang semakin 
berkembang dari waktu ke waktu.

Maksud dari kegiatan verifikasi Peta Kawasan 
Rawan Bencana Gempa Bumi ini adalah 
mendapatkan informasi yang dapat berguna 
untuk mengevaluasi peta KRB yang sudah 
dibuat. Informasi berasal dari data lapangan, 
seperti morfologi dan juga hasil wawancara 
dengan pengguna peta seperti Pemerintah 
daerah dan masyarakat. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
memberikan rekomendasi pembaruan peta 
KRB Gempa Bumi. Metoda kegiatan yang 
digunakan yaitu:
1. Penelaahan Peta KRB Gempa Bumi
2. Kegiatan lapangan berupa uji sampling di 

lapangan (groundcheck)
3. Wawancara dengan pemerintah daerah dan 

masyarakat.
4. Evaluasi hasil kegiatan Peta Kawasan Rawan 

Bencana Gempa Bumi.

Tabel. Capaian Kegiatan Peta Kawasan Rawan Bencana 
Gempa Bumi

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian Kegiatan Lokasi Kegiatan

Peta Kawasan 
Rawan Bencana 

Gempa Bumi
Laporan 7 7 100 %

Papua Barat
Kalimantan Barat
Papua
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur

Peta KRBG Kalimantan Barat
(14 - 18 Februari 2017)

Hasil pemeriksaan Tim verifikasi/digitalisasi 
Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi 
Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan 
bahwa peta KRBG Kalimantan Barat masih 
valid untuk dipergunakan, dengan catatan 
bahwa masih terdapat gempa bumi di Provinsi 
Kalimantan Barat yang belum teridentifikasi, 
hal ini menjadi hal yang perlu diwaspadai 
ke depannya dikarenakan patahan yang 
belum teridentifikasi ini bisa saja menyimpan 
potensi gempa yang lebih besar yang dapat 
menghasilkan bencana di masa depan.

17.7. Verifikasi/Digitalisasi Peta Kawasan 
Rawan Bencana Tsunami

Kebijakan Satu Peta merupakan arahan 
strategis dalam terpenuhinya satu peta yang 
mengacu pada satu referensi geospasial, satu 
standar, satu basis data, dan satu geoportal 
pada tingkat ketelitian 1:50.000. Kebijakan 
ini berguna untuk mendukung rencana 
penyusunan penataan ruang yang semakin 
berkembang dari waktu ke waktu.

Maksud kegiatan adalah mendapatkan 
informasi yang dapat berguna untuk 
mengevaluasi peta KRB Tsunami yang sudah 
dibuat. Informasi berasal dari data lapangan, 
seperti morfologi dan juga hasil wawancara 
dengan pengguna peta seperti Pemerintah 
daerah dan masyarakat. Tujuan kegiatan 
ini yaitu untuk memberikan rekomendasi 
pembaruan peta KRB Tsunami. Metoda 
Kegiatan yaitu:
1. Penelaahan Peta KRB Tsunami (KRBT)
2. Kegiatan lapangan berupa uji sampling di 

lapangan (ground check)
3. Wawancara dengan pemerintah daerah dan 

masyarakat
4. Evaluasi hasil kegiatan Peta Kawasan Rawan 

Bencana Tsunami
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Tabel. Capaian Kegiatan Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Peta Kawasan 
Rawan Bencana 

Tsunami
Laporan 7 7 100 %

Majene, Sulawesi Barat
Purworejo, Jawa Tengah
Pantai Lombok, NTB
Kulon Progo, DIY
Bali Selatan, Bali
Banyuwangi
Pantai Timur, Sulawesi Utara

Peta KRBT Lombok, NTB
(29 Mei - 3 Juni 2017)

Hal penting dalam pemutakhiran peta KRB 
Tsunami adalah groundchecking ke lapangan, 
untuk melakukan verifikasi hasil modeling peta 
landaan tsunami dengan historicallandaan 
tsunami yang pernah terjadi. Apabila jarak 
landaan hasil modeling tidak sesuai dengan 
informasi lapangan (hasil wawancara dengan 
penduduk/saksi hidup), dapat dijadikan sebagai 
bahan masukan apakah input dimensi sumber 
gempa bumi yang dipakai dalam modeling 
yang kurang akurat atau ada kondisi morfologi 
setempat yang memperbesar jarak landaan.

Pada kasus Peta KRB Tsunami Lombok, 
landaan tsunami hasil modeling di Teluk Awang, 
termasuk dalam zona kerawanan menengah 
kuning (run up di pantai 1-3 m). Parameter 
sumber gempa bumi diasumsikan M 8.2 
dengan kedalaman 23.3 km, pada posisi 11.095 
LS dan 118.46 BT. Namun kenyataannya, hasil 
berbincang dengan Kepala Dusun Awang Balak, 
Bapak Napise, saksi hidup, tinggi gelombang 
tsunami mencapai 5-6 m dengan jarak landaan 
sejauh 200 m ke daratan membuat semua 
rumah di dusun tersebut rata dengan tanah 
dan merenggut 23 jiwa di dusun tersebut.

Uniknya gelombang yang datang di Dusun 
Awang lebih besar daripada gelombang yang 
datang di dusun-dusun sekitarnya sehingga 
dampak kerusakan parah hanya dialami oleh 
Dusun Awang. Hal ini mungkin disebabkan 
oleh bentuk morfologi Pantai yang berupa 
teluk, yang dapat memperkuat tinggi run-
up gelombang tsunami dan mempercepat 
gelombang tsunami mencapai daratan. Teluk 
Awang berada diantara bukit dengan morfologi 

curam yang dapat berfungsi sebagai “pocket 
beach” dimana gelombang tsunami akan 
terkonsentrasi di teluk tersebut. Maka untuk 
mendapatkan hasil modeling yang mendekati 
kenyataan sejarah landaan tsunami diperlukan 
data topografi pantai Desa Awang yang lebih 
detil. Pengamatan topografi detil dapat 
dilakukan dengan crosscheck di lapangan 
berupa pengamatan langsung bentuk morfologi 
pantai dan pemetaan dengan menggunakan 
drone pada daerah yang tidak terlalu luas.

Gambar. Peta Kerawanan Tsunami Pantai Lombok.

17.8. Analisis Potensi Bencana Gempa Bumi
Maksud kegiatan Analisis Potensi Bencana 

Gempa Bumi adalah menganalisis risiko 
terhadap objek yang berada di kawasan yang 
berpotensi terancam bencana gempa bumi. 
Pekerjaan ini dilakukan dengan memperhatikan 
beberapa elemen yaitu elemen bahaya, 
kerentanan, dan kapasitas. Tujuan kegiatan ini 
adalah untuk menghasilkan peta zona risiko 
gempa bumi.  

Metodologi penyelidikan mencakup 
beberapa pekerjaan, yaitu pengumpulan 
data sekunder, pengumpulan data lapangan, 
analisis data sekunder dan data lapangan serta 
pembuatan laporan.
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Tabel. Capaian Kegiatan Analisis Potensi Bencana Gempa Bumi

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Analisis Potensi Bencana Gempa Bumi Laporan 1 1 100 %
Halmahera Barat, 
Malut

Analisis Potensi Bencana Gempa Bumi 
Halmahera Barat
(6 - 19 April 2017)

Gambar. Peta Lokasi Kabupaten Halmahera Barat,
 Prov. Maluku Utara

Berdasarkan hasil lapangan, Kabupaten 
Halmahera Barat terbagi menjadi dua zona 
risiko terhadap bencana gempa bumi yaitu 
zona risiko sedang dan zona resiko rendah. 
Zona risiko sedang merupakan daerah yang 
memiliki tingkat risiko sedang jika terjadi 
gempa bumi di Kabupaten Halmahera Barat. 
Dari hasil analisis daerah yang berada di 
zona risiko sedang adalah Kecamatan Jailolo. 
Jailolo merupakan kecamatan dengan jumlah 
penduduk terbanyak, dan merupakan pusat 
pemerintahan kabupaten Halmahera Barat 

Zona risiko rendah merupakan daerah 
yang memiliki tingkat risiko rendah jika terjadi 
gempa bumi di Kabupaten Halmahera Barat. 
Zona risiko rendah terhadap gempa bumi ini 
meliputi wilayah Kecamatan Jailolo Selatan, 
Jailolo Timur, Sahu, Sahu Timur, Ibu, Ibu Selatan, 
Tabaru, dan Loloda. Dalam zona resiko rendah 
ini umumnya kepadatannya pada kisaran 18 
jiwa/km2 sampai 92 jiwa/km2 (rendah). Untuk 
mengurangi risiko bahaya gempa bumi di 
Kabupaten Halmahera Barat diperlukan upaya 
mitigasi bahaya gempa bumi diantaranya 
melalui sosialisasi mengenai bahaya gempa 
bumi, bangunan tahan gempa, serta upaya 
penyelamatan bila terjadi gempa bumi.

17.9. Analisis Potensi Bencana Tsunami
Analisis  potensi  bencana Tsunami 

merupakan suatu kajian untuk mengetahui 
tingkat potensi bencana suatu wilayah meliputi 
pemukiman beserta seluruh sarana dan 
prasarananya terhadap bahaya Tsunami. Kajian 
ini didasarkan pada kondisi suatu wilayah 
melalui telaahan data geologi, geofisika, 
bathimetry, morfologi, penggunaan lahan, 
dan kependudukan secara komprehensif 
dan terintegrasi. Kajian data tersebut dapat 
memberikan gambaran seberapa besar 
risiko bencana yang akan terjadi terhadap 
pemukiman dan segala aspeknya dimasa yang 
akan datang. Kegiatan Analisis potensi bencana 
tsunami pada tahun 2017 dilaksanakan di 1 
lokasi yaitu Kab. Bireun, Aceh.

Tabel. Capaian Kegiatan Analisis Potensi Bencana Tsunami

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Analisis Potensi Bencana Tsunami Laporan 1 1 100 % Kab. Bireun, Aceh
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Analisis Potensi Bencana Tsunami Kab. Bireun, 
Aceh
(12 - 25 Desember 2017)

Analisis potensi bencana tsunami dilakukan 
berdasarkan ketinggian tsunami maksimum 
yang melanda pantai di wilayah kajian dengan 
memperhitungkan faktor kemiringan pantai 
dan tutupan lahan pesisir, sehingga diperoleh 
jarak maksimum landaan tsunami di sepanjang 
pantai serta diketahui wilayah yang akan 
terdampak.

Beberapa pantai yang berpotensi terdampak 
tsunami dengan jarak landaan cukup jauh 
diantaranya terdapat di wilayah:
• Samalanga, dengan tinggi tsunami di pantai 

mencapai 3,2 m dan jenis pantai campuran, 
landaan tsunami maksimum mencapai 
sekitar 289 m ke arah darat. Dengan jarak 
landaan tsunami sepanjang itu, dapat 
berdampak terhadap tambak, pertanian, 
perkebunan, serta rumah penduduk yang 
berada paling dekat dengan pesisir pantai. 

• Pantai Barat Simpang Mamplam, dengan 
tinggi tsunami di pantai mencapai 3,3 m 
dan jenis pantai terbuka, landaan tsunami 

maksimum sekitar 333 m ke arah darat. 
Dengan jarak landaan tersebut, landaan 
tsunami berpotensi mengganggu aktivitas 
dan mata pencaharian penduduk di 
sepanjang pantai.

• Pantai Timur Simpang Mamplam, dengan 
tinggi tsunami di pantai mencapai 3,8 m 
dan jenis pantai terbuka, landaan tsunami 
maksimum sekitar 893 m ke arah darat. 
Dengan jarak landaan tersebut, mengancam 
pemukiman penduduk yang dekat dengan 
pesisir pantai serta tata guna lahan di 
wilayah tersebut.

• Matang Pasi, dengan tinggi tsunami di pantai 
mencapai 2,2 m dan jenis pantai campuran, 
landaan tsunami maksimum sekitar 323 
m ke arah darat. Keberadaan pemukiman 
yang dekat dengan pantai terancam landaan 
tsunami yang melanda wilayah ini. 

• Blang Dalam, dengan tinggi tsunami di 
pantai mencapai 2,2 m dan jenis pantai 
campuran, landaan tsunami maksimum 
sekitar 674 m ke arah darat. Pemukiman 
yang berada di dekat pesisir akan terdampak 
landaan tsunami
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17.10. Identifikasi Potensi Bencana di Kawasan 
Geowisata Pantai

Daerah yang berpotensi untuk wisata 
adalah tempat-tempat yang menarik dan 
indah pemandangannya, berupa tempat-
tempat yang menarik dan indah seperti teluk, 
goa, pasir putih yang mengundang konsentrasi 
orang banyak. Daerah tersebut mempunyai 
risiko tinggi jika terjadi bencana di daerah 
pantai seperti, longsor tebing pantai, tsunami 
dan abrasi. Identifikasi potensi bencana di 
kawasan geowisata pantai dimaksudkan 
untuk mengidentifikasi potensi-potensi 
bahaya geologi yang mengancam di kawasan 
tersebut berupa pemeriksaan kondisi geologi, 
karakteristik pantai dan sumber-sumber yang 
berpotensi menimbulkan bencana geologi.
  
17.11. Penyelidikan Tanggap Darurat Gempa 
Bumi/Tsunami

Kegiatan tanggap darurat gempa bumi 
mempunyai maksud untuk memeriksa dan 
menginventaris dampak dari guncangan 
gempa bumi serta melakukan penyelidikan 
terkait sumber gempa bumi dan kondisi 
tanah permukaan di daerah bencana. Tujuan 
dari kegiatan ini adalah untuk memberikan 
rekomendasi teknis mitigasi gempa bumi di 
daerah bencana, sehingga  dapat diterapkan 
oleh masyarakat dan pemerintah daerah 

untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi guna 
menurunkan tingkat kerentanan sekaligus 
untuk peningkatan kapasitas masyarakat 
menghadapi kejadian gempa bumi  di kemudian 
hari.Kegiatan yang dilakukan oleh Tim tanggap 
darurat diantaranya:
1. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam 

tanggap darurat bencana gempa bumi 
seperti Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera 
Utara, BPBD Kota Medan, BPBD Kabupaten 
Deli Serdang, dan BPBD Kabupaten Karo. 

2. Pemetaan dampak gempa bumi dengan 
melakukan wawancara kepada masyarakat 
serta pemeriksaan kerusakan akibat gempa 
bumi.

3. Melakukan pengambilan data di Pos 
Pengamatan Gunungapi terdekat

4. Perekaman data mikrotremor
5. Sosialisasi langsung

Penyelidikan Tanggap Darurat Gempa Bumi 
Deli Serdang, Sumatera Utara
(18 - 24 Januari 2017)

Pemeriksaan dan penyelidikan dilakukan di 
lokasi-lokasi yang kerkena dampak gempa bumi 
16 Januari 2017, meliputi wilayah Kota Medan, 
Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo 
(Gambar 36). 

Kegiatan Satuan Target 
Kegiatan

Realisasi 
Kegiatan

Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Identifikasi Potensi Geowisata Laporan 1 1 100 % Pantai Carita, Banten

Kegiatan Satuan Target 
Kegiatan

Realisasi 
Kegiatan

Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Penyelidikan 
Tanggap Darurat 

Gempa Bumi/
Tsunami

Laporan 11 11 100 %

Kota Padang, Sumbar
Kab. Deli Serdang, Sumut
Denpasar, Bali
Kab. Tasikmalawya, Jabar
Kab, Buleleng, Bali
Kab. Gayo Lues, Aceh
Kab. Poso, Sulteng
Kab. Lembata, NTT
Kab. Halmahera Barat, Malut
Ambon, Maluku
Kab. Pulau Morotai, Malut

Tabel. Capaian Kegiatan Identifikasi Potensi Bencana di Kawasan Geowisata Pantai

Tabel. Capaian Kegiatan Penyelidikan Tanggap Darurat Gempa Bumi/Tsunami
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Gambar. Peta lokasi tanggap darurat bencana gempa bumi 
Deli Serdang 2017 (kotak kuning) di Provinsi Sumatera 
Utara termasuk Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan 
Kabupaten Karo.

Gempa bumi utama terjadi pada tanggal 16 
Januari 2017, pukul 19:42 WIB. Berdasarkan 
informasi dari BMKG, pusat gempa bumi 
berada pada koordinat 3,33°LU dan 96,46°BT, 
dengan magnitudo 5,6 SR (Skala Richter) pada 
kedalaman 10 km, berjarak 15 km sebelah 
barat-daya Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Gempa bumi ini tidak menimbulkan 
korban jiwa, namun sempat menimbulkan 
kepanikan yang mengakibatkan berapa orang 
luka-luka, serta menimbulkan kecemasan 
pada masyarakat karena muncul isu-isu yang 
tidak benar terkait gempa bumi ini. Dampak 
terbesar dari gempa bumi dengan intensitas 
mencapai VI MMI (Modified Mercalli Intensity) 
melanda wilayah Kabupaten Deli Serdang dan 
Kabupaten Karo.

Gambar. Peta intensitas dan dampak akibat gempa bumi di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo
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Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan TTD bencana gempa bumi Deli Serdang 16 Januari 
2017, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

Gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi tektonik yang diakibatkan oleh aktivitas 
sesar aktif, dan tidak terkait secara langsung dengan aktivitas G. Sinabung dan G. Sibayak.

Wilayah sekitar G. Sibayak dan G. Sinabung merupakan daerah rawan kejadian gempa bumi 
merusak karena dekat dengan sumber gempa bumi (sesar aktif) dan kondisi tanah yang rentan 
serta dapat memperkuat efek guncangan gempa bumi.

Analisis data mikrotremor memperlihatkan bahwa terdampak gempa bumi berada pada kelas 
D dan E yang dapat diartikan bahwa daerah tersebut mempunyai lapisan tanah yang relatif lunak 
yang cukup tebal.

Berdasarkan hasil sosialisasi dan wawancara, upaya peningkatan kapasitas terhadap risiko 
bencana gempa bumi di wilayah bencana masih kurang. 

17.12. Penyelidikan Pasca Bencana Gempa Bumi/ Tsunami
Maksud dari kegiatan lapangan ini adalah melakukan koordinasi dan penyelidikan lebih lanjut 

sehubungan dengan adanya kejadian gempa bumi yang merusak dan meresahkan masyarakat 
di masa sebelumnya. Metode penyelidikan bisa berupa pengukuran mikrotremor, penyelidikan 
sesar aktif, dan magnetik.

Kegiatan Penyelidikan Pasca Gempa bumi/Tsunami yang sudah dilakukan pada tahun 2017 
sebanyak 10 lokasi, yaitu:

Tabel. Capaian Kegiatan Penyelidikan Pasca Bencana Gempa Bumi/Tsunami

Kegiatan Target Realisasi Capaian Lokasi 

Penyelidikan 
Pasca Bencana 
Gempa Bumi/ 

Tsunami

10 10 100 %

Kab. Pidie Jaya, Aceh
Kab. Bireuen, Aceh
Kab. Purworejo, Jateng
Kota Manado, Sulut
Kab. Sumba Barat, NTT
Kab Liwa, Lampung
Kab. Padangisempuan, Sumut
Kab. Malang, Jatim
Kab. Pidie Jaya, Aceh
Kab. Tasikmalaya, Jabar

Pasca Gempa bumi Pidie Jaya, Aceh (16-21 Januari 2017)
Koordinasi dilakukan dengan Dinas Energi dan Pertambangan Provinsi Aceh dan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya. Hasil pembicaraan koordinasi tersebut disepakati rencana 
sosialisasi pada siswa di sekolah dilaksanakan pada tanggal 29 Januari hingga 5 Februari 2017 di 
6 sekolah masing-masing 2 SD (Sekolah Dasar), 2 SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan 2 SMU 
(Sekolah Menengah Umum). Nama-nama sekolah yang akan disosialisasi ditentukan kemudian.

Hasil penyelidikan mikrotremor menunjukkan bahwa daerah terdampak gempa bumi 
didominasi oleh periode dominan lebih besar dari 0,6 detik yang diartikan sebagai tanah lunak 
yang tebal dengan faktor amplifikasi antara 2 kali hingga 4 kali.
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18.1. Penyelidikan Potensi 
Debris Flow/Banjir Ban-
dang

Banjir bandang um-
umnya dipicu oleh 
longsor dan pem-

bendungan di daerah hulu, 
dan dicirikan dengan mun-
culnya kenampakan berupa 
bekas-bekas longsor di bagi-
an atas lembah sungai yang 
terbendung. Kenampakan 
bekas longsor ini dicirikan 
oleh bentuk seperti be-
kas longsoran/gawir pada 
lereng. Kenampakan ini 
dapat mudah teramati dari 
atas melalui citra satelit, 
foto udara ataupun inspeksi 
udara dengan helikopter/ 
pesawat terbang, inter-
presi topografi dan iden-
tifikasi langsung di lokasi 
untuk menentukan potensi 
landaannya. Daerah rentan 
banjir bandang menunjuk-
kan ciri geomorfologi dan 
geologi yang khas. Daerah 
itu dicirikan oleh kenam-
pakan endapan berbentuk 
kipas aluvial apabila dilihat 
dari citra satelit atau foto 
udara. 

MITIGASI 
BENCANA 
GERAKAN TANAH

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan

Lokasi 
Kegiatan

Penyelidikan 
Potensi 
Debris 
Flow/Banjir 
Bandang

Laporan 2 2 100 %

1. Kab. Bima, 
NTB

2. Kab. Garut, 
Jabar

Belajar dari bencana bencana banjir bandang di Distrik Wasior, 
Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat tahun 2010 yang mene-
waskan ratusan orang serta mengubur ratusan rumah dan benca-
na banjir bandang di Tangse, Aceh, dan Palu 2011 yang menyebab-
kan korban jiwa dan harta benda, bukan yang pertama kalinya ter-
jadi. Beberapa tahun sebelumnya, bencana banjir bandang pernah 
melanda beberapa wilayah di Indonesia, antara lain di Pemandian 
air panas Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (2002); di ban-
taran Sungai Bahorok, Taman Wisata Bukit Lawang, yang berada 
di kaki G. Leuser, Sumatera Utara (2003). Kegiatan Penyelididikan 
debris flow pada tahun 2017 dilakukan di Garut, Jawa Barat dan 
Kab. Bima, NTB. 

Berikut Capaian Kinerja Kegiatan Penyelididikan debris flow se-
lama Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel. Lokasi Penyelidikan Potensi Debris Flow/Banjir Bandang

18.2. AnalisisMorfologi di ZKGT dengan Metoda Fotogrametri
Upaya mitigasi terhadap ancaman gerakan tanah diantaranya 

dapat dilakukan dengan melalui  Analisis morfologi di ZKGT den-
gan Metoda Fotogrametri. Pendekatan baru ini telah dikembang-
kan dalam penentuan bahaya terhadap komunitas manusia dan 
lingkungannya. Metodelogi pekerjaan adalah Pemeriksaan lang-
sung di lapangan, dimaksudkan untuk membuat Orthomosaik 
dan Digital Elevation Model (DEM) daerah bencana, menganali-
sis pergerakan gerakan tanah (rayapan) dengan membandingkan 

18
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hasil Orthomosaik dan Digital Elevation Model 
DEM pada 2 waktu yang berbeda,  menda-
patkan   data  dan  informasi  yang  diperlu-
kan  guna  mengetahui  faktor penyebab ter-
jadinya bencana gerakan tanah, laju gerakan 
tanah, sebaran gerakan tanah dan daerah yang 
berbahaya, sehingga dapat dilakukan usaha 
dan cara-cara penanggulangan secara dini.Se-
dangkan tujuannya adalah untuk mengetahui 
perkembangan gerakan tanahdari hasil analisis 
fotogrametri serta memberi gambaran secara 
teknis faktor penyebab serta langkah-langkah 
penanggulangan gerakan tanah sehingga pihak 
pemerintah daerah dapat memanfaatkannya 
sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Kegiatan ini meliputi pengambilan data fo-
togrametri menggunakan drone, dan penga-
matan daerah potensi gerakan tanah lainnya di 
sekitar lokasi bencana. Kegiatan ini juga disertai 
wawancara dan sosialisasi dengan penduduk 
dan aparat setempat sehingga gambaran situ-
asi dan potensi gerakan tanah dapat disam-
paikan secara lisan di lapangan.Berikut meru-
pakan kegiatan Analisis Morfologi pada Tahun 
2017 dilakukan di Kabupaten Sukabumi, Jawa 
Barat dan Agam, Sumatera Barat. Capaian Kin-
erja Fotogrametri Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel. Capaian Kegiatan Analisis Morfologi di KRB Gerakan 
Tanah Dengan Metode Fotogrametri

Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Analisis 
Morfolo-
gi di KRB 
Gerakan 
Tanah 
Dengan 
Metode 
Foto-
grametri

Laporan 2 2 100 %

1. Kab. 
Sukabumi, 
Jabar

2. Kab. Agam, 
Sumbar

Curug Kembar, longsoran tipe translasi terjadi 
pada gawir bagian atas/tebing di sekitar ar-
eal kebun campuran dengan kemiringan agak 
terjal-terjal. Karena kemiringannya yang terjal 
tersebut maka terjadi juga jatuah batu (rock 
fall). Gerakan tanah tipe rayapan (creep) terjadi 
pada areal pemukiman dan persawahan memi-
liki lebar retakan 20 – 40 cm dengan panjang 
mencapai 200 – 800 meter, serta arah retakan 
N 40º E – N 70º E terutama pada sayap atau ba-
gian barat area gerakan tanah. Sedangkan pada 
bagian tengah area yang bergerak retakan den-
gan arah N 80º E – N 1300 E. Dan panjang reta-
kan berkisar 30 – 200 m, lebar retakan 20 – 30 
cm, serta terjadi amblasan sedalam 2 meter. 

Analisis Morfologi ZKGT Kab. Sukabumi den-
gan Metoda Fotogrametri

Gerakan tanah yang terjadi adalah jatuhan 
batuan (rock fall) serta longsoran tanah, raya-
pan dan aliran bahan rombakan (debris flow). 
Longsoran tanah bertipe translasi adalah ger-
akan tanah dengan bidang gelncir yang rata. 
Pada kejadian gerakan tanah di Kecamatan 

Gambar. Hasil Pengolaan Pemetaan Topografi menggunakan 
drone berupa peta DSM (Digital Surface Model)

18.3. Penelitian Gerakan Tanah
Gerakan tanah yang terjadi di 

Indonesia berhubungan dengan 
jenis litologi, kemiringan lereng 
dan kondisi keairan. Selain fak-
tor-faktor penyebab tersebut 
di atas, gerakan tanah biasanya 
dipicu oleh curah hujan yang 
tinggi, getaran gempabumi, 
dan aktivitas manusia. Gerakan 

tanah yang terjadi dengan dimensi besar pada 
umumnya menimbulkan kerugian harta benda 
yang besar, korban jiwa, ataupun pengungsian. 
Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan, 
maka perlu dilakukan penelitian untuk meng-
etahui faktor pengontrol dan mekanismenya.
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Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian 
Kegiatan Lokasi Kegiatan

Penelitian 
Gerakan 
Tanah

Laporan 2 2 100 % 1. Kab. Cianjur
2. Kab. Garut

Tabel. Capaian Kegiatan Penelitian Gerakan Tanah

18.4. Verifikasi Peta Zona Kerentanan Gera-
kan Tanah

Salah satu upaya mitigasi gerakan tanah 
di Indonesia adalah membuat peta Zona Ker-
entanan Gerakan Tanah. Kegiatan ini meru-
pakan tindak lanjut dalam upaya pembuatan 
dan percetakan peta ZKGT. Maksud dan Tujuan 
Verifikasi Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah 
(ZKGT) adalah bermaksud melakukan validasi 
Peta Zona Kerentanan Gerakan tanah. Tujuan-
nya pemutakhiran peta ZKGT sesuai kondisi 
lapangan terkini. 

Metode verifikasi peta ZKGT berkaitan erat 
dengan validasi peta sesuai dengan kondisi dan 
kejadian gerakan tanah di lapangan.

a) Menginventarisir data sekunder menge-
nai kejadian gerakan tanah pada instansi 
terkait.

b) Menginventarisir data kejadian dan po-
tensi gerakan tanah di lapangan.

c) Pengambilan sampel tanah/batuan pada 
daerah berpotensi gerakan tanah.

d) Pemeriksaan morfologi dan kelerengan.
e) Mengevaluasi potensi gerakan tanah.
f) Pemutakhiran peta zona kerentanan ger-

akan tanah.
Pada tahun 2017, kegiatan Verifikasi Peta 

Zona Kerentanan Gerakan Tanah dilakukan di 7 
lokasi yaitu:

Tabel. Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah

No Pemetaan Skala
1 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Palu, Sulawesi Tengah 1: 50.000
2 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kendari, Sulawesi Tengah 1: 50.000
3 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kalimantan Timur 1: 50.000
4 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kalimantan Utara 1: 50.000
5 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kalimantan Selatan 1: 50.000
6 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kalimantan Tengah 1: 50.000
7 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kalimantan Barat 1 : 50.000

Verifikasi/ Digitalisasi Peta Kerentanan Gera-
kan Tanah Kalimantan Timur

Kegiatan Verifikasi Peta Zona Kerentanan 
Gerakan Tanah (ZKGT) ini dilaksanakan ber-
dasarkan Peraturan Presiden no. 9 tahun 2016 
tentang tentang Percepatan Pelaksanaan Kebi-
jakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian 
Peta Skala 1:50.000. Kebijakan satu peta ini 
didukung oleh Pemerintah melalui Kelompok 
Kerja Nasionalinformasi geospasial tematik 
(IGT) dengan meluncurkan Satu Peta Infor-
masi Geospasial Tematik. Salah satu tema IGT 
peta tersebut meliputi multirawan bencana. 
Di bawah Peta Multirawan Bencana ini terda-
pat Peta Tematik Zona Kerentanan Gerakan Ta-
nah yang walidata-nya berasal dari Pusat Vul-
kanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

 Maksud kegiatan adalah untuk menginven-
tarisasi gerakan tanah pada daerah-daerah 
rentan untuk melengkapi data dasar bagi pem-
buatan Peta ZKGT. Selain itu dapat berguna un-
tuk melengkapi data dasar bagi perencanaan 
pembangunan wilayah tersebut dan mening-
katkan kewaspadaan masyarakat terhadap ke-
mungkinan terjadinya gerakan tanah. 

Pada tahun 2017 ini, salah satu daerah veri-
fikasi pemetaan adalah wilayah Provinsi Kali-
mantan Timur, secara administratif di sebelah 
utara berbatasan dengan negara bagian Sabah 
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(Malaysia Timur), sebelah timur berbatasan 
dengan Selat Makassar, Laut Sulawesi dan Se-
lat Sulawesi, sebelah selatan berbatasan den-
gan Propinsi Kalimantan Selatan, sebelah barat 
berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Ten-
gah, Kalimantan Barat dan negara Malaysia. 
Berdasarkan hasil analisis akhir kerentanan 
gerakan tanah, maka daerah Kalimantan Timur 
dapat dibagi menjadi 4 zona kerentanan gera-
kan tanah, yaitu :   
• Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat 

Rendah.
• Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah.
• Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah. 
• Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi.

Gambar. Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Provinsi Kalimantan Timur hasil verifikasi

18.5. Peringatan Dini Gerakan Tanah
Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan 

Peringatan Dini gerakan tanah. Dari kegiatan ini 
diharapkan sebagai acuan mengetahui potensi 
daerah-daerah yang berpotensi gerakan tanah 
dan memberikan rekomendasi teknis pencega-
hannya/ pengurangan resiko bencana sehingga 
ke depan korban akibat bencana gerakan tanah 
dapat diminimalkan.

Tujuannya memberikan informasi daerah 
yang berpotensi terjadi gerakan tanah di musim 
hujan sebagai bahan pertimbangan Pemerin-
tah Daerah dalam menyiapkan dan meningkat-
kan kewaspadaan terhadap bencana gerakan 
tanah untuk mengurangi risiko yang terjadi aki-
bat bencana gerakan tanah.Kegiatan Peringa-
tan dini gerakan tanah pada tahun 2017:
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No Kegiatan Tanggal

1 Peringatan Dini Gerakan Tanah Kab. Bandung Barat, 
Jabar 07 – 12 Februari 2017

2 Peringatan Dini Gerakan Tanah Kab. Purbalingga, Jateng 23 – 28 Februari 2017

3 Peringatan Dini Gerakan Tanah Kab. Sukabumi, Jabar 10 – 15 Mei 2017

4 Peringatan Dini Gerakan Tanah Prov. Sulawesi Selatan 09 – 15 Agustus 2017

5 Peringatan Dini Gerakan Tanah Prov. Sumatera Utara 27 November – 03 Desember 2017

6 Peringatan Dini Gerakan Tanah Sulawesi Tengah 11 – 17 Desember 2017

Tabel. Kegiatan Peringatan Dini Gerakan Tanah

Peringatan Dini Bencana Gerakan Tanah, Ka-
bupaten Bandung Barat, Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu 
wilayah di Indonesia yang memiliki frekuensi 
kejadian gerakan tanah tertinggi di Indone-
sia pada tahun 2016. Salah satu wilayah yang 
perlu diperhatikan kejadian gerakan tanahnya 
adalah wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Posisi geografis Kabupaten Bandung Barat 
terletak pada 060 41’ – 070 19’ Lintang Selatan 
dan 1070 22’ – 1080 05’ Bujur Timur. Keselura-
han wilayah Kabupaten Bandung Barat memi-
liki luas sebesar 1.305,77 km2 atau 130.557,40 
Ha yang terbagi menjadi 15 wilayah adminis-
trasi kecamatan.

Gambar. Sebaran potensi gerakan tanah di Kabupaten Bandung Barat
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18.6.  Pemantauan Gerakan Tanah Peman-
tauan Jalan Tol Cisomang, Kabupaten Band-
ung Barat dan Kabupaten Purwakarta, Jawa 
Barat

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan 
pemantauan gerakan tanah. Dari kegiatan ini 
diharapkan sebagai acuan dalam penataan ru-
ang yang berbasis risiko bencana sehingga ke 
depan korban akibat bencana gerakan tanah 
dapat diminimalkan.

Metode pemantauan meliputi metode 
pengamatan permukaan dengan pengamatan 
patok geser atau GPS, perkembangan sebaran 
gerakan tanah. Selain itu juga dengan metode 
bawah permukaan dengan pengamatan ke-
dalaman bidang gelincir. Kegiatan Pemantauan 
yang pada tahun 2017 dilakukan di Jalan Tol 
Cisomang dalam 2 tahap. Capaian Kinerja Pe-
mantauan Gerakan Tanah Tahun 2017 sebagai 
berikut:

Tabel. Kegiatan Pemantauan Gerakan Tanah

No Kegiatan Tanggal

1
Pemantauan Gerakan 
Tanah di Tol Cisomang, 
Jabar

18 – 23 Mei 2017

2
Pemantauan Gerakan 
Tanah di Tol Cisomang, 
Jabar

16 – 21 Agustus 
2017

Lokasi pemantauan gerakan tanah secara 
administratif terletak di jalur Jalan Tol Cipular-
ang Km 100, Kabupaten Bandung Barat dan Ka-
bupaten Purwakarta,  Provinsi Jawa Barat, ja-
lan ini merupakan jalur penghubung Bandung 
– Jakarta yang secara geografis terletak pada 
koordinat 107° 25' 30,47" BT – 107° 26' 29,65" 
BT dan 006° 42' 30,09" LS – 6° 40' 59,93" LS. 
Gerakan tanah di wilayah jalur jalan ini terus 
berkembang sampai saat ini. Gerakan tanah ini 
mengakibatkan pergeseran tanah di ruas jalan 
jembatan tol Cisomang, Jawa Barat.

Patok pemantauan yang dipergunakan beru-
pa patok geser yang terbuat dari cor beton 
yang ditanam pada tanah  dengan  kedalaman 
mencapai + 1 m  dan tinggi 10 - 25 cm. Patok 
geser sebanyak  6 (enam) titik dipasang di dae-
rah yang bergerak di kawasan sekitar tol cipula-
rang km 100 (Jembatan Cisomang), sedangkan  
patok tetap di pilih di daerah yang tidak ber-
potensi terjadi gerakan yaitu di depan kantor 
Desa Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa 
Barat.

Untuk pengukuran selanjutnya titik patok 
geser diukur koordinat dan elevasinya dengan 
mengacu pada kooordiat  dan elevasi lokal dari 
titik tetap  (Referensi).

Gambar. Lokasi patok geser dan titik referensinya



143

laporan tahunan badan geologi 2017

Pengukuran GPS yang dilakukan pada ti-
tik – titik patok yang dibuat merupakan acuan 
untuk mengetahui pergerakan gerakan tanah 
pada masa yang akan datang dalam rangka pe-
mantauan gerakan tanah diwilayah ini. Dengan 
melakukan pengukuran ulang akan diketahui 
panjang pergerakan gerakan tanah, kecepatan 
rata-rata dan arah pergerakan gerakan tanah 
yang di indikasikan dengan adanya perbedaan 
data pengukuran pada patok monitoring.

Tabel Hasil analisa dan perhitungan pergera-
kan tanah di Jembatan Cisomang dan sekitarn-
ya, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten 
Purwakarta, Provinsi Jawa Barat pada bulan 
Mei 2017.

18.7. AnalisisPotensi Gerakan Tanah
Indonesia memiliki kondisi geologis yang 

komplek dan curah hujan yang tinggi sehingga 
sangat berpotensi terjadi gerakan tanah.

Kepadatan penduduk yang tinggi, pemaha-
man kebencanaan belum merata, pemanfaatan 
sumber daya alam yang tidak berwawasan ling-

No Pemetaan Tanggal

1

Analisis Potensi 
Bencana Gerakan 
Tanah Kab. Sikka, 
NTT

09 – 22 Februari 2017

2
Analisis Potensi 
Bencana Gerakan 
Tanah Palu, Sulteng

12 – 25 Juli 2017

3

Analisis Potensi 
Bencana Gerakan 
Tanah Kab. Majene, 
Sulbar

19 Juli – 01 Agustus 
2017

Gambar. Salah satu contoh 
hasil analisis peta bahaya gera-
kan tanah

kungan, dan penataan ruang yang belum tepat 
menyebabkan risiko bencana gerakan tanah 
menjadi tinggi. Analisis risiko bencana gerakan 
tanah diperlukan sebagai upaya untuk mengu-
rangi risiko bencana akibat kejadian gerakan 
tanah.

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai acuan 
bagi pelaksana teknis untuk penilaian potensi 
suatu obyek bencana di dalam zona kerentanan 
gerakan tanah. Tujuannya untuk keseragaman 
dalam pelaksanaan kegiatan analisis potensi 
bencana gerakan tanah.Manfaat sebagai ba-
han dalam penyiapan kesiapsiagaan dan tinda-
kan strategis dalam mitigasi bencana gerakan 
tanah. Peta Potensi bencana dapat digunakan 
sebagai acuan dalam penataan ruang berbasis 
risiko bencana. Kegiatan analisis potensi ben-
cana gerakan tanah tahun 2017:



144

Mitigasi Bencana Gerakan Tanah

18.8. Pemodelan Gerakan Tanah
Indonesia memiliki kondisi geologis yang 

komplek dan curah hujan yang tinggi sehingga 
sangat berpotensi terjadi gerakan tanah.

Upaya mitigasi terhadap ancaman gera-
kan tanah diantaranya dapat dilakukan den-
gan melalui pemodelan bahaya gerakan tan-
ah. Pendekatan pemodelan kuantitatif telah 
dikembangkan dalam penentuan bahaya ter-
hadap komunitas manusia dan lingkungannya. 
Pemodelan ini menghasilkan potensi dan caku-
pan area terdampak dan dapat dimanfaatkan 
sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan 
masyarakat dalam menghadapi bahaya gera-
kan tanah

Metodologi yang digunakan adalah melaku-
kan pengolahan data pengamatan morfologi di 
lapangan, laboratorium dan sekunder seperti 
peta, citra satelit, DEM, pola dan alur sungai. 
Kemudian dilakukan pemodelan mengguna-
kan software rekayasa gerakan tanah. Kegiatan 
Pemodelan Gerakan Tanah, sebagai berikut:

Tabel. Kegiatan Pemodelan Bencana Gerakan Tanah 

No Pemetaan Tanggal

1
Pemodelan Bencana 
Gerakan Tanah Kab. 
Ciamis, Jabar

06 – 19 Maret 2017

2
Analisis Potensi Bencana 
Gerakan Tanah Kab. 
Lombok Timur, NTB

19 Juli – 01 Agustus 
2017

Tujuannya untuk memberikan rekomendasi 
teknis zona yang berpotensi tinggi terlanda 
gerakan tanah di Kabupaten Ciamis.

Metodologi yang digunakan adalah melaku-
kan pengamatan morfologi, pengambilan con-
toh / sampel tanah, pengujian laboratorium 
mekanika tanah dan pengolahan data. 

Pemodelan gerakan tanah menggunakan 
program Software Geostudio SLOPE/W 2004 
dengan menggunakan metode Limit Equilibri-
um Method dan software TITAN 2D. Geostudio 
SLOPE/W 2004 dapat menampilkan simulasi 
kestabilan lereng dan memberikan nilai factor 
keamanan (fs) dengan parameter. Parameter 
tersebut adalah:

1. Kohesi (c) kPa
2. Sudut geser-dalam (φ°)
3. Bobot satuan isi tanah (∂) kN/m3
4. Sudut Lereng (°)
5. Nilai faktor kegempaan
6. Tinggi muka air tanah
Hasil yang diharapkan dari pemodelan ba-

haya gerakan tanah di Kabupaten Ciamis ini 
adalah mendapatkan gambaran mekanisme 
gerakan tanah dari hasil uji triaxial terhadap 
sampel tanah di beberapa lokasi gerakan tan-
ah, sehingga didapatkan nilai faktor keamanan 
(fs). 

Pemodelan Bencana Gerakan Tanah, Kabupat-
en Ciamis, Jawa Barat

 Kabupaten Ciamis merupakan salah satu 
dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 
yang terletak pada 7° 40’ 20” dan 7° 41’ 20’’ 
garis Lintang Selatan (LS) serta 108°20’  dan 
108°40’ garis Bujur Timur (BT), dengan  luas 
244,479 Ha atau 7,73 persen dari total luas 
daratan Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Ciamis 
berjarak 121 km dari ibukota Jawa Barat (Band-
ung) dan 274 km dari Ibu Kota Negara (Jakarta).

 Maksud dari pemodelan bahaya Gera-
kan Tanah Kabupaten Ciamis ini adalah untuk 
membuat penampang sebaran bahan romba-
kan serta volume gerakan tanah di Kabupaten 
Ciamis. 

Gambar 56. Kegiatan pengambilan sampel untuk pemodelan 
gerakan tanah
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18.9. Penyelidikan Tang-
gap Darurat Gerakan Tan-
ah

Bencana gerakan tanah 
adalah suatu bencana ge-
ologis yang sering terjadi 
di Indonesia terutama di-
akibatkan oleh kondisi 
geologis yang komplek, 
morfologi (kemiringan 
lereng) yang terjal serta 
dipicu oleh curah hujan 
yang tinggi, gempabumi, 
dan aktivitas manusia yang 
mengubah tata guna la-
han. Banyaknya permuki-
man dan sarana prasarana 
serta pembangunan yang 
berkembang terletak di 
zona kerentanan gerakan 
tanah menengah hingga 
tinggi sehingga berpotensi 
terjadi bencana. Frekue-
nsi kejadian atau kemung-
kinan terjadinya gerakan 
tanah relatif jauh lebih be-
sar daripada frekuensi/ ke-
mungkinan kejadian ben-
cana geologi yang lain. 

Mengingat seringnya 
terjadi gerakan tanah 
maka diperlukan kegiatan 
rehabilitasi, relokasi dan 
rekonstruksi agar gerakan 
tanah serupa tidak terjadi 
lagi pada lokasi yang sama. 

Kegiatan Penyelidikan 
Tanggap Darurat Gerakan 
Tanah ini dibatasi pada 
daerah yang vital dan strat-
egis yang yang telah terjadi 
bencana gerakan tanah.   

Adapun Maksud dari 
kegiatan ini adalah mel-
akukan penyelidikan tang-
gap darurat bencana gera-
kan tanah. Dari kegiatan 

Kegiatan Target Realisasi Capaian Lokasi

Penyelidikan 
Tanggap 
darurat 
Gerakan 
Tanah

25 25 100%

1. Kab. Gorontalo Utara, 
Gorontalo

2. Kab. Tegal, Jateng
3. Kab, Sukabumi, Jabar
4. Kab. Bangli, Bali
5. Kab. Limapuluh Koto, 

Sumbar
6. Kab. Purworejo, Jateng
7. Kab. Deli Serdang, 

Sumut
8. Kab. Bandung Barat, 

Jabar
9. Kab, Ponorogo, Jatim
10. Kab. Nganjuk, Jatim
11. Kab, Ponorogo, Jatim
12. Kab. Magelang, Jatim
13. Kota Tangerang 

Selatan, Banten
14. Kab, Luwu Timur, Sulsel
15. Kab. Cianjur, Jabar
16. Kab. Bolaang 

Mongondow Timur, 
Sulut

17. Kab. Solok Selatam, 
Sumbar

18. Kab. Tasikmalaya, Jabar
19. Kab. Pangandaran, 

Jabar
20. Kab. Bandung, Jabar
21. Kab. Cianjur, Jabar
22. Kab. Tasikmalaya, Jabar
23. Kab. Pacitan, Jatim
24. Kab, Ponorogo, Jatim
25. Kab. Pacitan, Jatim

ini diharapkan sebagai acuan mengetahui potensi daerah-daerah 
yang berpotensi gerakan tanah dan memberikan rekomendasi 
teknis pencegahannya/pengurangan risiko bencana sehingga ke 
depan korban akibat bencana gerakan tanah dapat diminimalkan. 
Sedangkan Tujuannya adalah mengidentifikasi daerah rentan gera-
kan tanah dan daerah aman dari gerakan tanah, memberikan re-
komendasi teknis mitigasi bencana gerakan tanah kepada Pemer-
intan daerah, dan memberikan arahan dan evaluasi lokasi/ tempat 
relokasi.

Metode pemeriksaan meliputi pengamatan dan pengukuran 
sudut lereng, bentang alam, tata guna lahan, muka air tanah, 
kondisi batuan dan tanah, pengambilan contoh tanah dan batuan 
jika diperlukan, sebaran gerakan tanah, pengumpulan data curah 
hujan jika terdapat stasiun curah hujan serta analisis potensi ter-
jadinya gerakan tanah susulan, dampak yang diakibatkan jika ter-
jadi gerakan tanah dan memberikan informasi dan sosialisasi pada 
masyarakat secara langsung mengenai potensi terjadi gerakan tan-
ah susulan dan cara antisipasinya.

Adapun rincian capaian kegiatan tanggap darurat gerakan tanah 
dapat dilihat pada tabel  di bawah ini.

Tabel. Capaian Kegiatan  Penyelidikan Tanggap Darurat Gerakan Tanah
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Tanggap Darurat Gerakan Tanah di Kintamani, 
Kabupaten Bangli, Bali

Curah hujan dengan intensitas tinggi (ek-
strim) yang terjadi tanggal 9 dan 10 Februari 
2017, telah menyebabkan terjadinya gerakan 
tanah atau longsor dan banjir bandang dibe-
berapa tempat di Kecamatan Kintamani, Ka-
bupaten Bangli, Bali. Akibat peristiwa tersebut 
13 orang meninggal, 3 orang luka berat dan 4 
luka ringan, serta puluhan hektar lahan perta-
nian terendam banjir bandang. Beberapa lokasi 
yang terlandan parah akibat longsor dan banjir 
bandang tersebut adalah Desa Songan B, Desa 
Sukawana, Desa Awan, dusun Yeh Mampeh 
(Desa Batur Selatan) dan Desa Subaya.
a) Dusun Bantas, Desa Songan B,  merupakan 

wilayah terlanda gerakan tanah terparah, 
berupa longsoran bahan rombakan dengan 
lebar mahkota 20 meter, panjang longsoran 
150 meter, pada lereng perbukitan terjal 
dengan kemiringan lereng lebih dari 600  
yang berada di pinggir jalan. Longsoran ini 
diawali dengan longsoran material-material 
lepas serta pohon kemudian disusul den-
gan longsoran bahan rombakan yang besar 
dengan arah N 240º E yang menimpa pe-
mukiman yang berada di bawahnya. Akibat 
peristiwa tersebut 7 orang meninggal, 3 luka 
berat dan 4 luka ringan, 5 rumah hancur, 11 
kendaraan roda 4 dan roda 2 hancur, serta 
24 KK diungsikan.

b) Desa Sukawana, gerakan tanah yang terjadi 
berupa longsoran bahan rombakan dengan 
lebar mahkota 9 meter, panjang longsoran 
20 meter, pada lereng perbukitan terjal den-
gan kemiringan lereng lebih dari 450. Long-
soran memiliki arah N 240º E yang menimpa 
pemukiman yang berada di bawahnya. Aki-
bat peristiwa tersebut satu (1) orang menin-
ggal, 2 rumah terancam dan 3 KK diungsikan.

c) Desa Awan, gerakan tanah yang terjadi 
berupa longsoran bahan rombakan yang 
terjadi pada tebing belakang rumah warga 
dengan kemiringan lereng lebih dari 700 aki-
bat pemotongan lereng untuk perluasan ru-
mah. Longsoran ini memiliki lebar 20 meter , 
tinggi gawir 4  meter dengan arah longsoran 
N 205ºE. Akibat peristiwa tersebut 4 orang 
meninggal dan 1 rumah rusak berat.

d) Bencana yang terjadi di Dusun Yeh mampeh 
berupa banjir bandang yang mengakibatkan 
puluhan rumah terendam dan sebanyak 32 
KK mengungsi.

e) Desa Subaya, gerakan tanah yang terjadi 
berupa longsoran bahan rombakan dengan 
lebar mahkota 10 meter, panjang longsoran 
75 meter, pada lereng perbukitan terjal den-
gan kemiringan lereng lebih dari 600. Long-
soran memiliki arah N 120º E yang menimpa 
pemukiman yang berada di bawahnya. Aki-
bat peristiwa tersebut satu (1) orang men-
inggal, 2 rumah hancur dan puluhan hektar 
lahan pertanian terlanda banjir bandang.
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Rekomendasi
• Tidak melakukan penggalian, pemotongan 

lereng dan menebang pohon-pohon pada 
lereng.

•  Memelihara vegetasi berakar dalam di dae-
rah lereng berkemiringan terjal untuk mem-
perkuat kestabilan lereng. 

•  Tidak beraktivitas di sekitar tebing/dinding 
kaldera pada saat hujan lebat dan berlang-
sung lama.

•  Pengungsi agar waspada apabila sudah kem-
bali ke rumahnya, karena daerahnya masih 
berpotensi terjadinya longsor susulan teru-
tama pada saat maupun setelah hujan deras 
yang berlangsung lama.

•  Tidak mendirikan bangunan pada jarak yang 
terlalu dekat dengan tebing.

•  Tidak melakukan pemotongan lereng yang 
tegak dan tinggi karena tanah pelapukan 

di daerah ini cukup tebal dan bersifat lepas 
yang mudah longsor jika lereng diganggu.

•  Pemasangan rambu-rambu rawan bencana 
longsor untuk meningkatkan kewaspadaan 

•  Masyarakat dan pengguna jalan yang melin-
tas harap meningkatkan kewaspadaan ke-
tika melintasi jalur rawan longsor 

•  Menata aliran air permukaan pada lereng 
bagian atas agak tidak masuk ke dalam tan-
ah dan membuat tanah jenuh air sehingga 
berpotensi terjadinya longsor. 

•  Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat 
untuk lebih mengenal dan memahami gera-
kan tanah dan gejala-gejala yang mengawal-
inya sebagai upaya mitigasi bencana gerakan 
tanah. 

•  Masyarakat setempat dihimbau untuk selalu 
mengikuti arahan dari pemerintah daerah 
setempat.

Gambar. Orthophoto gerakan 
tanah di Banjar Bantas, Desa Son-
gan, Kecamatan Kintamani, Kab. 
Bangli, Bali
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Kegiatan Target Realisasi Capaian Lokasi Kegiatan

Penyelidikan Pasca 
Bencana Gerakan 
Tanah 

39 39 100

1) Kab. Kuningan, Jabar
2) Kab. Ponorogo, Jatim
3) Kab. Ogan Komering Ulu, Sumsel
4) Kab. Pacitan, Jatim
5) Kab. Banyumas, Jateng
6) Kab. Sinjai, Sulsel
7) Kab. Bandung, Jabar
8) Kab. Tasikmalaya, Jabar
9) D.I. Yogyakarta, DIY
10) Kab. Garut, Jabar
11) Kab. Cianjur, Jabar
12) Kab. Sragen, Jateng
13) Kab. Garut, Jabar
14) Kab. Banjarnegara, Jateng
15) Kab. Bogor, Jabar
16) Kab. Ponorogo, Jatim
17) Kab. Magetan, Jatim
18) Kab. Bandung, Jabar
19) Kab. Pacitan, Jatim
20) Kab. Maluku Tengah, Maluku
21) Kab. Purworejo, Jateng
22) Kab. Cianjur, Jabar
23) Kab. Bandung Barat, Jabar
24) Kab. Sukabumi, Jabar
25) Kab. Cilacap, Jabar
26) Kab. Bogor, Jabar
27) Kab. Sukabumi, Jabar
28) Kab. Garut, Jabar
29) Kab. Karanganyar, Jateng
30) Kab. Belitung, Bangka Belitung
31) Kab. Bogor, Jabar
32) Kab. Bandung Barat, Jabar
33) Kab Majalengka
34) Kab. Tanah Datar, Sumbar
35) Kab. Kuningan, Jabar
36) Kab. Bogor, Jabar
37) Kab. Garut, Jabar
38) Kab. Purworejo, Jateng
39) Kab. Bandung, Jabar

18.10. Penyelidikan Pasca bencana Gerakan 
Tanah

Bencana gerakan tanah adalah suatu benca-
na geologis yang sering terjadi di Indonesia ter-
utama diakibatkan oleh kondisi geologis yang 
komplek, morfologi (kemiringan lereng) yang 
terjal serta dipicu oleh curah hujan yang tinggi, 
gempabumi, dan aktivitas manusia yang men-
gubah tata guna lahan. Banyaknya permuki-
man dan sarana prasarana serta pembangunan 
yang berkembang terletak di zona kerentanan 
gerakan tanah menengah hingga tinggi se-
hingga berpotensi terjadi bencana. Frekuensi 
kejadian atau kemungkinan terjadinya gerakan 
tanah relatif jauh lebih besar daripada frek-
uensi/kemungkinan kejadian bencana geologi 
yang lain. Mengingat seringnya terjadi gerakan 
tanah maka diperlukan kegiatan rehabilitasi, 
relokasi dan rekonstruksi agar gerakan tanah 
serupa tidak terjadi lagi pada lokasi yang sama. 

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan 
penyelidikan pasca bencana gerakan tanah. 
Dari kegiatan ini diharapkan sebagai acuan 

mengetahui potensi daerah-daerah yang ber-
potensi gerakan tanah dan memberikan reko-
mendasi teknis pencegahannya/pengurangan 
resiko bencana sehingga ke depan korban aki-
bat bencana gerakan tanah dapat diminimal-
kan. Sedangkan tujuannya mengidentifikasi 
daerah rentan gerakan tanah dan daerah aman 
dari gerakan tanah, memberikan rekomendasi 
teknis mitigasi bencana gerakan tanah kepada 
Pemerintan daerah, dan memberikan arahan 
dan evaluasi lokasi/ tempat relokasi.

Metode meliputi pengamatan dan penguku-
ran sudut lereng, bentang alam, tata guna la-
han, muka air tanah, kondisi batuan dan tanah, 
pengambilan contoh tanah dan batuan jika 
diperlukan, sebaran gerakan tanah, pengum-
pulan data curah hujan jika terdapat stasiun 
curah hujan serta analisis potensi terjadinya 
gerakan tanah susulan, dampak yang diakibat-
kan jika terjadi gerakan tanah dan memberikan 
informasi dan sosialisasi pada masyarakat se-
cara langsung mengenai potensi terjadi gera-
kan tanah susulan dan cara antisipasinya.

Tabel. Capaian Kegiatan Penyelidikan Pasca Bencana Gerakan Tanah 
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Pasca Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten 
Pacitan, Jawa Timur

Gerakan tanah terjadi di Dusun Papringan, 
Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabu-
paten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Secara geo-
grafi terletak pada koordinat 08° 07’ 16,9” LS 
dan 111° 10’ 01,8” BT. Gerakan tanah terjadi 
pada tanggal 28 November 2017.

Kondisi gerakan tanah dan akibat yang ditim-
bulkan:

Gerakan tanah berupa longsoran tanah dan 
lumpur pada lereng setinggi 46 meter dengan 
arah longsoran N 274° E (relatif ke arah barat).

Dampak bencana gerakan tanah di lokasi ini 
30 KK (128 jiwa) mengungsi dan 22 unit rumah 
rusak

Faktor penyebab gerakan tanah
Secara umum gerakan tanah disebabkan 

oleh faktor-faktor sebagai berikut:
• Secara umum gerakan tanah disebabkan 

oleh faktor-faktor sebagai berikut:
• Kemiringan lereng yang terjal mengaki-

batkan tanah mudah bergerak,
• Tanah pelapukan yang tebal dan sangat 

jenuh air,
• Sistem drainase yang kurang baik,
• Curah hujan yang tinggi sebelum dan 

pada saat terjadinya gerakan tanah. 
Menurut informasi warga, terjadi hujan 
yang lebat selama 2 hari berturut-turut 
sebelum terjadinya gerakan tanah.

Gambar. Hasil foto udara di Dusun Papringan, Desa Gembong, Kecamatan Arjosari
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TEKNOLOGI 
KEBENCANAAN 
GEOLOGI

19.1. Sistem monitoring Gerakan Tanah 

Sistem pemantauan gerakan tanah se-
cara telemetri terdiri dari sistem lapa-
ngan dan sistem penerima data. Loka-

si tempat pemasangan sistem biasa disebut 
dengan stasiun, sehingga setelah terpasang 
dilokasi  disebut dengan stasiun lapangan  dan 
stasiun penerima.  Sistem  lapangan (field sys-
tem)  bekerja sebagai pengukur dan pengirim 
data, sistem penerima (base station) bekerja 
sebagai penampil, dan  penyimpan data. Pada 
pemantauan gerakan tanah jarak antara sta-
siun lapangan (tempat pengukuran) dan sta-
siun penerima data (kantor BPBD) cukup jauh 
dan melewati kontur yang berbukit-bukit. Pada 
kondisi seperti ini gelombang radio tidak bisa 
mengirim pesan secara langsung dari stasiun 
lapangan ke stasiun penerima. Sebagai contoh 
adalah sistem pemantauan gerakan tanah di 
kabupaten Cilacap.

Penentuan titik koordinat stasiun repeater 
pertama kali dilakukan dengan analisis melalui 
software radio mobile, kemudian lokasi yang 

dihasilkan dengan analisis tersebut disurvei se-
cara manual untuk membuktikan bahwa lokasi 
tersebut benar-benar dapat  meneruskan sin-
yal dari stasiun lapangan ke stasiun penerima. 
Sarat lokasi untuk dijadikan stasiun repeater 
adalah bisa terjalin komunikasi dari stasiun 
lapangan dan stasiun penerima. Jika memung-
kinkan bisa juga stasiun lapangan berfungsi 
ganda sebagai repeater dari stasiun lapangan 
yang lainnya, sehingga tidak perlu mendirikan 
stasiun repeater baru.

Pada kondisi stasiun lapangan dan stasiun 
penerima tidak bisa berkomunikasi secara 
langsung karena terhalang bukit, atau tebing, 
atau jarak yang melebihi kemampuan transmisi 
radio pemancar yang digunakan pada sistem 
ini, maka dapat disisipkan  stasiun ke 3 yaitu 
stasiun repeater. Stasiun repeater di dalamnya 
terdapat  seperangkat sistem  komunikasi data 
yang berfungsi sebagai penerus pesan dari sta-
siun lapangan  kepada  stasiun penerima data. 
Diagram jaringan dapat ditunjukkan pada gam-
bar sebagai berikut.

19
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Gambar. Diagram jaringan alur komunikasi data pada stasiun gerakan tanah secara kesu-
luruhan.

Lokasi penempatan keseluruhan sistem pe-
mantauan gerakan tanah dapat digambarkan  
sebagai berikut.  

Gambar. Lokasi Jaringan komunikasi data monioring gerakan 
tanah melalui radio VHF di BPBD-UPT Majenang setelah di-
lakukan penambahan Stasiun repeter di utara Stasiun Baba-
kan.

Sistem repeater dibangun dari sebuah radio 
komunikasi dan modem  yang  dikendalikan 
dengan sebuah CPU nettop (mini komputer) 
yang telah diinstal dengan software Repeater.   
Repeater ini dapat meneruskan dari bebera-
pa stasiun lapangan ke stasiun penerima se-
cara bergantian. Sebagai sumber listrik untuk 
menghidupkan sistem repeater ini digunakan 

sumber listrik matahari berupa 4 buah solar 
panel masing-masing 80W, dan penyimpan lis-
trik berupa baterai 12V 100Ah, serta regulator 
solar panel sebagai pengatur pengisian aki dan 
penyaluran listriknya ke peralatan elektronik 
pada sistem repeater ini.

Sebagai infra struktur untuk pemasangan 
sistem repeater ini dilapangan  disiapkan se-
buah mini tower berbahan alumunium (untuk 
menghindari korosi) setinggi 6 meter, kotak pe-
nyimpan aki, kotak penyimpan perangkat  elek-
tronik,  antena omni directioner (agar bisa me-
neruskan dari beberapa stasiun lapangan dari  
berbagai arah), dan rangkaian penangkal petir.

Gambar 20.4  Diagram sistem repeater
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Gambar.  infrastruktur pada stasiun repeater.

Instalasi peralatan sistem power dan sistem 
transmisi dilakukan di dalam kotak alumunium 
sebagai pelindung dari air hujan dan mengu-
rangi korosi akibat keasaman udara.  Peralatan 
Stasiun repater ditambahkan sebuah data log-
ger supaya dapat  memonitor tegangan battery 
pada stasiun repeater ini.

Gambar.  Sistem catu daya dan sistem transmisi data pada 
stasiun repeter

Gambar.  Peralatan Stasiun repater yang ditambahkan se-
buah data logger untuk memonitor tegangan battery

Sistem pemantauan gerakan tanah mem-
berikan manfaat berupa informasi peningkatan  
regangan ektenso meter yang menunjukkan 
adanya pergerakan tanah. Untuk saat ini belum 
terjadi pergerakan tanah yang signifikan. Se-
lain itu juga memberikan rasa aman terhadap 
warga, dan pemerintah (BPBD) karena dapat 
mendapat informasi jika ada kenaikan aktivitas 
gerakan tanah. Selama ini pada daerah yang 
terpasang sistem ini belum terjadi pergerakan. 

Sebagai wujud mereka membutuhkan per-
alatan pantau ini BPBD mengajukan penamba-
han stasiun di wilayah mereka

19.2. Sistem monitoring Gas CO2
Bahaya gas CO2 di Gunung Dieng pernah me-

makan korban ratusan jiwa.  Tercatat 149 orang 
meninggal dunia akibat letusan gas CO2 di 
Kawah Sinila. BPPTKG telah memasang sistem 
pemantauan Gas CO2 di Kawah Timbang Gu-
nung Dieng tahun 2010, dan telah memberikan 
kontribusi data pemantauan secara realtime 
pada letusan Kawah Timbang tahun 2011, dan 
2013.  Kondisi stasiun pemantau CO2 di Kawah 
Timbang tersebut sekarang sudah tidak ber-
fungsi karena sensornya rusak.  Sistem peman-
tau pada stasiun ini perlu diganti dengan sis-
tem  pemantau CO2 yang lebih modern, sesuai 
dengan perkembangan kemajuan teknologi 
yang ada.

Bahan utama yang diperlukan dalam re-
kayasa monitoring CO2 adalah sensor CO2 (K-33 
BLG-CO2) METER metoda NDIR, dengan spesifi-
kasi teknis rentang pengukuran 0-30 % vol CO2, 
akurasi ± 0,2 % vol, rentang suhu pengukuran 
-40 ºC hingga 60 ºC. Sebagai bahan pendukung 
yang sangat penting adalah filter. Filter terdiri 
dari tiga jenis yaitu filter partikel  filter partikel 
(100 mikron), filter uap air (0,20 mikron), sistem 
perangkap air)  dan filter gas korosif. Pompa di-
agfragma) digunakan untuk menghisap gas CO2 
dengan spesifikasi 500 ml/menit. Bahan-bahan 
ini dirakit sesuai diagram pada gambar.

Sensor CO2 yang digunakan sangat berbeda 
dengan sebelumnya, sensor dilengkapi data 
logger sehingga apabila sistem pengiriman 
data mengalami kegagalan maka data dapat 



154

Teknologi Kebencanaan Geologi

diunduh. Kemampuan lainnya adalah dapat 
melakukan kalibrasi mandiri pada situasi udara 
normal. Bahan pendukung rekayasa monitor-
ing CO2 meliputi sistem Catu daya, Repeater, 
kontrol (mikrokontroler Arduino), penyimpan, 
penampil data (Onion two, PC, server) dan ko-
munikasi data baik melalui radio VHF ataupun 
internet. Dalam rangka rekayasa sistem moni-
toring bahaya gas CO2, telah dilakukan instalasi 
di Kawah Timbang, G. Dieng.

 Penempatan sensor CO2 dipilih di dua lokasi 
yaitu stasiun M-1 dan stasiun M-2 yang berada 
di Kawah Timbang bagian hulu dan hilir disesuai-
kan dengan daerah terdampak aktivitas kawah 
sehingga bila terjadi aliran gas CO2 dapat dike-
tahui. stasiun M-1 (-7.198823°, 109.841354°),  
berada di sisi Selatan bibir Kawah Timbang, 
kurang lebih 200 m dari pusat Kawah dan stasi-
un M-2 (-7.203313°, 109.841207°) juga terletak 

di Selatan Kawah Timbang berjarak 700 m dari 
pusat kawah. Lokasi penempatan sensor gas 
CO2 harus mudah dijangkau sehingga memper-
mudah pemasangan dan perawatan. Berdasar-
kan observasi di lapangan menunjukkan bahwa 
komunikasi antara stasiun di lapangan, repeat-
er dan pos pengamatan dapat berjalan dengan 
baik. Jaringan internet di pos pengamatan den-
gan speedy Telkomsel ataupun  jaringan seluler 
dapat digunakan. Kegiatan kerekayasaan untuk 
penerapan rancang bangun juga telah dilaku-
kan kerekayasaan perangkat lunak yang dipa-
sang di komputer penerima. Perioda pengiri-
man dilakukan setiap lima menit sekali. Jalur 
transmisi data dari stasiun M1 di kumpulkan 
stasiun M2 (sekaligus sebagai repeater), kemu-
dian dipancarkan ke stasiun penerima di Pos 
Gunung Dieng.

Gambar. Bagan rekayasa perangkat keras pada sistem monitoring gas CO2 di lapangan.

Gambar. Titik lokasi penempatan sensor  gas 
CO2 dengan di Kawah Timbang, G. Dieng. M-1    
(-7.198823°, 109.841354°), M-2 (-7.203313°, 
109.841207°)
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Gambar Pengiriman data  
monitoring gas CO2 ke sta-
siun pengulang/repeater dan 
diteruskan ke stasiun pen-
erima di Pos Pengamatan G. 
Dieng.

Penempatan instalasi stasiun pemantauan gas CO2 ini telah mempertimbangkan peta sebaran 
gas di Kawah Timbang Gunung Dieng.

Gambar. Peta sebaran instalasi 
pematauan sebaran gas kawah 
timbang 2013.

Perakitan Peralatan dilakukan di dalam box alumunium dengan susunan sistem lapangan  se-
bagai berikut.

Gambar. Komponen 
pada sistem monitor-
ing gas CO2 yang terdiri 
dari filter, pompa hisap, 
sensor gas CO2, mik-
rokontroller dan radio 
modem sebagai alat 
untuk mengirimkandata 
ke pos pengamatan
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Gambar. sistem penerima data gas CO2.

Manfaat Sistem pemantau CO2 akan me-
nampilkan perubahan nilai konsentrasi gas 
CO2, sehingga petugas pengamat gunungapi 
dapat memantau perkembangan, mengana-
lisis, dan menentukan tindakan yang perlu di-
lakukan terhadap warga. Sistem yang baru ini 
belum mencatat adanya perubahan konsentra-
si gas CO2 yang signifikan, karena belum terjadi 

adanya peningkatan aktivitas gas CO2.
Sistem lama yang terpasang pada tahun 

2010, telah memberikan kontribusi yang baik 
terhadap mitigasi bencana gas di Kawah Tim-
bang, Dieng pada tahun 2011 peningkatan 
konsentrasi gas setelah didahului peningkatan 
kegempanan.

Gambar. Kontribusi stasiun pemantauan Gas CO2 di Kawah Timbang
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PENELITIAN 
KEBUMIAN 20
20.1. Survei dan Penelitian Petrologi dan 
Geokimia Batuan Granit untuk Karakterisasi 
Deposit REE di Kep. Bangka - Belitung

Pulau Bangka dan Belitung termasuk ke 
dalam Sundaland dan merupakan bagian 
terangkat dari peneplain Sunda. Bila 
ditinjau dari sudut geologi, penyebaran 

bijih timah di Indonesia merupakan kelanjutan 
dari “Granite Belt” yang berumur Jura – Kapur, 
membentang mulai dari Birma, Muangthai, 
Malaysia, Kepulauan Riau, Pulau Bangka, Pulau 
Belitung, hingga Pulau Karimata. Granit yang 
terpenting di Pulau Bangka yaitu Granit Klabat, 
Menumbing, Plangas, Tempilang, Mangkol, 
dan Pading. Sedangkan yang terdapat di 
Pulau Belitung adalah Granit Tanjung Pinang, 
Adamelit Baginda, Granodiorit Burung Mandi, 
dan Diorit Batubesi. Umumnya tubuh granit 
tersebut tersusun atas granit biotit, granit 
hornblenda, granit muskovit, mineral yang 
umum terdiri atas kuarsa, ortoklas, plagioklas, 
biotit, serta sebagai asesoris zirkon, apatit, dan 
ortit.

Batuan granitik di daerah ini memiliki 
kenampakan berwarna putih dengan tekstur 
faneritik, derajat kristalisasi holokristalin, 
hipidiomorfik, komposisi mineral terdiri dari 
kuarsa, plagioklas, k-feldspar, biotit, dan 
muskovit. Dalam batuan tersebut terlihat 
ukuran mineral plagioklas yang berukuran 
besar ± 2 – 3 cm. Granit segar (LOI< 2%) ini 
memiliki kandungan SiO2 dari 68.52%-70.18%, 
sedangkan lapukannya 46.03% SiO2. Nilai total 

REE tertinggi terdapat pada Granit Menumbing 
sebesar 785 ppm dibandingkan dengan nilai 
REE dari granit lainnya di Pulau Bangka. 

Granit Terubah dan Laterit
Granit yang telah terubah ditemukan 

di Pemali, Bangka Timur. Granit ini telah 
mengalami alterasi menjadi mineral lempung 
yang berwarna putih, kuning, dan merah. 
Granit ini menerobos batuan metamorfik 
filit kompleks Pemali yang memiliki tekstur 
foliasi, keras, komposisinya terdiri dari mineral 
lempung, kuarsa, sulfur dan lembaran pirit. 
Hasil geokimia memperlihatkan kandungan 
REE yang relatif tinggi  mencapai 926 ppm. 

Tailing (limbah) Timah.
Tailing yang diambil dari wilayah penelitian 

menunjukkan nilai REE yang masih ekonomis, 
hingga melebihi 4000 ppm, dari produksi Kapal 
Hisap KIP-7. 

Kegiatan pengambilan contoh telah 
mendapatkan beragam jenis contoh batuan 
seperti: batuan granitik dan lapukannya, batuan 
granitik yang telah mengalami proses ubahan, 
batuan sedimen yang masih segar dan yang 
telah mengalami metamorfisme serta alterasi, 
batuan metamorf, endapan placer, dan tailing 
bekas tambang.

Hasil analisis geokimia menggunakan XRF 
dan ICP-MS memperlihatkan kandungan REE 
yang tinggi berada di granit dan lapukannya 
(rata-rata 200 ppm), Granit Menumbing 
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mencapai 785 ppm,  granit yang teralterasi 
(~900 ppm) dalam deposit tipe greisen 
tambang timah.  Sedangkan batuan lainnya 
seperti batuan sedimen dan metamorf rata-
rata kandungan REE-nya kurang dari 100 ppm. 
Nilai total REE mencapai 50% terdapat dari 
hasil pengolahan timah berupa monasit 60#, 
sedangkan yang masih belum dipisahkan masih 
terdapat sekitar 3% total REE. Secara unsur REE 
yang dominan adalah Lantanum (La), Cerium 
(Ce) dan Neodynium (Nd). 

20.2. Survei dan Penelitian Geokronologi 
Dua Episode Pengendapan Ignimbrit Masurai

Endapan ignimbrit tersebar di beberapa 
lokasi bagian utara Gunung Masurai, seperti 
Sungai Nilo, Sungai Sisin, Kotorami, Durian 
Rambun, Lubuk Beringin dan Lubuk Birah. Dari 
lokasi – lokasi tersebut, lokasi Sungai Nilo dan 
Lubuk Birah merupakan lokasi penting karena 
pada lokasi tersebut dijumpai sekuen ignimbrit 
yang tebal dan berasosiasi dengan endapan 
piroklastik jatuhan yang merupakan perlapisan 
paling atas dari sekuen ignimbrit. Pada survei 
Maret 2017, lokasi survei berada di sepanjang 
S.Nilo dengan jarak sekitar 5 km, mulai dari 
Lubuk Sengaje, Lubuk Lempisang, Durian 
Rambun, Lubuk Tuak, Lubuk Sepanjang.

Di tepian Sungai Nilo, di antara desa Lubuk 
Birah dan desa Durian Rambun, terdapat tebing 
‘Bukit Putih’ setinggi 40 meter. Pada posisi 
sekitar setengah ketinggian tebing, terdapat 
perlapisan setebal sekitar 3 meter tersusun 
atas tumpukan batu apung dengan ukuran 
sampai sekitar 40 cm. Pada perlapisan ini 
terdapat banyak lobang-lobang.. Di beberapa 
lokasi lain seperti di bukit sebelah barat desa 
Lubuk Birah (penduduk lokal menyebut sebagai 
sebagai ‘bukit gamping’ karena warnanya putih, 
meskipun bukan batu kapur) dan Bukit Jahe, 
sebelah timur Lubuk Birah pada perlapisan 
batu apung ini terbentuk gua-gua dengan 
ukuran lebar sampai 3-4 meter. Gua-gua 
terbentuk oleh proses ‘pencucian’ pada tahap 
lanjut (‘post deposition’). Keberadaan gua-gua 
di perlapisan batu apung ini, di beberapa lokasi 
endapan ignimbrit, dapat dipakai sebagai kunci 
stratigrafi (‘key-bed’). Berbeda dengan lokasi 

Bukit Putih (level batuapung nampak miring 
lurus) di Bukit Jahe terlihat pengendapan 
mengikuti morfologi yang ada, dan membentuk 
morfologi seperti sinklin. 

Secara teknis, pada satu perlapisan 
ignimbrit terdapat pemilahan gradasi lithik dan 
pumice dengan cara yang berkebalikan. Lithik 
mengikuti proses gradasi normal (mengecil ke 
atas: ‘normal grading’), sedangkan batu apung 
mengikuti gradasi terbalik (membesar keatas / 
‘reversed grading’). Demikian sehingga adanya 
pengumpulan pumice pada perlapisan di tengah 
hanya dapat terjadi apabila terjadi dua episode 
pengendapan yaitu episode pertama (di bawah) 
dengan tebal dari alas sampai dengan perlapisan 
pumice dan episode kedua (di atas) dengan 
tebal mulai dari atas perlapisan pumice sampai 
puncak tebing. Kedua episode pengendapan 
tersebut diperkirakan berlangsung dalam jeda 
waktu yang tidak terlalu lama (dalam orde jam, 
hari, bulan) sehingga belum terbentuk proses 
apapun di permukaan perlapisan batuapung.

Di lokasi Lubuk Tuak (dekat Lokasi Kebun 
Jahe), Bukit Jahe di desa Lubuk Birah, ditemukan 
endapan episode I dan II yang cukup lengkap. 
Di bagian alas terdapat breksi alas yang 
juga menunjukkan efek ‘scouring’. Lokasi ini 
terdapat di tepian Sungai Nilo, dimana lapisan 
di bawah breksi alas sebagian silang-siur. Salah 
satu lapisan tersusun atas endapan batuapung 
dengan ketebalan sekitar 40cm. Perlapisan 
batu apung ini menjadi indikasi bahwa sebelum 
terjadi erupsi pembentukan kaldera, aktifitas 
Masurai diawali dengan letusan-letusan 
vulkanian dan plinian yang menghamburkan 
batuapung. Oleh aliran Sungai Nilo, fragmen 
batu apung ini di beberapa lapisan diendapkan 
dengan proses fluvial. Hal itu membuktikan 
bahwa lembah sungai Nilo telah ada sebelum 
kejadian pengendapan ignimbrit dan berkesan 
bahwa alur utama ignimbrit mengikuti alur 
lembah Nilo ke arah utara dan alur lembah Siau 
di timur laut. Adanya lembah Nilo pra-ignimbrit 
ini juga ditunjukan dengan alur pengendapan 
ignimbrit yang terdapat di Lubuk Pisang 
dimana, di sisi kanan kiri endapan dibatasi oleh 
tinggian batuan formasi Asai.
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Kubah Riolit Rantau Suli
Ditemukannya kubah riolit di sisi tenggara 

Masurai memang belum memberikan 
hubungan yang jelas dengan endapan-endapan 
dari produk Masurai. Beberapa kemungkinan 
adalah sebagai berikut:
1. Keberadaan kubah riolit (magma asam) 

memang bisa berhubungan dengan 
terbentuknya kaldera Masurai ataupun pra 
kaldera Masurai. Pembentukan kaldera 
memang banyak berhubungan dengan 
keberadaan magma asam, baik dasit 
maupun riolit.

2. Kubah riolit juga bisa terjadi sebagai fase 
akhir dari erupsi plinian, seperti halnya 
pada Gunung St. Helens yang diakhiri 
dengan munculnya kubah ‘dasitik’ (tanpa 
pembentukan kaldera). Apabila memang 
demikian maka letak kubah riolit Rantau 
Sulit kemungkinan adalah pusat dari letusan 
besar yang pernah terjadi di Masurai-
Tua (bukan dari Gunung Masurai yang 
kerucutnya terlihat saat ini). Bentukan 
morfologi ‘U-Shape’ pada bukit-bukit breksi 
di seputaran Talang-Tembago (desa sebelah 
selatan Masurai) bisa juga menjadi sumber 
dari terbentuknya kubah riolit Rantau Suli. 
Kemungkinan hubungan dengan bukit lain 
yaitu Bukit Muara Madras yang mempunyai 
bukaan ke arah utara.

3. Sebagai perbandingan, proses kaldera I 
(besar) dari Gunung Batur diikuti dengan 
munculnya dua kubah dasit Bukit Payang dan 
Bunbulan, yang muncul di tepi kaldera (ring 
dyke) dan berada pada posisi struktur sesar 
regional yang memotong Batur. Apabila 
memang kubah riolit Rantau Suli merupakan 
hasil dari ‘subsidence’ saat pembentukan 
kaldera, dan kubah riolit terletak pada 
posisi “ring’ kaldera, maka kubah riolit 
ini kemungkinan berhubungan dengan 
kaldera yang lebih tua(?) dan lebih besar 
(?) dan bukan berhubungan dengan proses 
pembentukan kaldera yang ignimbritnya 
diteliti pada 2016-2017 ini. Dari analisis hasil, 
disimpulkan bahwa tidak ada pembentukan 
kaldera sebelum ignimbrit Sisin, sehingga 
hipotesa adanya kaldera yang berukuran 

diameter 30km tidak mempunyai informasi 
yang mendukung. Bukti itu didasarkan pada 
data bahwa ignimbrit Sisin di beberapa 
lokasi langsung menindih batuan formasi 
Jura. Sampel batuan riolit diambil untuk 
dilakukan uji analisa umur dengan teknik 
‘fission-track’.

4. Keberadaan mata air panas yang ada di 
sebelah barat Masurai (di desa Nilo Dingin) 
dan adanya mata airpanas di desa Rancan 
bisa menjadi data pendukung atas adanya 
struktur yang aktif yang bekerja di G. Masurai.

Kontak alas, korelasi dan pola sebaran 
ignimbrit Masurai

Penemuan kontak dengan batuan dasar 
yang mengalasi ignimbrit Masurai di bawah Air 
Terjun Sei Hitam di dekat dusun Renah Pelaan 
telah memberikan informasi bukti bahwa 
pengendapan ignimbrit Masurai terjadi secara 
serentak baik ke lereng utara maupun ke 
lereng selatan Masurai. Batuan alas ini berupa 
batupasir halus warna kemerahan dengan tebal 
sekitar 50 cm. Batuan alas yang ditemukan di 
dasar air terjun Sei Hitam ini ditemukan juga di 
endapan yang ada dilereng utara yaitu di Lubuk 
Neruyung dan Sei Mompa dekat dusun Rancan.

Batu pasir halus warna kemerahan ditindih 
oleh endapan batu apung kerikilan, dengan 
ketebalan sekitar 2-3 m. Lapisan batuapung ini 
ditemukan baik di lereng selatan maupun di 
lereng utara. Lapisan batu apung di lereng utara 
lebih tebal dari pada yang di lereng selatan. 
Di atas lapisan batu apung ini diendapkan 
ignimbrit dengan ketebalan sampai 90 meter 
di lereng utara, dan sekitar 60 meter di lereng 
selatan. Baik di lereng utara maupun di lereng 
selatan dapat ditemui bagian ignimbrit yang 
‘terelaskan’ (‘welded’). Di beberapa lokasi, 
bagian ignimbrit terelaskan ini oleh proses 
erosi di bagian yang tidak terelaskan oleh air di 
sungai-sungai mebentuk morfologi air-terjun, 
seperti contohnya, air terjun Lubuk Birah di 
tepi sungai Nilo, air terjun Mompa, dan juga air 
terjun di Lubuk Lempisang di lereng utara; dan 
air terjun Sei Hitam di lereng selatan.

Di Lubuk Neruyung, antara endapan 
ignimbrit dan batuan dari formasi Asai (yang 
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berumur Jura) diselingi oleh endapan aliran 
lava setebal 10m dan batupasir halus merah. 
Adanya batuan aliran lava yang mengalasi 
ignimbrit, sejauh ini, singkapannya hanya 
ditemukan di Lubuk Neruyung. Endapan aliran 
lava ini berhenti di lokasi Lubuk Belibis sedikit 
ke arah hilir dari Lubuk Neruyung. Batuan lava 
ini masih harus diteliti asal usulnya yaitu apakah 
merupakan produk dari gunung Hulu Nilo atau 
dari Masurai. Apakah dari G. Hulu Nilo ataupun 
dari G. Masurai, aliran lava ini menempuh 
jarak sekitar 12 km dari sumbernya. Asal dari 
aliran lava ini perlu ditemukan karena di lokasi 
Sigerincing yang berada di depan dusun Tuo 
yang menghadap ke Masurai ditemukan batuan 
aliran lava tebal, (15m), namun dengan tekstur 
relatif afanitik/halus yang berbeda dibanding 
dengan batuan lava yang ditemukan di Lubuk 
Neruyung porfiritik. 

Pengendapan ignimbrit Masurai memberi-
kan ‘efek bakar’ di alasnya, yang dapat di lihat 
di lereng utara yaitu di Lubuk Sengaje, Lubuk 
Belibis dan Sei Mompa; sedangkan di selatan 
dapat diamati di Sei Hitam. Efek bakar ini di 
beberapa tempat membatasi antara bagian 
bawah yang relatif lepas-lepas (miskin matrik) 
dan bagian atas yang lebih padat baik yang 
terelaskan maupun yang tidak terelaskan. Ba-
gian bawah yang ‘loosed’ di beberapa lokasi 
membentuk gua-gua kecil oleh proses erosi, 
seperti yang dapat diamati di Sei Mompa du-
sun Rancan, dan di Lubuk Tuak, dusun Lubuk 
Birah. Gua gua ini berada di ‘level’ bawah yaitu 
di level awal ignimbrit, yang berbeda dengan 
gua-gua yang terbentuk pada ‘level’ atas yaitu 
di level endapan batuapung yang memisahkan 
dua episode pengendapan ignimbrit (Tebing 
Putih Lubuk Birah, Gua Kebun Jahe Lubuk Birah 
dan Tebing di Sei Mompa dusun Rancan).

Di lokasi Sigerincing, batuan aliran lava tidak 
ditindih oleh ignimbrit. Hal ini dapat diartikan 
bahwa ketika terjadi proses pengendapan ign-
imbrit, aliran ignimbrit tidak melalui Sigerinc-
ing. Informasi ini dapat bermakna bahwa ketika 
ignimbrit terjadi, aliran dari puncak Masurai 
tidak langsung melebar, tapi berupa aliran yang 
relatif lebih terkonsentrasi sepanjang hulu lem-

bah Sisin dan Nilo di lereng utara-baratlaut, 
dan sesampainya di tekuk lereng Masurai yaitu 
di seputaran dusun Sisin, aliran ignimbrit mu-
lai menyebar ke dalam kipas ke arah utara dan 
ke arah timur. Sebaran ignimbrit ini menindih 
batuan alas sesuai morfologi yang ada. Dengan 
ditemukannya aliran lava Sigerincing yang tidak 
tertindih ignimbrit, pola sebaran aliran ignim-
brit di koreksi  di beberapa tempat sehingga 
diperoleh pola sebaran ignimbrit. Sebagai con-
toh, misalnya di Simpang Rancan, di sebelah 
utara jalan ditemukan endapan ignimbrit tebal 
sedang di sebelah selatan relatif sangat tipis, 
sehingga garis sebaran di sesuaikan di geser 
ke utara. Bahkan untuk Dusun Tuo pun tidak 
dilalui oleh aliran ignimbrit. Dengan pola ini, 
endapan yang masuk ke dusun Rantau Jering 
merusapakan aliran kelanjutan dari aliran yang 
masuk ke Rancan dan Sepantai. Hasil kegiatan 
ini dan hasil kegiatan sebelumnya di bulan Ma-
ret 2017, menunjukkan bahwa aliran utama 
ignimbrit berujung di dusun Sepantai. Dari pe-
nelitian terdahulu, di dusun Sepantai ini dite-
mukan batuan alas berupa bongkah-bongkah 
bom vulkanik. Berhentinya aliran di Sepantai 
ini disebebkan oleh adanya halangan dari bukit 
dari formasi Jura di depannya yang terletak 
antara desa Muara Siau dan desa Lubuk Ber-
ingin.

Endapan ignimbrit di sisi selatan dicirikan 
dengan adanya perlapisan (gradasional ?) 
batuapung warna hitam yang berada di atas 
bagian ignimbrit yang terlelaskan. Keberadan 
endapan batuapung warna hitam ini yang 
menjadi nama dari sungai Hitam (Sei Hitam) di 
dusun Renah Pelaan. Ignimbrit yang turun ke 
arah selatan menyusuri lereng sektor selatan-
tenggara, menabrak bukit Muara Madras, dan 
membentuk kipas ke dua arah, aliran kiri, arah 
Renah Pelaan sampai Pematang Pauh; dan arah 
Koto Jaya dan berujung di Rantau Kermas. Bukit 
Muara Madras di selatan G.Masurai yang berada 
di sebelah utara desa Muara Madras menjadi 
penghalang aliran ignimbrit sehingga aliran 
tidak memasuki desa Muara Madras. Bukit 
Muara Madras secara stratigrafi merupakan 
sisa bukit-bukit Pra Masurai. Dari citra, bukit 
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ini nampak mempunyai gawir bukaan ke 
arah utara. Meskipun belum cukup informasi 
yang menguatkan, bukit Muara Madras bisa 
jadi merupakan sisa dari G. Masurai Tua (pra 
Masurai yang saat ini ada): ‘somma Masurai’. 
Pentarikhan untuk menentukan umur Kubah 
Riolit Rantau Suli dan Bukit Muara Madras ini 
perlu untuk memahami sejarah geodinamika 
Sumatra di masa Pra-Masurai ( atau juga Pra- 
Tungkat) 

Di sisi selatan, aliran ignimbrit nampak 
mengikuti lembah-lembah yang ada yang 
ditunjukkan dengan tinggian tinggian yang 
masih nampak tersisa, seperti dusun Renah 
Pelaan, dusun Talang Tembago, desa Rantau 
Suli, Kubah Riolit, dusun Kabu. Di dusun-dusun 
tersebut tidak ditemukan endapan ignimbrit, 
kecuali di lembah-lembah di kanan kirinya. 
Di antara lembah-lembah tersebut, endapan 
batuapung hitam ditemukan di dua tempat 
yaitu di selatan dusun Koto Teguh, Sei Hitam 
dan di barat dusun Pematang Pauh. Endapan 
batuapung warna hitam tersusun atas gelas 
dan merupakan bagian akhir dari pengendapan 
ignimbrit.

Aliran ignimbrit dengan arah awal selatan-
tenggara-utara-baratlaut (NNW-SSE) dapat 
mengindikasikan adanya bukaan yang 
dipengaruhi oleh struktur kelurusan arah 
NNW-SSE yang merupakan arah kelurusan 
yang sejajar dengan Sesar Sumatra. Arah 
Kelurusan ini masih nampak sebagai dinding 
tepi kaldera sisi baratdaya yang tidak berupa 
lengkungan sebagai mana umumnya tepian 
kaldera, namun sebagai potongan garis lurus 
NNW-SSE. Tepian kaldera pada sisi timur dan 
timur laut berupa lengkungan lingkaran yang 
menunjukkan sebuah hasil pembentukan 
kaldera oleh proses amblesan (‘subsidence’) 
yang mengikuti letusan besar Masurai.

Batuan alas yang ditemukan di sisi utara 
dan di sisi selatan Masurai dapat dikorelasikan, 
sedangkan bagian atas sangat tergantung dari 
lokasi per lokasi. Yang membedakan antara 
endapan di lereng utara dan di lereng selatan 
adalah: di selatan terdapat endapan yang 
lebih muda yang menumpang ignimbrit dan 

diperkirakan terjadi pada 21 ribu tahun lalu. 
Endapan ini nampak pada singkapan yang 
terdapat di dusun Koto Teguh.

Hubungan geodinamik G. Masurai dan G. 
Tungkat

Sebagaimana pada penelititan sebelumnya 
(2016), G. Masurai dan G. Tungkat, dari 
pengamatan citra, nampak jelas terletak pada 
kelurusan Timur-Barat (E-W) yang termasuk 
juga dengan G. Tempurung. Citra juga 
menunjukkan adanya sesar yang memotong 
sekaligus G. Masurai dan G. Tungkat. Sesar ini 
nampak terpotong oleh lingkar tepian kaldera 
Masurai sisi Timur. Adanya batu Bersusun di 
Koto Tapus memberikan indikasi adanya  erupsi 
yang dipicu oleh bukaan arah E-W (Lembah 
T, N80E) yang memotong G. Tungkat. Dapat 
diperkirakan bahwa sesar yang memotong 
Masurai ini, yang tentunya berarah menganan 
(dekstral), aktif ketika terjadi bukaan E-W di 
G. Tungkat. Apabila hal ini benar maka ketika 
terjadi reaktifasi sesar itu, yaitu saat terjadi 
aliran Batu Bersusun Koto Tapus, tubuh G. 
Masurai sudah jauh lebih besar dari G. Tungkat. 
Hal ini berarti bahwa, pada masanya, memang 
G. Masurai jauh lebih aktif dari pada G. Tungkat. 

Apabila G. Masurai dan G. Tungkat terletak 
pada struktur (sesar) yang sama, maka 
tentunya kedua gunung tersebut mempunyai 
magma primer yang juga sama. Hasil analisa 
laboratorium dari sampel batuan basalt yang 
diambil dari Masurai (batuan dari G. Masurai 
yang paling basalt) dan Tungkat menunjukkan 
grafik differensiasi yang masih satu garis. Dari 
analisis laboratorium juga nampak bahwa 
batuan G. Tungkat bersifat lebih basa dari pada 
batuan basalt G. Masuri. Proses diferensiasi 
magma Masurai jauh lebih lanjut daripada 
magma Tungkat yang memang dapat dipahami 
oleh adanya reservoir magma di Masurai yang 
lebih besar (minimal seluas kaldera Masurai). G. 
Tungkat yang tidak begitu aktif dapat disebabkan 
oleh tidak adanya reservoir (dangkal) di gunung 
itu. Dengan argumen tersebut, aliran Batu 
Bersusun hanya dapat terjadi apabila sesar 
dekstral E-W Masurai-Tungkat mempunyai 
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kedalaman yang cukup dalam sehingga 
memungkinkan magma Tungkat dapat keluar 
dan membentuk aliran lava batu Bersusun. 
Dari pemikiran ini, disimpulkan bahwa aktifitas 
Masurai dan Tungkat sangat dipengaruhi oleh 
sesar-sesar besar baik yang sejajar dengan 
Sesar Sumatra, maupun sesar-sesar ikutan 
yang berarah kurang lebih Timur-Barat (E-W). 
Sesar NNW-SSE yang mengendalikan awal arah 
ignimbrit nampak pula mempunyai padanan di 
G. Tungkat, yaitu sesar NNW-SSE, (Lembah N),  
yang memotong puncak G.Tungkat, meskipun 
belum diketahui apakah kedua sesar tersebut 
terjadi pada waktu yang relatif sama. Dari 
citra, di G. Tungkat, sesar NNW-SSE memotong  
sesar E-W (Lembah T). Hal ini juga sepadan, 
meskipun tidak berarti sama waktunya, dengan 
kondisi di G. Masurai, yaitu bahwa sesar NNW-
SSE memotong sesar E-W.

Kontak Ignimbrit dan Lava
Dari pengamatan dan pengambilan data 

lapangan yang dilaksanakan pada tahun 2016, 
dan 2017, Gunung Masurai, secara umum, 
hanya memiliki dua jenis endapan, yaitu lava 
dan ignimbrit. Meskipun kedua jenis endapan 
tersebut secara urut-urutan detailnya akan 
terbagi-bagi lagi menjadi litologi-litologi penciri 
kejadian yang berbeda.

Secara urut-urutan, produk awal dari Gunung 
Masurai berupa lava, yang hadir bersamaan 
dengan lahirnya Gunung Tungkat, akibat dari 
zona lemah yang terbentuk dari splay Sesar 
Dikit, yang meneyebabkan magma dari bawah 
permukaan mampu keluar melewati zona 
lemah tersebut. Nantinya setelah menganalisa 
hasil geokimia batuan yang diambil di Gunung 
Masurai dan Gunung Tungkat, intepretasi yang 
di ambil adalah adanya perbedaan kedalaman 
dapur magma dari masing-masing gunung 
tersebut, sehingga menyebabkan pertumbuhan 
Gunung Masurai lebih besar dibandingkan 
dengan Gunung Tungkat. 

Produk berikutnya adalah fase ledakan besar, 
runtuhnya tubuh gunung, hingga pembentukan 
kaldera Gunung Masurai yang dicirikan dengan 
hadirnya endapan ignimbrit pada daerah 

penelitian, baik di sebelah utara dengan umur 
33 ribu tahun yang lalu, berdasarkan hasil 
pentarikhan numerik dengan C-14, dan yang 
berada di sebelah selatan Gunung Masurai 
(daerah Rantau Sulli dan sekitarnya).

Endapan Lava Gunung Masurai langsung 
mengalasi produk berikutnya yaitu endapan 
ignimbrit Gunung Masurai. Hal tersebut 
teramati dari singkapan-singkapan ignimbrit 
di Lubuk Neruyung, Koto Rami, Lubuk Layang, 
dan Talang Asal. Ketidakhadiran ignimbrit pada 
area air terjun Sigerincing, menandakan bahwa 
persebaran ignimbrit endapan Gunung Masurai 
tidak langsung mengalir turun ke utara menuju 
Dusun Tuo, tetapi terlebih dahulu mengalir ke 
barat, untuk kemudian berbelok ke arah utara 
mengikuti lembahan-lembahan tua yang mungkin 
masih tercetak sampai saat ini untuk menyusun 
morfologi daerah sekitar Gunung Masurai.

Pada beberapa lokasi pengambilan data 
singkapan, dapat disusun sebuah kolom 
stratigrafi lengkap tentang endapan ignimbrit 
Gunung Masurai. Seperti pada singkapan di 
Lubuk Sengaje, dan Lubuk Birah, serta beberapa 
lokasi lainnya. Kolom-kolom stratigafi yang telah 
disusun dapat membantu untuk menjelaskan 
urut-urutan kejadian hancurnya tubuh 
Gunung Masurai untuk kemudian membentuk 
Kaldera Gunung Masurai seperti sekarang ini. 
Penjelasan tersebut dapat dilakukan dengan 
memperhatikan keterdapatan beberapa seri 
endapan ignimbrit di lapangan, yaitu dimulai 
dengan adanya endapan pumice flow di bagian 
bawah, kemudian endapan surge, dilanjutkan 
dengan hadir kembali endapan pumice flow, 
kemudian seri ignimbrit awal tidak terlaskan, 
berangsur menjadi ignimbrit terlaskan ke 
bagian atas, diakhiri dengan seri breksi 
batuapung yang relatif lepas-lepas.

Episode paling akhir, yaitu pasca kaldera, 
dari produk endapan Gunung Masurai adalah 
batuan-batuan yang berada di puncak gunung, 
danau Kumbang, dan danau Mabuk. Berupa lava 
andesit-basal, sampel yang didapatkan pada 
semester 2b telah dalam proses pengerjaan 
preparasi di laboratorium. Sayatan tipis, XRF, 
dan ICP-MS dilakukan pada sampel dari puncak 
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Masurai dan danau Kumbang, diharapkan 
mampu menambah data untuk penyusunan 
sejarah geologi pembentukan Gunung Masurai.

Formasi Perem Teluk Gedang
Pengamatan singkapan data juga dilakukan 

pada lokasi fosil Jambi Flora di Teluk Gedang, 
wilayah desa Air Batu. Flora Kepulauan 
Cathaysia dengan umur Permian Awal ini 
terpreservasi dengan sangat baik pada lapisan 
tuf. Kondisi pengamatan dilakukan pada saat 
debit air sungai tinggi, sehingga pengambilan 
data singkapan menjadi sangat terbatas dengan 
alasan keamanan personel. Secara umum, 
singkapan dapat dibagi menjadi tiga bagian 
yaitu, bawah, tengah, dan atas. Pada bagian 
bawah, ditempati oleh endapan tuf tipis yang 
termetakan lemah, menjadi pembawa fosil 
jambi flora, dengan diameter fosil 2 m, tinggi 
mungkin mencapai 4-5 m, teramati hanya 
sekitar 3-4 m karena debit air tinggi. Bagian 
tengah merupakan seri endapan rawa/danau/
transisi. Litologi tersusun dari perlapisan 
batulempung, batulanau, batupasir tufaan, 
dengan sisipan lignit di beberapa bagian, 
teramati lensa-lensa batupasir tertanam pada 
batulempung. Bagian atas merupakan lava 
andesit dengan tekstur porfiritik, dominasi 
feldspar, kompak, terkekarkan intensif.

Intepretasi awal dan secara luas, daerah 
ini merupakan lingkungan darat-transisi 
dengan pengaruh aktifitas busur vulkanik, 
kemungkinan akibat subduksi di selatan 
Kepulauan Cathaysia. Pada mulanya, hutan di 
lingkungan pantai tempat flora ‘Araucarioids” 
hidup, tertutup oleh endapan vulkanik jatuhan, 
kemudian setelah even vulkanik tersebut 
berakhir, dimulailah pengendapan material 
vulkanik transport yang mengisi cekungan pada 
daerah darat – transisi, (danau – rawa), hingga 
kondisi yang memungkinkan terbentuknya 
lignit, fase ini terjadi lebih lama daripada saat 
even vulkanik. Kemudian berikutnya adalah 
aktifitas magma berikutnya yang membentuk 
lava andesit pada bagian atas. Lava andesit 
ini telah dilakukan pengambilan sampel untuk 
analisa sayatan tipis dan geokimia. Diharapkan 

dapat menjawab proses magmatisme dan 
tatanan tektonik saat lava terbentuk. 

Sampel Lava ‘Terbaru’ G. Masurai
Dari hasil pengambilan conto di Puncak 

Gunung Masurai Muda, tepatnya berada di 
komplek Danau Marbuk-Kumbang, ditemukan 
batuan lava andesit basaltik. Batuan ini 
diinterpretasikan sebagai produk erupsi dari G. 
Masurai Muda sehingga berdasarkan morfologi 
serta hubungan dengan batuan lainnya diyakini 
berumur paling muda (erupsi terakhir). Lava 
andesit basaltik sebelumnya juga dijumpai 
pada lereng kaldera sebelah selatan G. Masurai, 
tepat di lembah terbuka sebagai tempat aliran 
lava, namun secara umur dimungkinkan 
lebih tua dari lava andesit basaltik Danau 
Marbuk-Kumbang karena secara morfologi 
dan hubungan dengan batuan yang lainnya 
merupakan bagian dari batuan penyusun 
lereng setelah pembentuka kaldera G. Masurai.

Selain itu, morfologi Danau Marbuk-
Kumbang (dua danau berada di puncak G. 
Masurai Muda) merupakan sebuah danau 
yang terbentuk akibat sisa kawah gunung 
hasil letusan yang terletak sejajar. Hal ini 
menunjukkan bahwa pusat kawah dari letusan 
terakhir G. Masurai terjadi melalui dua kawah 
yang masing-masing memiliki diameter 0,9 km.

20.3. Survei dan Penelitian Stratigrafi dan 
Paleontologi Vertebrata di Cekungan Soa, 
Flores

Penelitian stratigrafi di daerah Wae Bhia telah 
menemukan bukti-bukti baru mengenai sikuen 
Anggota Tuf-Formasi Ola Bula dan Formasi Ola 
Kile. Pada lokasi ini, sikuen anggota Tuf lebih 
lengkap dibandingkan dengan hasil penelitian 
sebelumnya di situs Tangi Talo. Selain Anggota 
Tuf, juga ditemukan perlapisan formasi yang 
lebih tua yakni Formasi Ola Kile. Hasil survei 
lapangan yang cukup penting di Wae Bhia ini 
adalah ditemukannya lapisan tefra baru (tefra 
basaltik) dan endapan danau purba pada 
sikuen Anggota Tuf, Formasi Ola Bula; serta 
tiga lapisan tefra (1 tefra basaltik dan 2 tefra 
dasitik/riolitik) pada sikuen Formasi Ola Kile.
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Pada singkapan di Wae Bhia juga dijumpai 
lapisan tefra dan ignimbrit yang sama dengan 
di situs Tangi Talo, yakni lapisan tefra TTL-T1/
TTL-T2, TTL-T5 dan Ignimbrit Wolosege, 
sehingga sikuen Anggota Tuf di Wae Bhia dan 
di Tangi Talo dapat dikorelasikan menggunakan 
lapisan tefra dan ignimbrit tersebut. Perlapisan 
endapan danau yang posisinya dibawah 
lapisan tefra TTL-T5 berumur 1.27 juta tahun, 
menunjukkan bahwa endapan danau Wae Bhia 
terbentuk sekitar 1.5 juta tahun yang lalu, dan 
saat ini merupakan endapan danau tertua di 
Cekungan Soa maupun bahkan di Pulau Flores.  

Survei lapangan di daerah Solo Rowa 
telah berhasil merekam perlapisan endapan 
danau purba yang tersusun oleh lempung, 
lanau, lapisan diatom, batugamping mikritik, 
batupasir silang-siur dan puluhan lapisan abu 
vulkanik (tefra). Endapan danau di Solo Rowa 
tersebut dapat dikorelasikan dengan endapan 
danau di Mata Menge yang berumur 650 – 510 
ribu tahun yang lalu. 

Survei lapangan di daerah Wulabara, di 
dalam Komplek Kaldera Welas, juga telah 
berhasil merekam perlapisan endapan danau 
purba. Pada lokasi ini, sikuen danau purba 
agak berbeda dengan sikuen danau purba di 
Wae Bhia maupun Solo Rowa. Endapan danau 
di Wulabara tersusun oleh lapisan lanau, 
lempung, lapisan diatom, puluhan lapisan tefra, 
serta lempung batuapung yang merupakan 
endapan lahar (mud flows). Secara umur, 
endapan danau Wulabara tersebut belum 
diketahui, dan kemungkinan endapan danau 
tersebut terbentuk setelah proses letusan yang 

menyisakan Kaldera Welas. 
Kegiatan survei lapangan di daerah 

Maropokot dilakukan dengan metode 
stratigrafi terukur (measured section), dan 
untuk mempermudah dalam pengamatan 
dan pembuatan penampang terukur, lintasan 
geologi di Maropokot dibagi menjadi 5 
lintasan, yakni Maropokot I, II, III, IV dan 
V. Lintasan tersebut terletak disepanjang 
jalan Desa Tonggurambang dan Desa 
Maropokot hingga Pelabuhan Maropokot, 
Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa 
Tenggara Timur. Survei lapangan berhasil 
mengumpulkan informasi-informasi baru 
mengenai stratigrafi Formasi Nangapanda, 
yang secara dominan tersusun oleh lapisan 
tuf dan rombakan volkaniklastik. Selain itu, 
juga dijumpai perselingan antara batupasir 
dan batulempung, serpih, lapisan diatom dan 
batulempung karbonat, yang mengindikasikan 
bahwa Formasi Nangapanda terbentuk pada 
lingkungan laut dangkal-transisi.

Kegiatan penggalian/eskavasi di Mata 
Menge yang dilakukan pada kotak gali (trench) 
32A, 32B dan 32C telah menemukan adanya 
fosil gajah (Stegodon), reptil (Komodo, buaya), 
burung (Aves), katak (Anura), fosil daun, dan 
gastropoda, dengan total jumlah temuan 
mencapai 3523 temuan. Selain fosil juga 
ditemukan alat batu (artefak) sebanyak 45, 
berupa alat serpih (flake) dan bahan alat (core). 

Cekungan Atambua, Timor
Kegiatan survei lapangan difokuskan 

untuk melakukan pengamatan, deskripsi dan 

Gambar Singkapan batuan Formasi 
Ola Kile (atas) dan Anggota Tuf, 
Formasi Ola Bula (bawah) yang 
dijumpai di daerah Wae Bhia.
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pengambilan contoh terhadap perlapisan 
batuan Formasi Noele (QTn) yang berumur 
Plio-Plistosen. Lintasan geologi dibagi menjadi 
Lintasan Sadi (Biaheo, Mota Kopan, Mota 
Sadi, Kopan Hulu dan Raebia) dan Mota Talau 
(Lookeu). Formasi Noele terdiri dari 5 fasies yakni 
1. Fasies batulempung sisipan napal, 2. Fasies 
batulempung ostrakoda, 3. Fasies perselingan 
batupasir dan batulanau, 4. Fasies batulempung 
kalice, dan 5. Fasies batulempung sisipan tuf.

Fasies batulempung sisipan napal (Fasies 
I) diduga diendapkan pada lingkungan 
middle shelf – lagoon. Fasies batulempung 
ostrakoda (Fasies II) diperkirakan diendapkan 
pada lingkungan inner shelf – lagoon. Fasies 
perselingan batupasir dan batulanau (Fasies III) 
diinterpretasikan terbentuk pada lingkungan 
inner shelf – beach. Fasies batulempung kalice 
(Fasies IV) terbentuk pada lingkungan darat 
(terestrial). Fasies batulempung sisipan tuf 
(Fasies V) diendapkan pada lingkungan sungai 
teranyam (braided channel). 

Adapun fasies konglomerat terbentuk 
pada lingkungan sungai. Seri endapan teras 
sungai yang tersingkap pada lokasi Mota 
Sadi VI memunujukkan adanya 6 (enam) seri 
dimana hal tersebut sangat erat kaitannya 
dengan proses pengangkatan (tektonik) yang 
cukup. Kerangka tephrostratigraphy Cekungan 
Atambua terbagi menjadi bagian utara dan 
bagian selatan. Bagian utara cekungan diwakili 
oleh lapisan tuf/tefra yang dijumpai di daerah 
Sadi dimana terdapat 10 lapisan tefra/tuf, yakni 
(dari tua ke muda) Lapisan tefra BHT-01, lapisan 
tefra BHT-02 – BHT-05, Lapsian tefra MKT-01, 
Lapisan tefra Raebia, lapisan tuf Kopan, lapisan 
tuf BNT-01 dan lapisan tuf Sadi. Sedangkan 
bagian selatan cekungan diwakili oleh lapisan 
tefra yang dijumpai di penampang Mota Talau 
(Lookeu), terdiri dari 6 lapisan tefra yakni: 
lapisan tefra MTL-01 sampai lapisan MTL-06. 

Hasil analisa mikropaleontologi memperli-
hatkan adanya kandungan ostrakoda dan fosil 
plangtonik (Orbulina universa d’Orbigny, Glo-
bigerinoides ruber, Globireinoides obliquus 
extremus, Globorotalia acostaensis acostaen-
sis, Orbulina bilobata dan Globigerina prae-
bulloides praebulloides), serta foraminifera 

bentonik kecil (Schlumbergerina alveolini-
formis, (Brady, 1879). Selain mikrofosil, pada 
sedimen Fomrasi Noele juga ditemukan fosil 
moluska. Akumulasi fosil vertebrata umumnya 
dijumpai pada lapisan konglomerat polimik 
dan batupasir kerikilan, yang secara stratigrafi 
posisinya terletak diantara lapisan tuf Kopan 
dan lapisan tuf Sadi. 

Hasil analisa unsur jejak (trace elements) 
dan unsur jarang (rare earth elements) 
menunjukkan tidak adanya perbedaan yang 
signifikan. Namun terdapat anomali nilai 
kandungan stronsium tinggi (fasies napal-
napal pasiran) dan barium yang tinggi (fasies 
perselingan lempung-napal) 

Hasil analisa mineralogi dengan metode XRD 
memperlihatkan kandungan mineral sedimen 
Formasi Noele yang secara umum tersusun oleh 
mineral detrital (kuarsa, plagioklas, muskovit, 
chloritoid), mineral karbonat (kalsit, dolomite, 
ankerit dan siderite) serta mineral lempung 
diantaranya adalah chlorite, kaolin (halloysite, 
dickite) dan smectite (montmorillonite) 

20.4. Ekskavasi Fosil Vertebrata di Daerah 
Tomo, Sumedang, Jawa Barat

Lokasi Lembah Cisaar secara administratif 
berada di sekitar Desa Jembarwangi, Kecamatan 
Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa 
Barat. Survei lokasi potensial dilakukan untuk 
mengetahui litologi (singkapan) mana saja yang 
mengandung fosil vertebrata, yaitu:

a. Dusun Cirendang
Dusun Cirendang berada di Desa 

Jembarwangi. Dusun ini terletak pada lereng 
perbukitan. Bukit-bukit di daerah ini merupakan 
bagian dari lereng punggungan bukit. Litologi 
pada daerah ini berupa perselingan antara 
batulempung, batupasir, serta konglomerat. 
Batulempung berwarna abu-abu, masif. Di 
beberapa tempat terdapat kontak erosional 
dengan konglomerat yang berwarna merah 
kecoklat-coklatan, seperti pada lokasi CSR1. 
Pada batuan konglomerat terdapat kemunculan 
fragmen fosil yang diperkirakan merupakan 
pecahan tulang rusuk/costae.
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Gambar. Kontak erosional antara batulempung abu-abu 
dengan batupasir konglomerat.

b. Gunung Dawuan
Gunung Dawuan sebenarnya merupakan 

bukit di sebelah selatan Dusun Cirendang. 
Bukit ini tersusun oleh batupasir perselingan 
batulempung yang diperkirakan mengandung 
fosil vertebrata. Bagian bawah dari Gunung 
Dawuan berupa batugamping mengandung 
fosil invertebrata. Kemungkinan Batugamping 
ini masuk ke dalam Formasi Kaliwangu dengan 
lingkungan pengendapan berupa laut dangkal 
neritik.

Gambar. Singkapan batugamping mengandung fosil 
invertebrata di kaki Gunung Dawuan.

c. Dusun Cibengkung
Dusun Cibengkung berada di sebelah utara 

Cirendang, dekat dengan Sungai Cisaar. Di 
sini dijumpai singkapan batuan batupasir 
konglomeratan. Pola kerikilnya membundar 
mengindikasikan bahwa ini adalah endapan 
fluviatil. Beberapa fragmen fosil vertebrata 

juga dijumpai di singkapan ini. Berdasarkan 
data-data tersebut maka bisa disimpulkan 
bahwa singkapan batuan di Dusun Cibengkung 
ini sudah memasuki lingkungan pengendapan 
fluviatil/ darat. Formasi batuan penyusun 
batuan batupasir konglomeratan ini 
disimpulkan masuk ke dalam batuan Formasi 
Citalang yang berumur Awal Plistosen. 

Gambar. Singkapan batupasir konglomeratan mengandung 
fosil vertebrata di Dusun Cibengkung

Temuan Fosil Vertebrata
Temuan fosil vertebrata pada ekskavasi 

yang dilakukan di daerah Jembarwangi, Tomo, 
Sumedang tahun 2017 ini berjumlah 11 koleksi 
temuan. Dan terdapat 1 temuan fragmen fosil 
in situ, namun tidak diambil karena kecil dan 
pecah.

Tabel. Temuan fosil vertebrata pada penelitian di Lembah 
Cisaar 2017.

Bovidae 6
Stegodon 2
Fragmen vertebrata 3
Total 11

a. Bovidae
Temuan fosil dari famili Bovidae ini 

berjumlah 6 koleksi temuan, yang terdiri dari 3 
molar, 1 maxilla, 1 metacarpal serta 1 long bone 
fragments. Molar bovidae ini dapat dibedakan 
dengan molar cervidae. Hal ini terlihat dari 
adanya kenampakan “ridge tambahan” 
diantara ridge nya pada setiap molar. Fosil 
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maxilla (CSR2017/F.6) yang diperoleh berasal 
dari temuan warga  di daerah Cirendang, 
sehingga tidak diketahui koordinatnya. 
b. Stegodon

Temuan fosil Stegodon pada penelitian ini 
berjumlah 2 koleksi temuan yang berupa molar 
fragment serta tusk fragment. Molar fragment 
ditemukan oleh warga di Gunung Dawuan yang 
masih termasuk Desa Jembarwangi, sehingga 
tidak diketahui koordinatnya. Molar yang 
ditemukan merupakan fragmen molar bagian 
belakang. Fosil fragmen gading (CSR2017/F.20) 
ditemukan di Dusun Cibengkung, Desa 
Jembarwangi. Kenampakan gading ini dapat 
terlihat dari terdapatnya garis-garis sirkular 
serta garis yang bersilangan pada bagian 
tepinya. Keterdapat garis yang bersilangan ini 
biasanya terdapat pada gading jika dipotong 
tagak lurus arah memanjangnya.
c. Vertebrata yang belum teridentifikasi

Terdapat 3 temuan koleksi vertebrata yang 
belum teridentifikasi. Ketiga temuan tersebut 
berupa bone fragment dengan 1 temuan 
ditemukan di Dusun Cirendang, dan 2 temuan 
di Dusun Cibengkung.
d. Temuan Fosil Invertebrata

Temuan fosil invertebrata pada kegiatan ini 
secara umum bisa dibagi menjadi dua kelompok 
fosil invertebrata, yaitu: Echinodermata dan 
Moluska

20.5. Survei Fosil Invertebrata Daerah Ujung 
Jaya, Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang, Jawa 
Barat

Lokasi survei paleontologi invertebrata 
difokuskan pada daerah dengan singkapan yang 
banyak mengandung fosil moluska, yang secara 
administratif berada di sekitar Desa Ujungjaya, 
Kecamatan Ujungjaya, Sumedang, Jawa Barat.

a. Ujung Jaya 1 (UJ 1)
Lokasi pengamatan ini berada di daerah 

Ujung Jaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten 
Sumedang, Jawa Barat. Berada pada koordinat 
6°42ʹ 38.7ˮ S - 108°5ʹ 19.8ˮ E. Lokasi ini berada 
di sebelah timur Sungai Cipelang. Pada lokasi 
ini terdapat hasil endapan sungai berupa pasir, 

kerikil, dan kerakal. Pada endapan ini ditemukan 
banyak fosil moluska yang diduga merupakan 
hasil transport dari Sungai Cibayawak yang 
mengerosi Formasi Kaliwangu. Di sebelah 
barat Sungai Cipelang terdapat singkapan 
perselingan batupasir dengan ukuran butir 
halus dan konglomerat dengan jurus dan 
kemiringan lapisan N 130°E/45°.

Gambar . Fosil Moluska yang ditemukan pada endapan sungai 
di lokasi UJ 1

b. Ujung Jaya 2 (UJ 2)
Lokasi Ujung Jaya 2 berada di daerah Ujung 

Jaya, Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang, Jawa 
Barat. Berada pada koordinat 6°42ʹ 37.2ˮ S - 
108°5ʹ 6.1ˮ E. Lokasi ini berada di sebuah curug 
kecil. Pada lokasi ini ditemukan fosil ex-situ 
Moluska Voluta scapha Gmelin yang berukuran  
besar. Karena ukurannya besar dan utuh, 
diduga singkapan batuan yang mengandung 
fosil ini tidak jauh dari lokasi UJ 2. Di lokasi ini 
ditemukan juga fragmen tulang vertebrata.

Gambar. Lokasi UJ 2 yang berada di sebuah curug kecil
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Kegiatan Laboratorium
Hasil survei fosil invertebrata di daerah 

Ujung Jaya, Kecamatan Ujung Jaya, kabupaten 
Sumedang, Jawa Barat , dari lima lokasi 
pengamatan yang ada hanya dua lokasi 
pengamatan yang ditemukan fosil moluska 
yaitu pada lokasi UJ 1 dan UJ 2. Di kedua lokasi 
ini fosil Moluska yang ditemukan merupakan 
fosil ex-situ. Diduga fosil Moluska di kedua lokasi 
tersebut berasal dari Formasi Kaliwangu yang 
dierosi oleh Sungai Cibayawak yang merupakan 

anak Sungai Cicacaban.  Keseluruhan sampel 
diambil secara nonsistematis dan berupa hand 
specimen.
Berdasarkan hasil preparasi, deskripsi, dan 
identifikasi yang telah dilakukan, dapat diketahui 
bahwa pada lokasi survei ditemukan sebanyak 
16 variasi spesies moluska yang terdiri dari 15 
spesimen utuh dan 1 spesimen yang berupa 
fragmen. Selain fosil moluska, dari sampel yang 
diambil dilapangan ditemukan juga fosil tulang 
vertebrata yang berupa fragmen di lokasi UJ 2.

Tabel. Identifikasi Fosil Moluska Makro Lokasi UJ 1 Kode Sampel 17 UJ 1

No No Koleksi Nama Fosil Famili Lokasi Jumlah 
Specimen

1 17 UJ 1/F. 1 Fragmen Bivalvia

Ujungjaya, 
Ujungjaya, 
Sumedang. 
(6°42ʹ 38.7ˮ 

S-108°5ʹ 
19.8ˮ E)

1

2 17 UJ 1/F. 2 Ostrea sp. OSTREIDAE 1

3 17 UJ 1/F. 3 Cytherea sp. VENERIDAE 1

4 17 UJ 1/F. 4 Arca nodosa K. Mart ARCIDAE 1

5 17 UJ 1/F. 5 Potamides djajariensis Mart POTAMIDIDAE 1

6 17 UJ 1/F. 6 Bivalvia indet 1

7 17 UJ 1/F. 7 Siphonalia bantamensis Mart 
von Tjikeusik BUCCINIDAE 1

8 17 UJ 1/F. 8 Turritella djajariensis Mart TURRITELLIDAE 1

9 17 UJ 1/F. 9 Natica rufa Born von Sonde NATICIDAE 1

10 17 UJ 1/F. 10 Solarium maximum Phil ARCHITECTONICIDAE 1

11 17 UJ 1/F. 11 Siphonalia bantamensis Mart BUCCINIDAE 1

12 17 UJ 1/F. 12 Turritella cramatensis Mart TURRITELLIDAE 1

13 17 UJ 1/F. 13 Bursa sp. BURSIDAE 1

14 17 UJ 1/F. 14 Turritella terebra Lam TURRITELLIDAE 1

15 17 UJ 1/F. 15 Cerithium sp. CERITHIDAE 1

Metode Pengambilan 
Sampel

Kode 
Lokasi

Kode 
Sampel

Variasi 
spesies Jumlah Spesimen Keterangan

Nonsistematis (Hand 
specimen)

UJ 1 17 UJ 1 14 14 (utuh) 
1 (fragmen) fosil ex-situ

UJ 2 17 UJ 2 1 1 (utuh) fosil  ex-situ

Tabel. Data sampel yang digunakan untuk preparasi fosil moluska
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Tabel. Identifikasi Fosil Moluska Lokasi UJ 2 Kode Sampel 17 UJ 2

No No Koleksi Nama Fosil Famili Lokasi Jumlah Specimen

1 17 UJ 2/F. 1 Voluta scapha Gmelin VOLUTIDAE
Ujungjaya, 
Ujungjaya, 
Sumedang. 
(6°42ʹ 37.2ˮ 
S-108°5ʹ 6.1ˮ 
E)

1

2 17 UJ 2/F. 2 Fragmen tulang 
vertebrata 1

20.6. Penelitian Fosil Vertebrata Di Daerah 
Kabupaten Gresik Dan Kabupaten Mojokerto, 
Jawa Timur

Secara administratif daerah penelitian 
sebagian besar termasuk dalam wilayah 
Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik, 
dan Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten 
Mojokerto, sedangkan daerah lainnya termasuk 
ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Survei 
lapangan direncanakan berlangsung selama 
14 hari kerja, di mulai tanggal 24 Januari - 6 
Februari 2017

Dusun Sumberdadi (daerah Janglot), Desa 
Gunungsari, Kecamatan Dawar Blandong, 
Mojokerto

Lokasi fosil Sumberdadi, ternyata 
masih menyimpan pertanyaan yang masih 
memerlukan jawaban yang hingga kini masih 
terus dilakukan. Keberadaan hominid dengan 
kandungan fosil vertebrata yang sangat potensial 
dari hasil laporan terdahulu (2002). Keberadaan 
hominid daerah Mojokerto masih menjadi 
tanda tanya besar  tentang keberadaannya, 
posisi morfologi dibanding temuan temuan 
yang telah banyak ditemukan di daerah 
Sangiran, Trinil, Ngandong, Sambungmacan 
maupun daerah lain. Dengan temuan fosil 
vertebrata yang relatif  utuh diharapkan lokasi 
Sumberdadi  menjadi kunci pembuka dari 
kebuntuan data ilmu pengetahuan yang masih 
terus dikembangkan hingga kini.

Diawali dengan titik acuan berupa gapura 
pintu gerbang masuk dusun Sumberdadi S 
07o20’12,83”, E 112o23’53,25” merupakan titik 
acuan pembuatan penampang terukur yang 
telah dilakukan sebelumnya yang merupakan 
titik poligon awal. Pada meter ke 100 pertama, 

dijumpai singkapan perselingan konglomerat 
pasiran dan pasir kasar kerikilan  dengan 
ketebalan 20 cm hingga 40 cm. Sepanjang 
jalan masuk dusun merupakan jalur searah 
strike, sedangkan dip/kemiringan lapisan 
berkisar 15o -20o. Dibagian bawah perselingan 
batupasir kerikilan dan konglomerat tersebut 
merupakan bagian dari Formasi Lidah, yang 
merupakan lanau tufaan yang cukup masif dan 
tebal, hal tersebut dijumpai dibagian belakang 
pemukiman penduduk yang berada dibagian 
timur dari jalan masuk dusun Sumberdadi. 

Bekas penambangan pasir urug dan di bagian atasnya 
merupakan peternakan ayam potong yang sejak 2002 berdiri. 
Lokasi fosil vertebrata tepat berada  dibagian bawah kandang 
peternakan ayam dusun Sumberdadi.

Litologi batupasir kasar kerikilan merupakan bagian atas dari 
lapisan pembawa fosil vertebrata tepat di sebelah kandang 
peternakan ayam.
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Berdasarkan pengamatan pada titik lokasi 
S 07o20’39,52”, E 112o23’49,32” merupakan  
titik lokasi penemuan tahun 2002 yang patut 
dipertimbangkan untuk dilanjutkan penggalian 
yang lebih sistematis,  mengingat konsentrasi 
fosil vertebrata sangat melimpah dibandingkan 
dengan daerah lain di wilayah kabupaten Gresik 
dan Mojokerto. 

Lokasi penemuan berada pada titik galian 
(quarry) ketiga, dimana terdapat lubang besar 
bekas penambangan galian tanah pada lokasi 
tersebut dengan ditandai keberadaan kandang 
ayam potong yang hingga kini masih dijumpai 
pada titik  koordinat tersebut diatas. Lokasi 
galian tanah urugan ini terdapat tiga kubangan 
besar yang berada disekitar kandang ayam 
potong, titik penemuan berada pada kubangan 
dibagian paling belakang (timur kandang 
ayam). Sedangkan dua kubangan besar 
berada dibagian tengah dan selatan kandang 
ayam. Lokasi pengamatan ke-empat berada  
pada titik tambang galian urugan tanah yang 
berada dibagian sisi sebelah barat jalan dusun 
Sumberdadi, akan tetapi dibagian tersebut 
tidak dijumpai serpihan permukaan penanda 
adanya konsentrasi fosil pada lapisan potensial 
disekitarnya. Akan tetapi berdasarkan litologi 
yang tampak berupa pasir kerikilan yang mirip 
dengan lokasi  belakang peternakan kandang 
ayam, terdapat lapisan batupasir kerikilan 
berwarna abu abu terang yang memungkinkan 
terkandung fosil vertebrata, akan tetapi 
ketebalan hanya beberapa puluh centimeter 
dan hanya berupa lensa yang mengisi paleo-
topografi  yang memiliki  dimensi  tidak kurang 
dari  2 meter S 07o20’42,35”, E 112o23’38,69”.

Desa Tunjungan, Kecamatan Jetis, Mojokerto
Daerah ini terkenal akan tempat obyek 

wisata waduk Tanjungan yang berada sekitar 
10 km utara kota Mojokerto. Perbukitan yang 
merupakan hutan yang merupakan kawasan 
perhutani ini dan sebagian milik perorangan 
merupakan daerah yang cukup potensial 
ditemukan fosil vertebrata. Berdasarkan 
informasi  penduduk banyak ditemukan pada 
permukaan yang berada dibagian utara waduk 

Tanjungan. Hal ini yang memungkinkan dilakukan 
penggalian untuk mengetahui arah sebaran 
dan letak konsentrasi fosil  vertebrata yang 
memungkinkan ditemukan tengkorak manusia 
purba spesies  dari Homo modjokertensis 
S 07o23’02,83”, E 112o24’04,10”. Singkapan 
batupasir sedang hingga halus berstruktur 
laminasi dan silang siur dijumpai dibagian 
selatan waduk ke arah timur dari lokasi tempat 
parkir kendaraan tempat wisata, jalan setapak 
tersebut melingkari hingga menuju kearah 
gerbang pintu masuk loket wisata. Litologi 
setempat yang dijumpai disisi selatan waduk 
cukup seragam pelamparannya yang mengarah 
ke selatan, kemiringan pada sisi selatan waduk 
relatif rendah sehingga pelamparannya cukup 
luas dibagian selatan.

Lokasi Tanjungan sebelumnya belum 
pernah dilaporkan adanya temuan fosil 
vertebrata (Duyfjes, 1936),  akan tetapi pada 
observasi kegiatan ini ditemukan beberapa 
pecahan gigi dan tulang belulang yang berada 
dibagian utara waduk Tanjungan, sehingga 
informasi oleh penduduk merupakan informasi 
penting mengenai sebaran dan temuan yang 
diidentifikasi berupa gigi rusa, babi, dan bovid, 
bahkan dimungkinkan bisa ditemukan juga 
adanya hominid. Hal  ini  masih perlu dilakukan 
penggalian lebih lanjut untuk  mengetahui 
keberadaan fosil vertebrata daerah Tanjungan 
dan sekitarnya.

Litologi batupasir berukuran sedang hingga halus dengan 
struktur silang siur dan perlapisan menghalus ke atas dibagian 
selatan waduk Tanjungan.
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Dusun Bangeran, Desa Suru, Kecamatan Jetis, 
Mojokerto

Daerah ini terbentuk dari perbukitan 
bergelombang type sedang yang memanjang 
dari timur  hingga barat yang merupakan 
jajaran perbukitan kendeng hingga daerah 
Sangiran (Sragen) Jawa Tengah. Desa ini S 
07o22’07,85”, E 112o25’52,18” yang berada 
dibagian rendahan yang dikelilingi perbukitan 
Kendeng (G. Pedot, G. Wungkal dsb). Desa Suru 
tersusun oleh litologi  pasir kerikilan dan dan 
konglomerat pasiran tipis yang melampar luas 
didaerah Dusun Bangeran. Menurut Duyfjes 
(1936) daerah ini banyak ditemukan fosil 
vertebrata dibagian utara dan selatan desa, 
sedangkan pada saat kegiatan berlangsung, 
kondisi topografi maupun situasi sudah 
banyak berubah dan beralih fungsi sehingga 
pengamatan mengalami kesulitan untuk 
mengetahui keberadaan dibagian selatan desa, 
karena banyaknya pemukiman dan peternakan 
sapi yang banyak dan hampir setiap penduduk 
memiliki usaha pertanian dan peternakan 
seperti ini  karena litologi mendukung 
tersedianya sumber air S 07o22’06,51”, E 
112o26’40,32”. 

Litologi batupasir kerikilan yang merupakan lapisan pembawa 
fosil vertebrata dijumpai dibagian timur desa Suru.

Fasies darat Formasi Pucangan (menurut Duyfjes) ditandai 
batupasir dengan fragmen moluska.

20.7. Penelitian Paleontologi Invertebrata 
Daerah Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, 
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat  

Kegiatan Penelitian Paleontologi Invertebrata 
Daerah Tambaksari, Kec. Tambaksari, Kab. 
Ciamis, Jawa Barat merupakan salah satu 
kegiatan yang dapat mendukung program 
tersebut. Kawasan situs ini merupakan 
kawasan yang mengandung tinggian geologi 
kuarter yang berumur Pliosen Tengah (2 juta 
tahun yang lalu). Berdasarkan kajian pustaka 
yang telah dilakukan, diketahui bahwa fosil 
invertebrata terdapat pada Formasi Tapak 
dan Formasi Halang (Kastowo, 1996). Kegiatan 
penelitian lapangan ini berlangsung selama 14 
hari, di mulai tanggal 27 April – 10 Mei 2017. 

Secara umum bentang alam (morfologi) 
di wilayah Tambaksari pada pengamatan 
lapangan, memperlihatkan kondisi dataran 
bergelombang. Kondisi bentang alam seperti 
ini, apabila diklasifikasikan menggunakan 
Sistem Desaunettes, 1977 (Todd, 1980), 
yang berdasarkan atas besarnya prosentase 
kemiringan lereng dan beda tinggi relief suatu 
tempat, maka wilayah ini terbagi atas dua 
satuan morfologi yaitu:

• Satuan morfologi dataran
• Satuan morfologi bergelombang landai
Dalam kegiatan ini, terdapat empat sungai 

yang dilakukan penelitian paleontologinya 
yaitu Sungai Cihonje, Sungai Cisodong, Sungai 
Cisanca, dan Sungai Cijulang. Sungai Cihonje 
merupakan sungai stadia muda, tebing-
tebing sungainya berupa batupasirhalus yang 
diduga masih bagian dari Formasi Cijulang 
yang berumur Pleistosen. Sungai kedua yang 
diteliti adalah Sungai Cisodong. Sungai ini juga 
menunjukkan stadia muda. Di sini dijumpai 
lapisan-lapisan mengandung lignit/ batubara 
muda dan lapisan-lapisan batuan sedimen 
mengandung fosil-fosil moluska. Tebing dan 
badan sungai disusun oleh batulempung 
sampai batupasir halus yang juga diduga masih 
bagian dari Formasi Cijulang berumur Plistosen. 
Perlapisan batuan menunjukkan strike/dip 
N207oE/7. Kecilnya nilai dip atau kemiringan 



174

Penelitian Kebumian

mengakibatkan ketebalan batuan di sungai 
ini sukar untuk diukur. Sungai ketiga adalah 
Sungai Cisanca. Sungai ini menjadi lokasi yang 
dikaji karena dalam peta geologi menunjukkan 
adanya sebaran fosil invertebrata, selain itu 
sungai ini juga dikenal karena pada tahun 1999 
ditemukan fosil gigi lepas incisor hominin hasil 
ekskavasi tim gabungan (Kramer, dkk 2005).  
Sungai yang ke empat adalah Sungai Cijulang. 
Sungai ini merupakan muara dari sungai-sungai 
yang mengalir di daerah telitian. Tubuh batuan 
di kanan kiri sungai tidak bisa dikenali karena 
sudah tertutup aluvial masa sekarang. 

Berdasarkan preparasi yang telah dilakukan 
diperoleh empat spesimen fosil moluska yang 
terdiri dari Gastropoda dan Bivalvia. Banyak 
fosil yang mengalami kerusakan dan sebagian 
berada pada tubuh batuan yang keras dan 
kompak sehingga tidak dapat dipreparasi.

Tabel. Hasil Identifikasi Fosil Moluska (Gastropoda dan 
Bivalvia) yang ditemukan di Sungai Cisanca, Tambaksari, Jawa 
Barat

No No 
Koleksi Nama Fosil Famili Lokasi Jumlah 

Specimen

1 17 T1 Viviparus sp. VIVIPARIDAE Sungai 
Cisanca, 

Tambaksari,  
(7°14ʹ 

24.1493ˮ 
S - 108° 33ʹ 
4.9090ˮ E)

1

2 17 T3 Placuna sp. PLACUNIDAE 1

3 17 T4 Melania sp. THIARIDAE 1

4 17 T5 Nassarius sp. NASSARIIDAE 1

Kegiatan Identifikasi Koleksi SMP N 1 
Tambaksari dan Museum Tambaksari

Selain kegiatan pengamatan geologi dan 
paleontology di lapangan, Tim Peneliti Museum 
Geologi juga melakukan kegiatan identifikasi 
koleksi, penataan dan pendataan koleksi, serta 
pelabelan koleksi yang diperagakan di SMPN 1 
Tambaksari dan Museum Tambaksari. Koleksi 
yang berada di SMP N 1 Tambaksari berjumlah 
165 yang terdiri dari fosil invertebrata, fosil 
vertebrata, fosil kayu, dan artefak. Sedangkan 
koleksi yang berada di Museum Tambaksari 
berjumlah 170 koleksi yang terdiri dari fosil 
invertebrata, fosil vertebrata, dan artefak. 
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu 

penyebaran informasi tentang jenis-jenis fosil 
yang ada di SMPN 1 Tambaksari dan Museum 
Tambaksari untuk keperluan edukasi.

Berdasarkan analisis kandungan moluska air-
tawar dan marin, serta didukung oleh analisa 
litologi dari Formasi Cijulang Sepanjang Sungai 
Cihonje-Cisodong yang berumur Plistosen 
maka lingkungan pengendapan di bagian awal 
diendapkan pada lingkungan air tawar dengan 
dijumpainya lapisan masif Corbicula javana 
yang hidup di perairan air tawar. Lingkungan 
pengendapan air tawar ini juga didukung 
dengan dijumpainya fosil-fosil vertebrata di 
lapisan batuan setelah lapisan batuan yang 
mengandung moluska air tawar Corbicula 
javana. Moluska air tawar secara variasi lebih 
sedikit dibanding variasi moluska marin. Secara 
tampilan moluska air tawar lebih sederhana 
dibanding moluska marin baik dari segi asesoris 

maupun warnanya.
Oleh karena itu, 

berdasarkan besarnya 
presentase kemiringan 
lereng dan beda tinggi 
reliefnya, bentang alam 
di lokasi penelitian 
terbagi atas dua satuan 
morfologi yaitu, Satuan 
morfologi dataran 
dan Satuan morfologi 
bergelombang landai. 

Pada lokasi penelitian disusun oleh batuan 
berupa batupasir halus, batulempung, dan 
aluvial. Dan didapatkan 4 spesies fosil moluska 
yaitu Viviparus sp., Placuna sp., Melania sp., 
dan Nassarius sp. yang ditemukan di lokasi 
Sungai Cisanca. 

Berdasarkan analisis kandungan moluska 
air tawar dan marin, serta didukung oleh 
analisis litologi dari Formasi Cijulang Sepanjang 
Sungai Cihonje-Cisodong yang berumur 
Plistosen maka lingkungan pengendapan di 
bagian awal diendapkan pada lingkungan air 
tawar yang kemudian terjadi transgresi yang 
mengakibatkan lingkungan pengendapan 
berubah menjadi transisi-marin.
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20.8. Ekskavasi Dan Penelitian Fosil Vertebrata 
Di Formasi Kaliglagah, Bumiayu, Brebes, Jawa 
Tengah 

 
Lokasi ekskavasi terletak diwilayah 

Kecamatan Tonjong bagian barat dan 
Kecamatan Bantarkawung bagian timur, 
Kabupaten Brebes. Kesampaian lokasi dapat 
dicapai dengan menggunakan kendaraan roda 
empat dan diteruskan melalui jalan setapak 
sampai lokasi penelitian.

Pada penelitian ekskavasi kali ini dilakukan 
pembuatan trench di Kali Cisaat dengan 
koordinat 7o9'42,69" LS dan 108o57' 32,30" BT. 
Pembuatan trench pada lokasi ini dilakukan 
untuk menemukan fauna vertebrata darat 
pertama yang migrasi ke Jawa, yakni pada 
litologi batulempung hitam. Hal ini terlihat dari 
penemuan fosil Geoemydidae (BA2017/F.35) 
secara utuh dan in situ pada litologi ini. Selain 
itu, lapisan ini merupakan lapisan batulempung 
hitam yang pertama terendapkan dari beberapa 
lapisan batulempung hitam yang ada di lokasi 
ini.

Dari hasil kegiatan ekskavasi ini diperoleh 
7 unit perlapisan batuan di lokasi, dari atas ke 
bawah sebagai berikut:
a. Unit 1

Unit ini merupakan endapan tanah berwarna 
coklat yang memiliki ketebalan bervariasi dari 5 
cm hingga 12 cm.
b. Unit 2

Unit ini merupakan lapisan batulanau yang 
memiliki ketebalan 15-20 cm. Pada lapisan ini 
tidak ditemukan fosil.
c. Unit 3

Unit ini merupakan lapisan batupasir 
dengan ketebalan +15 cm. Pada lapisan ini 
tidak ditemukan fosil.
d. Unit 4

Unit ini merupakan lapisan batulanau yang 
memiliki ketebalan +20 cm. Pada lapisan ini 
tidak ditemukan fosil.
e. Unit 5

Unit ini merupakan lapisan batupasir 
berukuran pasir halus. unit ini memiliki 
ketebalan bervariasi dari 10 cm hingga 28 cm. 

Pada lapisan ini tidak ditemukan fosil.
f. Unit 6

Unit ini merupakan lapisan perselingan 
batupasir-batulanau yang berwarna abu-
abu. Pada lapisan batupasir memiliki warna 
yang lebih cerah dibandingkan dengan warna 
lapisan batulanau. Unit ini memiliki ketebalan 
28 – 40 cm. Pada lapisan ini tidak ditemukan 
fosil. Pada lapisan ini diambil sampel batuan 
dengan kode P1.
g. Unit 7

Unit ini merupakan lapisan batulempung 
berwarna hitam dengan ketebalan +65 cm. 
Pada lapisan ini ditemukan kumpulan fosil yang 
diinterpretasi sebagai fauna darat pertama yang 
mencapai Jawa. Pada lapisan ini ditemukan 
fauna vertebrata maupun invertebrata. Temuan 
fosil invertebrata berupa fosil sulcospira dan 
viviparus yang merupakan freshwater mollusk, 
sedangkan temuan fosil vertebrata berupa 
fosil Geoemydidae, Hippopotamus simplex, 
vertebrata kecil serta gavialis. Selain itu juga 
ditemukan fosil tumbuhan berupa cetakan 
daun.

Gambar. Fosil phallanx Hippopotamus simplex pada 
batulempung hitam.

Pada unit 7 juga dilakukan kegiatan sieving 
baik pada sedimen halus maupun kasar. 
Sieving kasar dilakukan dengan metode dry 
sieving (pengayakan kering), sedangkan sieving 
halus dilakukan dengan metode wet sieving 
(pengayakan basah). Proses pengayakan ini 
dilakukan di Kali Glagah. Total koleksi temuan 
fosil vertebrata pada ekskavasi ini sebanyak 20 
temuan.
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Selain berasal dari hasil ekskavasi dan 
pengamatan lokasi, fosil yang diperoleh pada 
kegiatan ini juga berasal dari hasil temuan 
warga. Warga yang berjumlah 3 orang 
menemukan fosil di sekitar lokasi penelitian 
yang kemudian disimpan di rumah mereka. 
Pada kesempatan ini, dengan sukarela mereka 
memberikan temuannya/ menghibahkannya ke 
Museum Geologi untuk disimpan dan diteliti. 
Koleksi temuan yang dihibahkan berjumlah 20 
koleksi dan diserahterimakan oleh Pak Sodikin 
sebagai wakil warga masyarakat. Temuan fosil 
dan batuan secara keseluruhan baik dari hasil 
kegiatan survey maupun ekskavasi berjumlah 
465 yang terdiri dari 125 temuan fosil 
vertebrata, 329 temuan fosil invertebrata, 2 
temuan fosil tumbuhan, dan 9 koleksi batuan.

a. Fosil Vertebrata
Dari 125 temuan fosil vertebrata, terbagi 

sebagai berikut:

Tabel. Temuan fosil vertebrata

Mamalia

Proboscidean

Sinomastodon bu-
miajuensis 2

Stegodon trigono-
cephalus 8

tulang 1

Hippopotami-
dae

Hippopotamus sim-
plex 7

Hippopotamus sp. 5
Bovidae 9
Cervidae 7

Rhinocerot-
idae

Rhinoceros 
sondaicus 4

Reptilia
Crocodilia

tulang 2
Gavialis 2

 Geoemydi-
dae 21

Osteich-
thyes   2

fragmen 
vertebrata

 small carnivore 1

 small vertebrate 2

 vertebrate 52

Total 125

Gambar. Beberapa fosil vertebrata yang ditemukan selama 
kegiatan (a) Sinomastodon bumiajuensis, (b) Hippopotamus 
simplex, (c) Rhinocerotidae, dan (d) Osteichthyes

a

b

c

d
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b. Fosil Invertebrata
Keseluruhan temuan fosil invertebrata yang berjumlah 329 terdiri dari 249 fosil utuh dan 80 

berupa fragmen.

Tabel. Temuan Fosil Invertebrata
Kelas Family Species Jumlah

Gastropoda

Buccinidae
Siphonalia paradoxica inermis Oostingh 1
Siphonalia paradoxica crassikostata Martin 1

Cancellariidae Cancellaria sp. 1F
Conidae Conus sp. 1F

Nassariidae
Nassarius (Alectrion )vanesi Oostingh 6
Nassarius sp. 2

Marginellidae Marginella (Prunum) tegalensis Oostingh 2
Muricidae Thais (Cymia) kostata 1

Thiaridae

Brotia oppenoorthi exserta Oostingh 5 + 4F
Brotia oppenoorthi typica Oostingh 4
Brotia oppenorthi 1
Brotia sp. 1
Sulcospira feoda Lea 56 + 4F
Sulcospira testudinaria convexa Oostingh 5 + 2F
Sulcospira testudinaria subangulifera Oostingh 2 + 1F
Tarebia favida Dunker 1
Tarebia granifera Martin 88+ 6F

Naticidae
Natica aurantia 3 + 8F
Natica zebra Lamarck 3
Naticarius plicatella 1F

Tornidae Sigaretornus planus 1
Turbinidae Turbo sp. 1
Turridae Pleurotoma sp. 2

Turritellidae

Turritella acuticarinata 2
Turritella djadjariensis Mart 3
Turritella javana 3
Turritella simplex 7 + 2F

Viviparidae Viviparus javanicus 3
Gastropoda indet  3

Bivalvia

Anomiidae Anomia sp. 4+3F

Arcidae
Arca sp. 1F
Arca nodosa 1

Corbulidae
Corbula sp. 14 + 25F
Corbula socialis K. Mart 1
Corbula cheribonensis Oostingh 3

Nuculanidae Nuculana sp. 8 + 3F

Ostreidae
Ostrea (Ostrea) tegalensis. 1
Ostrea clamydoides 1

Pectinidae Pecten sp. 1F

Unionidae
Elongaria orientalis Lea 3 + 12F
Elongaria sp. 1

Veneridae Paphia sp. 1
Bivalvia indet  4 + 3F

Crustacea   2F
Total 249 + 80F
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Gambar. Beberapa fosil invertebrata yang ditemukan selama kegiatan (a) Nassarius (Alectrion) vanesi Oostingh, (b) 
Turritella javana, (c) Anomia (Anomiidae), dan (e) Tarebia granifera Martin.

Fosil Tumbuhan
Fosil tumbuhan yang ditemukan berada 

pada 2 lokasi, yakni pada lokasi ekskavasi 
di batulempung hitam, serta pada BA51 di 
batupasir. Pada lokasi ekskavasi bentuk daun 
yang ditemukan diperkirakan dari jenis dikotil, 
dimana bentuknya menyirip. Sedangkan pada 
lokasi BA51 diperkirakan berjenis monokotil 
yang bentuk daunnya sejajar.

Gambar. Fosil daun yang ditemukan di lokasi penelitian.

Batuan
Penelitian batuan difokuskan kepada 

singkapan di kali cisaat yang paling prospek dan 
paling banyak mendapatkan fosil vertebrata 
dan invertebrata. Terdapat juga batuan di area 
yang lain diambil karena menarik dan disimpan 
sebagai koleksi di storage Museum Geologi. 

Dengan demikian, temuan fosil maupun 
batuan pada kegiatan ekskavasi dan penelitian 
fosil di Bumiayu ini berjumlah yang terdiri 
dari 125 temuan fosil vertebrata, 329 temuan 
fosil invertebrata, 2 temuan fosil tumbuhan, 
dan 8 koleksi batuan. Temuan fosil pada 
lokasi ekskavasi diperkirakan merupakan 
tempat fauna tersebut mati dan mengalami 
proses pemfosilan (in situ). Ada 3 unit fauna 
vertebrata di lokasi penelitian, yakni Fauna 
Satir, Fauna Cisaat dan Fauna Trinil H.K. Di sisi 
lain, Sinomastodon bumiajuensis hidup dari 
rentang Fauna Satir hingga Fauna Cisaat dan 
Rhinoceros sondaicus hidup dari rentang Fauna 
Cisaat.
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PEMETAAN 21
Beberapa kegiatan yang dilakukan pada 

pemetaan pada tahun anggaran 2017 antara 
lain:

21.1. Pemetaan Geologi Inderaan Jauh Skala 
1 : 50.000

Informasi  geologi memerlukan  pembaharuan 
secara berkala mengingat hal ini secara tidak 
langsung berkaitan dengan kepentingan 
pembangunan nasional dan industri. Informasi 
geologi disuatu wilayah dapat digunakan 
sebagai acuan dalam perencanaan eksplorasi 
sumberdaya geologi maupun pengembangan 
wilayah serta mitigasi kebencanaan geologi.

Badan Geologi telah melaksanaan pemetaan 
geologi hasil interpretasi citra inderaja 
tahun 2010 – 2015. Hasil pemetaan tersebut 
merupakan dasar bagi pemetaan geologi 

inderaan jauh skala 1 : 50.000. Pada tahap ini, 
peta geologi hasil interpretasi digunakan sebagai 
peta dasar dalam menentukan rencana lintasan 
dan titik – titik pengamatan. 

Lokasi pemetaan tahun 2017 berada 
di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Kalimantan Barat. 

Salah satu isu strategis yang ada di daerah 
pemetaan adalah penyebaran Formasi Paciran 
sebagai bahan baku semen. Kegiatan Pemetaan 
dapat mengidentifikasi sebaran batugamping 
yang ada di daerah Rembang dan sekitarnya. 
Hasilnya dimonitoring langsung oleh Wakil 
Menteri ESDM. Kegiatan pemetaan merupakan 
bagian dari studi geologi komperehensif sesuai 
arahan Presiden 31 Maret 2017 sebagai tindak 
lanjut hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) tahap I.

Tim Geologi Komperehensif melaporkan hasil kegiatan kepada Wamen ESDM
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Kegiatan pengecekan lapangan dalam 
pemetaan meliputi pengamatan berbagai aspek 
geologi suatu singkapan batuan (stratigrafi 
dan struktur geologi) termasuk morfologi. 
Pemotretan singkapan dan morfologi 
dilakukan untuk dokumentasi. Jika diperlukan 
pada singkapan yang mewakili juga dilakukan 
pengambilan contoh satuan batuan terpilih 
atau satuan batuan yang merupakan satuan 
kunci untuk korelasi antar satuan batuan. 
Setelah dilakukan pengecekan lapangan, data 
yang diperoleh kemudian diolah dan disusun 
sesuai standar Petunjuk Teknis Penyajian Peta 
Geologi Inderaan Jauh Skala 1:50.000. Hasilnya 
adalah 16 lembar peta sebagai berikut:

1. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 
1:50.000 lembar Rembang 

2. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 
1:50.000 lembar Blora

3. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 
1:50.000 lembar Kragan 

4. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 
1:50.000 lembar Randublatung 

5. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 1:50.000 
lembar Jatirogo 

6. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 1:50.000 
lembar Cepu 

7. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 1:50.000 
lembar Bancar

8. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 1:50.000 
lembar Tuban

9. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 1:50.000 
lembar Sambas

10. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 1:50.000 
lembar Galing

11. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 1:50.000 
lembar Singkawang

12. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 1:50.000 
lembar Salamantan

13. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 1:50.000 
lembar Bengkayang

14. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 1:50.000 
lembar Sungai Duri

15. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 1:50.000 
lembar Capkala

16. Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 1:50.000 
lembar Karangan

Salah Satu contoh Peta Geologi Inderaan Jauh Skala 1 : 50.000   Lembar Bancar
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21.2. Kebijakan Satu Peta

Kebijakan Satu Peta (KSP) adalah arahan 
strategis dalam terpenuhinya satu peta yang 
mengacu pada satu referensi geospasial, satu 
standar, satu basis data dan satu geoportal 
pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 
atau sesuai yang tercantum dalam rencana 
aksi percepatan pelaksanaan KSP tahun 2016–
2019. Ketua tim percepatan adalah Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian, sedangkan 
ketua tim pelaksana adalah Badan Informasi 
Geospasial (BIG).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 
tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian 
Peta Skala 1 : 50.000, Badan Geologi menda-
patkan tugas sebagai Walidata Peta Geologi. 
Pada tahun 2017 PSG menyelesaikan proses in-
tegrasi Peta Geologi skala 1 : 100.000 di Pulau 
Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. 

Kegiatan yang dilakukan meliputi 
pengecekan lapangan di daerah Sumatera 
Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Tenggara. 
Hasil pengecekan merupakan masukan bagi 
perbaikan peta geologi skala 1 : 100.000. 
Setelah itu, hasilnya diintegrasikan dengan peta 
dasar yang dikeluarkan oleh Badan Informasi 
Geospasial. Dalam proses integrasi, Kemenko 
Perekonomian dan BIG melaksanakan klinik 
peta untuk memonitor perkembangan yang 
telah dilakukan oleh PSG.

Kriteria integrasi mencakup kesesuaian 
terhadap peta dasar/citra satelit, konsistensi 
topologi dan konsistensi atribut. Atribut peta 
yang dibuat harus mengacu kepada Kode Unsur 
Geografi Indonesia (KUGI) sehingga dapat 
dihubungkan dengan peta tematik lainnya. 
Setelah menyelesaikan perbaikan sesuai saran 
dari tim verifikator, PSG menyelesaikan proses 
integrasi dan ditandai dengan penyerahan 
berita acara kegiatan integrasi. 

21.3. Penyusunan Peta Geologi Skala 1 : 50.000

Penyusunan Peta Geologi Skala 1 : 50.000 
dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data 

hasil kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya. 
Peta yang disusun adalah Peta Geologi skala 
1:50.000 Lembar Wonosari dan Lembar 
Panengahan. Peta Geologi Lembar Wonosari 
disusun bersama dosen Departemen Teknik 
Geologi, Universitas Gadjah Mada. 

Peta Geologi skala 1 : 50.000 Lembar 
Wonosari memiliki nilai strategis sebagai 
acuan bagi mahasiswa jurusan teknik geologi 
yang melakukan kuliah lapangan di daerah 
Bayat. Peta Geologi lainnya adalah Peta 
Geologi Skala 1 : 50.000 Lembar Panengahan 
yang merupakan peta geologi pertama yang 
mengadopsi satuan volkanostratigrafi sehingga 
dapat menggambarkan produk dari aktivitas 
gunung api. 

21.4. Akuisisi Data Airborne Magnetik dan 
Radiometri Blok Ubrub, Papua

Informasi keberadaan potensi sumber daya 
geologi di daerah Papua sangatlah penting 
dan strategis bagi para investor lokal maupun 
asing. Untuk mendapatkan informasi tersebut 
maka Badan Geologi melakukan Survei 
Geofisika Udara Resolusi Tinggi Magnetik dan 
Radiometri. Peralatan yang digunakan adalah 
Fluxgate magnetometer dan Spektrometer 
serta menggunakan pesawat rotary wings/
helicopter.

Pengerjaan akuisisi data airborne magnetic 
dan radiometri dapat mencakup area luas, 
medan topografi terjal, daerah rawa-rawa 
(swampy) dan sulit dijangkau (remote), 
dalam waktu relatif cepat, murah, dan ramah 
lingkungan. Hasilnya akan mampu mengetahui 
sifat fisika batuan, struktur geologi serta kondisi 
bawah permukaan hingga kerak bumi.

Survei udara magnetik dan radiometri pada 
tahun 2017 dilakukan di  Blok Ubrub, Papua. 
Daerah terpilih merupakan daerah yang tingkat 
tektoniknya sangat komplek akibat tumbukan  
tepi utara Lempeng Australia yang bergerak ke 
utara dengan Lempeng Pasifik yang bergerak 
ke barat yang memunculkan batuan-batuan 
ultramafik. Blok Ubrub merupakan kelanjutan 
pemetaan di sepanjang perbatasan (cross 
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border) dengan Papua Nugini, berikut juga 
ditampilkan koordinat dari Blok Ubrub.

Tabel. Koordinat Blok Ubrub, Papua

BLOK UBRUB 

Titik Easting Northing

1 140.94723 -3.55368
2 140.16344 -3.55368
3 140.16344 -4.06087
4 140.19984 -4.06087
5 140.19984 -3.99981
6 140.33503 -3.99981
7 140.33503 -4.37040
8 140.90000 -4.37040
9 140.90000 -4.58500

10 140.94723 -4.58500
11 140.94723 -3.55368
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PUBLIKASI 
BADAN 22
22.1.  Peta

Atlas Peta Potensi Sumber Daya Geologi, 
penyusunan Buletin Sumber Daya Geologi

Penyusunan atlas bertujuan untuk 
menyediakan buku yang merangkum peta 
data potensi sumber daya geologi di seluruh 
daerah di Indonesia, yang dapat digunakan 
dengan mudah oleh masyarakat. Atlas 
tersebut berisikan Peta Potensi Sumber Daya 
Geologi di seluruh Kabupaten di Indonesia 
yang dikelompokkan menjadi 6 Atlas, masing-
masing berjudul :

1. Atlas peta potensi sumber daya geologi 
seluruh kabupaten di Pulau Sumatera, 
(buku 1 dan buku 2).

2. Atlas peta potensi sumber daya geologi 
seluruh kabupaten di Pulau Jawa

3. Atlas peta potensi sumber daya geologi 
seluruh kabupaten di Pulau Kalimantan

4. Atlas peta potensi sumber daya geologi 
seluruh kabupaten di Pulau Sulawesi

5. Atlas peta potensi sumber daya geologi 
seluruh kabupaten di Pulau Bali dan 
Pulau Nusa Tenggara

6. Atlas peta potensi sumber daya geologi 
seluruh kabupaten di Kepulauan Maluku 
dan Pulau Papua

Gambar. Sampul Atlas Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi
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Peta Terbit Zona Kerentanan Gerakan Tanah
Gerakan tanah merupakan peristiwa 

alam yang seringkali membawa bencana 
dan kerugian yang tidak sedikit, baik berupa 
harta benda maupun jiwa manusia. Lebih-
lebih kondisi alam Indonesia dengan faktor-
faktor penyebab geologi, klimatologi yang 
sangat dominan menjadikan beberapa wilayah 
Indonesia rawan akan bencana alam gerakan 
tanah.

Sebagai tindak lanjut untuk mengetahui 
daerah-daerah yang rawan terhadap kejadian 
bencana alam gerakan tanah, maka perlu 
dibuat peta zona kerentanan gerakan tanah. 
Peta tersebut memberikan informasi awal 
tentang tingkat kerentanan gerakan tanah 
suatu daerah untuk terkena gerakan tanah. 
Hal ini sangat penting dalam upaya mitigasi 
bencana alam gerakan tanah serta untuk acuan 
dalam perencanaan umum tata ruang di daerah 
ini.Dengan peta tersebut diharapkan dapat 
dipergunakan sebagai data dasar dan informasi 
dalam perencanaan dan pengembangan 
wilayah. Selain itu dapat berguna untuk 

meningkatkan kewaspadaan masyarakat 
terhadap bahaya gerakan tanah yang dapat 
terjadi setiap saat. 

Peta PZKGT Jumlah Keterangan
Skala 1 : 1.000.000 
terbit 3 Sumut, Sumbar, 

Sulsel

Skala 1 : 500.000 
terbit 3

Jawa Bag. Barat, 
Tengah, dan Bag. 
Timur

Skala 1 : 250.000 
terbit 15 Skala Provinsi

Skala 1 : 100.000 
terbit (Skala Lembar 
tematik Peta Geologi 
)

33 Tersebar di seluruh 
Indonesia

Selesai Pemetaan 
Rinci (Skala Lembar 
tematik Peta Geologi 
dan Skala Kabupaten)

49 Tersebar di seluruh 
Indonesia

Skala Kabupaten

Terbit berupa 
atlas Kabupaten-
Kabupaten di Pulau 
Jawa

Catatan :
 Jumlah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia 514
 Jumlah peta ZKGT yang dihasilkan 6 peta per tahun
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22.2. Penerbitan Buku 
1. MIKROFASIES BATUGAMPING : Studi 

Batugamping Paeogen-Neogen di Indonesia 
Bagian Barat,  oleh Sigit Maryanto

2. LEMBAH SADENG : Morfogenesis & 
Perkembangannya Berdasarkan Analisis 
Kelurusan Struktur Geologi, Oleh Hanang 
Samodra.

22.3. Penerbitan Jurnal
Indonesian Journal on Geoscience terbit 

tiga edisi per tahunnya, yaitu edisi April, 
Agustus, dan Desember 2017. Status akreditasi 
Indonesian Journal on Geoscience Tahun 
2017 berstatus terakreditasi oleh Kemenristek 
DIKTI dan LIPI. Selain itu per 30 Oktober 
2017 Indonesian Journal on Geoscience lolos 
Indeksasi dari Scopus, yang menjadikannya 
sebagai satu satunya jurnal tentang geologi dan 
kebumian terkait di Indonesia yang berstatus 
sebagai jurnal internasional bereputasi.

Cover Depan Indonesian Journal on Geoscience 
Volume 4 Nomor 1 April 2017.

Sampul Buletin Sumber Daya Geologi

Tampilan Website Buletin Sumber Daya Geologi

Buletin Sumber Daya Geologi diterbitkan 3 
kali dalam satu tahun yang disebarluaskan ke 
para stakeholder bidang sumber daya geologi.  

Selain diterbitkan dalam bentuk buku, 
Buletin Sumber Daya Geologi juga dapat 
diakses dalam bentuk digital di alamat http://
buletinsdg.geologi.esdm.go.id. 
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Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral 
terbit empat terbitan alam satu tahun yaitu : 
(1) Vol. 18 No. 1, Februari 2017, (2).  Vol. 18 No. 
2, Mei 2017, (3) Vol. 18 No. 3, Agustus 2017, (4) 
Vol. 18 No. 4, November 2017.
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PENYEBARLUASAN 
INFORMASI 
BIDANG GEOLOGI 

23
23.1. Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Geologi

23.1.1. Penyuluhan Bencana Geologi Gempa bumi Pidie Jaya, Aceh (19 Jan – 6 Feb 2017)

No. Lokasi Sekolah Waktu Pelaksanaan
1. SMP Negeri 2 Trienggadeng Senin, 30 Januari 2017
2. SMP Negeri 3 Bandar Baru Selasa, 31 Januari 2017
3. SD Negeri Antara Trienggadeng Rabu, 1 Februari 2017
4. SD Negeri 3 Meureudu Kamis, 2 Februari 2017
5. SMA Negeri 1 Trienggadeng Jumat, 3 Februari 2017
6. SMK Negeri 2 Trienggadeng Sabtu, 4 Februari 2017

Kegiatan sosialisasi gempa bumi  yang 
dilaksanakan di SD Negeri Antara Trienggadeng, 
SD Negeri 3 Meureudu, SMP Negeri 2 
Trienggadeng, SMP Negeri 3 Bandar Baru, 
SMA Negeri 1 Trienggadeng, dan SMK Negeri 2 
Trienggadeng, telah memberikan pemahaman 
kepada para siswa tentang gempa bumi dan 
upaya mitigasi sebelum, pada saat dan setelah 
kejadian gempa bumi. Hal ini dilakukan sebagai 
salah satu upaya mitigasi gempa bumi.  
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23.1.2. Wajib Latih Penenggulangan Bencana 

23.1.2.1. WLPB TAHAP I
Melihat beberapa temuan dan juga peluang 

yang ada di Desa Tegalmuyo dan Desa Demakijo 
Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah maka 
perlu adanya langkah Tindak lanjut yaang 
dapat dijalankan secara mandiri oleh ke dua 
desa tersebut. Beberapa hal yang mungkin 
dapat dijadikan kegiatan penguatan kapasitas 
masyarakat di dua desa tersebut antara lain:

Prosedur Tetap (Protap) dengan konsep 
Desa Bersaudara yang sudah dimiliki

Oleh Tegalmuyo dan Demakijo dapat 
difasilitasi sebagai upaya untuk Penguatan 
Kapasitas yang mendukung Program Desa 
Bersaudara, seperti Pelatihan Manajemen 
Barak.

Desa-desa yang masuk dalam Program 
Desa bersaudara  yang sudah ditentukan oleh 
BPBD Kabupaten Klaten, dapat review kembali 
terkait tempatan Evakuasi. Sebagai contoh 
apabila G. Merapi meletusnya hanya VEI 1-3, 
mungkin tempat evakuasinya tidak harus sama 
dengan kejadian 2010, misal masyarakat Desa 
Tegalmulyo tidak harus mengungsi hingga Desa 
Demakijo, mungkin bisa ke desa yang lebih 
dekat. 

BPBD Kabupaten Klaten menjadi lembaga 
yang melakukan monitoring dan evaluasi 
tekait program-program PRB desa dengan 
menggunakan dana desa.

23.1.2.2. WLPB TAHAP II
Melihat beberapa temuan dan juga peluang 

yang ada di Komunitas Jeep Lereng Merapi 
Kabupaten Sleman  Provinsi DIY, maka perlu 
adanya langkah Tindak lanjut yaang dapat 
dijalankan secara mandiri oleh ke dua desa 
tersebut. Beberapa hal yang mungkin dapat 
dijadikan kegiatan penguatan kapasitas 
masyarakat di komunitas jeep antara lain:

Terjalinnya komunikasi yang baik antara 
BPBD dan Komunitas jeep ini setelah kegiatan 
WLPB

Kesadaran akan kewaspadaan mengenai 
ancaman  bencana G. Merapi semakin 
baik, apalagi komunitas jeep ini memandu 
wisatawan di daerah KRB baik domestic 
maupun mancanegara

Pengetahuan mengenai endapan material 
berupa awanpanas dan lahar sehingga 
kehatihatian terhadap ancaman bencana 
semakin tinggi

Peserta sangat antusias dalam mengikuti sesi perkenalan

23.1.2.3. WLPB TAHAP IIII
Melihat beberapa temuan dan juga peluang 

yang ada di Desa Sangup dan Desa Madu 
Kabupaten Boyolali  Provinsi Jawa Tengah 
maka perlu adanya langkah Tindak lanjut yaang 
dapat dijalankan secara mandiri oleh ke dua 
desa tersebut. Beberapa hal yang mungkin 
dapat dijadikan kegiatan penguatan kapasitas 
masyarakat di dua desa tersebut antara lain:

Prosedur Tetap (Protap) dengan konsep 
Desa Bersaudara yang sudah dimiliki

Oleh Sangup dan Madu dapat difasilitasi 
sebagai upaya untuk Penguatan Kapasitas yang 
mendukung Program Desa Bersaudara, seperti 
Pelatihan Manajemen Barak.

BPBD Kabupaten Boyolali menjadi lembaga 
yang melakukan monitoring dan evaluasi 
tekait program-program PRB desa dengan 
menggunakan dana desa.
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Gambar. Peserta seadng memfinalkan sektor-sektor yang 
menjalankan protap nantinya

23.1.3. Bimbingan Teknis Penyelidikan 
Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas 
Bumi

Bimbingan teknis diselenggarakan sebagai 
upaya untuk berbagai pengetahuan dan 
pengalaman dalam eksplorasi sumber daya 
mineral, batubara dan panas bumi kepada para 
aparatur pemerintah daerah dan pemangku 
kepentingan lannya. Pada tahun 2017, 
diselenggarakan 3 kali kegiatan bimbingan 
teknis yang terdiri dari bimbingan teknis 
penyelidikan panas bumi dan mineral yang 
diselenggarakan di Kota Semarang, Provinsi 
Jawa Tengah; bimbingan teknis penyelidikan 
sumber daya mineral dan batubara yang 
diselenggarakan di Kota Surabaya, Provinsi 
Jawa Timur; dan bimbingan teknis penyelidikan 
sumber daya mineral dan panas bumi di Kota 
Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Bimbingan Teknis di Semarang, Jawa Tengah 
dilaksanakan di Hotel Santika Semarang, Jalan 
Pandanaran Nomor 116-120 Kota Semarang 
Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung 
dari tanggal 27 Maret - 1 April 2017 (6 hari) 
dan kegiatan tinjauan/praktik lapangan 
dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2017 di 
lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 
Dieng milik PT. Geodipa Energi di Kabupaten 
Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis di 
Kota Surabaya berlangsung di Hotel Swiss-
Belinn Tunjungan, Jalan Tunjungan Nomor 101 
Embong Kaliasin, Genteng, berlangsung dari 
tanggal 24 - 29 Juli 2017 (6 hari) dan kegiatan 

tinjauan/praktik lapangan dilaksanakan pada 
tanggal 26 Juli 2017 (1 hari) di lokasi pengolahan 
dan pemurnian tembaga milik PT. Smelting di 
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. 

Gambar. bimbingan teknis penyelidikan sumber daya mineral 
dan panas bumi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

Bimbingan teknis di Kota Bogor berlangsung 
di Hotel Salak Heritage Bogor, berlangsung dari 
tanggal 24 - 29 Juli 2017 (6 hari) dan kegiatan 
tinjauan/praktik lapangan dilaksanakan pada 
tanggal 26 Juli 2017 (1 hari) di 2 tempat 
yaitu lokasi pengolahan emas di Unit Bisnis 
Pengolahan Emas PT. Aneka Tambang di 
Pongkor dan di PLTP Gunung Salak yang 
pengelolaannya oleh PT. Star Energy. Peserta 
yang mendalami pengetahuan tentang 
pengelolaan dan pengusahaan potensi panas 
bumi, sebagian besar berasal dari pemerintah 
kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. Hal ini dikarenakan adanya permintaan 
dari pihak Pemerintah Daerah Nusa Tenggara 
Timur yang didasarkan pada keingintahuan 
mereka mengenai pengembangan panas bumi 
terutama setelah adanya penetapan Pulau 
Flores sebagai Pulau Panas Bumi berdasarkan 
Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268.K/30/
MEM/2017.

23.1.4. Sosialisasi Bidang Museum 
Kegeologian di Banjarnegara

Sosialisasi dilaksanakan pada 10-11 Februari 
2017 yang berupa seminar bagi berbagai pihak 
yang berkepentingan. Seminar dilaksanakan 
di gedung Suharto-Withlem, Banjarnegara. 
Gedung ini terletak di Kompleks Candi Arjuna, 
Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten 
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Banjarnegara. Peserta adalah perwakilan dari 
pemerintahan Kabupaten Banjarnegara dan 
sekitarnya, kelompok sadar wisata, akademisi, 
dan berbagai pihak terkait yang mendukung 
pengembangan kawasan geopark di dataran 
tinggi Dieng. 

Sebelum memulai seminar disampaikan 
terlebih dahulu sambutan oleh Kepala Museum 
Geologi, Bapak Ir. Oman Abdurahman, MT. 
Kemudian dilanjutkan berturut-turut sambutan 
oleh Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM, 
perwakilan dari Bapeda Kabupaten Wonosobo, 
dan Bapeda Banjarnegara. Kemudian dibuka 
langsung oleh Wakil dari Bappeda Kabupaten 
Banjarnegara.

Seminar hari pertama disampaikan 2 (dua) 
materi yaitu “Memahami Geopark” oleh Ir. 
Hanang Samodra dan “Pengelolaan Geopark 
Gunung Sewu” oleh Ir. Budi Martono, M.Si. 
Masing-masing narasumber menyampaikan 
materi dalam waktu sekitar 30 menit. 
Selanjutnya dilaksanakan diskusidengan 
berbagai pertanyaan dan sumbang saran dari 
para peserta sehingga kegiatan seminar ini 
lebih interaktif.

Begitu pula pada pelaksanaan hari kedua 
masih mengusung kegiatan dengan format 
yang sama manun dengan narasumber dan 
materi yang berbeda. Pada kegiatan hari kedua 
disampaikan materi mengenai “Penyusunan 
Dokumen Pengajuan Geopark” oleh Prof. Mega 
F. Rosana dan materi tentang “Kelembagaan 
Geopark” oleh Prof. Nana Sulaksana.

23.1.5. Saresehan Geologi Populer
Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan 

penyebarluasan informasi khususnya dibidang 
kegeologian dan sebagai tempat bertemunya 
pecinta geologi serta beberapa komunitas 
dengan pihak-pihak terkait. Forum ini berusaha 
mendekatkan komunitas non-geologi dengan 
ahli geologi atau sebaliknya, mendekatkan 
geologi kekomunitas masyarakat. Tujuan 
diadakannya acara adalah untuk melakukan 
penyebaran informasi geologi secara populer 
yang dapat menjangkau khalayak yang lebih 
luas. Pada setiap bulannya Saresehan Geologi 

Populer mengusung tema yang berbeda – 
beda. Berikut tema Saresehan Geologi Populer 
pada tiap bulannya beserta narasumber dan 
tanggal pelaksanaannya:
1. Tema Saresehan Geologi Populer bulan 

Januari adalah “Aspiring Geopark Maros-
Pangkep” dengan narasumber bapak 
Heriayadi Racmat dan ibu Agustina pada 
tanggal 23 Januari 2017.

2. Tema Saresehan Geologi Populer bulan 
Februari adalah “Perlindungan Kawasan 
Cagar Alam Geologi dengan Penataan 
Ruang (Regulasi dan Implikasinya)” 
dengan narasumber Ibu Ir. Andiani, M.T 
dan Bapak Dita Arif Yuwana, S.T, M.T,MA 
pada tanggal 27 Februari 2017.

3. Tema Saresehan Geologi Populer 
bulan Maret adalah “Konservasi dan 
Pemanfaatan Karst Citatah” dengan 
narasumber Bapak Deden Syarif Hidayat 
dan Bapak Pon Sapriamulya Purajatnika 
pada tanggal 20 maret 2017.

4. Tema Saresehan Geologi Populer 
bulan April adalah “Mengelola Bumi, 
Pepohonan dan Sumber Daya Air Untuk 
Lingkungan dan Iklim yang Lebih Baik” 
dengan narasumber Bapak Supardiyono 
Sobirin dan Bapak Pon S. Purajatmika 
pada tanggal 22 April 2017.

5. Tema Saresehan Geologi Populer 
bulan Mei adalah “Peran Museum Bagi 
masyarakat”n dengan narasumber Bapak 
Ma’mur, S.T., M.Hum dan Bapak Ir. Priatna, 
M.T pada tanggal 20 Mei 2017.

6. Tema Saresehan Geologi Populer bulan 
Juni adalah “Promosi Geowisata Aceh 
dan Dieng” dengan narasumber Bapak Ir. 
Priatna, M.T dan Bapak M. Fadlan pada 
tanggal 19 Juni 2017.

7. Tema Saresehan Geologi Populer bulan 
Juli adalah “Keragaman Geologi Pulau 
Belitung Menuju Geopark” dengan 
narasumber Ibu Agustina,S.T dan Bapak 
Ifan yoga, S.T pada tanggal 21 Juli 2017.

8. Tema Saresehan Geologi Populer bulan 
Agustus adalah “Bersama Museum 
Rekatkan kebhinekaan” dengan 
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narasumber Bapak prof. Setiawan Sabana 
dan Bapak Syarif Maulana pada tanggal 
12 Agustus 2017.

9. Tema Saresehan Geologi Populer bulan 
September adalah “Tambang Untuk 
kehidupan Manusia” dengan narasumber 
Bapak Oman Abdurahman dan Bapak 
Ma’mur pada tanggal 23 September 2017.

10. Tema Saresehan Geologi Populer bulan 
Oktober adalah “Sumpah pemuda 
Inspirasi Mengangkat Peradaban bangsa” 
dengan narasumber Bapak Oman 
Abdurahman dan Bapak Ferry Curtis pada 
yanggal 28 Oktober 2017.

11. Tema Saresehan Geologi Populer bulan 
November adalah “Sejarah Perintis 
Geologi” dengan narasumber Bapak 
Ma’mur dan bapak Erwan Setiawan pada 
tanggal 25 November 2017.

23.2. Pameran

23.2.1. Pameran Sumber Daya Mineral, 
Batubara dan Panas Bumi

Kegiatan pameran dilakukan untuk 
memberikan wawasan kepada masyarakat 
mengenai produk-produk yang dihasilkan oleh 
Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan 
Panas Bumi. Pada tahun 2017, sedikitnya ada 
5 kegiatan pameran yang diikuti oleh PSDMBP. 
Total pengunjung yang mengisi buku tamu pada 
booth PSDMBP pada pameran yang diikuti oleh 
PSDMBP selama tahun 2017 yaitu sebanyak 
780 Orang.

23.2.2. Pameran Temporer “The Light of Life”
Kegiatan Pameran Temporer (Temporary 

Exhibition) merupakan event utama dalam 
rangka peringatan 13 tahun gempa dan tsunami 
Aceh. Kegiatan ini sebagai bentuk refleksi, 
renungan, dan pembelajaran dari musibah 
maha dahsyat yang pernah menimpa Aceh 13 
tahun silam yang menelan korban lebih dari 
240.000 jiwa pada 26 Desember 2004”.

Temporary Exhibition (Pameran Temporer) 
yang dimulai tanggal 23-26 Desember 2017. 
Acara pembukaan pameran temporer ini 
bersamaan dengan kegiatan Museum Trip at 
Night  pada Sabtu, 23 Desember 2017 pukul 
19.30 WIB. Pameran yang bertemakan “The 
Light of Life” akan dilaksanakan di lantai 2 (dua) 
Museum Tsunami Aceh akan dibuka langsung 
oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Provinsi Aceh sekaligus agenda Museum Trip at 
Night. 

Dalam pameran temporer ini, menyajikan 
beragam koleksi baru yang berkenaan dengan 
pemberi dan penerima bantuan saat dan 
setelah tsunami, juga menampilkan penuturan 
dan dokumenter saksi hidup yang langsung 
mengalami kedahsyatan gempa dan tsunami 
aceh tahun 2004.

Beragam kegiatan peringatan 13 Tahun 
Tsunami Aceh turut dimeriahkan dengan 
berbagai penampilan seni dan budaya, 
pameran foto, kreativitas dan perlombaan 
anak-anak, donor darah, dan sebagainya. 
Rangkaian kegiatan ini diramaikan oleh 
beberapa komunitas Aceh.

Tabel 7.1. Kegiatan Pameran yang Diikuti PSDMBP Tahun 2017
No. Kegiatan Waktu Lokasi Penyelenggara

1 6th ITB International 
Geothermal Workshop 22-23 Maret

Center for Research 
and Community Service 
(CRCS).

ITB

2 9th Indogreen Environment & 
Forestry Expo 2017

13 – 16 April 2017
Jakarta Convention Center Kementerian 

Kehutanan

3 Batam  Bagus  Trade  Expo 
2017 04 – 07 Mei 2017 Mega Mall Batam Center PT .Mitra Mandiri 

Promosindo

4 The HAGI-IAGI-IAFMI-IATMI 
Joint Convention Malang 2017

25-28 September 
2017 Ijen Suites Hotel Malang HAGI-IAGI-IAFMI-

IATMI

5 Makassar Mining Expo 1 - 3 NOVEMBER 
2017

Celebes Convention 
Centre (CCC) Makassar

PT Megawatt 
Asia (Asia Pacific 
Region)
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Acara puncak peringatan 13 Tahun Tsunami 
akan dilaksanakan pada 26 Desember 2017 
pukul 19.30 WIB dengan berbagai agenda 
kegiatan seperti nonton bareng film bertema 
refleksi gempa dan tsunami, penampilan seni 
budaya, video mapping, dan lain-lain.

Kepala Bagian Rencana dan Laporan, Badan Geologi, Kementerian ESDM Ir. Hadianto  bersama kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Aceh Drs. Reza Pahlevi, M.Si., dalam acara prosesi pembukaan Pameran Temporer  (Temporary Exhibition), 23 
Desember 2017, Museum Tsunami Aceh

23.2.3. Pameran The Memory of Galunggung 
1982

Kegiatan Pameran dalam rangka ”The 
Memory of Galunggung 1982” telah 
dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 7 
sampai dengan 10 April 2017 di Obyek dan Daya 
Tarik Wisata Cipanas Galunggung Ds. Linggajati 
Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya. Maksud 
keikutsertaan dalam kegiatan Pameran  ”The 
Memory of Galunggung 1982”  di G. Galunggung 
adalah menyebarluaskan informasi mengenai 
bencana geologi, khususnya perkembangan G. 
Galunggung dari letusan tahun 1982 sampai 
pemantauan saat ini. Tujuan yang ingin 
dicapai dalam keikutsertaan pada kegiatan 
Pameran ini adalah agar informasi mengenai 
bencana geologi dapat tersampaikan kepada 
masyarakat, sehingga masyarakat lebih siap 
dalam menghadapi ancaman bencana geologi.

23.2.4. Pameran Temporer “Kehidupan 
Nelayan Aceh Pasca Tsunami 2004”

Museum Tsunami Aceh sebagai museum 
yang mengukir perjalanan sejarah kebencanaan 
maha dahsyat gempa dan tsunami Aceh 26 
Desember 2004 yang mencatat 127.720 orang 

meninggal, 93.285 orang dinyatakan hilang, dan 
635.384 kehilangan tempat tinggal (Data BRR 
NAD – Nias, 2005) ditampilkan melalui desain 
arsitektur, koleksi, multimedia, sarana, dan 
prasarana yang bertujuan untuk memberikan 
edukasi kesiapsiagaan bencana bagi generasi 
yang akan datang.

Bersamaan dengan diadakannya Pekan 
Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan 
(PENAS KTNA) XV yang dilaksanakan oleh 
pemerintah Aceh pada tanggal 6-11 Mei 2017 
di Kota Banda Aceh, Museum Tsunami Aceh 
turut serta memeriahkan kegiatan tersebut 
dengan menampilkan Pameran Temporer 
perdana dengan mengusung tema “Nelayan 
dan Tsunami Aceh 2004” berjudul “Kehidupan 
Nelayan Aceh Pasca Tsunami”. Kegiatan ini 
bertujuan untuk membuka langkah dan 
strategi baru dalam menyampaikan informasi 
dan edukasi kebencanaan yang lebih kreatif, 
edukatif dan informatif.
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Gambar Layout Ruang Pameran Temporer

Dalam ruang Pamer Temporer ditampilkan 
15 display materi pameran, 2 unit LCD TV, 
dan 21 koleksi berkenaan dengan kehidupan 
nelayan.

23.2.5. Night At The Museum
Kegiatan Night at The Museum adalah 

kegiatan dibukanya Museum pada malam 
hari. Dalam hal ini, Museum Geologi 
menyelenggarakan kegiatan Night at The 
Museum pada malam minggu yaitu pada 
pukul 19.00 - 22.00 WIB, sekali dalam sebulan 
selama 12 bulan. Tujuannya adalah timbulnya 
kecintaan masyarakat akan Museum Geologi 
dan kegeologian dengan cara menikmati 
kunjungan dengan sensasi yang berbeda yaitu 
di malam hari. Pada setiap bulannya Night at 
The Museum mengusung tema yang berbeda – 
beda. Berikut tema Night at The Museum pada 
tiap bulannya beserta tanggal pelaksanaannya :
1. Tema Night at The Museum bulan Januari 

adalah “Belajar Geologi Di Malam Hari” 
pada tanggal 21 Januari 2017.

2. Tema Night at The Museum bulan Februari 
adalah “Cinta Alam” pada tanggal 25 
Februari 2017.

3. Tema Night at The Museum bulan Maret 
adalah “Fun Education at Museum 
Geologi” pada tanggal 11 Maret 2017.

4. Tema Night at The Museum bulan April 
adalah “Hari Bumi” pada tanggal 22 April 
2017.

5. Tema Night at The Museum bulan 
Mei adalah “Peranan Museum Bagi 
Masyarakat” pada tanggal 20 Mei 2017.

6. Tema Night at The Museum bulan Juli 
adalah “Anak Indonesia Cinta Museum” 
pada tanggal 22 Juli 2017.

7. Tema Night at The Museum bulan Agustus 
adalah “Bersama Museum Rekatkan 
Kebhinekaan” pada tanggal 12 Agustus 
2017 dan 26 Agustus 2017.

8. Tema Night at The Museum bulan 
September adalah “Tambang Untuk 
Kehidupan Manusia” pada tanggal 23 
September 2017.
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9. Tema Night at The Museum bulan Oktober 
adalah “Sumpah pemuda Inspirasi 
Mengangkat Peradaban Bangsa” pada 
tanggal 28 Oktober 2017.

10. Tema Night at The Museum bulan 
November adalah “Musik Untuk Museum” 
pada tanggal 25 November 2017.

11. Tema Night at The Museum bulan 
Desember adalah “Petualangan Di 
Museum Geologi” pada tanggal 9 
Desember 2017.

23.3. Inovasi untuk Penyebaran Informasi 
Geologi
23.3.1. Aplikasi GeoRIMA

PSDMBP berkomitmen untuk terus berusaha 
memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat secara profesional, efektif, efisien, 
sederhana, transparan, terbuka, responsif, dan 
adaptif. Sebagai wujud dari komitmen tersebut, 
pada tahun 2017 dilakukan pengembangan 
aplikasi GIS berbasis mobile Android GeoRIMA 
(Geological Resource of Indonesia Mobile 
Application) untuk memberikan informasi 
kepada masyarakat umum mengenai keberadaan 
potensi mineral, batubara dan panas bumi di 
seluruh wilayah Indonesia. Aplikasi GeoRIMA 
lahir dengan semangat untuk memberikan 
pelayanan publik yang lebih baik untuk 
penyebarluasan informasi potensi sumber daya 
mineral, batubara, dan panas bumi terutama 
untuk pengguna ponsel android.  

23.3.2. Magma Indonesia
MAGMA Indonesia (Multiplatform 

Application for Geohazard Mitigation and 
Assessment in Indonesia) adalah aplikasi 
multiplatform (web & mobile) dalam jaringan 
berisikan informasi dan rekomendasi 
kebencanaan geologi terintegrasi (gunungapi, 
gempabumi, tsunami, dan gerakan tanah) yang 
disajikan kepada masyarakat secara kuasi-
realtime dan interaktif. Sistem ini dibangun 
dan dikembangkan secara mandiri oleh PNS 
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi (PVMBG) sejak tahun 2015 dengan 
menggunakan teknologi terkini berbasis open-
source. MAGMA Indonesia meliputi aplikasi 
yang digunakan secara internal/pegawai 
(analisis data dan pelaporan) maupun 
eksternal/publik (informasi dan rekomendasi). 
Prinsip utama MAGMA Indonesia adalah 
mengubah data menjadi informasi dan 
rekomendasi yang mudah dipahami oleh 
masyarakat umum. MAGMA Indonesia adalah 
sistem yang terus belajar dan berevolusi, 
fitur-fitur baru akan lahir disesuaikan dengan 
kebutuhan jaman. Diharapkan bahwa seluruh 
informasi kebencanaan geologi nantinya 
dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah 
melalui satu jendela (single-window). Hal ini 
merupakan manifestasi hadirnya negara secara 
aktif di tengah-tengah masyarakat dalam 
upaya mitigasi bencana geologi di Indonesia. 
Pelayanan publik yang disajikan MAGMA 

Gambar. Aplikasi 
GeoRIMA
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Indonesia PVMBG saat ini terdiri dari:
Gunungapi :: (a) Informasi data pengamatan 

visual dan instrumental, tingkat aktivitas 
(status), dan rekomendasi gunungapi (Volcanic 
Activity Report/VAR), (b) Peta Kawasan Rawan 
Bencana (KRB) Gunungapi, maupun (c) Informasi 
abu vulkanik gunungapi untuk keselamatan 
penerbangan (Volcano Observatory Notice for 
Aviation/VONA).

Gempabumi dan Tsunami :: (a) Informasi 
kejadian dan tanggapan gempabumi beserta 
analisis dan rekomendasinya, dan (b) Peta 
Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gempabumi.

Gerakan Tanah :: (a) Informasi kejadian dan 
tanggapan gerakan tanah beserta analisis dan 
rekomendasinya, dan (b) Peta Potensi maupun 
Zona Kerentanan Gerakan Tanah.

Press Release :: Informasi periodik mengenai 
kejadian spesifik maupun kegiatan koordinasi, 
sosialisasi, dan mitigasi bencana geologi 
lainnya.

Lapor Bencana :: Media pelaporan kejadian 
bencana geologi bagi masyarakat, pemda, 
maupun lainnya di sekitar wilayah bencana 
(Society Reporting System/SRS).

Gambar . Bagan Alur konesp MAGMA INDONESIA
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PENGEMBANGAN 
KERJA SAMA 

24
24.1. Dalam Negeri

24.1.1. Pt Antam (Persero) Tbk Dan Pt Timah 
(Persero) Tbk

Pada tahun 2017, Badan Geologi telah 
menjalin kerjasama dengan 2 mitra dalam 
negeri, yaitu PT Antam (Persero) Tbk dan 
PT Timah (Persero) Tbk. Antara Badan 
Geologi dengan PT Antam (Persero) Tbk 

telah ditandatangani MoU pada tanggal 12 
Januari 2017 kemudian ditindaklanjuti dengan 
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara 
Badan Geologi dan PT Antam (Persero) Tbk. 
pada 6 Oktober 2017. Perjanjian Kerja Sama ini 
memuat skema perjanjian dan juga teknis dari 
pelaksanaan. Sedangkan PT Timah (Persero) 
Tbk, masih dalam tahap penjajakan.

Rapat Pembahasan Kerjasama antara Badan Geologi dan PT Antam (Persero) Tbk.



202

Pengembangan Kerja Sama

25.1.2. Institut Teknologi Sepuluh November
Kerjasama dengan ITS dilakukan berupa 

penelitian bersama dan penerimaan mahasiswa 
Strata-1 dan Strata 2 untuk melakukan kerja 
praktek, tugas akhir, dan tesis di Badan 
Geologi. Pada tahun 2017 ini mahasiswa ITS 
yang melakukan kerja praktek sebanyak 2 (dua) 
orang.

25.1.3. Universitas Brawijaya
Kerjasama dengan Universitas Brawijaya 

dilakukan berupa penelitian bersama dan 
penerimaan mahasiswa Strata-1 dan Strata 2 
untuk melakukan kerja praktek, tugas akhir, 
dan tesis di Badan Geologi. Pada tahun 2017 
ini mahasiswa Universitas Brawijaya yang 
melakukan tugas akhir sebanyak 1 (satu) orang.

25.1.4. Universitas Gadjah Mada 
Kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada 

dilakukan dalam lingkup kerja sama Penelitian, 
penyelidikan, pelayanan, dan survei di bidang 
pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak 

dan gas bumi. Penanda tanganan kerja sama 
berdurasi 3 (tiga) tahun ini dilakukan pada 25 
September 2017.

25.2. Luar Negeri
25.2.1. Jepang-Japan International 
Cooperation Agency (Jica)  

Kegiatan kerjasama antara Badan Geologi 
dengan JICA pada tahun 2017 merupakan 
implementasi dari Record of Discussion antara 
JICA, Kementerian Keuangan, dan Badan 
Geologi dan Umbrella Record of Discussion 
antara JICA, Badan Geologi, dan Direktorat 
Jenderal EBTKE mengenai “The Project to 
Develop Medium and Long Term Geothermal 
Development Policy in Indonesia”. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan terdiri 
dari kegiatan training di kelas baik di Indonesia 
maupun Jepang, on job training di lapangan 
panas bumi Indonesia, workshop dan seminar 
yang diselenggarakan di Badan Geologi. 

Gambar. Foto bersama JICA Joint Seminar for Project to Develop Medium and Long Term  Geothermal Development Policy in 
Indonesia
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Selain kegiatan yang tertera dalam tabel 3.1., 
pihak JICA melalui IDCJ melakukan wawancara 
terhadap tim Badan Geologi untuk mengetahui 
manfaat program JICA terhadap Badan Geologi 
(Indonesia). Pihak IDCJ diwakili oleh Ms. Ruiko 
Kato yang didampingi oleh staf JICA Office 
Indonesia. 

Selain itu, ada juga proyek kerjasama 
SATREPS (Science and Technology Research 
Partnership of Sustainable Development) 
merupakan program kerjasama penelitian 
antara Japan Science and Technology Agency, 
Japan International Cooperation Agency (JICA) 
dan Institusi Pemerintah Indonesia serta 
Universitas yang penerapannya selain untuk 
kegiatan ilmiah juga untuk dimanfaatkan 
masyarakat. Kerjasama Institusi Pemerintah 
Jepang – Indonesia dilaksanakan selama 5 
tahun.  

25.2.2. Republik Rakyat Tiongkok – China 
Geological Survey

Tahun 2017 merupakan tahun pertama 
implementasi Technical Agreement antara 
Badan Geologi dan Wuhan Center-China 
Geological Survey yang ditandatangani pada 
8 September 2016. Kegiatan yang berkaitan 
dengan kerjasama ini, terdiri dari dua kegiatan 
lapangan berupa survei geokimia di Sumatera 
Bagian Utara dan Seminar on Geoscientific 
Cooperation for the Countries on the Maritime 
Silk Road. 
1. Kegiatan Survei Geokimia di Wilayah 

Sumatera Bagian Utara
Kegiatan survei geokimia di wilayah 

Sumatera Bagian Utara dilakukan pada 
periode Januari s.d. Maret 2017 dan periode 
September s.d. November 2017. Pelaksanaan 
kegiatan melibatkan tim teknis Wuhan Center 
dan Tim Teknis Badan Geologi. Sampel yang 
diambil di lapangan dikumpulkan, dipreparasi 
dan dipanaskan di Laboratorium Badan Geologi 
lalu dikirim ke Tiongkok sesuai dengan Material 
Transfer Agreement. Analisis laboratorium 
terhadap sampel yang diambil di lapangan 
dilakukan di Laboratorium Badan Geologi 
dan Laboratorium Wuhan Center di Tiongkok. 

Pengiriman sampel ke Tiongkok didampingi 
oleh staf Laboratorium Badan Geologi, dengan 
harapan staf Badan Geologi pun dapat belajar 
mengenai analisis sampel tersebut. 
2. Seminar on Geoscientific Cooperation for 

the Countries on the Maritime Silk Road
Pada tanggal 17-18 Juli 2017, Badan Geologi 

melakukan kunjungan ke Tiongkok dalam 
rangka menghadiri undangan Seminar on 
Geoscientific Cooperation for the Countries 
on the Maritime Silk Road di Wuhan, Republik 
Rakyat Tiongkok. Pada seminar tersebut, 
salah satu delegasi Indonesia, Ir. Armin 
Tampubolon, M.Sc. menjadi pembicara, dengan 
membawakan materi tentang kebijakan dan 
strategi pengembangan sumber daya mineral, 
batubara dan panas bumi serta beberapa 
catatan tentang kemajuan kerja sama dengan 
CGS Periode 2016-2019 di Sumatera.

25.2.3. Malaysia – Jabatan Mineral dan 
Geosains (JMG)

Pada tahun 2017, JMG Malaysia wilayah 
Kelantan melakukan kunjungan ke Badan 
Geologi, dan dilanjutkan dengan mengunjungi 
Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan 
Panas Bumi (PSDMBP), Pusat Survei Geologi 
(PSG), dan Museum Geologi. Kunjungan ke 
kantor PSDMBP dilakukan pada 18 April 2017. 
Agenda kunjungan ke PSDMBP adalah untuk 
berbagi pengalaman mengenai REE (Rare Earth 
Element) dan mengunjungi laboratoriaum 
PSDMBP. 

Gambar. Kunjungan Delegasi JMG Malaysia Kelantan ke 
PSDMBP pada 18 April 2017
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25.2.4. Timor Leste - Instituto do Petróleo e 
Geologia – Instituto Público (IPG-I.P.) 

Pada tahun 2017, Pihak IPG-IP Timor Leste 
melakukan kunjungan ke Badan Geologi, 
termasuk mengunjungi kantor PSDMBP pada 
tanggal pada 23 Mei 2017, untuk membicarakan 
kelanjutan kerjasama yang sudah dilaksanakan 
sebelumnya. Dalam kunjungan tersebut 
dibicarakan mengenai kelanjutan kerjasama, 
rencana penyerahan laporan akhir kegiatan 
survei tahun 2014 dari IPG-IP Timor Leste 
ke Badan Geologi dan rencana acuan kerja 
kegiatan tahun 2018. Pada kunjungan tersebut, 
juga dilakukan kunjungan ke Laboratorium 
PSDMBP untuk mempelajari pembangunan, 
penataan dan pengelolaan laboratorium, 
dikarenakan pihak Timor Leste merencanakan 
untuk membangun laboratorium serupa di Dili, 
Timor Leste.

Gambar. Pertemuan pembahasan kelanjutan kerjasama 
PSDMBP-IPG-IP Timor Leste pada 23 Mei 2017

25.2.5. Selandia Baru - The Ministry of Foreign 
Affairs and Trade (MFAT)

Pada 26 April 2017, dilakukan 
penandatanganan Partnership Arrangement 
antara Badan Geologi dan MFAT, dalam rangka 
dukungan Selandia Baru bagi Percepatan 
Pengembangan Panas Bumi di Indonesia atau 
disebut juga dengan Geo-INZ. Kerjasama 
terkait dengan Geo-INZ ini melibatkan 
pihak Ditjen EBTKE, PT SMI dan Jacobs New 

Zealand Limited. Kerjasama ini didasarkan 
pada MoU antara Pemerintah Indonesia dan 
Pemerintah Selandia Baru mengenai Kerja 
Sama Energi Terbarukan dan Konservasi Energi 
yang ditandatangani pada 17 Aprl 2012 di 
Jakarta. Setelah penandatanganan Partnership 
Arrangement, dilakukan beberapa kegiatan 
yang berkaitan dengan kerjasama. 

Gambar. Pre-Kick of Meeting PSDMBP dan MFAT Selandia 
Baru 

25.2.6. Jerman - Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BRG) 

Pada tahun 2017, pihak BGR melakukan 
penjajakan kerjasama dengan Badan Geologi. 
Kerjasama yang ingin dijalin yaitu kerjasama 
teknis di bidang sumberdaya panas bumi 
dengan tema “Dukungan Pengembangan Panas 
Bumi di Daerah Terpencil Indonesia/Indonesia 
Timur”. 

Selain pertemuan tersebut, Badan Geologi 
juga mengirimkan proposal pengajuan kegiatan 
pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) 
kepada BAPPENAS untuk dibahas dan disetujui. 

25.2.7. India – Central Mine Planning and 
Design Institute (CMPDI) 

Pada tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 
2017 dilakukan kegiatan Technical Meeting 
antara Badan Geologi dan CMPDI India 
bertempat di kantor PSDMBP. Kegiatan ini 
merupakan tindak lanjut kunjungan kerja 
delegasi Kementerian ESDM ke India pada 
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3 s.d. 5 mei 2017. Dari pertemuan antara 
delegasi Kementerian ESDM dan Kementerian 
Batubara India di New Delhi pada 5 Mei 
2017, dihasilkan suatu Minutes of Meeting 
yang dijadikan rujukan oleh tim CMPDI untuk 
melakukan komunikasi penjajakan kerjasama 
dengan PSDMBP.   

Pada kegiatan Technical Meeting tersebut, 
dibahas mengenai rencana kerjasama secara 
teknis dan menyamakan persepsi mengenai 
kerjasama tersebut. Juga dibahas mengenai 
draf Technical Agreement akan dibicarakan 
lebih lanjut setelah dikomunikasikan dengan 
pihak yang berwenang di India karena pihak 
CMPDI tidak berwenang untuk menyetujui atau 
menolak usulan Technical Agreement. Selain 
itu, disepakati juga lokasi yang akan dijadikan 
lokasi kegiatan di tahun 2018. Kesepakatan yang 
dicapai dalam Technical Agreement tersebut 
dituangkan dalam suatu Minutes of Meeting 
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

25.2.8. Finlandia 
Pada tahun 2017 ada dua instansi Finlandia 

yang berminat menjalin kerjasama dengan Badan 
Geologi yaitu Geological Survey of Findland dan 
International Peat Society.  Kerjasama yang ingin 
dijalin mengenai kerjasama teknis pemanfatan 
gambut untuk energi. Pada bulan Oktober 
2018 telah dilakukan pertemuan teknis antara 
Badan Geologi dan Geological Survey of Finland 
dan International Peat Society di Jakarta. Dari 
hasil pertemuan tersebut, direncanakan akan 
dilakukan pertemuan lanjutan pada awal tahun 
2018. 

25.2.9. Amerika (USGS)
Kerjasama dilakukan berupa penelitian 

bersama gerakan tanah, serta peningkatan  
sumber daya manusia dengan memberikan 
pelatihan. Pada tahun 2017 dilakukan 
penelitian bersama serat peningkatan sumber 
daya manuasia dengan tema Topographic 
Assessment of Landslide Hazard Zone Area 
Using Unmanned Aerial System (UAS) 
Photogrammetry, yang dilaksanakan 7 – 19 Mei 
2017

25.2.10. Australia 
Kerjasama dilakukan berupa penelitian 

bersama gerakan tanah, serta peningkatan  
sumber daya manusia dengan memberikan 
pelatihan. Pada tahun 2017 dilakukan 
penelitian bersama serat peningkatan sumber 
daya manuasia dengan tema Topographic 
Assessment of Landslide Hazard Zone Area 
Using Unmanned Aerial System (UAS) 
Photogrammetry, yang dilaksanakan 7 – 19 
Mei 2017

25.2.11. France (IRD)
Kerjasama dengan pemerintah France 

melalui Institut De Recherche Pour Le 
Development (IRD) meliputi peningkatan 
kapasitas pemantauan gunung api di Maluku 
Utara (G. Gamalama, G. Dukono, G. Ibu), serta 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia 
di PVMBG khususnya dalam pengembangan 
metode pemantauan gunung api.

1. Instalasi Instrumen Seismik ARRAY bulan 
Februari 2017

2. Istalasi Instrumen GPS continue di G. 
Gamalama Bulan Mei 2017

3. Traning Project Dissaster Management 
antara Pemda Sleman, IRD, dan PVMBG 
di Laos Oktober 2017

25.2.12. The Earth Observation Of Singapore
Pada bulan September 2017 telah dilakukan 

kerjasama penelitian yang diawali oleh instalasi 
stasion multi gas di G. Gede, Jawa Barat. 
Adapun personil yang terlibat dari bidang 
mitgasi gunungapi yaitu Sofyan Primulyana dan 
Nur Rohman (Pengamat G. Gede) sedangkan 
ahli gas gunungapi dari EOS adalah Charlotte 
Barringtton.




