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kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Badan Geologi sepanjang tahun anggaran 2015.
Dengan kata lain, laporan ini memberi gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Geologi
dalam Pembangunan Nasional sepanjang tahun 2015. Selain itu, dam praktiknya, laporan
tahunan ini dapat juga menjadi sarana peningkatan alur informasi antara Pusat dengan
Daerah serta menambah khazanah informasi bidang geologi bagi masyarakat luas dan pihakpihak terkait.
Badan Geologi sebagai institusi Eselon I di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), 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 di
daerah sulit air; pemberian rekomendasi teknis penataan ruang berbasis geologi; pemberian
rekomendasi WKP, WUP, dan WPN; pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi;
pemantauan aktivitas gunung api aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunung Api; pelayanan
informasi publik melalui museum kegeologian, peningkatan kerja sama dengan dalam dan
luar negeri, serta pendokumentasian publikasi geologi.
Semoga hasil-hasil kegiatan Badan Geologi tahun 2015 ini dapat menjadi rangkaian pencapaian
tugas-fungsi Badan. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pegawai dan pihak
yang ikut menyukseskan kegiatan Badan Geologi tahun 2015 dengan sebaik-baiknya dan
bekerja sama untuk menyusun laporan ini.

							F.X. Sutijastoto
							Plt. Kepala Badan Geologi

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2015

iii

Daftar Isi
DAFTAR PEJABAT............................................................................................................................................ i
PENGANTAR .................................................................................................................................................. iii
DAFTAR ISI .................................................................................................................................................... iv
KELEMBAGAAN BADAN GEOLOGI................................................................................................................... v
SUMBER DAYA ENERGI................................................................................................................................... 1
Bab 1 Energi Fosil........................................................................................................................................... 3
Bab 2 Panas bumi........................................................................................................................................... 15
Bab 3 Pemutakhiran Neraca Sumber Daya Energi........................................................................................... 27
Bab 4 Penyiapan Wilayah Kerja Energi Fosil dan Panas bumi.......................................................................... 37
Bab 5 Penyiapan Wilayah Kerja Migas, Panas Bumi, dan CBM........................................................................ 47
Bab 6. Penyiapan Wilayah Usaha Pertambangan Batubara............................................................................. 61
SUMBER DAYA MINERAL................................................................................................................................ 63
Bab 7. Mineral ............................................................................................................................................... 65
Bab 8. Kajian Sumber Daya Mineral................................................................................................................ 73
Bab 9. Pemutakhiran Neraca Sumber Daya Mineral........................................................................................ 55
Bab 10. Penyiapan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral............................................................................. 77
GEOLOGI LINGKUNGAN DAN KERAGAMAN GEOLOGI......................................................................................79
Bab 11 Geologi Kuarter dan Geomorfologi..................................................................................................... 81
Bab 12 Geologi Teknik.................................................................................................................................... 87
Bab 13 Geologi Lingkungan............................................................................................................................ 91
Bab 14 Pengembangan Keragaman Geologi.................................................................................................... 93
SUMBER DAYA AIR TANAH..............................................................................................................................101
Bab 15 Air Tanah............................................................................................................................................ 103
Bab 16 Penyediaan Air Bersih......................................................................................................................... 109
MITIGASI BENCANA GEOLOGI........................................................................................................................ 113
Bab 17 Patahan Aktif...................................................................................................................................... 115
Bab 18 Mitigasi Bencana Gunung Api............................................................................................................. 121
Bab 19 Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami....................................................................................... 137
Bab 20 Mitigasi Bencana Gerakan Tanah........................................................................................................ 143
Bab 21 Teknologi Kebencanaan Geologi......................................................................................................... 149
Bab 22 Penelitian Kebumian.......................................................................................................................... 155
Bab 23 Pemetaan........................................................................................................................................... 161
INFORMASI PUBLIK........................................................................................................................................ 173
Bab 24 Pengelolaan Data dan Informasi Geologi............................................................................................ 175
Bab 25 Publikasi Badan Geologi..................................................................................................................... 181
Bab 26 Penyebarluasan Informasi Bidang Geologi.......................................................................................... 191
KERJA SAMA DAN REGULASI BIDANG GEOLOGI ............................................................................................. 203
Bab 27 Pengembangan Kerja Sama................................................................................................................. 205
Bab 28 Regulasi Kegeologian.......................................................................................................................... 209

iv

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2015

Kelembagaan Badan Geologi
Geologi berperan penting dalam pembangunan nasional.
Sektor ini menyediakan informasi hulu di bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Demikian pula
undangundang yang memberikan mandat kepada geologi
untuk menyediakan data dan informasi, antara lain mitigasi
bencana geologi yang meliputi bencana gunung api,
gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami; penataan ruang,
pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan
pengelolaan air tanah.
Dalam hal ini, Badan Geologi merupakan satu-satunya
instansi pemerintah di bawah Kementerian ESDM yang
diberi otoritas untuk melaksanakan pembangunan di bidang
geologi. Badan Geologi yang berdiri sejak akhir tahun 2005,
menurut Permen ESDM No. 18 Tanggal 22 November 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, adalah unit Eselon I di bawah KESDM
yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pelayanan bidang geologi.
Sementara fungsi Badan Geologi adalah menyelenggarakan:
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program
penelitian dan pelayanan di bidang geologi;
2. Pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang
geologi;

3.
4.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pelayanan di bidang geologi; dan
Pelaksanaan urusan administrasi Badan Geologi.

Tugas dan fungsi Badan Geologi itu diimplementasikan
dalam sejumlah program dan kegiatan yang dapat
dikategorikan menjadi tujuh aspek atau subbidang. Ketujuh
aspek tersebut berikut satuan kerja (satker) pemegang
mandat utamanya adalah: 1) sumber daya geologi (PSDG
dan PSG), 2) lingkungan geologi dan air tanah (PSDATGL
dan BKAT), 3) mitigasi bencana geologi (PVMBG dan
BPPTKG), 4) geosains dan geo-informasi (PSG, Museum
Geologi, PSDG, PSDATGL, dan PVMBG), dan 5) tata laksana
kepemerintahan bidang geologi (SBG).
Tata kerja BPPTKG, Museum Geologi, dan BKAT. Organisasi
BPPTKG diatur oleh Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan
Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi; tata kerja
Museum Geologi ditetapkan berdasarkan Permen ESDM
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Museum Geologi; Tata Kerja BKAT diatur oleh Permen ESDM
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Konservasi Air Tanah.
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SEKRETARIAT BADAN GEOLOGI

PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI

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

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

1.
2.

3.
4.

5.

6.

vi

koordinasi pelaksanaankegiatan Badan Geologi;
koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja,
serta pengelolaan sistem informasi;
koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, organisasi
dan tata laksana, serta kinerja pegawai;
pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang
milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban
keuangan;
pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan
hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah
tangga; dan
pembinaan jabatan fungsional Penyelidik Bumi.
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1.

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program penelitian, penyelidikan dan pelayanan di
bidang sumber daya geologi;
2. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, inventarisasi,
eksplorasi, perekayasaan teknologi, pemodelan dan
pelayanan di bidang sumber daya geologi, serta
pengelolaan dan pelayanan sarana dan prasarana
sarana teknik dan informasi di bidang geologi dan
sumber daya geologi;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
penelitian, penyelidikan, inventarisasi, eksplorasi,
perekayasaan teknologi, pemodelan dan pelayanan di
bidang sumber daya geologi; dan
d. pelaksanaan administrasi Pusat Sumber Daya Geologi.

PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA
GEOLOGI

PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN

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

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

1.

2.

3.
4.

5.

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta rencana dan program di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi;
pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan,
pemetaan tematik dan analisis risiko bencana geologi,
serta peringatan dini aktivitas gunung api dan potensi
gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis
mitigasi bencana geologi;
pembinaan jabatan fungsional pengamat gunung api;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan
tematik dan analisis risiko bencana geologi, serta
peringatan dini aktivitas gunung api dan potensi
gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis
mitigasi bencana geologi; dan
pelaksanaan administrasi Pusat Vulkanologi dan
Mitigasi Bencana Geologi.

1.

2.

3.

4.

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur dan kriteria serta rencana dan
program di bidang air tanah, geologi teknik, dan
geologi lingkungan;
pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan,
perekayasaan pemodelan, dan bimbingan teknis, serta
pemberian rekomendasi teknis di bidang air tanah,
geologi teknik dan geologi lingkungan;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan,
pemodelan di bidang air tanah, geologi teknik dan
geologi lingkungan; dan
pelaksanaan administrasi Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan.
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PUSAT SURVEI GEOLOGI
Pusat Survei Geologi mempunyai tugas melaksanakan
penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang survei
geologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Survei
Geologi menyelenggarakan fungsi:
1.

2.

viii

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program penelitian, penyelidikan dan pelayanan di
bidang survei geologi;
pelaksanaan penelitian, penyelidikan, pemetaan
sistematik dan tematik, perekayasaan, pemodelan
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geologi, geofisika dan geokimia, serta pengelolaan
dan pelayanan sarana prasarana teknik, dan informasi
di bidang survei geologi;
3.

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

4.

pelaksanaan administratif Pusat Survei Geologi.

Sumber Daya Energi
Bab 1 Energi Fosil
Bab 2 Panas Bumi
Bab 3 Pemutakhiran Neraca Sumber Daya Energi
Bab 4 Penyiapan Wilayah Kerja Energi Fosil dan Panas Bumi
Bab 5 Penyiapan Wilayah Kerja Migas, Panas Bumi, dan CBM
Bab 6. Penyiapan Wilayah Usaha Pertambangan Batubara

Bab 1

Energi Fosil

1.1. BATUBARA, CBM, DAN BITUMEN PADAT

Hasil analisis terhadap batubara di daerah Bonehau
dan Sekitarnya, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi
Barat adalah sebagai berikut :

3. Nilai reflektansi vitrinit 0,51-0,71%
4. Komposisi maseral didominasi oleh maseral vitrinit, dengan komposisi:
- maseral vitrinit 70-93%
- inertinit 0,4-4,2%
- liptinit 1,7-9,7%
5. Peringkat batubara antara high volatile bituminous B - high volatile bituminous A.

1. Hasil analisis sampel batubara Formasi Toraja
menunjukkan bahwa batubara dari formasi tersebut cenderung memiliki nilai kalori tinggi, 6.0007.000 kal/gr (adb).
2. Hasil analisis proksimat menunjukkan bahwa batubara di daerah penyelidikan memiliki :
- kandungan Karbon tertambat (FC) 45-57%
(adb)
- Karbon tertambat (FC) 45-57% (adb)
-. Kandungan air (M) 1,6-5,1% (adb)
- Zat terbang (VM) 33-43% (adb)
- Kandungan abu (Ash) 2-13% (adb)
- Kandungan sulfur (TS) 1,1-8,0% (adb)
- HGI 51-101
- Berat jenis 1,27-1,37 (adb)

Gambar Singkapan batubara daerah Bonehau.

1.1.1 Penyelidikan Pendahuluan Batubara Daerah Bonehau dan Sekitarnya, Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulawesi Barat

Tabel Hasil analisis batubara daerah Bonehau.
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1.1.2 Penyelidikan Pendahuluan Batubara Daerah Nunukan Timur dan Sekitarnya, Kabupaten
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
Hasil analisis terhadap batubara daerah Nunukan
Timur menunjukkan bahwa:
- Nilai kalori batubara antara 4.137-7.741 kal/
gram (adb)
- Maseral vitrinit antara 73,60-88,10%, inertinit antara 1,20-8,10%, dan liptint antara 1,507,80%.
- Nilai reflektansi vitrinit antara 0,45-0,72% dengan nilai rata-rata 0,59%.
- Batubara di daerah penyelidikan termasuk
dalam peringkat Subbituminous-High Volatile
Bituminous A.
Hasil analisis lebih lengkapnya ditunjukkan dengan.

kal/gram (daf), sedangkan nilai reflektansi vitrinit
antara 0,49-0,60%. Batubara daerah Tamiang Layang termasuk dalam peringkat High Volatile Bituminous C-High Volatile Bituminous B. Kandungan gas
total dalam batubara hasil pengeboran TL-1 antara
1.279,64 – 2.026,89 cc atau 24,82 – 54,98 scf/ton.
Komposisi gas metana dalam batubara antara 72,6786,09%. Volume gas metana antara 929,91 – 1.663,33
cc atau 18,03 – 43,29 scf/ton. Lapisan batubara D
menjadi lapisan paling berpotensi dengan kandungan metana lebih dari 80%, volume gas metana mencapai 38 scf/ton, dan didukung oleh tebal batubara
yang paling tebal serta nilai reflektansi vitrinit 0,55%.
-

1.1.3. Evaluasi Potensi Cbm Dan Batubara Bawah
Permukaan Dari Hasil Pengeboran di Daerah Tamiang Layang dan Sekitarnya, Kabupaten Barito
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

-

Batubara di daerah ini memiliki nilai kalori batubara
antara 5.495-7.709 kal/gram (adb) atau 7.450-8.441

Total sumber daya yang terdaapt di daerah ini
adalah:
Total sumber daya batubara tambang terbuka
(<100 m) sebesar 6.711.992,46 ton.
Total sumber daya tambang dalam (> 100 m)
sebesar 13.335.069,36 ton.
Total sumber daya batubara untuk CBM (lapisan batubara C dan D) sebesar 10.408.581,72
ton.
Total sumber daya gas metana sebesar
265.073.849,44 scf.

Tabel Hasil analisis batubara daerah Nunukan Timur.

Kode
ST-03A

FM

TM

M

VM

FC

Ash

TS

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

ar

ar

adb

adb

adb

adb

13,55

15,42

2,15

28,23

29,15

40,47

Rv
mean
(%)

2,97

4.137

0,58

Kisaran
Rv
(%)
0,55-0,62

V

I

L

(%)

(%)

(%)

87,00

1,20

1,50

ST-03B

2,87

4,49

1,67

44,95

49,81

3,57

2,76

7.741

0,58

0,55-0,62

83,60

5,20

7,40

ST-04

4,25

6,69

2,55

40,67

53,86

2,92

0,55

7.576

0,62

0,56-0,68

85,00

7,50

5,70

ST-05

5,79

9,37

3,80

40,55

53,43

2,22

0,53

7.026

0,66

0,59-0,73

84,60

8,10

3,80

ST-06

4,00

6,82

2,94

41,21

52,86

3,08

0,62

7.235

0,72

0,64-0,79

85,40

7,20

2,90

ST-08

5,68

8,37

2,85

42,28

50,41

4,46

1,06

7.176

0,65

0,60-0,73

81,60

5,60

7,60

ST-10

10,46

14,35

4,35

44,96

44,43

6,26

2,04

6.580

0,53

0,50-0,61

79,10

4,30

7,80

ST-22

2,40

3,86

1,50

38,59

47,78

12,13

5,67

7.114

0,71

0,65-0,79

77,40

2,50

2,30

ST-24

11,44

15,42

4,49

44,93

36,33

14,25

1,02

5.834

0,45

0,41-0,48

73,60

6,30

6,10

ST-25

7,08

8,38

1,40

10,44

6,80

81,36

0,85

771

0,52

0,47-0,59

9,60

1,40

1,50

ST-26

2,99

6,24

3,35

42,86

41,93

11,86

5,77

6.543

0,50

0,46-0,57

81,70

1,60

4,50

ST-27

6,94

10,32

3,63

43,53

40,62

12,22

6,61

6.336

0,49

0,46-0,53

79,50

2,40

6,80

ST-28

4,54

7,43

3,03

30,19

35,75

31,03

0,33

4.937

0,64

0,60-0,68

88,10

1,30

3,70

ST-31

7,29

10,26

3,20

38,74

41,08

16,98

3,60

5.959

0,52

0,49-0,59

83,20

1,20

3,80

Tabel Kandungan gas dalam batubara daerah Tamiang Layang.

4

adb

CV
(kal/
gr)
adb
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Tabel Komposisi gas dalam batubara daerah Tamiang Layang.

1.1.4. Penyelidikan Prospeksi Bitumen Padat
Daerah Pangkalan dan Sekitarnya, Kabupaten
Kuantan Sengingi, Provinsi Riau
Bitumen padat dari Formasi Telisa Atas yang dijumpai
di Desa Timpe dimasukkan dalam Blok Bukit Tujuh.
Blok ini diinterpretasikan mempunyai empat lapisan
bitumen padat yaitu lapisan A1, A2, B1, dan B2, menempati sayap baratdaya sinklin. Tebal lapisan bitumen padat antara 23,80-65,00 m. Secara megskopis
serpih mengandung bitumen berwarna coklat tua
sampai kehitaman, berlembar, beberapa sisipan batupasir halus tebal sampai 5 cm, kaya material organik
dan menghasilkan aroma khas aspal saat dibakar. Sebarannya dapat ditelusuri sejauh 7,5 km. Lapisan A
merupakan lapisan serpih bagian atas dan lapisan B
adalah lapisan bagian bawah. Kedua lapisan ini terpotong oleh struktur sesar mendatar dekstral berarah
relatif timurlaut-baratdaya.
Hasil analisis laboratorium memperlihatkan kandungan maseral liptinit sangat melimpah antara
2,0-49,9%. Pada umumnya kandungan maseral
vitrinit>liptinit>inertinit. Kelimpahan mineral pirit
dengan tekstur yang framboidal hadir mengindikasikan bahwa kandungan organik berasal dari darat
sampai transisi. Nilai reflektansi vitrinit antara 0,250,40% atau rata-rata 0,32% termasuk kategori belum
matang. Kematangan termal berdasarkan nilai Tmax

antara 404°C-428,8°C mengindikasikan batuan belum
matang. Total karbon organik umumnya diatas 0,8%
atau menunjukkan kualitas sedang sampai sangat bagus (0.82 – 5.27 %).
Adapun jumlah kandungan CO2 yang hadir di dalam
batuan yang dapat dikorelasikan dengan jumlah oksigen di dalam kerogen karena menunjukkan tingkat
oksidasi selama diagenesis. Di daerah penyelidikan
angka oksigen indeks menunjukan nilai antara 22148. Kandungan hidrogen menunjukkan nilai yang
cukup tinggi rata-rata diatas 350 mg/g TOC yaitu
antara 376 mg/gTOC – 534 mg/g TOC. Berdasarkan
data hidrogen indeks terhadap oksigen indeks pada
grafik HI-OI maka potensi bitumen di daerah penyelidikan mempunyai kecenderungan dapat membentuk gas dan minyak. Hal ini juga menunjukan kualitas
sebagai kerogen yang bersifat gas prone, oil prone,
dan highly oil prone, atau tipe III, tipe II,dan tipe I.
Anggota Atas Formasi Telisa terbukti menjadi formasi pembawa bitumen padat dan terdapat kandungan minyak dalam batuan. Sumber daya hipotetik bitumen padat di daerah penyelidikan sebesar 344.797.622 ton, menghasilkan minyak sebesar
54.782.196 barel. Sumber daya tereka bitumen padat
sebesar 41.688.861 ton, menghasilkan minyak sebesar 7.951.731 barel.

Tabel Kandungan minyak daerah Pangkalan.

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2015

5

Tabel Hasil analisis TOC dan pirolisis bitumen padat daerah Pangkalan.

Gambar Grafik TOC terhadap HI dan OI terhadap HI daerah Pangkalan.

Gambar Grafik TOC terhadap S2 dan Tmax terhadap HI daerah Pangkalan.
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1.1.5. Penyelidikan Pendahuluan Bitumen Padat
Daerah Windesi dan Sekitarnya, Kabupaten Teluk
Wondama, Provinsi Papua Barat
Formasi pembawa bitumen padat daerah penyelidikan dari Batupasir Piniya dan Batupasir Ekmai termasuk dalam Kelompok Kembelangan. Formasi ini lebih
berpotensi membentuk gas, terlihat dari hasil ana-

lisisnya yang sebagian besar sampel bitumen padat
cenderung membentuk gas dari pada minyak, dan
sebagian besar sampel bitumen padat tidak mengeluarkan minyak pada saat analisis retort. Sumber daya
hipotetik bitumen padat sebesar 21.779.469 ton, sedangkan sumber daya minyak yang dihasilkan sebesar 2.070.068 barel.
1.1.6. Penyelidikan Pendahuluan Bitumen Padat
Daerah Dusun Panjang dan Sekitarnya, Kabupaten
Bungo, Provinsi Jambi
Singkapan bitumen padat yang didapatkan di daerah
penyelidikan memiliki ciri megaskopis berwarna abuabu kecoklatan hingga abu-abu kehitaman, struktur
laminasi, menyerpih, keras-getas, setempat-setempat
terdapat sisipan batupasir berbutir halus, berwarna
abu-abu kecoklatan. Ketebalan bervariasi antara ±10
hingga >25 meter. Endapan bitumen padat di daerah penyelidikan diperkirakan terdiri dari tiga lapisan.
Dibagian tengah lapisan bitumen padat tersebut dipotong oleh sesar geser menganan berarah timurlaut-baratdaya.

Gambar Grafik OI terhadap HI dan Tmax terhadap HI daerah Windesi.

Gambar Singkapan bitumen padat daerah Dusun Panjang.

Tabel Hasil analisis bitumen padat daerah Dusun Panjang.
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Berdasarkan hasil analisis bitumen padat, kelimpahan
material organik (TOC) berkisar 0,14-16,95%. Terdapat
dua sampel batuan yang memiliki kandungan material organik <0,5% serta 12 sampel dengan kandungan material organik berkisar 1,43-16,95%. Plot antara nilai TOC terhadap PY (S1+S2) pada diagram juga
menunjukkan bahwa terdapat dua sampel batuan
tidak memiliki potensi sebagai batuan induk, sedangkan sampel batuan yang lain memiliki potensi antara
sedang hingga sangat baik.
Plot antara nilai HI terhadap OI pada diagram menunjukkan bahwa material organik didominasi oleh kerogen Tipe I dan Tipe II (sembilan sampel batuan) yang
memiliki kecenderungan menghasilkan minyak dan
Tipe III (lima sampel batuan) yang memiliki kecenderungan menghasilkan gas. Plot antara nilai Tmaks dan
HI pada diagram juga menunjukkan bahwa material
organik didominasi oleh kerogen Tipe I dan Tipe II se-

Gambar Grafik TOC terhadap PY.

Gambar Grafik OI terhadap HI dan Tmaks terhadap HI.
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banyak sembilan sampel batuan dan Tipe III sebanyak
lima sampel batuan.
Hasil analisis memperlihatkan enam sampel batuan
memiliki nilai Tmaks berkisar 418,5ºC-434,4ºC dikategorikan belum matang, sebanyak enam sampel
batuan dengan nilai Tmaks 435,1ºC-440,1ºC dikategorikan matang, dan dua sampel batuan memiliki
nilai Tmaks berkisar 563,9ºC -564,4ºC dikategorikan
lewat matang. Dari hasil analisis retort yang dilakukan
menunjukkan bahwa hanya satu sampel batuan yang
tidak menghasilkan minyak, sedangkan 13 sampel
batuan lainnya dapat menghasilkan minyak dengan
kisaran sebesar 5-90 liter/ton.
Formasi pembawa bitumen padat yang terbukti mengandung minyak di daerah penyelidikan dari Formasi
Sinamar. Sumber daya hipotetik bitumen padat di
daerah penyelidikan sebesar 317.081.582 ton, dengan
kandungan minyak sebesar 69.535.298 barel.

1.2. MINYAK DAN GAS BUMI
1.2.1.

Survei Dinamika Cekungan Tarakan

Dari hasil penelitian oleh Tim Stratigrafi Cekungan
Tarakan, dihasilkan beberapa hal, antara lain pengukuran stratigrafi terukur, rembesan minyak, potensi
batuan induk, reservoir, dan batuan penutup.
Berdasarkan analisis data geofisika geyaberat bahwa
nilai anomali gayaberat wilayah Cekungan Tarakan
berkisar antara -55 mGal sampai 85 mGal. Pola anomalinya diperoleh cekungan dan punggungan anomali
gayaberat, berdasarkan pola anomali tersebut ditaf-

sirkan adanya antiklin, sinklin dan struktur sesar geser,
yang terkorelasi dengan struktur regional Kalimantan
Utara. Cekungan anomali gayaberat sebagai cekungan sedimen dan dimodelkan dari penampang pada
lintasan yang dialasi oleh batuan meta sedimen dengan rapat massa 2.7 gr/cc dan adanya potensi batubara, mata air panas dan unsur TOC, sebagai cekungan sedimen yang mempunyai potensi hidrokarbon.
Cekungan anomali yang di gambarkan sebagai daerah potensi di kontrol oleh litologi sedimen sebagai
tudung (formasi sembakung) dan kichen dari Formasi
Langap.

Gambar Kolom Stratigrafi Lintasan Bambangan_Lodres, Sebatik
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Gambar Penampang Anomali Gayaberat Model Geologi Pada Lintasan A- A’, B-B’, C-C’ Dan D-D’

Hasil penelitian Magnetotelurik lapangan migas di
Cekungan Tarakan P.Tarakan dari peta tahanan jenis
tinggi yang terbentuk dari kedalaman 0 – 4000 kilometer membentuk closur tinggian dari 119 – 953
Ohm-meter diduga terkait dengan migas. Tahanan
jenis rendah dari 0 – 119 Ohm-meter membentuk
daerah rendahan sebagai sub-cekungan mencapai
kedalaman 6000 meter. Dapur migas (oil kitchen) terbentuk pada tahanan jenis < 20 Ohm-meter, batuan
reservoir pada tahanan jenis 20 - 200 Ohm-meter

pada kedalaman maksimum 1700 - 2500 meter. Batuan induk (source rock) dari serpih Formasi Tabul
umur Miosen Tengah memiliki material organik
tinggi, batuan reservoir batupasir Formasi Sajau umur
Plistosen dan lapisan penyekat (seal) serpih dan
batulempung. Lead migas yang terdapat di P.Tarakan
terbentuk pada umur Plio-Plistosen sepanjang sumbu
antiklin Tarakan secara setempat-setempat membentuk “traps” arah baratlaut-tenggara oleh closur tinggian maksimu 953 Ohm-meter.

Gambar Lead Cekungan Tarakan Di Pulau Tarakan Berdasarkan Data Magnettotelluric
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1.2.2.

Survei Dinamika Cekungan Ampana

Lokasi penelitian secara administrasi terletak pada Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala, yang termasuk ke dalam Propinsi Sulawesi Tengah.

Seluruh daerah pada lintasan penelitian tersebut menempati Lembar Peta Geologi Lembar Luwuk Sulawesi
skala 1:250.000 terbitan Puslitbang Geologi 1993.

Petroleum System
Mesozoic Play (Trapping Mechanism Foldbelt, Anticline)
Source Rock : Nambo Fm
Reservoir : Salodik Fm
Seal : Bongka Fm
Cenozoic Play (Trapping Mechanism Carbonate Buildup)
Source Rock : Poh Fm, Salodik Fm.
Reservoir : Salodik Fm.
Seal : Bongka Fm.

Gambar Lokasi Penelitian

Gambar Petroleum System Cekungan Ampana Dan Sekitarnya
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Rembesan Gas
Pada penelitian di Cekungan Ampana, ditemukan
rembesan gas di daerah Tanjung Api. Lokasi rembesan terdapat di darat dan laut.

Gambar Lokasi Ditemukannya Rembesan Gas

mpar sebagian besar Laut Jawa ke arah utara-timurlaut hingga sedikit ke Kalimantan Tengah bagian selatan.
Berdasarkan analisa pekerjaan pengambilan data
gaya berat di Cekungan Pembuang, berhasil dibuat
peta-peta anomali gayaberat, yaitu: Peta Anomali
Gayaberat Bouguer, Peta Anomali Gayaberat Regional,
dan Peta Anomali Gayaberat Residual. nilai anomali
Bouguer di daerah ini berkisar dari sekitar 20 hingga
sekitar 48 mGal. Kisaran nilai tersebut Mengelompok
menjadi tinggian dan rendahan yang membentuk
pola-pola tertentu. Kelompok nilai rendah (rendahan)
ditunjukkan oleh warna kuning hingga biru sedangkan kelompok tinggian berkisar dari warna kuning
hingga merah jambu. Nilai-nilai tersebut mencerminkan suatu cekungan sedimen yang relatif dangkal dan polanya berarah baratdaya-timurlaut dengan
kelompok tinggian anomali di beberapa bagian yang
kemungkinan disebabkan oleh pendangkalan batuan
alas.
Berdasarkan peta anomali regional Cekungan Pembuang di bagian dalam sedkit meluas ke arah utara
dan lebih meluas ke baratdaya dan tenggara tetapi
malah tertutup ke arah timur-timurlaut. Di sekitar
bagian yang kebetulan sedikit kosong data terdapat rendahan di bagian dalam sementara di bagian
lebih dangkal berupa tinggian. Ini mungkin disebabkan oleh adanya block batuan keras, mungkin batuan
beku.		
Cekungan Pembuang di bagian ini ditunjukkan oleh
pola-pola memanjang baratdaya-timurlaut (kuningbiru) dengan variasi secara lokal di beberapa bagian.
Pola ini tampaknya masih menerus ke arah timurlaut,
dimana bagian yg dimaksud belum terjangkau dalam
survei ini. Arah cekungan sedimen ini sepertinya
terbentuk oleh arah-arah gaya tekan yang dominan
tenggara-baratlaut tetapi tidak sampai membentuk
sesar-sesar.

Gambar Kenampakan Rembesan Gas Di Cekungan Ampana

1.2.3.

Survei Dinamika Cekungan Pembuang

Berdasarkan Peta Cekungan Sedimen Indonesia
(Badan Geologi, 2009) Cekungan Pembuang merupakan cekungan sedimen Tersier dan secara tektonik
merupakan cekungan busur luar. Cekungan ini mela-
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Gambar Peta Anomali Gayaberat Bouguer Cekungan Pembuang Bagian Barat

Gambar Peta Anomali Gayaberat Regional Cekungan Pembuang Bagian Barat

Gambar Peta Anomali Gayaberat Residual Cekungan Pembuang Bagian Barat

(a)

(b)

(c)

Gambar Penampang model tahanan jenis LINE-03 (a) Model 1D hasil korelasi dari 22 titik pengukuran MT-AMT dengan panjang lintasan ± 78 km; (b) Hasil pemodelan 2D dengan Smooth
model Inversion hingga iterasi 30 dan RMS error 3.823%; (c) Korelasi model 1D dan 2D yang
dibatasi pada kedalaman maksimal 10 km di bawah permukaan dengan jarak interval antar titik
sekitar 1.3 km hingga 5.5 km.
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Bab 2
Panas Bumi

2.1.
Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan
Geofisika Daerah Panas Bumi Wae Sano, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Timur
Sistem panas bumi di daerah Wae Sano berhubungan
dengan sistem vulkanik kuarter yang diduga masih
memiliki potensi dari aktivitas gunungapi yang terpendam di dalam kawah Sano Nggoang. Elevasi dari
kawah itu sendiri berada pada ketinggian 700 mdpl
sehingga bisa dikaitkan dengan sistem vulkanik high
terrain atau sistem panas bumi pada daerah tinggian.
Sumber panas berasal dari aktivitas vulkanisme aktif di sekitar Danau Sano Nggoang. Batuan reservoir

pada sistem ini diduga berada pada batuan sedimen
dengan jenis batupasir karbonat. Batuan penudung
yang terbentuk pada sistem ini adalah batuan ubahan. Alterasi yang terbentuk akibat proses pemanasan secara hidrotermal dengan jenis argilik–argilik
lanjut.
Sistem panas bumi daerah Wae Sano berkaitan dengan aktivitas vulkanik Sano Nggoang. Dengan luas
area prospek panas bumi sekitar 7 km2, temperatur
reservoir sebesar 2000C, tebal reservoir kurang lebih
1.5 km2, maka potensi panas bumi daerah Wae Sano
sebesar 45 MWe pada kelas sumber daya hipotetis.

Gambar Model tentatif sistem panas bumi Wae Sano
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Gambar Kompilasi dan keprospekan panas bumi daerah Wae Sano

2.2.
Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan
Geofisika Daerah Panas Bumi Pantar, Kabupaten
Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Geomorfologi daerah Pantar dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) satuan, yaitu Satuan Geomorfologi Perbukitan Vulkanik Puncak Gn. Sirung Curam, Satuan
Geomorfologi Perbukitan Vulkanik Tubuh Gn. Sirung
Curam, Satuan Geomorfologi Perbukitan Vulkanik
Kaki Gn. Sirung Curam, Satuan Geomorfologi Perbukitan Vulkanik Tubuh Gn. Beang Curam, Satuan
Geomorfologi Perbukitan Vulkanik Tua Curam, Satuan
Geomorfologi Perbukitan Vulkanik Tua Bergelom-

bang, dan Satuan Geomorfologi Perbukitan Sedimen
Bergelombang (Gambar 2.12).
Stratigrafi daerah penyelidikan dibagi berdasarkan
prinsip vulkanostratigrafi dan litostratigrafi tidak resmi dengan penentuan satuan batuan didasarkan atas
umur batuan tertua hingga produk erupsi. Produk
satuan tersebut antara lain vulkanik tua Kongmauwas, vulkanik tua Kalondama, satuan Batugamping,
vulkanik Boyali, satuan lava Mauta, satuan vulkanik
Sirung Tua, satuan vulkanik Beang, satuan vulkanik
Sirung.

Gambar Peta Geomorfologi daerah panas Bumi Pulau Pantar
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Gambar Peta Geologi daerah panas Bumi Pulau Pantar

Sistem panas bumi di daerah penelitian berada pada
lingkungan vulkanik high terrain, dengan sumber panas berasal dari aktifitas vulkanik. Clay cap diperkirakan berupa batuan alterasi, sedangkan reservoirnya
diduga merupakan batuan vulkanik tua dengan batas

atas reservoir terdapat pada kedalaman 1000 m yang
didasasrkan pada nilai tahanan jenis sedang. Zona
upflow diduga berada di puncak gunung Sirung kea
rah bukit Beang, hingga ke timurlaut ke arah air panas
Airmama.

Gambar Model tentatif panas bumi Pantar
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Gambar Peta kompilasi geologi, geokimia dan geofisika Daerah Pantar

Areal prospek panas bumi daerah Pantar berada di
sisi timur laut dari gunung Sirung dan menerus ke
arah timur laut sampai ke air panas Airmama. Luas
area prospek ini diperkirakan seluas 20 km2. Potensi
panas bumi diperkirakan sebesar 127 MWe pada kelas cadangan terduga.
2.3. Survei Magnetotellurik dan Time Domain Elektromagnetik Daerah Panas Bumi Dolok Marawa,
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
Pengukuran MT dan TDEM di daerah panas bumi
Dolok Marawa telah dilakukan pada 43 titik ukur.
Jumlah titik ukur tersebut telah memenuhi target
yang direncanakan, yaitu 40 titik ukur MT dan 30 titik
ukur TDEM. Titik ukur MT dan TDEM tersebut tersebar membentuk 7 buah lintasan berarah baratdayatimurlaut dengan jarak antar titik ukur sekitar 500
m–1000 m. Sebaran titik ukur tersebut didesain sedemikian ruap agar melingkupi seluruh perkiraan daerah prospek (gambar 2.22).
Sebaran tahanan jenis pada kedalaman 250 m didominasi oleh nilai tahanan jenis rendah < 20 Ohm.m
yang di sekitar air panas Tinggi Raja, Balakbak, dan
Partulatula diinterpretasikan sebagai respon dari
batuan ubahan. Pada kedalaman 500 m, nilai tahanan
jenis rendah tersebut meninggi menjadi nilai 20 – 50
Ohm.m dan semakin meninggi lagi di kedalaman 750
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m menjadi 100 – 200 Ohm.m. Nilai tahanan jenis tinggi > 1000 Ohm.m mulai terlihat pada kedalaman 1000
m yang tersebar secara terpisah di sebelah baratlauttimurlaut dan sekitar Bukit (Dolok) Tinggi Raja. Nilai
tinggi ini diduga sebagai respon dari batuan terobosan dan/atau batuan dasar berupa batuan metamorf. Kontras nilai tahanan jenis sedang 100 – 200
Ohm.m dengan zona tahanan jenis rendah-sedang <
50 Ohm.m diduga sebagai batas dari zona reservoir
panas bumi. Sebaran nilai tinggi ini semakin meluas
pada kedalaman 2000 m dan membentuk kelurusan
berarah baratdaya-timurlaut dan baratlaut-tenggara
yang ditafsirkan sebagai indikasi adanya struktur menerus hingga kedalaman 2000 m yang menjadi salah
satu pengontrol sistem panas bumi.
Model penampang tahanan jenis 2D pada LG-6 dan
LG-8 memperlihatkan sebaran nilai tahanan jenis rendah <20 Ohm.m (zona konduktif) dari dekat permukaan hingga kedalaman 500 m. Zona konduktif tersebut tersebar secara menerus dari baratdaya hingga
timurlaut dan diinterpetasikan batuan penudung
pada sistem panas bumi daerah Dolok Marawa.
Peta Base of Conductor memperlihatkan batas bawah
zona konduktif dengan elevasi >-100 m dan berasosiasi dengan batuan penudung terletak di sekitar
Bukit Tinggi Raja dan melebar ke arah timur dan selatan.

Gambar Peta sebaran titik ukur MT dan TDEM daerah panas bumi Dolok Marawa

Zona tahanan jenis rendah < 20 Oh.m di sekitar Bukit
(Dolok) Tinggi Raja melebar ke arah timur dan selatan
yang diperkirakan berasosiasi dengan batuan ubahan
yang berperan sebagai batuan penudung dengan sebaran dari dekat permukaan hingga kedalaman 500
m. Zona top reservoir diperkirakan berada pada kedalaman 750 – 1000 m berdasar pada kontras tahanan
jenis sedang dengan tahanan jenis sedang-rendah.
Daerah prospek panas bumi berdasasr kompilasi data
geosains yang meliputi data gaya berat, AMT, MT dan
TDEM berada di sekitar Dolok Tinggi Raja melebar ke
arah timur dan selatan dengan luas sekitar 6 km2 dengan potensi 26 MWe pada kelas cadangan terduga.

2.4. Survei Magnetotellurik dan Time Domain Elektromagnetik Daerah Panas Bumi Mapos, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Timur
Pengukuran MT dilakukan pada siang hingga pagi
hari di keesokan harinya dengan selang waktu
antara 13 – 21 jam. Jumlah titik ukur MT sebanyak 41 titik ukur dengan sebaran yang meliputi
manifestasi mata air panas Mapos dan Waelerang
dengan jarak antar titik 700 – 1200 m. Sebaran titik
ini membentuk 6 buah lintasan yang berarah baratdaya-timurlaut.
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Gambar Peta tahanan jenis pada beberapa kedalaman berdasarkan hasil pemodelan tahanan jenis 2D
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Gambar Penampang model tahanan jenis 2D lintasan LG-6 (atas) dan LG-8 (bawah)

Gambar Peta Base of Conductor daerah panas bumi Dolok Marawa
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Gambar Peta kompilasi geosain daerah panas bumi Dolok Marawa

Gambar Peta Sebaran Titik Ukur MT daerah Mapos
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Secara umum sebaran nilai tahanan jenis memperlihatkan pola lineasi yang berarah baratlaut – tenggara
dan relatif utara – selatan yang merepresentasikan
struktur geologi. Pada kedalaman 500 dan 1000 m,
sebaran nilai tahanan jenis rendah <20 Ohm.m mendominasi daerah survei, mata air panas Waelareng
dan mata air panas Mapos. Zona rendah di daerah
manifestasi ini diperkirakan merupakan respon dari
batuan vulkanik yang telah mengalami proses hidrotermal. Batuan hasil proses hidrotermal ini diduga merupakan batuan penudung dari sistem panas
bumi Mapos. Sebaran tahanan jenis sedang 20 – 100
Ohm.m terlihat di bagian tengah ke arah barahlaut

pada kedalaman 1500 meter dan diperkirakan sebagai zona reservoir panas bumi.
Pada model penampang lintasan 2 yang memotong
mata air panas Waelareng memperlihatkan lapisan
konduktif yang diduga sebagai lapisan penudung
sistem panas bumi berada pada kedalaman 500 meter dengan ketebalan sekitar 1000 meter di bagian
baratdaya hingga bagian tengah. Lapisan dibawahnya
dengan nilai tahanan jenis sedang 20 – 100 Ohm.m
diperkirakan merupakan lapisan batuan reservoir dari
sistem panas bumi Mapos.

Gambar. Peta Sebaran Tahanan Jenis pada Berbagai Kedalaman daerah Mapos

Gambar Model Penampang Tahanan Jenis Lintasan 2 daerah Mapos
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Daerah prospek panas bumi Mapos berada di bagian baratlaut daerah survei atau di bagian selatan
lereng Gunung Anak Ranaka yang kemungkinan
masih membuka ke arah baratlaut. Lapisan penudung
ditunjukkan dengan nilai tahanan jenis rendah < 20
Ohm.m pada kedalaman 500 m dengan ketebalan
sekitar 1000 m. Dibawahnya diperkirakan merupakan
lapisan reservoir dengan nilai tahanan jenis sedang
20 – 100 Ohm.m dengan puncak reservoir berada
pada kedalaman 1500 m. Luas prospek panas bumi
sekitar 12 km2 dengan potensi sebesar 50 Mwe pada
kelas cadangan terduga.
2.5. Pengeboran Landaian Suhu Daerah Panas
Bumi Cubadak, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat
Pengukuran logging temperatur pada lubang sumur
bor CBD-1 dilakukan pada kedalaman 150, 335, 501,
dan 700 meter. Pekerjaan logging temperatur tahap
pertama dari permukaan sampai kedalaman lubang
bor 150 meter, temperatur dipermukaan tanah/posisi kedalaman sama dengan nol terukur sebesar 21.8
°C. Sedangkan pada dasar lubang bor (150
meter) terukur 29,10 °C setelah logging tool temperature direndam di kedalaman 150 m selama ± 12

Gambar Log Komposit Sumur CBD-1
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jam, temperatur maksimum terbaca sebesar 30,40°C.
Kemudian dari pekerjaan logging temperatur tahap
kedua dari permukaan sampai kedalaman lubang
bor 335 meter, temperatur dipermukaan tanah/posisi
kedalaman sama dengan nol terukur sebesar 23,30
°C. Sedangkan pada dasar lubang bor (335
meter) terukur 39,70 °C setelah temperature logging
tool direndam di kedalaman 335 m selama ± 12 jam,
temperatur maksimum terbaca sebesar 42,70°C. Selanjutnya dari pekerjaan logging temperatur tahap
ketiga dari permukaan sampai kedalaman lubang bor
501 meter, temperatur dipermukaan tanah/posisi kedalaman sama dengan nol terukur sebesar 22,90 °C.
Sedangkan pada dasar lubang bor (501 meter) terukur 50,10 °C setelah logging tool temperature direndam di kedalaman 501 m selama ± 12 jam,
temperatur maksimum terbaca sebesar 55,50°C. Pengukuran logging temperatur terakhir dilakukan dari
permukaan sampai kedalaman lubang bor 700 meter, temperatur di permukaan terukur sebesar 22,90
°C. Sedangkan pada dasar lubang bor (700 meter)
terukur 69,70 °C setelah t-logging tool direndam di
kedalaman 700 m selama ± 15 jam, temperatur maksimum terbaca sebesar 72,90°C. Hasil analisis batuan
secara megaskospis dan beberapa parameter bor disajikan dalam Composite Log pada Gambar 2.30.

Hilang sirkulasi sebagian (partial loss circulation) dijumpai di sumur CBD-1, yakni di kedalaman 154,50
m, sedangkan Hilang sirkulasi lumpur pembilas total
terjadi pada kedalaman 151,50 m, 475 m dan 554,4
m. Banyak dijumpai kekar-kekar gerus, rekahanrekahan dan breksiasi yang sebagian terisi kuarsa sekunder,serta frgamen-fragmen andesit yang
diperkirakan bahwa pada kedalaman tersebut merupakan zona struktur.
Koreksi temperatur menggunakan metode Horner
Plot untuk mendapatkan nilai temperatur formasi
(initial temperature). Initial Temperature (temperatur
formasi) di kedalaman 150 m sebesar 31,97°C, pada
kedalaman 335 m sebesar 46,08°C, di kedalaman 501
m sebesar 62,10°C dan di kedalaman 700 m sebesar
78,98°C. Dari keseluruh data logging tersebut jika ditarik rata-rata landaian suhu secara keseluruhan maka
didapatkan nilai landaian suhu pada sumur CBD-1
sebesar 8,70 oC/100 meter atau sekitar 3 x landaian
suhu bumi normal (± 3°C per 100 m).

Gambar Thermal gradient (landaian suhu) sumur CBD-1

Secara umum, hasil pengolahan data logging menunjukkan nilai landaian suhu pada sumur CBD-1 sebesar 8,70 oC/100 meter atau sekitar 3 x landaian suhu
bumi normal (± 3°C per 100 m). Hal ini menunjukkan
bahwa sumur CBD-1 memperlihatkan adanya potensi
panas bumi yang cukup menarik.
2.6. Pengeboran Landaian Suhu Daerah Panas
Bumi Kadidia, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi
Tengah
Daerah panas bumi Kadidia diperkirakan memiliki
prospek seluas 16 km2 dengan potensi cadangan terduga cukup besar yaitu sebesar 66 MWe. Pengeboran landaian suhu telah dilakukan hingga kedalaman
703.85 meter untuk membuktikan potensi tersebut.
Litologi penyusun sumur landaian suhu KDD-1 mulai
dari permukaan hingga kedalaman 12 meter merupakan endapan fluvial hingga aluvial yang belum
terkena ubahan hidrotermal. Dari kedalaman 12 m
hingga 703.85 meter batuan terdiri dari
perselingan konglomerat, batupasir,
konglomerat dengan sisipan batupasir dan batulempung, breksi dengan
sisipan batupasir dan batulempung,
dan breksi. Batuan atas sebagian bersifat lepas-lepas (belum kompak), selanjutnya batuan kompak/keras dan
terkekarkan.
Pengukuran logging temperatur dilakukan pada kedalaman 150 m, 417.2
m, 513 m dan kedalaman 700.50 m.
Pengukuran logging temperatur pertama hingga kedalaman 150 m, temperatur udara 25.30 C, dengan kecepatan
2 meter per menit, temperatur terukur
di kedalaman 150 m = 26,2oC, rendam
T-Logging Tool selama 8 jam, temperatur maksimum = 27,3oC. Pengukuran
logging temperatur kedua , temperatur
udara 21.80 C dengan kecepatan ratarata 2 meter per menit, temperatur terukur di kedalaman 417,2 m = 81,5oC,
rendam T-Logging Tool selama 9 jam,
temperatur terbaca = 83,4oC, temperatur maksimum = 83,4oC. Pengukuran
logging temperatu ketiga, temperatur
udara 160C, dengan kecepatan ratarata 2 meter per menit, temperatur
terukur di kedalaman 513 m = 87oC,
rendam T-Logging Tool selama 12 jam,
temperatur terbaca = 85,8oC, temperatur maksimum = 87,2oC. Pengukuran
logging temperatur keempat., temperatur udara 21.30 C, dengan kecepatan
rata-rata 2 meter per menit, temperatur terukur di kedalaman 700,50 m =
87,2oC, rendam T-Logging Tool selama
11 jam, temperatur terbaca = 84,3oC,
temperatur maksimum = 91,3oC.
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Gambar Log Komposit Sumur KDD-1

Selama kegiatan pengeboran, telah terjadi hilang
sirkulasi total (TLC) di kedalaman 109,45 m s.d. 110,45
m, selanjutnya hilang sirkulasi sebagian (PLC) sebesar
40 lpm pada interval kedalaman 110,45 m s.d. 113,45
m dan pada interval kedalaman 113,45 m s.d. 154,80
m sebesar 15 lpm. Pada interval kedalaman 238,45 m
s.d. 251,45 m terjadi PLC sebesar 20 s.d. 30 lpm, dan
pada interval kedalaman 583,75 m s.d. 703,85 m terjadi PLC sebesar 10 lpm.
Sumur landaian suhu KDD-1 dari permukaan sampai
kedalaman 703,85 m, umumnya disusun oleh batuan
belum terkompakkan dan batuan keras yang memiliki
kekar-kekar dan/atau rekahan-rekahan pada interval
kedalaman 109 m s.d. 154,80 m, dan terutama pada
interval kedalaman 502,25 m s.d. 703,85 m sehingga mudah terjadi runtuhan (caving). Dari data-data
tersebut di atas terlihat bahwa sumur KDD-1 terletak
pada zona struktur yang intensif
Temperatur formasi di kedalaman 150 m sebesar
31,96°C di kedalaman 417 m sebesar 88,71°C, di kedalaman 513 m sebesar 88,79°C, dan di kedalaman
700 m sebesar 96,87°C dengan rata-rata nilai landaian suhu sebesar 12,8 oC/100 meter atau 4x nilai landaian suhu bumi normal (± 3°C per 100 m). Jika top
reservoir berada di kedalaman sekitar 1500 m (survei
MT, 2012), maka perkiraan temperatur di kedalaman
1500 m adalah 2200C.
Nilai landaian suhu titik bor KDD-1 sebesar sebesar
12,8 oC/100 meter atau 4x nilai landaian suhu bumi
normal (± 3°C per 100 m). Hal ini menunjukkan bahwa sumu KDD-1 memperlihatkan adanya potensi panas bumi yang cukup menarik.
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Gambar Thermal gradient (landaian suhu) sumur KDD-1.

Bab 3

Pemuktahiran Kajian Sumber Daya Energi

3.1. Kajian Batubara
3.1.1. Kajian Batubara Kalori Rendah untuk Nilai
Tambah di Kalimantan Selatan
Analisis dari beberapa conto batubara hasil uji petik
dari 2 (dua) kabupaten yaitu Tanah Laut dan Tapin
juga menunjukkan bahwa keekonomisan batubara
Warukin dapat ditingkatkan dengan menerapkan
teknologi pencairan batubara atau Coal to Loquid
(CTL). Hasil analisis menunjukkan kecenderungan batubara Formasi Warukin untuk membentuk hidrokar-

bon berupa minyak dalam jumlah yang cukup signifikan.
Evaluasi data dari berbagai sumber menunjukkan
bahwa peningkatan nilai tambah untuk batubara di
wilayah Provinsi Kalimantan Selatan lebih sesuai diterapkan pada batubara yang berasal dari Formasi
Warukin. Pemilihan metode peningkatan nilai tambah yang akan diterapkan harus disesuaikan dengan
karakter batubaranya.

Gambar Singkapan batubara di daerah Kabupaten Tanah Laut.

Gambar Hasil analisis batuan induk daerah Kabupaten Tanah Laut.
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Gambar Hasil analisis batuan induk daerah Kabupaten Tapin.

3.1.2. Kajian Endapan Batubara di Papua
Kajian endapan batubara di Papua dilakukan dengan melakukan uji petik di daerah Sawesuma, Distrik
Urunum Guay, Kabupaten Jayapura. Secara regional,
wilayah uji petik termasuk pada Cekungan Irian Jaya
Utara. Formasi pembawa batubara berasal dari Formasi Unk berumur Pliosen dengan ciri secara umum
terdiri dari greywake, batulanau, batulempung, konglomerat, dan sisipan lignit, berlapis, lunak, agak
kompak, mengandung kuarsa, mika, felspar, kepingan
batuan, karbonan, dan gampingan.

Gambar Peta lokasi uji petik daerah Sawesuma.
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Batubara ditemukan di Sungai Guasreh, anak sungai Tuaren. Secara geografis terletak pada koordinat
139°45’00” BT dan 2°27’00” LS. Secara megaskopis
batubara berwarna hitam, kilap terang, garis gores
coklat, konkoidal, dan keras. Tebal sekitar 30 cm. Arah
perlapisan batubara N143°E/34°. Hasil analisis proksimat menghasilkan nilai sebagai berikut; Free Moisture (FM) 22,13%, Total Moisture (TM) 27,85%, Inherent Moisture (IM) 7,35%, Volatile Matter (VM) 46,01%,
Fixed Carbon (FC) 36,30%, Ash 10,34%, Sulphur Total
(ST) 3,65%, RD 1,46%, Calorific Value (CV) 5.287 kal/
gr, dan HGI 51,67. Sedangkan hasil analisis ultimat

meliputi nilai karbon (C) 64,07%, hidrogen (H) 5,09%,
nitrogen (N) 1,24%, Sulfur (S) 4,43%, dan oksigen (O)
25,16%. Analisis petrografi batubara menghasilkan
nilai vitrinit reflektan 0,38%, vitrinit 88,20%, inertinit
0,40%, dan liptinit 0,80%. Sebaran batubara di daerah
uji petik melampar ke arah barat daya mengikuti pola
sebaran formasi pembawa batubara yaitu Formasi
Unk.
Endapan batubara di Papua dinilai kurang baik. Hal
ini disebabkan oleh karakteristik endapan batubara
yang tidak menyebar luas, pelamparan lateral yang
cenderung tidak menerus, dan ketebalan batubara
yang tipis, dimana di beberapa tempat hanya berkisar
10cm.
3.1.3. Kajian Bitumen Padat untuk Hidrokarbon di
Provinsi Sumatera Barat
Hasil evaluasi bitumen padat sebagai batuan sumber
terhadap percontoh kerogen dari contoh bitumen padat di wilayah Sumatera Barat menunjukkan bahwa
percontoh yang mewakili Formasi Telisa Atas, Formasi
Sangkarewang dan Formasi Painan memiliki kapasitas
baik-istimewa sebagai batuan sumber. Percontoh dari
daerah Talawi (Formasi Sangkarewang) dan daerah

Padanglawas (Formasi Telisa Atas) memiliki potensi
pembentukan hidrokarbon sangat baik-istimewa, sedangkan contoh dari Painan (Formasi Painan) potensi
pembentukan hidrokarbonnya rendah.
Evaluasi produk utama hidrokarbon yang dihasilkan
pada puncak kematangan kerogen menunjukkan percontoh daerah Padanglawas (Formasi Telisa Atas) memiliki kerogen Tipe I dan II yang cenderung membentuk minyak. Percontoh daerah Talawi (Formasi Sangkarewang) cenderung memiliki kerogen Tipe I dan II
yang akan membentuk minyak dan sebagian contoh
singkapan dari daerah Talawi yang menunjukkan kerogen Tipe II/III yang dapat membentuk minyak-gas.
Sedangkan percontoh singkapan daerah Painan menunjukkan keberadaan kerogen tipe III dan IV yang
cenderung akan membentuk gas dan sebagian inert
(tidak menghasilkan produk hidrokarbon tertentu).
Kegiatan kajian dilakukan juga melalui uji petik. Uji
petik dilakukan di daerah Talawi, Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat. Selain di Talawi, uji petik juga
dilakukan pada singkapan bitumen padat yang ditemukan pada kupasan jalan di daerah Lumpo, Sungai
Nipah, dan Gunung Bungkuk, wilayah Kecamatan IV
Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera
Barat.

Gambar Korelasi antara Total Organik Karbon dan S2.
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Cekungan sedimen dan formasi pembawa bitumen
padat di Sumatera Barat memiliki karakteristik yang
berbeda-beda. Formasi Telisa Atas dari Cekungan
Sumatera Tengah dan Formasi Sangkarewang dari
Cekungan Ombilin cenderung lebih baik untuk potensi hidrokarbon, dengan tipe kerogen tipe I dan
II. Formasi tersebut mempunyai tingkat kematangan
termal yang rendah sehingga diperlukan suatu proses
untuk memanfaatkan bitumen padat tersebut menghasilkan produk hidrokarbon yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.

3.2.1. Kajian Aliran Panas Regional di Indonesia

mW/m2), padahal di wilayah tersebut terdapat banyak gunungapi aktif tipe A mulai dari Aceh hingga
Lampung, diantaranya G. Sibayak - Sinabung, G.
Marapi, G.Talang dan G. Krakatau. Hal itu diduga disebabkan karena pengeboran migas dilakukan di titik
yang tidak tepat. Di Pulau Jawa, titik pengeboran terdistribusi di bagian utara dan sedikit sekali di bagian
selatan. Hasil pengeboran di bagian utara dan selatan
relatif sama, yaitu memperlihatkan nilai aliran panas
yang sedang. Di Sulawesi Selatan, nilai aliran panas
bumi sangat rendah (gradien thermal <50 C/100 m,
aliran panas < -50 mW/m2), namun banyak ditemukan daerah panas bumi yang umumnya membawa
nilai anomali tinggi (gradien thermal >100 C/100 m,
aliran panas >100 mW/m2). Di daerah Kalimantan
tidak ada jalur vulkanik sehingga memiliki nilai aliran
panas yang rendah seperti halnya daerah Papua.

Pengeboran di wilayah Sumatera bagian barat memperlihatkan gambaran nilai yang sedang (gradien
thermal -5 s/d 100 C/100 m, aliran panas 50 - 100

Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka pengembangan panas bumi bisa diarahkan ke daerah Sumatera
Bagian Tengah dan sekitar Maluku Utara.

3.2. Kajian Panas Bumi

Gambar Distribusi titik aliran panas dari hasil pengeboran sumur migas dan geotermal di Indonesia

Gambar Pola gradient thermal pengeboran migas dan geothermal di Indonesia
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Tabel Distribusi gradient thermal sumur panas bumi
Lokasi

Longitude

Latitude

Geothermal C/100m

Heatflow mW/m2

Kamojang
Lahendong
Ulubelu
Muaralabuh
Wayang windu
Dieng
Jaboi
Sarulla
Sibayak
Sorik marapi
Kepahiang
G.Talang
Bonjol
Patuha
Ungaran
Telomoyo
Lawu
Ijen
Bedugul
Werang
mataloko
Sokoria

107.8
124.814
104.569
101.027
107.62
109.902
95.327725
99.0244
98.5058
99.7417
102.628226
100.699
100.223
107.395
110.418
110.383
111.133
114.212
115.137
120.003056
121.063
121.751124

-7.14139
1.27417
-5.37694
-1.43333
-7.22722
-7.21694
5.798528
1.88969
3.22767
0.566868
-3.51547
-0.905
0
-7.17278
-7.19861
-7.33333
-7.61667
-8.01944
-8.27583
-8.71722
-8.75661
-8.82175

33.41
28.38
23.77
17.2
28.59
23.19
19.83
17.58
24.97
21.81
19.11
23.6
18.97
25.3
10.4
10
21.95
30
15.73
35.73
41.63
37.52

116.935
85.14
76.064
60.2
85.77
76.527
29.745
52.74
84.898
98.872
61.152
80.24
62.601
93.61
33.28
33
71.3375
96
49.5495
110.763
126.9715
112.56

3.2.2. Kajian Sistem Panas Bumi Non Vulkanik di
Provinsi Bangka-Belitung
Kegiatan ini difokuskan pada pengaruh adanya batuan granit terhadap sistem panas bumi di wilayah Pulau Bangka Belitung. Hasil kajian menunjukkan bahwa
sistem panas bumi di Provinsi Bangka Belitung berasosiasi dengan hadirnya batuan plutonik (terobosan)
granit yang berumur Kapur. Sumber panas yang terdapat di wilayah ini berasal dari akumulasi energi panas yang berasal dari aktivitas unsur radioaktif mineral penyusun batuan granit, yaitu thorium dan monasit. Kandungan thorium dalam monasit yang tinggi di
wilayah tersebut mengakibatkan tingginya tingkat ra-

Data
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal
Geothermal

dioaktivitas. Aktivitas radioaktif yang tinggi kemungkinan besar berkontribusi dalam terbentuknya energi
panas yang dihasilkan dalam siklus unsur radioaktif.
Sistem panas bumi di Bangka Belitung diperkirakan
berupa sistem heat sweep, dalam hal ini penetrasi
air meteorik melalui struktur sesar yang dalam berinteraksi dengan sumber panas di kedalaman kemudian kembali kepermukaan sebagai air panas. Secara
umum, potensi panas bumi yang dihasilkan pada
daerah kajian tergolong dalam low entalphy. Berikut ini salah satu contoh model tentatif sistem panas
bumi non vulkanik di daerah Permis, Provinsi Bangka.

Gambar Model sistem panas bumi tentatif daerah panas bumi Permis
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3.3. Kajian Minyak Bumi dan Gas
3.3.1.

Survei Shale Gas Cekungan Kutai

dilihat secara lebih menyeluruh terutama terkait dengan struktur geologi. Didaerah Kutai Barat Formasi
Pemaluan tersingkap pada zona sinklin. Sementara itu
gas serpih sangat cocok di daerah sinklin, sehingga
Formasi Pemaluan mempunyai kecenderungan untuk
berpotensi sebagai sumber dari gas serpih.
3.3.2.

Survei Shale Gas Cekungan Akimeugah

Berdasarkan dari hasil penelitian di Cekungan Akimegah tepatnya di Daerah Dogiyai, Wagete dan Enarotali,
yaitu meliputi data permukaan berapa penampang
stratigrafi terukur dan rekaman data lapangan. Akan
memberi gambaran mengenai formasi pembawa serpih dan daerah yang mempunyai potensi terdapatnya
serpih, baik secara vertikal maupun lateral.

Gambar Lokasi Penelitian Yang Berada Di Cekungan Kutai,
Kalimantan: Berupa Cekungan Berumur Tersier Pada Passive
Margin Dengan Sistem Deltaik (Badan Geologi, 2009)

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, dapat
terlihat formasi pembawa serpih yang merupakan
batuan yang bisa berfungsi sebagai gas serpih (shale
gas). Secara stratigrafi terlihat komposisi serpih pada
setiap Formasi yang ada di Cekungan Kutai baik Formasi Pemaluan, Pulaubalang dan Balikpapan. Secara
umum terlihat kehadiran serpih di Cekungan Kutai
ini dipengaruhi oleh proses terbentuknya waktu itu.
Proses pembentukan serpih secara umum di daerah
penelitian mempunyai kecenderungan terbentuk
pada lingkungan deltaik yang memungkinan terakumulasinya komponen-komponen organik yang ada di
daerah tersebut.
Berdasarkan beberapa pengamatan dilapangan terlihat ditemukannya beberapa fosil tumbuhan tinggi
di Formasi Pemaluan dan Formasi Balikpapan menunjukkan bahwa kedua formasi tersebut sangat didominasi oleh material organik dari tumbuhan tinggi
atau darat.Dominasi dari tumbuhan tinggi pada material organik akan mempengaruhi serpih terhadap
tipe kerogennya, yaitu akan cenderung termasuk ke
dalam kerogen tipe III atau II. Kerogen tipe III dan II
mempunyai kemampuan untuk menghasilkan gas,
terutama kerogen tipe III akan sangat dominan untuk
menghasilkan gas daripada minyak. Oleh karena itu
serpih di daerah penelitian sangat berpotensi sebagai
sumber gas baik untuk konvensional maupun unkonvensional hidrokarbon.
Potensi gas serpih di daerah penelitian selain
didukung oleh karakteristik tipe kerogennya juga bisa
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Daerah penelitian sangat berpotensi akan gas serpih
(shale Gas) unkonvensional ditandai dengan ditemukannya serpih bersifat fissile, membentuk laminasilaminasi pada batulempung dan serpih. Berdasarkan
sebaran serpih masing-masing formasi diatas bahwa
serpih yang berpotensi sebagai batuan induk (source
rock) untuk gas serpih (shale gas) terdapat pada formasi berikut ini.
Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pembahasan diatas, batuan yang berpotensi sebagai batuan
yang berpotensi batuan induk (source rock) untuk gas
serpih (shale Gas) adalah batuan serpih yang bersifat
fissile, membentuk laminasi-laminasi pada batulempung dan serpih. Berdasarkan sebaran serpih masingmasing formasi diatas bahwa serpih yang berpotensi
sebagai batuan induk (source rock) untuk gas serpih
(shale Gas) terdapat pada formasi berikut ini.
a.

Formasi Aiduna: formasi ini mempunyai potensi
sangat besar sebagai batuan induk untuk gas serpih (shale gas) hal ini bisa di lihat litologi peyusun
formasi tersebut berupa serpih dengan warna
segar abu-abu kehitaman, warna lapuk abu-abu
kecoklatan-agak merah. sebagian besar bersifat karbonan (carbonaceous), keras-agak lapuk.
Serpih batubaraan (coally shale) dengan warna
segar abu-abu kehitaman, warna lapuk abu-abu
kecoklatan, keras-agak lapuk.

b. Formasi Tipuma: formasi ini mempunyai potensi
yang cukup sebagai batuan induk untuk gas serpih (shale gas) hal ini bisa di lihat litologi peyusun
formasi tersebut berupa serpih lanauan dengan
warna segar abu-abu kehitaman, warna lapuk
abu-abu kecoklatan, dominan karbonan, menyerpih, agak keras-rapuh dan batulanau dengan
warna segar abu-abu terang, warna lapuk abuabu kecoklatan, setempat karbonan, agak keras
sampai keras, setempat terdapat fragmen kuarsa.
c.

Formasi Kopai: formasi ini mempunyai potensi
yang cukup besar sebagai batuan induk untuk
gas serpih (shale gas) hal ini bisa di lihat litologi
peyusun formasi tersebut berupa batulempung
karbonan dengan warna segar abu-abu kehita-

man, warna lapuk abu-abu kecoklatan menyerpih, agak keras - rapuh, bersifat karbonan. batulanau dengan warna segar abu-abu agak kehitaman, warna lapuk abu-abu kecoklatan, agak
keras - rapuh, bersifat karbonan dan serpih warna
segar abu-abu kehitaman, warna lapuk abu-abu
kecoklatan menyerpih, agak keras - rapuh, bersifat karbonan.
d. Formasi Piniya: formasi ini mempunyai potensi
yang sangat besar sebagai batuan induk untuk
gas serpih (shale gas) hal ini bisa di lihat litologi
peyusun formasi tersebut berupa serpih lanauan
dengan warna segar abu-abu terang, warna lapuk
abu-abu kecoklatan, sebagian bersifat karbonan
(carbonaceous), menyerpih-berlembar, agak keras
sampai rapuh,dan setempat terdapat lensa serpih
hitam. Batulumpur (mudstone) warna segar abuabu kehitaman, sebagian besar bersifat karbonan
(carbonaceous), rapuh sampai lembek.

Sedangkan untuk formasi yang kurang berpotensi
sebagai batuan induk shale gas karena batulempung
atau serpih pada formasi tersebut belum membentuk
laminasi dan dari warna serpih maupun batulempung
kandungan organiknya diperkirakan sangat sedikit.
Formasi yang kurang bepotensi sebagai batuan induk
untuk shale gas meliputi : Formasi Ekmai, Formasi
Buru, dan Endapan Aluvium.
3.3.3.
hera

Assesment Cekungan Obi-Bacan Halma-

Tim Assessmen Geosains Migas 2015 melakukan
pengukuran penampang stratigrafi pada unit batuan
yang tersingkap, pengambilan perconto batuan untuk
dianalisa paleontologi (palinologi, foraminifera kecil
dan besar, dan nanoplangton), analisa petrografi dan
analisa geokimia organik di beberapa lintasan penelitian. Peta lintasan dan pengambilan contoh batuan.

Gambar Peta Lokasi Penelitian

Gambar Peta Lokasi Pengambilan
Sampel (Modifikasi Peta Geologi Lembar Obi (D. Sudana Dkk, 1994) dan
Lembar Bacan (Aswan Yasin, 1980).
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Sistem Perminyakan Cekungan Obi-Bacan
Sistem Perminyakan Tersier
• Batuan Sumber (Source Rock)
Batuan yang berpotensi sebagai sumber hidrokarbon pada sistem Tersier di daerah penelitian adalah Anggota batulempungberumur Oligosen Akhir
– Miosen Awal, pada pulau Obi dikenal dengan
nama Formasi Fluk.
• Batuan Reservoir
Batuan yang berpotensi sebagai reservoir pada
sistem Tersier di daerah penelitian adalah Batupasir berumur Miosen Akhir – Pliosen dari batupasir
Anggota Formasi Woi dan Batupasir Anggota Formasi Weda .
• Batuan Penutup (Cap Rock)
Seal Rock (batuan tudung) yang berpotensi pada
sistem Tersier di daerah penelitian adalah material
klastik halus Batulempung Anggota Formasi Woi
pada bagian atas dan Batulempung Anggota Formasi Weda pada bagian atas.
Sistem Perminyakan Pra Tersier
• Batuan Sumber (Source Rock)
Batuan yang berpotensi sebagai sumber hidrokarbon pada sistem Pra-Tersier di daerah penelitian
adalah Anggota batulempung Formasi Loleobasso
yang berumur Jurasik Awal.
• Batuan Reservoir
Batuan yang berpotensi sebagai reservoir pada
sistem Pra-Tersier di daerah penelitian adalah
Anggota Batupasir Formasi Loleobasso yang berumur Jurasik Tengah.
• Batuan Penutup (Cap Rock)
Seal Rock (batuan tudung) yang berpotensi pada
sistem Pra-Tersier di daerah penelitian adalah material klastik halus Batulempung Anggota Formasi
Loleobasso pada bagian atas yang berumur Jurasik akhir – Kapur.

Gambar Perbandingan Cekungan Akimeugah Dengan
Cekungan Disekitarnya Yang Telah Terbukti

Gambar Lintasan Penelitian Cekungan Akimeugah, 2015.

3.3.4.
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Assesmen Cekungan Akimeugah

Cekungan Akimeugah diketahui belum terbukti
menghasilkan produksi migas, namun telah telah
diketahui bahwa ada petroleum system yang bekerja
pada cekungan tersebut. Untuk itu, kegiatan penelitian terus dilakukan untuk menambah data dukung
agar kegiatan eksplorasi migas di Cekungan Akimeugah terus dilanjutkan.

Ekmai dan Batupasir kuarsa Formasi Waripi (Dibutuhkan analisa laboratorium, ex: porositas & permeabilitas, untuk mengetahui kualitas formasi ini sebagai
reservoir)
Potensi Seal Rock : Formasi Piniya dan Formasi Waripi

Penelitian dilaksanakan di sekitar Pegunungan Tengah, Provinsi Papua, meliputi Kabupaten Jayawijaya,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga. Terdapat 4 lintasan selama penilitian
dilaksanakan yaitu Lintasan Tolikara, Lintasan Tiom,
Lintasan Wolo, dan Lintasan Mbua.

Cekungan Mamberamo yang merupakan salah satu
Cekungan di Papua Utara ini berbentuk elongate
yang berarah Barat Timur. Cekungan ini merupakan
Cekungan hybrid yang berkembang dari Cekungan
forearc dengan dasar kerak samudera (McAdoo dkk.,
1999).

Potensi Migas Cekungan Akimeugah
Potensi Source Rock : Formasi Kopai, dan Formasi Piniya (Dibutuhkan analisa laboratorium, ex: geokimia organik, untuk mengetahui kualitas formasi ini sebagai
source rock)
Potesi Reservoir Rock : Formasi Woniwogi, Formasi

Adanya petroleum system yang aktif di area ini ditandai dengan ditemukannya rembesan oil dan rembesan gas. Rembesan gas banyak ditemukan di sepanjang daerah Waropen - Mamberamo - Pulau Masi
Masi. Salah satunya yang ditemukan di Pulau MasiMasi, Kabupaten Sarmi. Sedangkan rembesan minyak
pernah ditemukan di daerah Sungai Teer yang berada
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3.3.5.

Assesmen Cekungan Mamberamo

organik pada umumnya good – very good, kekayaan
material organik pada Formasi Darante adalah good.
Kematangan batuan induk berdasarkan Tmkas pada
Formasi Mamberamo, Formasi Makats, dan Formasi
Darante belum matang. Akan tetapi berdasarkan data
Ro, Formasi Mamberamo dan Formasi Makats telah
matang.
Potensi batuan reservoir pada Cekungan Mamberamo terdapat pada tiga formasi, yaitu: batupasir dan
batuan karbonat pada Formasi Mamberamo sebagai target utama, batupasir Formasi Makats sebagai
target kedua, dan batuan karbonat Formasi Darante
sebagai target ketiga. Pada pengeboran Sumur Apauwar-1 dan Sumur Iroran-1 ditemukan adanya gas
show. Interpretasi petrofisika yang dilakukan pada
Sumur Apauwar-1 dan Sumur Iroran-1, menunjukkan
bahwa porositas efektif Formasi Mamberamo berkisar
antara 10,8 – 27,9%. Porositas efektif Formasi Makats
adalah 19,4%, dan porositas efektif Formasi Darante
adalah 25,4%.

Gambar Potensi Batuan Induk Pada Sumur Apauwar-1.
Gambar Kolom Stratigrafi dan Potensi Migas

di Tenggara Kota Sarmi. Batuan yang berpotensi sebagai penghasil batuan induk pada Blok Mamberamo
adalah Formasi Mamberamo dan Formasi Makats. Kekayaan material organik Formasi Mamberamo pada
Sumur Apauwar-1 umumnya fair hingga interval 2150
m. Pada interval di bawah 2150 m, pada umumnya
kekayaan material organik adalah good yang dapat
menghasilkan gas, dan pada interval di bawah 3800
m, batuan induk Mamberamo B/C Member dapat
menghasilkan minyak. Kematangan batuan induk
pada kedalaman lebih dari 3820 m telah matang,
ditunjukkan dengan Tmaks yang telah memasuki
jendela matang. Kekayaan material organik Formasi
Mamberamo pada Sumur Iroran-1 umumnya good –
very good, pada Formasi Makats kekayaan material

Gambar Potensi Batuan Induk Pada Sumur Iroran-1.
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Gambar Sumur Apauwar-1 Yang Menunjukkan Adanya Gas
Show.

Gambar Hidrocarbon Play Cekungan Mamberamo dan
Sekitarnya (Pertamina Bppka, 1992)

Gambar Hidrocarbon Play Cekungan Mamberamo dan Sekitarnya (Pertamina Bppka, 1992)
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Bab 4

Pemutakhiran Sumber Daya Energi

4.1. Sumber Daya Batubara
Hasil perhitungan keseluruhan menunjukkan bahwa
sumber daya batubara Indonesia sampai dengan
tahun 2015 ini adalah sebesar 126.609,34 juta ton
batubara, sedangkan cadangan batubara sebesar
32.263,68 juta ton.
Apabila dibandingkan dengan neraca tahun 2014
terdapat kenaikan sumberdaya batubara sebesar
1.812,60 juta ton, begitu juga dengan cadangan ba-

tubara pada tahun ini mengalami penurunan sebanyak 121,06 juta ton. Penurunan jumlah sumber daya
dan cadangan ini dikarenakan melemahnya nilai batubara di pasar dunia, sehingga banyak perusahaan
yang menghentikan kegiatan eksplorasi dan produksi
batubara karena nilai jual batubara tidak dapat menutupi biaya produksi.
Sumber daya dan cadangan batubara per provinsi di
Indonesia tahun 2015 adalah seperti terdapat pada

Tabel Kualitas, Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia, 2015

Gambar Grafik perubahan nilai sumber daya dan cadangan batubara tahun 2010-2015
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Tabel Status Sumber Daya dan cadangan Batubara per Provinsi 2015

4.2. Sumber daya Batubara Tambang Dalam
Sumber daya Batubara untuk Tambang Dalam adalah
sebesar 42,96 milyar ton. Naik sebesar 1,84 milyar ton
dari tahun 2014 (41,12 milyar ton). Grafik perubahan
nilai sumber daya batubara tambang dalam dapat
dilihat berikut ini.

Gambar Grafik perubahan nilai sumberdaya Bitumen Padat
(Oil Shale dan Tar Sand) tahun 2011 – 2015.

Gambar Grafik perubahan nilai sumber daya batubara tambang dalam

BCuft yang terdapat di 20 lokasi. Empat lokasi baru
adalah di Srijaya Makmur (Kabupaten Musi Rawas,
Sumatera Selatan), Paser (Kalimantan Timur), Tamiang
Layang (Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah),
dan Upau (Kabupaten Tabalong dan Balangan, Kalimantan Selatan). Terdapat kenaikan sumber daya sebesar 1,661 Bcuft dari tahun sebelumnya.

4.3. Sumber Daya Bitumen Padat
Total sumber daya bitumen padat adalah sebesar
11.634.97 juta ton batuan. Naik sebesar 5,12 juta ton
dari tahun 2014. Grafik perubahan nilai sumberdaya
bitumen padat.
4.4. Sumber daya Coalbed Methane (CBM)
Sampai tahun 2015 ini, sumberdaya hipotetik CBM
Indonesia adalah sebesar 9.194.741.295 Cuft = 9,194
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Gambar Grafik perubahan nilai sumberdaya coalbed methane tahun 2011 – 2015.

Tabel Sumberdaya Coal Bed Methane Indonesia, 2015.

Gambar Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia Status 2015.
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Gambar Sumberdaya Bitumen Padat Indonesia Status 2015.

Gambar Peta penyelidikan CBM Badan Geologi dan wilayah kerja CBM tahun 2015.
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4.5. Potensi Panas Bumi

sebesar 11.997,5 Mwe dan cadangan 17.546 Mwe,
dapat disajikan.
Dari keseluruhan daerah penyelidikan panas bumi
tersebut sekitar 42% masih pada tahap penyelidikan
pendahuluan awal, 11% pada tahap penyelidikan
pendahuluan, 41% pada tahap penyelidikan rinci, 3%
pada tahap pengeboran eksplorasi atau siap dikembangkan dan 3% telah dimanfaatkan sebagai PLTP.
Secara umum perkembangan potensi panas bumi di
Indonesia terangkum dalam grafik dan peta di bawah
ini.

Status potensi energi panas bumi hingga tahun 2015
terdapat penambahan jumlah daerah potensi panas
bumi Indonesia sebanyak 10 lokasi dari 320 lokasi
pada tahun 2014 menjadi 330 lokasi yang tersebar
di sepanjang jalur vulkanik yang membentang dari
Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi,
Maluku dan Papua. Berdasarkan hasil-hasil penyelidikan geologi, geokimia, geofisika dann pengeboran dengan total potensi 29.543,5 Mwe, sumber daya
Tabel Potensi panas bumi Indonesia status awal Desember 2015

Tabel Perkembangan Status Potensi Energi Panas Bumi Tahun 2010 – 2015

Tahun

jumlah
lokasi

spekulatif

hipotetis

terduga

mungkin

terbukti

2010

276

8780

4391

12756

823

2288

2011
2012
2013
2014
2015

285
299
312
324
330

12909
13373
13449
14313
14435

823
823
823
823
823

2288
2288
2288
2288
2288

8231
7247
7377
7132,5
7054,5

4964
4886
4973
4895
4943

total potensi
(Mwe)
29038
29215
28617
28910
29451,5
29543,5

Gambar Status Tahapan Penyelidikan Potensi Panas
Bumi Tahun 2015
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lebih cocok disandangkan
kepada cekungan fisiografi yang merupakan area
drainase di sekitar Sungai
Karama dan Sungai Lariang.
Cekungan Karama dan Lariang terbentuk ketika proses
deformasi
kompresional
ketika Pliosen. Cekungan
Karama dan Lariang dapat
digolongkan ke dalam tipe
Piggy Back Basin.

Gambar Peta Potensi Panas Bumi Indonesia, Status 2015

4.6. Atlas Cekungan Tomori, Karama, Toli Atlas
Cekungan Tomori
Cekungan Tomori - Banggai Selatan secara administratif termasuk kedalam Provinsi Sulawesi Tengah dan
Sulawesi Selatan. Sebagian besar daerah penelitian
menempati Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Luwu Timur,
Sulawesi Selatan. Daerah penelitian tersebut menempati Peta Geologi Lembar Poso, Lembar Batui, Lembar
Poso, Lembar Bungku, dan Lembar Malili.
Batuan yang berpotensi berperan sebagai batuan
induk di daerah penelitian adalah Formasi Tokala,
Formasi Nanaka, dan Formasi Tetambahu. Batuan reservoir pada dijumpai pada Formasi Nanaka, Formasi
Tetambahu, Formasi Matano, dan Formasi Salodik.
Batuan penutup pada daerah penelitian adalah Formasi Bone-bone dan Formasi Tomata.
Play types yang berkembang pada Cekungan Tomori,
yaitu Karbonat Miosen dan Klastik Mesozoikum. Karbonat Miosen dengan reservoir Formasi Salodik telah
terbukti pada Lapangan Tiaka sebagai penghasil hidrokarbon. Klastik Mesozoikum belum ditemukan
pada Cekungan Tomori sebagai penghasil hidrokarbon, akan tetapi pada Lapangan Tangguh reservoir
yang berumur Mesozoikum menghasilkan hidrokarbon.

Penyebaran batuan induk
di daerah penyelidikan khususnya Formasi Kalumpang
belum dapat diidentifikasi
dengan baik. Berdasarkan
data geologi permukaan
dan sumur, Formasi alumpang hanya ditemukaan di
area onshore, tepatnya di
daerah hulu Sungai Karama.
Formasi ini tidak berhasil
ditemukan di bawah permukaan pada sumur KD-1
(onshore) meskipun kegiatan pengeboran sudah
mencapai interval batuan berumur Eosen. Kualitas
reservoir berumur Miosen tergolong buruk dikarenakan rongga antar butir terisi oleh mineral-mineral

Gambar Lokasi Penelitian Cekungan Tomori-Banggai Selatan.

Atlas Cekungan Karama
Daerah penelitian merupakan satu kesatuan Cekungan Sedimen Sulawesi Barat yang terbentuk ketika Eosen melalui peristiwa pemekaran (rifting)
dan tergolong ke dalam tipe cekungan rifted basin.
Penamaan Cekungan Lariang dan Cekungan Karama
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Gambar Play type Karbonat Miosen.

lempung seperti smectite dan illite yang merupakan
hasil pelapukkan mineral felspar. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan oleh proses pengendapan
batuan tersebut beriringan dengan peristiwa vulkanisme. Selain daripada itu mekanisme pengendapan
batupasir didominasi oleh sistem turbidit yang menjadikan batuan memiliki sorting yang kurang baik.

Gambar Konsep Play daerah Majene

Atlas Cekungan Toli - Toli Gorontalo
Cekungan Gorontalo yang terletak di Teluk Tomini,
yaitu di bagian selatan dari Lengan Utara Sulawesi.
Cekungan Gorontalo merupakan cekungan neogen
yang didasar kerak samudera.

Gambar Interpretasi Di Bagian Timur Teluk Tomini Yang
Menunjukkan Sedimen Yang Relatif Tebal Dan Tidak Terdeformasi. Namun Jablonsky Memperlihatkan Kemungkinan
Adanya Batuan Mesozoic. Hal Ini Sangta Berbeda Dengan
Peneliti Sebelumnya (Kusnida Dan Subarsyah 2008) Yang
Menganngap Batuan Ini Relkatif Muda (Miosen – Pliosen)

Dengan kandungan TOC dan S2 yang rendah, batuan
conto batulempung dari Komplek Tinombo dapat dikategorikan sebagai bukan batuan induk yang potensial (non potential source rock). Dengan kandungan
material organik yang rendah tidak dapat diharapkan akan mendapatkan batuan induk yang potensial
meskipun telah melewati tingkat kematangan termal
batuan, apalagi data Tmax pirolisis menunjukkan tingkat kematangan termal contoh kedua batuan berkisar
antara 315oC-411.5oC yang dikategorikan sebagai
immature-early mature. Maseral conto batuan lebih
cenderung kedalam kerogen tipe III (gas prone).

4.7. Akuisisi Rembesan Mikro Papua Utara, Cekungan Mamberamo
Survei gas tanah (soil gas survey) telah dilakukan di
bagian Cekungan Mamberamo, Papua Utara untuk
mengevaluasi potensi hidrokarbon di daerah tersebut. Kegiatan pengambilan sampel dilakukan pada
300 titik utama dan 10 titik tambahan yang berada
pada pinggiran sungai dengan jarak interval antar titik sekitar 1 km
Data gas tanah yang didapatkan mengandung nilai
konsentrasi metana dan karbon dioksida yang sangat tinggi, dan disertai oleh kandungan yang signifikan dari gas hidrokarbon ringan etana dan propana
yang dapat mengindikasikan bahwa terdapat sumber
hidrokarbon aktif di bawah permukaan pada daerah

Gambar Interpretasi Di Bagian Barat Teluk Tomini Yang
Menunjukkan Sedimen Yang Relatif Tebal Dan Terdeformasi. Jablonsky Memperlihatkan Kemungkinan Adanya Batuan
Pre-Eosen Dan Batuan-Batuan Eosen Sebagai Hasil Proses
Rifting.
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survei. Data menunjukkan bahwa komposisi jenis hidrokarbon adalah gas biogenik. Hal ini sesuai dengan
data lapangan produksi gas di dekat daerah survei
yaitu sumur Niengo-1 yang telah mengalir sebesar
4,5 MMCFPD berupa 99,2% metana murni yang berasal dari batu pasir berumur miosen-pliosen dengan
ketebalan 14,25 m pada kedalaman 1500 m.
Daerah dengan nilai probalilitas rembesan tinggi dapat dilihat pada Peta Probabilitas Rembesan, terdapat
lima area dengan nilai anomali tinggi dengan kelompok anomali terbesar berada di bagian selatan Sungai
Manembo, dua kelompok yang lebih kecil berada di
sebelah barat dan sebelah timur Sungai Wakamba,
selain itu area anomali lainnya berada di sepanjang
Sungai Mamberamo dan di sebelah selatan Sesar
Yapen.

Gambar Peta Sebaran Probabilitas Keberadaan Hidrokarbon, Sub-cekungan Enrekang

4.9. Akuisisi Seismik 2D Marine, Laut Arafura
Timur
Gambar Peta Sebaran Probabilitas Keberadaan Hidrokarbon (Ditandai Oleh Warna Biru)

4.8 Akuisisi Rembesan Mikro Enrekang, SubCekungan Enrekang
Survei gas tanah telah dilakukan pada 300 titik dengan jarak interval 1 km pada jalan-jalan di sepanjang
daerah Enrekang yang terletak di Sulawesi Selatan
ditujukan untuk mengevaluasi adanya potensi hidrokarbon di daerah tersebut. Data tentang kandungan gas ini berisi komposisi hidrokarbon ringan
berupa metana, etana, propana, dan butana dengan
konsentrasi yang sangat signifikan, yang menegaskan
bahwa terdapat sumber gas dan minyak bumi yang
aktif disekitar daerah survei. Sebagian besar data
tersebut mengindikasikan adanya sumber-sumber
minyak, dengan komposisi gas ringan disepanjang
wilayah selatan dari daerah survei. Sebagaimana telah
diketahui bahwa disekitar daerah Sengkang memang
telah ada yang memproduksi gas alam.
Nilai anomali sebagian besar muncul di sepanjang
jalur sesar, dengan mayoritas titik anomali berada
pada zona sesar utama Kalosi yang diwakili oleh Sesar
Masupu. Selain itu titik-titik anomali juga berkumpul
di sepanjang jalur sesar yang berarah timur-barat
yang memanjang dari Maelauwe sampai Sandja.
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Akusisi sesimik 2D marine telah dilakukan di laut
Arafura bagian timur. Survei akuisisi yang telah dilakukan adalah survey 2D marine dengan jumlah sequences 16, jumlah lintasan 12 dan total luas adalah:
1670,44 km2.
Secara garis besar, prosesing data seismik untuk data
2D marine ini bisa digambarkan dengan alur bagan
sebagai berikut:
Tahapan terakhir adalah interpretasi. Interpretasi
meliputi interpretasi Horizon dan Struktur. Berdasar-

Gambar Lokasi Akusisi Seismik 2D Marine Arafura Tahun
2015

kan analisa data sumur yang telah dilakukan maka ditentukan beberapa marker yang akan di interpretasi.
kemudian data itu diikat pada seismik yang melewati
sumur tersebut, interpretasi horizon dilakukan secara
sekuens stratigrafi dengan melakukan picking horizon pada marker berikut ini :
1.

2.

Top Pra permian Sedimen, Sekuen ini terendapkan pada tahap Pre-rifting, yakni proses pengendapan yang terjadi sebelum tahap tektonik rifting
pada masa Mezosoikum.
Top Sequence Tipuma Aiduna, Sekuen ini berumur Permian - Trias. Pada sekuen ini Lempeng
Australia digolongkan sebagai rift basin, Sehing-

ga batuan yang terendapkan termasuk dalam endapan synrift.
3.

Top Sekuens Kembelangan, Sekuen ini dibagi
kedalam empat Formasi, dari tua ke muda yaitu;
Formasi Kopai, Formasi Woniwogi, Formasi Piniya
dan Formasi Ekmai. Pada sekuen ini, Lempeng
Australia digolongkan sebagai passive margin.

4.

Top Sekuens Nuigini Limestone, Pada Kala Tersier
tepatnya umur Eosen–Miosen Tengah diendapkan Kelompok Batu Gamping New Guinea yang
merupakan sekuen batugamping yang tebal.

Gambar Gambar Alur Kerja Prosesing Data Seismik

Gambar Contoh Hasil Interpretasi Data Seismik Agats 11
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Bab 5

Penyiapan Wilayah Kerja Migas,
Panas Bumi dan CBM
5.1. Migas
Terdapat 9 rekomendasi wilayah kerja minyak dan gas
bumi, yaitu : Blok Atsy, Blok Boka, Blok Tanah Merah
Utara, Blok Tanimbar Timur, Blok Merauke, Blok Misool Timur, Blok Kai Timur, Blok Teluk Bone Utara, Blok
Tomini.
5.1.1.

Blok Atsy

Blok Atsy merupakan blok yang ada pada sistem
cekungan foreland sehingga mekanisme cebakannya
dapat dibagi menjadi 3 bagian antara lain Peri Cra-

tonic Graben, Marginal Rift Graben dan Thrust - Fold
Belt. Strafitgrafi daerah Atsy yang dikelompokan berdasarkan sekuen pengendapan dapat dibagi ke dalam
5 sekuen yaitu Sekuen Pra Permian, Sekuen Aiduna
Tipuma, Sekuen Kembelangan, Sekuen New Guienea
Limestone dan Sekuen mid tertiary - quartenary.
Berdasarkan hasil laboratorium, batuan yang berpotensi menjadi source rock adalah Formasi Kopai
(nilai TOC = 0.6 - 1.72) yang berumur Jurassic dengan
litologi terdapat batulempung karbonatan menyerpih
berwarna hitam keabuan dengan sisipan batupasir
dengan tingkat kematangan early mature. Potensi lain
yang dapat menjadi source rock adalah Formasi Piniya
(nilai TOC = 0.06 - 6.64) berumur Cretaceous dengan

Gambar Lokasi Rekomendasi Wilayah Kerja Migas Oleh Badan Geologi

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2015

47

litologi perselingan shale dan batulanau. Shale Formasi Otomunda dan Formasi Tuaba juga berpotensi
menjadi source rock dengan nilai TOC 0.2-0.49% (Formasi Otomuna) serta TOC 0.12-0.30% (Formasi Tuaba
fasies floodplain) dan TOC 0.10-0.11 (Formasi Tuaba
fasies lower shoreface).
Batuan reservoir yang dapat diharapkan pada Blok
Atsy terdapat pada tiga (4) formasi, yaitu; batupasir
Formasi Woniwogi sebagai target utama, batugamping Formasi Kais dalam bentuk terumbu sebagai
target kedua dan batupasir Formasi Modio sebagai
target ketiga serta Formasi Tuaba sebagai target
keempat. Terdapat 2 Formasi yang berpotensi menjadi Seal Rock yaitu serpih pada formasi Piniya berumur Kapur tengah – Kapur akhir dan Batugamping
dan dolomit pada Formasi Buru dengan umur Pliosen. Pada Formasi Woniwogi ditemukan adanya oil
show di sumur Noordwest-1, Sande-1, dan Digul-1.
Pada formasi Modio ditemukan adanya oil show pada
sumur Noordwest-1, Kumbai-1 dan Kuruwai-1 sedangkan pada sumur Jaosakor-1 ditemukan adanya gas
show. Berdasarkan interpretasi petrofisika, batupasir

Formasi Woniwogi memiliki porositas berkisar antar
4 - 21,7 %. Formasi Kais memiliki porositas 9,5% dan
permeabilitas 35 md dan batupasir Formasi Modio
memiliki porositas berkisar antara 3,6 -35%
Dari hasil interpretasi PST (Passive Seismic Tomography) terdapat 3 lead yang berpotensi memiliki indikasi dan potensi keterdapatan hidrokarbon yang terdistribusikan pada Formasi Modio dan Formasi Tuaba.
Dari hasil discriminant analysis dari data rembesan
mikro, terdapat 2 karakter hidrokarbon yaitu karakter
hidrokarbon tipe lead 1 dan karakter hidrokarbon tipe
lead 2. Penyebaran dari rembesan mikro yang memiliki karakter hidrokarbon tipe lead 1, adalah pada bagian Barat dari lead 2 dan bagian Utara dari lead 3.
Selain itu daerah di Timur Laut, Barat Laut dan Barat
dari lead 1 juga memilik karakter hidrokarbon yang
sama dengan karakter hidrokarbon pada lead 1. Penyebaran dari rembesan mikro yang memiliki karakter hidrokarbon tipe lead 2, adalah pada lead 1 dan
bagian Utara dari lead 3, serta memanjang arah Barat
-Timur di bagian Selatan dari lead 1 dan lead 2, dan
di Timur Laut dari lead 1.

Gambar Penampang Area Lead Prospect Di Formasi Modio Hasil Akuisisi
Passive Seismic Tomography (PST)

Gambar Penyebaran Anomali Data Rembesan Mikro Di Blok Atsy
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5.1.2.

Blok Boka

Blok Boka terletak pada Cekungan Akimeugah dalam
sistem cekungan foreland yang dimulai dari platform
sampai foldbelt. Pengendapan sedimen klastik Sekuen mid tertiary - quaternary sedimen (syn collision
sediment) pada umur Miosen Akhir-Pleistosen sangat
dalam sehingga baik sebagai "Kitchen area" sebagai
syarat pembentukan hidrokarbon dari Cambrian – Jurasik Awal yang sebelumnya telah terendapkan pada
Cekungan Akimeugah. Mekanisme cebakannya dapat
dibagi menjadi 3 bagian antara lain Peri Cratonic Graben, Marginal Rift Graben dan Thrust - Fold Belt.
Berdasarkan hasil laboratorium, batuan yang berpotensi menjadi source rock adalah Shale Formasi
Otomunda dan Formasi Tuaba juga berpotensi menjadi source rock dengan nilai TOC 0.2-0.49% (Formasi
Otomuna) serta TOC 0.12-0.30% (Formasi Tuaba fasies floodplain) dan TOC 0.10-0.11 (Formasi Tuaba
fasies lower shoreface). Potensi lainnya adalah shale
- lacustrine deposit Formasi Aiduna dengan nilai TOC
7% (Perconto Formasi Aiduna dari darerah Ransiki),
0.28-1.73% (Perconto Formasi Aiduna dari darerah
Enarotali-Waghete) dan 0.16-0.48% (Perconto Formasi Aiduna dari darerah Timika-Tembagapura) serta
nilai TOC = 1-3,45% dan Ro = 0.48-1.01 (Perconto
dari sumur Kola-1). Formasi Kopai (nilai TOC = 0.6 1.72) yang berumur Jurassic juga berpotensi menjadi
source rock. Potensi lain yang dapat menjadi Source
rock adalah Formasi Piniya (nilai TOC = 0.06 - 6.64)
berumur Cretaceous dengan litologi perselingan
shale dan batulanau.

Batuan reservoir yang dapat diharapkan pada Blok
Boka terdapat pada lima (5) formasi, yaitu; batupasir
Formasi Woniwogi sebagai target utama, batugamping Formasi Kais dalam bentuk terumbu sebagai
target kedua, batupasir Formasi Aiduna sebagai target ketiga batupasir Formasi Modio sebagai target
keempat serta Formasi Tuaba sebagai target kelima.
Terdapat 2 Formasi yang berpotensi menjadi Seal
Rock yaitu serpih pada formasi Piniya berumur Kapur
tengah – Kapur akhir dan Batugamping dan dolomit
dari Group New Guinea Limestone dan Formasi Buru
(Pliosen).
5.1.3.

Blok Tanah Merah Utara

Blok Tanah Merah berada di Propinsi Papua, yang
terletak pada cekungan Akimeugah dalam sistem
Cekungan Foreland, yang dimulai dari platform sampai foldbelt.Pengendapan sedimen klastik Formasi
Buru pada Miosen Akhir–Pleistosen dengan kedalaman yang sangat dalam, sehingga baik sebagai
“Kitchen area“ sebagai syarat pembentukan hidrokarbon dari Permian Akhir–Awal Jura yang sebelumnya
telah terendapkan pada Cekungan Akimeugah.
Potensi source rock pada Blok Tanah Merah adalah
shale Formasi Otomuna dan Formasi Tuaba dengan
nilai TOC 0.2-0.49% (Formasi Otomuna) serta TOC
0.12-0.30% (Formasi Tuaba fasies floodplain) dan
TOC 0.10-0.11 (Formasi Tuaba fasies lower shoreface).
Formasi Kopai yang berumur Jurassic dengan nilai
TOC=0.6-1.72 dan Ro=0.76 dan Formasi Piniya yang

Gambar Lokasi Blok Boka
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berumur Cretaceous dengan nilaiTOC=0.06-6.64 dan
Ro=0.76.

wai-1, sedangkan pada Sumur Jaosakor-1 ditemukan
adanya gas show.

Potensi reservoar pada Blok Tanah Merah antara lain
batupasir Formasi Woniwogi berumur Jura Tengah,
batugamping terumbu Formasi Kais berumur Miosen
awal-Miosen tengah, dan batupasir Formasi Modio
berumur Ordo-Silur. Berdasarkan interpretasi petrofisika, batupasir Formasi Woniwogi memiliki porositas
berkisar antara 4 - 21,7 %, Formasi Kais memiliki porositas 9,5 % dan permeabilitas 35 md dan batupasir
Formasi Modio memiliki porositas berkisar antara 3,6
- 35 %.

Unit batuan yang berpotensi menjadi seal di Blok
Tanah Merah ini adalah serpih dari Formasi Piniya
(Kpur tengah - Kapur Akhir). penyebaran dari serpih
ini menghampar luas dari thrust-fold beltdi Lengguru
hingga Central Range di Papua. Pada sumur Noordwest-1 formasi ini memiliki ketebalan 565 meter.

Pada pada Formasi Woniwogi ditemukan adanya oil
show di Sumur Noordwest-1, Sande-1, dan Digul-1.
Pada Formasi Modio ditemukan adanya oil show
pada Sumur Noordwest-1 Kumbai Satu-1, dan Kuru-

Mekanisme jebakannya dapat dibagi menjadi 3 bagian, antara lain Peri Cratonic Graben berupa Paleozoic Rift Graben Play, Marginal Rift Graben berupa
pinchout Kelompok Kembelangan pada batuan berumur Paleozoik dan Tertiary Reef Buildupas Play, serta
Thrust - Fold Belt berupa Thrust - Fold Belt Pre Tertiary Strata Play.

Gambar Tertiary Reef Buildupas Play di Blok Tanah Merah Utara

Gambar Thrust - Fold Belt Pre Tertiary Strata Play, Analogi Dari Penampang Seismik Di Timur Dari
Blok Tanah Merah Utara
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5.1.4.

Blok Tanimbar Timur

Blok Tanimbar Timur terletak di Cekungan Tanimbar,
bagian Tenggara dari Provinsi Maluku. Cekungan ini
meliputi Pulau Kai dan Tanimbar. Belum ada produksi hidrokarbon pada Blok Tanimbar Timur ini. Tetapi
petroleum system sudah teridentifikasi pada daerah
Northwest Shelf Australia, Laut Timor, Papua dan
Seram.
Pada umumnya sumber hidrokarbon dengan cadangan dalam jumlah besar berasal dari reservoir berumur Mesozoic, seperti Lapangan minyak Jabiru dan
Challis di Vulcan Graben, Lapangan gas Petrel dan
Zona "A" di Timor Gap.

Perangkap hidrokarbon yang berkembang pada
Cekungan Tanimbar adalah perangkap struktur dan
perangkat stratigrafi. Perangkap struktur berupa closures sesar normal pada batupasir Formasi Ungar. Geometri struktur ini terdiri dari tilted fault, dengan fault
yang menunjukkan reaktivasi di Pliocene. Trap struktur ini sudah banyak terbukti pada lapangan minyak
gas di NWS Australia dan Lapangan Abadi. Sedangkan
perangkap stratigrafi berupa pinch out dari batupasir
Formasi Ungar sampai ke arah tinggian dari Blok Tanimbar. Stratigraphic trap berupa pinchout dari formasi

Gambar Lintasan Seismik Yang Menunjukkan Tilted Fault, Dengan Fault Yang Menunjukan Reaktivasi Di Pliocene, Menjadi Trap
Prospek Pada Blok Tanimbar.

Gambar Lintasan Seismik Yang Menunjukkan Mekanisme Trap Stratigrafi Pinch Out Dari Formasi Ungar
(Formasi Woniwogi Ekuivalen) Yang Menjadi Prospek Pada Blok Tanimbar
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5.1.5.

Blok Merauke

Blok Merauke berada di Papua, yang terletak pada di
antara cekungan Sahul dan cekungan Arafura. Evolusi tektonik Papua memperlihatkan bahwa Australia,
Papua, dan PNG berasal dari Mandala geologi yang
sama, sehingga potensi migas yang telah teridentifikasi di Australia dan PNG dapat dikorelasikan dengan
Blok Tanah Merah.
Berdasarkan geological prognosis yang sudah dilakukan pada Blok Merauke, diinterpretasi bahwa

mekanisme cebakannya hanya terdapat satu bagian
yaitu Peri Cratonic Graben (Nayoan et al, 1991) . Pada
Peri Cratonic Graben, play yang berkembang adalah
Paleozoic Rift Graben Play dan Tertiary Reef Buildups Play yang sudah terbukti di cekungan-cekungan
Australia dan berada di sebelah Selatan Papua. Jenis
cebakannya yaitu Stratigraphycal trap dengan intensitas tektonik yang kecil/jarang sehingga sesar-sesar
tidak banyak terbentuk dan diikuti dengan buildup
batugamping pada Sekuen Nugini Limestone.

Tabel Katakteristik batuan reservoir yang terdapat di Blok Merauke.

Gambar Geological Prognosis Papua Bagian Selatan Bagian Merauke.
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5.1.6.

Blok Misool Timur

Blok Misool Timur terletak di sebelah Baratdaya daratan Papua, yang secara administratif termasuk kedalam Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.
Belum ada produksi hidrokarbon pada blok ini, akan
tetapi petroleum system telah terindetifikasi pada
Lapangan Tangguh dan Cekungan Salawati.
Hasil perhitungan sumberdaya hidrokarbon berdasarkan volumetrik kawasan prospek pada Blok
Misool Timur memiliki lima daerah prospek dan jumlah sumberdaya spekulatif adalah 69.94 MMBO dan
258.79 BCF.

Gambar Play Conceptblok Misool Timur.

5.1.7.

Blok Kai Timur

Blok Kai Timur berada pada provinsi Maluku, yang
termasuk kedalam cekungan Kai-Bula dalam sistem Cekungan Foreland, yang dimulai dari Foredeep
sampai foldbelt. Pengendapan sedimen klastik yang
berumur tersier dan juga pengaruh dari pergerakan
lempeng sekitar yang menyebabkan kedalaman yang
sangat dalam, sehingga baik sebagai “Kitchen area“ sebagai syarat pembentukan hidrokarbon dari Jura yang
sebelumnya telah terendapkan pada Cekungan Kai.
Potensi batuan induk pada Blok Kai Timur adalah
serpih yang berumur Jura yang termasuk kedalam
Formasi Plover dan Formasi Malita dengan nilai TOC
1-2% . Serpih tersebut juga memiliki kematangan
yang telah matang. Produk yang dihasilkan dari serpih tersebut secara garis besar merupakan gas yang
didapat dari nilai HI.
Potensi reservoar pada Blok Kai TImur antara lain
batupasir Formasi Plover berumur Jura Tengah,
batugamping Formasi Wangarlu yang berumur Kapur.
Dari laporan petrografi terdahulu, batupasir termasuk
kedalam klasifikasi Quartz Arenite yang bagus menjadi batuan reservoar. Dari hasil pengukuran nilai GOI
berkisar antar 0.5-1%.
Unit batuan yang berpotensi menjadi seal di Blok Kai

Timur ini adalah serpih dari Formasi Pre-Yamtimur
yang berumur Paleosen, penyebaran dari serpih ini
menghampar luas di Blok Kai Timur.
Mekanisme jebakannya dapat dibagi menjadi 2 bagian, antara lain Marginal Graben serta Thrust - Fold
Belt berupa Thrust - Fold Belt Pre Tertiary Strata Play.

5.1.8.

Blok Teluk Bone Utara

Blok Teluk Bone Utara terletak di Cekungan Bone,
yang secara administrasi terletak pada Provinsi
Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Tenggara. Belum ada produksi
hidrokarbon pada blok ini. Tetapi
petroleum system sudah teridentifikasi pada daerah Cekungan
Sengkang yang terlatak di bagian
barat dari cekungan ini.
Perangkap hidrokarbon yang
berkembang pada Cekungan
Tanimbar adalah perangkap
struktur dan perangkat stratigrafi.
Perangkap struktur berupa kombinasi lateral pinch-outs dan
tilted fault blocks pada endapan
dangkal sepanjang batas sebelah
barat Cekungan Bone. Perangkap
stratigrafi berupa terumbu ekivalen Formasi Tacipi dan sedimentary drape diatas pinnacle reef.
Play model pada blok ini ditunjukkan pada gambar
61, dengan potensi top oil window pada kedalaman
4434 m dan top gas window pada kedalaman 7000 m.
Lead pada blok ini merupakan hasil intergrasi data
seismik dan gravity, sehingga didapatkan potensi untuk lead di Cekungan Bone diidentifikasi sebagai karbonat di basin margin high (Maniang High, Kabaena
High & Bonerate High) dan karbonat laut dalam di
sub-basin centre. Pada lokasi studi terdapat 11 (sebelas) lead yang terdapat pada Miosen Tengah.

5.1,9.

Blok Tomini

Lokasi Blok Tomini termasuk pada Cekungan TominiGorontalo. Daerah penelitian secara administratif termasuk dalam Provinsi Sulawesi Tengah. Belum ada
produksi hidrokarbon pada blok ini. Tetapi petroleum
system sudah teridentifikasi telah berkembang berdasarkan adanya rembesan hidrokarbon disekitar
Cekungan Tomini-Gorontalo ini.
Berdasarkan pemodelan yang dilakukan pada onshore di Barat Cekungan Tomini, disimpulkan bahwa
bagian Timur Cekungan Tomini ini tidak memilik potensi mengandung hidrokarbon, tapi hasil pemodelan pemodelan graviti dari Cekungan Tomini yang
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Gambar Potential Regional Petroleum System Dengan Data Sumur Kai Besar – 1

Gambar Regional Play Types Of Eastern Indonesian Basin (
Modifikasi Dari Nayoan Et Al., 1991)

Gambar Play Model Pada Lintasan Seismik IND 88.

Gambar Distribusi Lead
di Cekungan Bone yang
diidentifikasikan sebagai
Karbonat ekuivalen dengan
Formasi Tacipi yang terletak
pada Daerah Tinggian/Bahu
dari Cekungan (Maniang
High, Kabaena High & Bonerate High)

54

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2015

diintegrasikan dengan data seismik TGS 2011, terlihat
bahwa Cekungan Tomini ini mendalam ke arah Selatan (Gambar 64). Selain itu berdasarkan publikasi oleh
Satyana (2012) dan Jablonski tahun 2007 (Gambar
65), memperlihatkan bahwa bagian yang mengalami
pendalaman pada Cekungan ini, telah memasuki gas
window.
Yang berpotensi sebagai batuan reservoir pada Blok
ini adalah batugamping fasies carbonate platform

Gambar Hasil Pemodelan Graviti Dari Cekungan Tomini.
Model Dibatasi Oleh Reinterpretasi Seismik Di Daerah
Tomini Berdasarkan Data TGS 2011.

berumur Oligosen-Miosen Tengah, batugamping biohermal builds-ups berumur Miosen Akhir-Pliosen dan
batupasir lowstand delta dan turbidite berumur Akhir
Miosen (Jablonski, 2007).
5.2. Penyiapan Data dan Informasi Sumber Daya
Geologi untuk Pengusulan WKP Panas Bumi
Penyiapan data dan informasi sumber daya geologi
untuk usulan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi merupakan langkah awal untuk mempercepat investasi
di bidang panas bumi, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi
domestik. Berdasarkan hasil kegiatan
penyiapan data dan informasi sumber
daya geologi untuk usulan Wilayah Kerja
Pertambangan Panas Bumi, maka pada
tahun 2015 telah diusulkan empat daerah prospek panas bumi yang meliputi:
Prospek Panas Bumi Waesano di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Prospek Panas Bumi
Kadidia/Sapo di Kabupaten Sigi, Provinsi
Sulawesi Tengah, Prospek Panas Bumi
Lainea di Kabupaten Konawe Selatan,
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Prospek
Panas Bumi Sumani di Kabupaten Solok,
Provinsi Sumatera Barat.
Capaian kinerja kegiatan ini dengan keluaran berupa
usulan rekomendasi 4 WKP baru panas bumi beserta
potensi cadangan terduga, berikut Tabel Usulan WK
Panas Bumi Tahun 2015.

Gambar Petroleum Play Cekungan Gorontalo (Satyana, 2012).
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Tabel Usulan WK Panas Bumi Tahun 2015
No

Usukan WKP

Luas
(km2)

Data
Geosain

Cadangan
Terduga
(MWe)

1

Bumi Waesano
di Kabupaten
Manggarai Barat,
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

6

GL, GK, GF

128

2

Kadidia/Sapo
di Kabupaten
Sigi, Provinsi
Sulawesi Tengah

5

3

Lainea,
Kabupaten
Konawe
Selatan, Provinsi
Sulawesi
Tenggara

15

Sumani,
Kabupaten
Solok, Provinsi
Sumatera Barat

10

4

volumetric, melalui beberapa asumsi yaitu reservoir =
1,5 km, recovery factor = 25%, factor konversi = 10%
dan lifetime = 30 tahun, maka didapat potensi cadangan sebesar 38MWe dan kelas sumber daya hipotetis
sebesar 128 MWe dengan entalpi medium. Beberapa
kriteria penentuan usulan WKP daerah panas bumi
Waesano, meliputi :
Tabel Kriteria penentuan usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
daerah Waesano

GL,GK,GF,
MT

25

No.
1.

GL,GK,GF,
LS

62
2

GL, GK,
GF, LS

36

Prospek Panas Bumi Waesano
Daerah panas bumi Waesano mempunyai luas wilayah
prospek sekitar 6 km2 untuk kelas cadangan terduga
dan 20 km2 di luar danau Sano Nggoang untuk kelas
sumber daya hipotetis. Temperature reservoir diduga
sebesar 2000C, sehingga temperature cut-off sebesar
1500C. dengan menggunakan metode penghitungan

3.

4.

Kriteria

Perkiraan Letak/
Lokasi
Aktivitas vulkanik
Sanonggoang

Masuk dalam
wilayah usulan
WKP

Di bagian tenggara
danau Sano Nggoang sekitar 1000
mdpl

sda

Daerah
resapan

Meliputi lereng
Mbeliling dan Poco
Dedeng

sda

Kemungkinan
pengembangan

Di bagian utara kearah Werang

sda

Heat
Sources
Top
Reservoir

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) daerah panas bumi Waesano diusulkan seperti pada peta berikut ini:

Gambar Peta usulan wilayah kerja daerah Panas Bumi Waesano – Nusa Tenggara Timur
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Keterangan

Prospek Panas Bumi Kadidia
Perhitungan potensi panas bumi di daerah Kadidia
dilakukan dengan menggunakan metode volumetri
dan mengacu ke SNI 13-6171-1999. Beberapa asumsi
yang dimasukan dalam perhitungan adalah ketebalan
resevoir sebesar 1000 meter, densitas resevoir sebesar 2500 kg/m3, recovery factor sebesar 25 %, life
time selama 30 tahun dan lain-lain. Dengan menggunakan temperatur resevoir 2000C, temperatur cut off
sebesar 1500C (Survei Terpadu, PSDG 2010) dan luas
prospek 16 km2 maka potensi panas bumi di daerah
Kadidia adalah 66 MWe (medium entalpi) dan untuk
kadidia selatan dengan asumsi ketebalan resevoir
sebesar 1000 meter, densitas resevoir sebesar 2500
kg/m3, recovery factor sebesar 25 %, life time selama
30 tahun dan lain-lain. Dengan menggunakan temperatur resevoir 2400C, temperatur cut off sebesar
1800C (Survei Terpadu, PSDG 2014) dan luas prospek
5 km2 maka potensi panas bumi di daerah Kadidia
Selatan adalah 25 MWe (high entalpi). Beberapa kriteria penentuan usulan WKP daerah panas bumi Kadidia, meliputi :

No.
1.

Kriteria
Heat Sources

Perkiraan Letak/
Lokasi
Batuan plutonik dengan
tektonik aktif dikedalaman
Kadidia : berada pada
depresi Kadidia di sekitar
air panas Kadidia pada di
kedalaman sekitar 1000
mdpl
Kadidia Selatan: berada
di sekitar air panas Kualarawa pada di kedalaman sekitar 750 mdpl

Keterangan
Masuk dalam
wilayah usulan
WKP

2.

Top Reservoir

sda

3.

Daerah resapan

Meliputi lereng pegunungan Nokilalaki

sda

4.

Kemungkinan
pengembangan

Di bagian depresi
Kadidia-Sejahtera dan
sekitar Sungai Koalarawa
ke arah Danau

sda

Tabel Kriteria penentuan usulan Wilayah Kerja Pertambangan daerah panas bumi KadidiaBerdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut maka Wilayah Kerja Pertambangan
(WKP) daerah panas bumi Kadidia diusulkan seperti pada
peta berikut ini:

Gambar Peta Usulan WKP daerah Panas Bumi Kadidia
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Prospek Panas Bumi Lainea
Zona prospek panas bumi Lainea diperoleh dari
kompilasi geosain hasil survei MT, geofisika terpadu
(Survei Geofisika Terpadu, PSDG,2010), geologi dan
geokimia (Survei Terpadu, PSDG 2010) dan aliran panas (Survei Aliran Panas, PSDG, 2011). Hasil kompilasi
geosain tersebut diperlihatkan pada Peta kompilasi
geosain daerah panas bumi Lainea.
Hasil MT menunjukkan daerah prospek melingkupi
daerah pemunculan manifestasi Kaindi, Awomolo,
Landai dan Lainea yang ditarik dari nilai tahanan jenis
tinggi yang diperkirakan sebagai zona resevoir panas
bumi. Hasil MT ini mendukung hasil penarikan zona
prospek sebelumnya yang diindikasikan oleh metode
geofisika sebelumnya yaitu anomali gaya berat tinggi,
zona demagnetisasi dan tahanan jenis rendah (zona
lapisan penudung). Anomali dari survei geokimia
seperti Hg dan CO2 tanah juga terkonsentrasi di sekitar area ini. Hasil pengolahan kerapatan kelurusan geologi (FFD) sebagai indikasi zona rekahan dan anomali
aliran panas memperkuat zona prospek panas bumi
dengan keberadaan anomalinya di area tersebut.
Hasil penarikan zona prospek berdasarkan kompilasi
geosain menunjukkan daerah prospek panas bumi
Lainea berada di zona struktur geologi yaitu sekitar
Sesar Boro-boro yang berarah baratlaut-tenggara
dan sesar-sesar berarah baratdaya-timurlaut (Sesar
Kaindi, Landai, Amowolo, Lainea dan sesar Rumbalaka).

Tabel Kriteria penentuan usulan Wilayah Kerja Pertambangan daerah panas bumi Lainea
No.

Kriteria

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2015

Keterangan

Batuan plutonik di
kedalaman

Masuk dalam
wilayah usulan
WKP

1.

Heat Sources

2.

Top Reservoir

3.

Daerah resapan

Meliputi lereng
pegunungan
Boro-Boro

sda

Kemungkinan
pengembangan

Di bagian utara
kearah pegunungan Boro-boro

sda

4.

Di sekitar air
panas Kaindi Lainea pada di
kedalaman sekitar 750 mdpl

sda

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) daerah panas bumi Lainea diusulkan seperti pada peta berikut
ini:

Gambar Peta Usulan wilayah kerja pertambangan daerah panas bumi Lainea
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Perkiraan Letak/
Lokasi

Prospek Panas Bumi Sumani
Potensi cadangan terduga dihitung berdasarkan
asumsi tebal reservoir 1 km, luas daerah prospek 10
km2, pendugaan temperatur reservoir dengan menggunakan model pencampuran silika dengan asumsi
terjadi heat loss sebelum mixing adalah 190°C dengan temperatur cut off 150°C, recovery factor 25 %,
maka diperoleh besarnya potensi panas bumi terduga
di daerah Sumani adalah sebesar 36 Mwe. Beberapa
kriteria penentuan usulan WKP daerah panas bumi
Sumani, meliputi :
Tabel Kriteria penentuan usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
Daerah Sumani
No.
1.

Kriteria
Heat
Sources

Perkiraan Letak/
Lokasi

Keterangan

Di bawah komplek
Tinjau Laut

Masuk dalam
wilayah usulan
WKP

2.

Top Reservoir

Di bagian timurlaut
Komplek Tinjau
Laut pada kedalaman sekitar 1250
- 1500 m

3.

Daerah
resapan

Meliputi perbukitan
bagian barat dan
timur

Masuk dalam
wilayah usulan
WKP

Kemungkinan
pengembangan

Ke arah baratdaya
(ke arah kaldera
Tinjau Laut)

Masuk dalam
wilayah usulan
WKP

4.

Masuk dalam
wilayah usulan
WKP

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
dan dengan catatan tidak mempertimbangan status
tata guna lahan serta kebencanaan geologi, maka
Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) daerah panas
bumi Sumani diusulkan seperti pada peta berikut ini:

5.3. Penyiapan Data dan Informasi Sumber daya
Geologi untuk Pengusulan Wilayah Keprospekan
Coal Bed Methane (CBM)
Berdasarkan hasil pengeboran didapatkan berbagai
data untuk dievaluasi. Tahun 2015, usulan zona potensi CBM terdiri dari dua lokasi, yaitu di wilayah
Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah, dan di wilayah Upau, Kabupaten Tabalong dan Balangan, Provinsi Kalimantan
Selatan.
Usulan Zona Potensi CBM Tamiang Layang
Pengeboran evaluasi potensi CBM dan batubara
bawah permukaan secara administratif berada di
Desa Lalap dengan elevasi bor berada pada ketinggian 85 meter dan total kedalaman pengeboran 508
meter. Kandungan gas dalam batubara hasil pengeboran antara 1267,24 – 1944,13 ml. Komposisi gas
dalam batubara memperlihatkan hasil yang cukup
baik. Komposisi gas metana antara 72,67 – 86,09%.
Hasil kandungan dan komposisi gas metana dalam
batubara juga memperlihatkan hasil yang meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman lapisan
batubara. Usulan zona potensi CBM daerah Yamiang
layang dibatasi pada formasi pembawa batubara,
yaitu Formasi Tanjung berumur Eosen. Pembatasan
formasi pembawa batubara dikarenakan data gas
metana batubara didapat pada Formasi Tanjung. Formasi Tanjung memiliki nilai kalori batubara yang lebih
baik sehingga diharapkan mempunyai kandungan
gas yang lebih besar dan komposisi gas metana yang
lebih baik. Namun formasi ini terdapat keterbatasan
dalam hal penyebaran yaitu memiliki sifat yang setempat-setempat.

Gambar Peta Usulan Wilayah Kerja Daerah Panas Bumi Sumani
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Usulan area potensi CBM daerah Tamiang Layang,
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,
mempunyai luas daerah sebesar 1.177 km2. Luas daerah potensi diperluas ke barat dari titik bor, ke utara
hingga batas formasi dan struktur geologi, ke selatan
hingga batas formasi dan batas administratif, dan ke
barat oleh batas provinsi.
Usulan Zona Potensi CBM Upau
Pengeboran evaluasi potensi CBM dan batubara
bawah permukaan pada lokasi pertama secara administratif berada di Desa Ambakiang, Kecamatan
Awayan, Kabupaten Balangan dengan elevasi 58
meter diatas permukaan laut, pengeboran menembus batubara dari Formasi Warukin dengan kedala-

man pengeboran mencapai kedalam 349,70 meter.
Pengeboran kedua dilakukan pada Desa Bata, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan dengan total kedalaman pengeboran 506,40 meter.
Usulan area potensi CBM daerah Upau, Kabupaten
Tabalong dan Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan,
mempunyai luas daerah sebesar 2.611 km2 terbagi
menjadi dua wilayah berdasarkan hasil pengeboran dan data yang didapatkan. Daerah tersebut dibatasi oleh formasi pembawa batubara yaitu Formasi
Warukin disekitar lokasi pengeboran. Potensi CBM
daerah Upau memiliki potensi yang cukup baik, lapisan batubara mempunyai ketebalan yang sangat tebal mencapai 37 meter. Secara lateral Formasi
Warukin juga terlihat menerus.

Gambar Peta usulan WK CBM
daerah daerah Tamiang Layang

Gambar Peta usulan WK CBM
daerah Upau
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Bab 6

Penyiapan Wilayah Usaha
Pertambangan Batubara

Kajian penyiapan data dan informasi sumber daya
geologi untuk pengusulan WK Batubara merupakan
upaya dalam menghimpun data potensi Batubara
berdasarkan evaluasi dan inventarisasi data yang
berkaitan dengan prospek keterdapatan batubara di
Indonesia juga kajian terhadap data prospek yang
berkaitan dengan kriteria non teknis untuk menyusun
WUP batubara, terutama terkait dengan penentuan
usulan WIUP dan WIUPK di Indonesia.
Kajian untuk penyiapan wilayah keprospekan batubara lebih menekankan kepada penyiapan data
wilayah yang memiliki potensi sumberdaya batubara
yang kemudian dapat diusulkan menjadi wilayah keprospekan batubara. Wilayah atau daerah dijadikan
beberapa usulan wilayah keprospekan khusus untuk
sumberdaya batubara dalam kajian ini adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Alasan ataupun kriteria dalam pemilihan
wilayah atau daerah yang kemudian diusulkan menjadi wilayah keprospekan batubara dapat dijelaskan
pada penjelasan di bawah ini

Penentuan usulan wilayah keprospekan batubara
dalam kajian ini terletak di Provinsi Sumatera Selatan,
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hasil penentuan usulan wilayah keprospekan batubara dalam kajian ini berupa delineasi poligon tanpa ada batasan
koordinat dan batas administrasi. Jumlah wilayah diusulkan menjadi wilayah keprospekan adalah sebanyak
10 (sepuluh) usulan wilayah prospek dimana 2 (dua)
usulan wilayah terdapat di Provinsi Sumatera Selatan,
5 (lima) usulan wilayah terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dan 3 (tiga) usulan wilayah di Provinsi
Kalimantan Utara. Hampir seluruh data yang dipakai
dalam penentuan usulan wilayah keprospekan batubara di kedua wilayah tersebut merupakan hasil
kompilasi data dan informasi dari kegiatan penyelidikan atau penelitian batubara yang telah dilakukan
oleh Kelompok Penyelidikan Batubara, Pusat Sumber
Daya Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral. Adapun rincian usulan
wilayah prospek batubara tersebut dirinci pada tabel
berikut ini.

Tabel Rekomendasi usulan WIUP Batubara tahun 2015
No

Usulan WIUP

Luas (Ha)

Sumberdaya (Ton)

1.042

175.893.692,703

5.587,42

2.937,99 juta

1

Blok Lubuk Bintialo, Kabupaten Musibanyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

2

Blok Arahan, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera
Selatan

3

Blok Long Lees, Kabupaten KutaiTimur,Provinsi Kalimantan Timur

32.618

1,40 milyar

4

Blok Long Nah, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

32.550

424,40 juta

5

Blok Marah Haloq, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

10.080

543,89 juta

6

Blok Sungai Santan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan
Timur

14.560

40,05 juta

7

Blok Bontang, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

52.300

311,07 juta

8

Blok Simenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

14.362

11,55 juta

9

Blok Sungai Apan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

1.511

1,10 juta

10

Blok Sekaduyan Taka

9.752

1,47 juta ton
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Gambar Peta Lokasi Usulan WIUP Indonesia
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Bab 10. Penyiapan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral

Bab 7
Mineral

7.1. Prospeksi Mineral Logam di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Barat
Penyelidikan prospeksi di wilayah ini dilakukan atas
permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi penyelidikan terdiri dari blok barat dan blok timur. Blok barat
meliputi daerah sekitar S. Pemalikan Alit, Pemalikan
Agung, Labuhan Poh, Labuhankuwe, dan wilayah
sepanjang Erat Perotan di mana seluruh wilayah
tersebut termasuk ke dalam Desa Batu Putih. Blok
timur meliputi wilayah Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.

Ubahan yang berkembang di blok timur ini adalah
argilik dan silisifikasi. Dilihat dari jenis ubahan dan
penyebaran float kuarsanya, terbagi menjadi 3 (tiga)
daerah prospek, yaitu Prospek Luang Batu, Prospek
Kengka dan Prospek Tanabea.
a.

Daerah Prospek Luang Batu
Ubahan yang berkembang di daerah ini adalah
zona propilit pada batuan breksi vulkanik dengan ditandai adanya mineral klorit dan juga mineral sulfida (pirit). Zona ubaha silisifikasi terdapat
pada batuan breksi vulkanik yang hadir berupa
urat halus dengan arah N340oE/75o dengan
trend baratlaut-tenggara.

Gambar Sebaran ubahan silisifikasi berupa urat dengan arah N340oE/75o
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b. Prospek Kengka
Indikasi mineralisasi daerah ini yaitu ditemukan
banyak urat-urat yang saling memotong, terdiri
dari urat kalsit dan kuarsa pada batuan breksi vulkanik. Indikasi lain berupa float-float ubahan dan
kuarsa yang mengandung kalkopirit.
c.

Prospek Tanabea
Jenis ubahan yang berkembang adalah argilik
sampai silisifikasi pada batuan breksi vulkanik.
Ubahan argilik ditandai dengan adanya mineral
kaolin, terdapat Mn oksida.

Hasil analisis laboratorium menunjukkan adanya
anomali mineralisasi logam. Hasil analisis conto sedimen sungai menunjukkan adanya anomail Au yang
relatif lebih kecil daripada blok barat meskipun intensitas ubahan lebih luas. Nilai Au tertinggi di blok ini
hanya 23 ppb, untuk Cu 495 ppm, Zn 136 ppm, dan
Hg 204 ppb.
Secara umum (Blok barat dan Blok timur) menunjukkan bahwa wilayah penyelidikan diperkirakan merupakan suatu zona pinngir dari suatu sistim mineralisasi yang pusatnya diperkirakan terdapat di daerah
Pelangan, Mencanggah, Selodong dan Gunung Simba, dimana wilayah barat penyelidikan merupakan
bagian pinggir barat dari wilayah Pelangan. Sementara bagian timur merupakan bagian sebelah timur
dari mineralisasi G. Simba. Hal tersebut dapat digambarkan dengan denah sebagai berikut:

Indikasi mineralisasi logam yang terdapat di Kawasan
Sekotong, yaitu:
•

Blok Barat: terdapat pada lava andesit berupa argilik yang dikontrol oleh struktur berarah timurlaut-baratdaya.

•

Blok Timur: sebaran bentuk dan pola mineralisasi
lebih luas dan bervariatif. Terdapat pada batuan
breksi vulkanik yang dikontrol oleh sesar berarah
timurlaut-baratdaya dengan jenis ubahan sislifikasi, propilitisasi dan argilitisasi.

Berdasarkan pada penyelidikan ini, terdapat beberapa
wilayah yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan
penyelidikan lebih lanjut terutama di bagian barat
Blok Timur. Pada Blok Timur lebih dimungkinkan untuk dilakukan studi lanjut guna mengetahui lebih rinci
pola ubahan, sebaran dan potensi mineralisasi. Studi
lanjut yang bisa dilakukan adalah penyelidikan eksplorasi lanjut baik geologi maupun geofisika.
7.2. Survei Geokimia Tanah Lanjutan Daerah Gunung Senyang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan
Barat
Data primer dalam kegiatan ini didapatkan dari kegiatan lapangan berupa pengamatan geologi dan
pengambilan conto. Pengambilan conto tanah dilakukan dengan metode ridge and spur dengan jarak
antar titik kurang lebih sekitar 50 meter. Soil sampling

Gambar Mineralisasi daerah penyelidikan dibandingkan dengan pola mineralisasi di Kawasan Sekotong
dan sekitarnya
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dengan menggali tanah tegak lurus ke arah dalam
menggunakan alat gali sederhana sampai pada lapisan horizon B atau lebih. Adapun penyebaran lokasi
conto disajikan dalam bentuk peta.

Gambar Urat kuarsa mengisi rekahan batuan diorit berisi
mineral sulfida, galena, spalerit, kalkopirit dan pirit pada
bongkahan float conto SSE-15MN207F (110.357, 0.899874)

Gambar Proses pengambilan conto tanah horizon B

Ada 3 lokasi yang diperkirakan memiliki indikasi mineralisasi yang signifikan, yaitu di DAS Bungo yang
dicirikan dengan ditemukannya butiran emas hasil
pendulangan, DAS Paju dicirikan dengan adanya urat
kuarsa yang menerobos batuan diorit dengan arah
N290ºE - N330ºE dan DAS Entinyuh dimana ditemukan adanya pirit, kalkopirit, galena, spalerit Mineralisasi dicirikan oleh adanya urat kuarsa halus (ketebalan kurang dari 1 cm hingga sekitar 3 cm) yang membentuk suatu zona ditandai adanya pirit dan mineral
lain seperti kalkopirit dan galena.

Perolehan contoh dari daerah Gunung Senyang dan
sekitarnya terkumpul sebanyak 236 conto tanah horizon B.Setiap conto dianalisis sebanyak 12 (dua belas)
unsur logam yaitu : Cu, Pb, Zn, Mn, Ag, Li, Fe, Au, As,
Mo, Sb dan Hg. Keterdapatan emas di DAS Bungo diduga sebagai emas endapan koluvium yang bersumber dari Gunung Senyang.
7.3.
Penelitian dan Evaluasi Hasil Pengeboran
Mineral Logam di Daerah Ulu Suliti-Tanjung Limau Kapeh, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
Pengamatan ubahan dan mineralisasi di daerah Ulu
SUliti dan Tanjung Limau Kapeh menghasilkan beberapa tipe antara lain : Mineral lempung-Oksida besi,
Kuarsa-Klorit-Epidot, dan Silika-mineral lempung.

Gambar Peta lokasi conto daerah Gunung Senyang
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Gambar Peta ubahan dan mineralisasi daerah Ulu Suliti dan Tanjung Limau Kapeh

Pengeboran dilakukan di 3 (tiga) titik bor yaitu titik
BSS-01 dan BSS-02 yang berada di Tanjung Limau
Kapeh dan titik BSS-03 berada di Ulu Suliti IV. Alat
yang digunakan pada pengeboran di daerah tersebut
menggunakan Longyear 38 dan Jackrow-200.

Gambar Longyear 38 dan Jackrow-200

Dari hasil pemerian conto inti bor BSS-01, BSS-02 dan
BSS-03, teramati adanya keterdapatan mineralisasi
sulfida dan oksida dalam batuan breksi, batupasir,
metasedimen/skarn dan granodiorit baik itu terserak,
dalam urat, dalam fragmen batuan atau yang mengisi
rongga-rongga. Untuk mengetahui tipe batuan, paragenesa dan besaran kandungan logam dan jenisnya,
maka inti bor yang termineralisasi diambil contohnya
untuk dianalisis di laboratorium.
Hasil Analisis kimia conto inti bor BSS-01, BSS-02 dan
BSS-03 menunjukkan : Kandungan rata-rata logam
dasar, besi dan logam mulia serta kandungan logam
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Gambar Conto inti bor dari tiap-tiap lobang bor untuk analisis kimia

tanah jarang (REE) pada satuan batuan yang menempati masing-masing lobang bor tersebut. Kemudian
berdasarkan kesamaan ciri-ciri litologi ataupun mineral penyusun batuan maka dapat dilakukan penarikan batas-batas satuan batuan sehingga terbentuk
korelasi yang sesuai seperti yang terlihat pada

Gambar Penampang korelasi Lobang Bor Ulu Suliti IV - Tanjung Limau Kapeh

Berdasarkan hasil pengeboran ini, dapat disimpulkan
bahwa mineralisasi sulfida ditemukan pada breksi di
BSS-03 di ke dalaman 70 m – 83 m, 107 m – 112 m
dan 126 m – 129 m, umumnya pada fragmen batuan.
Sementara itu mineralisasi sulfida ditemukan di BSS01 pada zona breksiasi pada ke dalaman 20 m – 41 m,
di zona metasedimen pada ke dalaman 45 m – 83 m
dan di skarn pada ke dalaman 84 m – 150 m. Di BSS02, mineralisasi sulfida di temukan pada ke dalaman
13 m – 24 m pada zona breksiasi, 47 m – 67 m pada
metasedimen/skarn.

Jumlah conto yang terkumpul masing-masing adalah
10 conto sedimen sungai aktif, 7 conto konsentrat dulang, 18 conto batuan dan 131 conto tanah.

Mineralisasi bijih besi masif tidak ditemukan sampai
pada ke dalaman 150 meter di 3 (tiga) lobang bor.
Dengan demikian dapat diduga bahwa onggokan
besi yang ditemukan di daerah Ulu Suliti IV dan Tanjung Limau Kapeh merupakan hasil transportasi karena hasil dari Polarisasi Induksi di sekitar onggokkan
tersebut ke arah bawah permukaan tidak menghasilkan resistiviti dan chargeabiliti yang tinggi. Jalur mineralisasi sulfida dalam batuan skarn kemungkinannya
mengikuti arah baratlaut – tenggara atau mengikuti
arah patahan Sumatera (patahan Semangko).
7.4. Prospeksi Mineral Logam di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara
Selama kegiatan prospeksi, dilakukan pengamatan
dan pengambilan conto terhadap conto batuan, mineral berat dan endapan sungai aktif serta conto tanah
pada horizon B. Pemercontoan endapan sungai aktif
dan konsentrat dulang dilakukan pada sungai orde 1
dan 2. Pemercontoan tanah dilakukan dengan sistem
kisi dengan interval pengambilan sampel 50 m pada
horizon B.

Gambar Pengambilan conto endapan sungai aktif dan konsentrat dulang
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Gambar Pengambilan conto tanah pada
horizon B

Gambar Peta lokasi conto dan pengamatan singkapan batuan daerah penyelidikan

Analisis kimia unsur-unsur Cu, Pb, Zn, Au, Ag, As dan
Sb 10 conto sedimen sungai aktif, diperoleh nilai significant Cu dan Au (439 ppm dan 34 ppb). Hasil analisis kimia 18 conto batuan, tiga conto batuan yang
dianalisis analisis menggunakan metoda AAS menunjukkan kandungan 10.500 - 93.700 ppm Cu; 134 2.249 ppb Au; 1.011 - 2.363 ppm Pb; 4.557 - 7.798
ppm Zn; 128 - 441 ppm Ag dan 100 - 1.270 ppm As.
Analisis kimia unsur-unsur Cu, Pb, Zn, Au, Ag, As dan
Sb dari 131 conto tanah masing-masing menunjukkan nilai tertinggi dan terendahnya seperti terlihat
pada tabel.
Prospek mineralisasi emas dan mineral ikutannya di
kabupaten Humbang Hasundutan ditemukan pada
Gunung Pinapan (Dolok Pinapan) termasuk Desa Banuarea, Kecamatan Pakkat. Mineralisasinya berbentuk
urat kuarsa dengan kedudukan N 50º E/75º berada di
dalam tufa terubah (argilik, silisifikasi), keberadaannya

urat kuarsa tersebut di dukung oleh adanya sebaran
anomali Au conto tanah yang digambarkan dalam
bentuk image sebaran Au membentuk kelurusan berarah NE – SW atau sesuai dengan arah urat kuarsa
dan diperkirakan sebaran anomali Au tersebut masih
ada kemungkinan membuka ke arah luar.
Visible gold dalam urat kuarsa tipis dalam batuan
tufa terubah (argilik, silisifikasi), hasil analisis kimia
tiga conto batuan di sekitarnya dengan metoda analisis AAS menunjukkan kandungan 10.500 s/d 93.700
ppm Cu; 134 s/d 2.249 ppb Au; 1.011 s/d 2.363 ppm
Pb; 4.557 s/d 7.798 ppm Zn; 128 s/d 441 ppm Ag dan
100 s/d 1.270 ppm As, khususnya Au kemungkinan
akan berbeda hasil nya bila metoda analisis yang digunakan Fire Assay, dengan mengingat bahwa sifat
dari emas adalah elastis sehingga pada saat penggerusan butiran emas tidak menjadi halus melainkan
menjadi pipih dan tidak tersaring pada 200 mesh.

Tabel Kadar terendah dan tertinggi unsur logam conto tanah Desa Banuarea
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Bab 8

Kajian Sumber Daya Mineral
8.1 Kajian Potensi Batumulia di Indonesia
Hasil Uji Petik dari Kabupaten Gayo Lues
Dari hasil pengamatan dan pengambilan contoh di
lapangan, keterdapatan batu mulia ada pada 4 (empat) lokasi yang berada di desa Pungke Jaya, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues.
Hasil beberapa conto yang dianalisa kimia conto
batuan di desa Pungke Jaya Kecamatan Putri Betung mempunyai kandungan SiO2 0,25% s.d 82.97%,
AL2O3 0.14% s.d., Fe2O3 0,15% s.d 5.55%, CaO 0.39%
s.d. 53,69%, MgO 0.07% s.d 36,53%, Na2O 0.09% s.d.
0,61%, K2O 0.02% s.d. 4,75%, TiO2 0.03% s.d 1,01%,

MnO 0.02% s.d. 0,15%, P2O5 0.01% s.d. 0,93%, HD
0.84% s.d. 46,46%, H2O 0.04% s.d. 0,81%,
Berdasarkan hasil analisis petrografi nama batuan ini
adalah Marmer Di dalam sayatan tipis batuan ini tampak holokristalin, menunjukkan tekstur granoblastik,
berbutir halus hingga berukuran 2,0 mm, besar butir
yang hampir seragam, antar butir saling mengunci,
disusun oleh mineral kalsit.
Hasil Uji Petik dari Kabupaten Solok Selatan
Dari hasil pengamatan dan pengambilan contoh di
lapangan terdapat ketererdapatan batu mulia pada
4 (empat) lokasi yang berada di daerah Kandis, Kabupaten Solok Selatan.
Hasil dari uji petik ini yaitu terinventarisasinya lokasi
batu mulia di Kabupaten Solok Selatan, berikut uraiannya:

Gambar Peta Geologi dan lokasi pengambilan conto di Kabupaten Gayo Lues

Hasil beberapa conto yang dianalisa kimia conto
batuan di Sungai Ampangbolai Nagari Pasir Talang
Kecamatan Sungai Pagu pada lokasi mempunyai
kandungan SiO2 37.47% s.d. 41.71%, AL2O3 0.74%
s.d. 20.59%, Fe2O3 0.68% s.d. 1.09%, CaO 0.05%
s.d 32.78%, MgO 6.33% s.d. 42.48%, Na2O 0.01%
s.d.2.07%, K2O 0.01% s.d. 0.04%, TiO2 0.02% s.d.
0.09%, MnO 0.05% s.d. 0.09%, P2O5 0.02% s.d. 0.03%,
HD 2.41% s.d. 13.37%, H2O 0.12% s.d. 0.42%.
Hasil analisis XRD (difraksi sinar-x) mineral tersebut
berupa Flourvesuvianite, clinochlore.

Gambar . Lokasi keterdapatan batu mulia berupa bongkahan di desa Pungke Jaya, Kecamatan Putri Betung

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2015

71

tan di lapangan dan melihat luas sebaran luas formasi
batuan pembawa batumulia di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, daerah tersebut sangat
prospek untuk dilakukan penelitian lanjutan.
Penyusunan Pedoman Teknis Eksplorasi Endapan
Fospat

Gambar Peta lokasi pengambilan conto di Kabupaten Solok
Selatan

Gambar Lokasi penggalian keterdapatan batumulia pada
endapan aluvial purba di tepi Sungai Ampangbolai
Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu pada lokasi
SS/15MN/01.

Hasil analisa pertografi nama batuan ini adalah
Gangue urat adularia. Di dalam sayatan tipis batuan
ini menunjukkan tekstur kristalin tak beraturan, berbutir sangat halus hingga berukuran 1,5 mm, bentuk
fragmen menyudut-menyudut tanggung, disusun
oleh fragmen ubahan argilik dan fragmen anhidrit?,
di dalam gangue urat adularia. Terdapat mineral opak
di dalam fragmen.
Hasil uji poles yang analisanya pada laboratorium
GEM-AFIA GROUP mempunyai kekerasan 6,5 mohs,
dengan nama batuan Natural Idocrase (Visuviatite).
Sebagai kesimpulannya, keterdapatan batumulia di
Kabupaten Gayo Lues berupa marmer dan kuarsit
yang merupakan hasil intrusi antara batuan granit
yang mengintrusi batugamping. Keterdapatan
batumulia yang dikenal dengan nama batuan Sungai
Dareh di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera
Barat merupakan hasil proses "skarn" atau type skarn,
terbentuk oleh proses intrusi granit yang menerobos batuan malihan dan batugamping, hal ini dapat
dilihat dari keterdapatan batuan sungai dareh pada
umumnya di bungkus oleh batugamping dan batuan
malihan. Hasil analisa laboratorium mineral tersebut
berupa Flourvesuvianite, clinochlore dan nama batumulia tersebut yaitu Natural Idocrase (Visuvianite)
dengan kekerasan 6.5 Mohs. Berdasarkan pengama-
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Potensi sumberdaya fosfat di Indonesia berdasarkan
data Neraca Sumber Daya Mineral Tahun 2014, sumberdaya hipotetik 19.113.040 ton, sumberdaya tereka
58 100 ton, sumberdaya tertunjuk 12.400 ton dan
sumberdaya terukur 31 970 ton, umumnya dijumpai
berupa endapan guano. Namun, makin banyaknya
pihak yang melakukan kegiatan eksplorasi mineral,
khususnya bahan galian fosfat, kiranya perlu adanya
kesatuan pemahaman dalam melakukan kegiatan
eksplorasi bahan galian tersebut, dan seyogyanya
ada metoda eksplorasi yang efisien dan akurat, dengan demikian sangat diperlukan penyusunan konsep
pedoman eksplorasi endapan Fosfat ini, yang memuat tata cara atau ketentuan umum sebagai acuan
untuk melakukan eksplorasi bahan galian dimaksud
agar lebih mudah dikerjakan dan dipahami bagi semua pihak terkait.
Dengan demikian, penting dilakukannya penyusunan
pedoman teknis eksplorasi endapan fospat. Untuk
tahun 2015, diselenggarakan di Kabupaten Sumenep
dan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Pemilihan daerah sasaran uji petik ditentukan berdasarkan
keadaan geologi setempat serta data keterdapatan
pasirkuarsa yang terdapat di daerah tersebut
Dari lokasi uji petik dipelajari keadaan endapan, geologi, genesa serta pengambilan beberapa conto
untuk dianalisa, setelah didiskusikan hasilnya berupa
Konsep Pedoman Eksplorasi Endapan Fosfat.
Penyusunan pedoman ini mengacu pada SNI, UU No
4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara, PP No 23 Tahun 2010, tentang pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,
PerMen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 dan Nomor 11
Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral dan publikasi sejenis yang telah terbit baik di Indonesia maupun negara lain, dan kamus istilah. Adapun
SNI yang digunakan sebagai acuan adalah :
•

SNI 13-4726-1998, Klasifikasi sumber daya dan
cadangan.
• SNI 13-4688-1998, Penyusunan peta sumber
daya mineral, batu bara dan gambut.
• SNI 13-4691-1998, Penyusunan peta geologi.
• SNI 13-6606-2001, Tata cara umum penyusunan
laporan eksplorasi bahan galian
Selain sumber data berupa SNI, terdapat beberapa
laporan mengenai geologi, karakteristik serta penggunaan endapan fosfat. Semua bahan tersebut dikaji dan dipilah oleh tim dalam kegiatan pertemuan
(sidang), sehingga tersusun suatu konsep pedoman
teknis ekplorasi Fosfat

Bab 9

Pemutakhiran Neraca Sumber Daya Mineral

9.1. Sumber Daya Mineral Logam
Sampai dengan Tahun 2015, telah terekapitulasi pada
basis data mineral logam sebanyak 489 laporan, dengan rincian basis data yang dimasukkan pada tahun
2015 sebanyak 15 laporan, jumlah blok sebanyak 15
blok dan titk komoditi sebanyak 18 komoditi.
Permutakhiran neraca sumber daya mineral logam
dilakukan dengan melakukan updating data nilai
sumber daya dan cadangan dari perusahaan KK dan
sebagian kecil IUP yang diperoleh datanya dari Direktorat Mineral Jenderal Mineral dan Batubara, Dinas

Pertambangan daerah juga hasil penyelidikan yang
dilakukan oleh Badan Geologi. Sampai dengan tahun
2015 terdapat 1.403 titik keterdapatan potensi sumber daya mineral logam yang terdiri dari komoditi
Besi Primer, Besi Sedimen, Besi Laterit, Kobal, Kromit,
Mangan, Molibdenum, Nikel, Titan, Air Raksa, Seng,
Tembaga, Timah, Timbal, Emas, Perak, Platina, Bauksit,
Monasit, Xenotim dan REE, berikut tabel rekapitulasi
sumber daya dan cadangan untuk komoditi mineral
strategis tahun 2015 serta grafik statistik kenaikannya.

Tabel Rekapitulasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral Strategis, Status 2015
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Gambar Gambar Statistik Sumber Daya dan Cadangan Bijih Nikel, Bijih Timah, Bijih Bauksit dan Bijih Tembaga, Tahun 2011
s.d. November 2015

Gambar Statistik Sumber Daya dan Cadangan Bijih Seng, Bijih Besi Primer, Logam Emas dan Bijih Mangan, Tahun 2011 s.d.
November 2015
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9.2. Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan
Sedangkan untuk basis data mineral bukan dan batuan, sampai dengan tahun 2015 telah terekapitulasi
sebanyak 525 laporan, dengan rincian basis data yang
dimasukkan pada tahun 2015 sebanyak 7 laporan,
jumlah blok sebanyak 15 blok dan titik komoditi sebanyak 133 komoditi.
Pemuktahiran neraca sumber daya mineral bukan
logam dan batuan dilakukan berdasarkan data dari
berbagai sumber, yaitu Neraca mineral bukan logam
dan batuan tahun 2014, laporan pelaksanaan kegiatan penyelidikan, inventarisasi, evaluasi dan kajian bahan galian bukan logam dan batuan yang dilakukan
oleh Pusat Sumber Daya Geologi selama tahun 2014,
maka diperoleh 129 (seratus dua puluh sembilan) titik lokasi baru untuk komoditi Andesit, Basal, Batuan

Kalium, Batugamping, Batuhias, Batusabak, Bentonit,
Dolomit, Felspar, Granit, Kuarsit, Lempung, Marmer,
Sirtu, Pasirkuarsa, Sirtu, Talk, Ultrabasa. Sehingga untuk tahun 2014 pemutakhiran neraca mineral bukan
logam didapat jumlah lokasi sebanyak terdapat 3.423
titik komoditi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah komoditi 50 jenis. Tabel rekapitulasi sumber daya komoditi mineral bukan logam dan batuan
strategis tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.9.
Hasil pemuktahiran neraca sumber daya mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2015 pada tabel
rekapitulasi sumber daya dan cadangan mineral bukan logam strategis (9.2), serta perkembangan nilai
sumber daya mineral logam bukan logam dan batuan
strategis tahun 2006 sampai 2015 terlihat pada Gambar.

Tabel Rekapitulasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral Bukan Logam Strategis, Status 2015

Gambar Statistik komoditi pasir kuarsa, lempung, felspar, marmer, batugamping dan granit tahun 2006 – 2015
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Gambar Statistik komoditi zeolit, kaolin, bentonit dan dolomit tahun 2006 - 2015
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Bab 10

Penyiapan Data dan Informasi Sumber Daya Geologi
untuk Pengusulan Wilayah Keprospekan Mineral
Wilayah Pertambangan (WP) diartikan sebagai
wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi
pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional, seperti yang tercantum dalam UU No.
4 Tahun 2009. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai
upaya dari Badan Geologi melalui Badan Geologi, sebagai bagian pemerintah untuk menyediakan usulan
beberapa daerah prospek di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia yang dapat digunakan untuk mendukung penyiapan Wilayah Pertambangan (WP) mineral khususnya terkait dengan usulan WIUP mineral.
Lingkup kajian ini meliputi inventarisasi data potensi
batubara, tata ruang, tata guna lahan, demografi dan
infrastruktur, evaluasi dan penentuan WIUP mineral di
wilayah kajian.

Penyusunan usulan wilayah prospek mineral logam
dilakukan berdasarkan evaluasi data dan inventarisasi
hasil kegiatan yang dilakukan oleh Badan Geologi
dan data sekunder lainnya dari Dinas Pertambangan
Daerah dan Laporan Perusahaan yang telah melakukan eksplorasi. Lokasi-lokasi ini diambil di daerah
yang telah dilakukan pengambilan dan analisis conto
namun belum diketemukan titik potensi keterdapatan mineral, dengan harapan bahwa lokasi-lokasi
tersebut memiliki mineralisasi yang cukup tinggi dan
lokasi-lokasi tersebut dapat diusulkan untuk diselidiki
lebih lanjut. Adapun rincian usulan wilayah prospek
mineral tersebut dirinci pada tabel berikut ini

Tabel Rekomendasi usulan WIUP mineral logam tahun 2015
Komoditas

Luas (Ha)

WIUP

Mineral Emas

996,272

1

2

Lokasi
Desa Air Lanang, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong,
Provinsi Bengkulu
Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

Mineral Emas

9272,532

1

3

Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Mineral Emas

82.320,67

1

Mineral Emas

98.910

1

Mineral Besi

1244,848

1

Mineral Besi

275,282

1

Mineral Besi

721,1809

1

Mineral Besi

1699,20

1

Mineral Emas

4615,311

1

No
1

4

Kabupaten Katingan dan Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
Blok I, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
5
Sulawesi Barat
Blok II, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
6
Sulawesi Barat
Blok III, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
7
Sulawesi Barat
Blok IV, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
8
Sulawesi Barat
Blok VI, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
9
Sulawesi Barat
10 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
11 Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Mineral Emas

8418,232

1

Pasir Besi

6309,983,

5

12

Blok XI Wamanabaru, Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru
Provinsi Maluku

Mineral Emas

20661,64

1

13

Blok XIII Gogorea I, Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru Provinsi
Maluku

Mineral Emas

14494,55

1

14

Blok XIV Gogrea II, Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru, Provinsi
Maluku

Mineral Emas

13182,45

1
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Gambar Peta Rekomendasi Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral Logam Indoesia, Tahun 2015
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GEOLOGI LINGKUNGAN DAN KERAGAMAN GEOLOGI
Bab 11. Geologi Kuarter dan Geomorfologi
Bab 12. Geologi Teknik
Bab 13. Geologi Lingkungan
Bab 14. Pengembangan Keragaman Geologi

Bab 11

Geologi Kuarter dan Geomorfologi

11.1. Penelitian Efek Geologi Permukaan terhadap Bahaya Goncangan Gempabumi Daerah Solok
dan Bukittinggi, Sumatera Barat
Kerusakan bangunan dan infrastruktur oleh goncangan gempabumi di suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan gempabumi dan jarak sumber
gempabumi ke wilayah itu sendiri, namun juga sangat
dipengaruhi oleh kondisi geologi permukaan setempat. Karakterisasi kondisi geologi permukaan perlu
dilakukan untuk menghitung nilai respon gelombang
gempabumi oleh lapisan litologi permukaan.
Pemodelan kondisi litologi bawah permukaan daerah
Kota Solok dan Bukittinggi dalam rangka menentukan nilai kerentanan relatif berdasarkan nilai faktor
penguatan gelombang telah dilakukan dengan menerapkan pengukuran mikrotremor. Adapun parameter-parameter yang dihasilkan dari pemodelan adalah
geometri lapisan litologi permukaan (ketebalan dan
sebaran lateralnya) serta kecepatan gelombang geser
baik lapisan batuan permukaan maupun batuan yang
mengalasinya. Hasil perhitungan nilai faktor penguatan gelombang oleh lapisan litologi permukaan berdasarkan model geologi permukaan di atas diperoleh
kisaran 1,05-1,9 kali untuk wilayah Kota Solok dan
1,07-1.9 untuk wilayah Kota Bukittinggi. Adapun kelas soil / tanah untuk wilayah Kota Solok terdiri dari
kelas C dan D, sedangkan untuk wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas kelas C, D dan E. Untuk memvalidasi
model geologi bawah permukaan yang diinversi dari
data mikrotremor array diperlukan data bor di lokasi
penelitian. Peta ketebalan sedimen lunak permukaan
dapat ditindaklanjuti untuk keperluan yang lain misalnya kajian paleotopografi, analisa kelurusan patahan dari pola cekungan, geologi teknik dan lain-lain.

Gambar Sebaran Kecepatan Gelombang Geser Lapisan Permukaan Wilayah Kota Bukittinggi.

Gambar Sebaran Nilai Faktor Penguatan Gelombang oleh
Sedimen Permukaan Wilayah Kota Bukittinggi.
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11.2. Pemetaan Geologi Kuarter Skala 1 : 50.000
Lembar Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan
dan Lembar Labuhan Maringgai, Lampung Timur

11.3. Pemetaan Geologi Kuarter Skala 1 : 50.000
Lembar Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur,
Provinsi Lampung

Selama pemetaan (Tahap I dan Tahap II), baik di Lembar Ketapang maupun di Lembar Labuhan Maringgai,
terkumpul sebanyak 152 titik pemboran. Kedalaman
pemboran minimum adalah 1.50 m, sedangkan kedalaman maksimum adalah 13.60 m. Total kedalaman
yang dapat dicapai adalah 907.10 m. Dengan demikian rata rata kedalam yang dicapai adalah 10.55 m.
Sebaran titik pemboran di kedua Lembar pemetaan
tersebut dapat dilihat dalam Gambar 66. Berdasarkan data yang terkumpul dari ke 152 titik pemboran
tersebut, susunan batuan di daerah penelitian ini dapat dibedakan ke dalam jenis lingkungan pengendapan yang berbeda.

Selama kegiatan pemetaan, terkumpul sebanyak 64
titik pemboran. Total kedalaman yang dapat dicapai
adalah 299.9 m, kedalaman minimum adalah 1.70 m,
sedangkan kedalaman maksimum adalah 10.00 m.
Dengan demikian kedalaman rata-rata adalah 4.70
m. Selama pemetaan (Tahap I dan Tahap II), , terkumpul sebanyak 64 titik pemboran. Kedalaman pemboran minimum adalah 1.70 m, sedangkan kedalaman
maksimum adalah 10.00 m. Total kedalaman yang
dapat dicapai adalah 299.9 m. Dengan demikian rata
rata kedalam yang dicapai adalah 4.70 m. Sebaran
titik pemboran di kedua Lembar pemetaan tersebut
dapat dilihat dalam Gambar. Berdasarkan data yang
terkumpul dari ke 64 titik pemboran tersebut, susunan batuan di daerah penelitian ini dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis lingkungan pengendapan
yang berbeda.

Sejumlah percontoh batuan yang menwakili endapan
Rawa bakau yaitu berupa lempung hitam dan gambut
yang dapat digunakan mengukur umur mutlak dengan metoda carbon dating (C 14). Percontoh tersebut
diambil dari posisi stratigrafi yang berbeda.

Sejumlah percontoh batuan yang menwakili endapan
Rawa bakau yaitu berupa lempung hitam dan gambut
yang dapat digunakan mengukur umur mutlak dengan metoda cabon dating (C 14). Percontoh tersebut
diambil dari posisi straigrafi yang berbeda.
Variasi tipe penampang merupakan gambaran dinamika proses pengendapan yang berlangsung di
dalam cekungan selama pengendapan. Variasi tipe
penampang ini ditentukan oleh ragam susunan litologi (lingkungan pengendapan) secara tegak / vertkal.

Gambar Lokasi Daerah Pemetaan Memperlihatkan Sebaran
Titik Pemboran
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Gambar Sebaran titik pemboran di daerah pemetaan Lembar Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Lampung

Terbentuknya variasi tipe penampang ini dipengaruhi
oleh kedudukan naik turunnya permukaan laut, aktivitas sungai (fluviatil) dan bentuk dari dasar cekungan
itu sendiri.
Berdasarkan hasil pemboran diketahui ada sebanyak
13 variasi tipe penampang yang terbentuk di daerah
ini yaitu:
1.

Endapan Cekungan Banjir (Fb) / Endapan pre Holosen (pHs)

2.

Pasir Pematang pantai (BS) / endapan pre Holosen (pHs)

3.

Pasir pematang pantai (BS) / Endapan pasang surut (Tf)

4.

Endapan pasir pematang pantai (BS) / Endapan
pasang surut (Tf) / Endapan pre Holosen (pHs)

5.

Endapan Pasir pematang pantai (BS) / Endapan
pasang surut (Tf)/ Endapan pasir pematang pantai (BS)

6.

Endapan pasir pematang pantai (BS) / Endapan
pasang surut (Tf)/Endapan Rawa Bakau (Mg S) /
endapan pre Holosen (pHs)

7.

Endapan pasir pematang pantai (BS) / Endapan
pasang surut (Tf)/Endapan Rawa Bakau (Mg S)

8.

Endapan pasir pematang pantai (BS) / Endapan
Rawa Bakau (Mg S)/Endapan pasir pematang
pantai (BS) / Endapan pre Holosen (pHs)

9.

Endapan pasir pematang pantai (BS)/Endapan
Rawa bakau (Mg S) / Endapan pre Holosen (pHs)

10. Endapan pasir pematang pantai (BS)/Endapan
pasang surut (Tf) / Endapan RAWA bAKAU ( Mg
S) / Endapan pasang surut (Tf)
11. Endapan pasang surut (Tf) / Endapan pre Holosen
(pHs)
12. Endapan pasang surut (Tf) / Endapan Rawa Bakau
(Mg S) / Endapan pre Holosen (pHs)
13. Endapan Rawa Bakau (Mg S) / Endapan pasang
surut (Tf) / Endapan pre Holosen (pHs)
11.4. Pemetaan Geomorfologi Skala 1 : 100.000
Lembar Sribawono, Lampung
Daerah pemetaan mencakup luasan Lembar Sribhawono Lampung, yang meliputi 2 (dua) wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan. Secara geografis lembar
ini dibatasi oleh koordinat 105°30’ – 106° 00’ BT dan
05° 00’– 05° 30’ LS. Untuk menjangkau daerah ini
kita bisa masuk ke daerah pedalaman melalui jalan
beraspal baik, namun untuk sebagian wilayah juga
ada juga jalan yang kurang baik dan daerah tertentu
seperti daerah pegunungan, kita terpaksa harus jalan
kaki.

Gambar Peta Geomorfologi Lembar Sribhawono Lampung
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11.5. Pemetaan dan Penelitian Seismotektonik Regional - Rinci Daerah RDNK Serpong, Dan Sekitarnya, Jabar – Banten
Hasil kajian, evaluasi dan analisis seismotektonik
(seismogenetik) dan neotektonik (tektono genesik)
menunjukan bahwasanya daerah RDNK serpong dan
sekitarnya ini merupakan daerah deformasi tektonik
aktif, yang perlu dipantau tingkat keaktifannya. Hal
ini sejalan dengan ketentuan yang menujukan bahwasanya daerah ini adalah merupakan bagian dari
daerah Rawan Bencana Gempa bumi No.VI/Wilayah
Jabar – Banten (Puslitbang Geologi, 2003) dan memiliki nilai percepatan tinggi 0,7 – 0,8 g (perioda pendek
0,2 detik, MCRR, 2 % dalam 50 tahun) dan percepatan 0,3 – 0,4 g (perioda 1 detik, MCRR, 2% dalam 50
tahun) sesuai SNI 1726 -2012. Kemampuan lokasi tapak ini menerima beban gempa bumi yang mungkin
terjadi dimasa yang akan datang, harus mempertimbangkan keberadaan sistim patahan Cisadane sebagai lajur potensi sumber gempa bumi terdekat di
wilayah tapak. Langkah langkah yang perlu dilakukan
adalah monitoring kegempaan dan deformasi tektonik dengan metoda kegempaan mikro dan geodetik.

1.

Fasies pengendapan di cekungan Kuarter Jakarta dapat dibedakan menjadi 10 (sepuluh) ordo
5 dari perubahan muka laut, masing-masing
100.000 th. Selanjutnya ordo-odrdo 5 tersebut
dapat dikelompokkan menjadi ordo 4 yaitu ordo
500.000 th (siklus I – V), ordo 200.000 th. (siklus VI
dan VII) dan ordo 200.000 th. (siklus XIII dan IX).

2.

Berbagai pakar kebumian telah mensepakati
bahwa waktu Kuarter dicirikan oleh perubahan
dari lingkungan, sirkulasi iklim, fluktuasi muka
laut, dan tektonik. Sehingga telah menyulitkan
berbagai ahli kebumian untuk menanggapinya.
Seperti, kapan mulainya kurun waktu Kuarter
tersebut, termasuk pembagiannya ? karena batas
yang jelas dengan Tersier belum dapat dipastikan. Kekalutan ini dipertambah lagi dengan pembagian siklusstratigrafinya, terlebih menyangkut
sekuenstratigrafinya. Sehingga menjadikan kurun
waktu Kuarter menjadi unik untuk dipelajari, namun dapat menjadi peluang sekaligus tantangan
didalam merekonstruksinya. Cekungan Kuarter
Jakarta, diperkirakan mulai terbentuk ± 1.000.000
th. lalu. Berlangsungnya proses pengendapan
tersebut dikarenakan cekungan tersebut aktif turun, sedangkan pada akhir Pliosen
muka laut drop jauh dari posisi garis pantai sekarang. 10
(sepuluh) siklus stratigrafi dapat dibedakan, dan selanjutnya
dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat gabungan siklus).
Yaitu gabungan siklus B.1 – B.
4. Seyogianyalah gabungan
siklus tersebut disebut sebagai
sekuenstratigrafi, yaitu sekuen
Kuarter Jakarta 1 (KJ. 1), KJ. 2,
KJ. 3 dan KJ. 4. Meskipun sekuen stratigrafi ini tidak dapat
dikorelasikan dengan sekuen
stratigrafi “EXXON”, akan tetapi sekuen ini adalah termasuk
sekuen stratigrafi Kuarter yang
belum pernah ditelaah sebelumnya.
3.

Gambar Peta Seismotektonik Rinci Wilayah Dekat RDNK Serpong Berskala 1 :
100.000 Dengan Cakupan Wilayah Dalam Radius 25 Km Tapak RDNK

11.6. Kajian Sedimentologi & Stratigrafi Kuarter
Cekungan Jakarta
Hasil kajian aspek sedimentologi dan stratigrafi
cekungan Kuarter Jakarta maka secara umum, dapat
disimpulkan banwa:
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11.7.

Karena kendala waktu dan
cuaca serta belum optimalnya
koordinasi antar pelaksana
kegiatan
maka
kegiatan
pengambilan sampel melalui
pemboran coring pada penelitian ini ditunda waktu pelaksanaannya.

Survei Dinamika Kuarter Jawa (Sangiran)

Kegiatan penelitian difokuskan pada Formasi Puren
dan Formasi Bapang dengan tujuan menentukan
lokasi tipe (type locality) ataupun tipe penampang
(type section) batas Plio-Plistosen Jawa, memperoleh

gambaran mengenai perubahan lingkungan maupun
iklim purba yang terjadi pada 2.58 juta tahun yang
lalu, mengidentifikasi lapisan – lapisan tuf dan melacak penyebaran lateralnya sehingga dapat diketahui
lapisan tuf yang berpotensi sebagai lapisan kunci
(marker beds) untuk keperluan korelasi, dan menentukan umur formasi batuan dan lapisan pembawa
fosil.

cukup intensif pada Pliosen Akhir.
•

Survei lapangan pada Formasi Bapang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan melacak distribusi lateral lapisan – lapisan tuf dan asosiasi
lapisan tuf tersebut terhadap fosil vertebrata dan
hominin.

•

Penelitian terdahulu menyebutkan ada 3 lapisan
tuf. Hasil penelitian lapangan berhasil mengidentifikasi
setidaknya ada 11 lapisan tuf
yang merupakan endapan
piroklastik jatuhan (airfall) dan
1 lapisan ignimbrit yang merupakan endapan pyroclastic
density current (PDC).
•

Gambar Peta geologi daerah Sangiran dan sekitarnya8 dan
B) kerangka stratigrafi Sangiran.

T3 dan JB–T1 (sesuai posisi stratigrafinya).
•

Terdapat 5 lapisan tuf yang dapat dijadikan sebagai lapisan kunci (marker beds) untuk korelasi
antar penampang stratigrafi di Sangiran antara
lain Bojong Tuff, Dayu Tuff 1 (Dayu T1), Dayu Tuff
2 (Dayu T2), Dayu Tuff 3 (Dayu T3) dan Pucung
Tuff. Adapun 3 lapisan tuf yakni Dayu Tuff 2 (Dayu
T2), Dayu Tuff 3 (Dayu T3) dan Pucung Tuff memiliki potensi sebagai lapisan penciri regional (interregional marker beds) untuk menghubungkan
sekuen endapan Kuarter di beberapa cekungan
di Jawa bagian tengah.

•

Fosil vertebrata maupun hominin secara umum
terakumulasi pada lapisan batupasir kerikilan
yang merupakan endapan sungai purba. Hal
terpenting adalah penelitian lapangan berhasil
mengkonfirmasi posisi stratigrafi dari fosil tengkorak Sangiran 2 (S2) dan Java man (Sangiran 17/
S17). Sangiran 2 (S2) ditemukan ± 2–3 m dibawah
Bojong Tuff, sedangkan Sangiran 17 (S17) yang
merupakan temuan paling lengkap dan menjadi
trendmark dalam dunia paleoantropologi ditemukan ± 1 m dibawah Pucung Tuff. Selanjutnya,
analisa radiometrik untuk mengetahui umur Bojong Tuff dan Pucung Tuff sangat diperlukan.

•

Sementara ini, analisa penanggalan radioisotop
(radioisotope dating) dengan metode Argon – argon (40Ar/39Ar) belum memperoleh hasil karena
harus dikirim ke laboratorium di luar negeri dan
masih menunggu konfirmasi terkait biaya yang
dibutuhkan.

Hasil Penelitian
•

Penampang stratigrafi terukur pada Formasi
Puren dimaksudkan untuk mencari batas PlioPlistosen dan mengidentifikasi perubahan fasies
batuan, lingkungan pengendapan serta kemungkinan adanya perubahan iklim.

•

Penampang stratigrafi terukur dilakukan pada lintasan Sungai Puren, Lintasan Dam Bapang, Lintasan Gemolong dan Lintasan Sungai Kedawung.

•

Hasil sementara analisa paleomagnet dan foraminifera menunjukkan bahwa lokasi tipe dan
penampang tipe batas Plio-Plistosen adalah
lintasan Sungai Puren dan lintasan Sungai Kedawung, dimana menunjukkan lingkungan laut
dangkal pada periode waktu tersebut (Gambar 2
dan Gambar 3).

•

Secara kronologi, lintasan Gemolong tersusun
oleh sedimen berumur Pliosen Akhir; sedangkan
lintasan Dam Bapang berumur Plistosen Awal
dimana merupakan bagian bawah dari Formasi
Sangiran yang secara tak selaras diendapkan diatas Formasi Puren.

•

Pada lintasan Gemolong ditemukan 16 lapisan
abu vulkanik/tefra (crystal ash) yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan aktivitas vulkanik di Jawa yang masih

Dari 11 lapisan tuf, 6 lapisan
tuf dapat diberi nama secara
formal karena dapat dipetakan
antara lain (dari tua ke muda) :
Bojong Tuff, Dayu Tuff 1 (Dayu
T1), Dayu Tuff 2 (Dayu T2), Dayu
Tuff 3 (Dayu T3), Grogolan
Tuff dan Pucung Tuff. Lapisan
tuf yang lainnya masih diberi
nama secara informal yakni: lapisan TJ–T1, PC–T1, PC–T2, PC–
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Gambar Penampang stratigrafi Kedawung
yang merupakan kandidat penampang tipe
(type section) batas Plio-Plistosen Jawa dimana berdasarkan kandungan fosil foraminifera
berumur Pliosen Tengah – Plisoen Akhir (N19 –
N20) dan mengindikasikan lingkungan Middle
shelf (20 – 100 m).

Gambar Penampang stratigrafi Sungai Puren
yang merupakan kandidat penampang tipe
(type section) batas Plio-Plistosen Jawa dimana berdasarkan kandungan fosil foraminifera
berumur Plisoen Akhir (N21) dan mengindikasikan lingkungan Inner shelf (0 – 20 m).
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Bab 12
Geologi Teknik

12.1. PENYELIDIKAN GEOLOGI TEKNIK FORMASI
MINAS JALUR RENCANA JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS-DUMAI (SEGMEN PEKANBARU-KANDIS) PROVINSI RIAU
Daerah penyelidikan secara administratif termasuk
di wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, yang kesemuanya termasuk wilayah
Provinsi Riau. Secara geografis berada pada koordinat: 101º 10’ - 101º 30” 00” BT dan 01º 00’ - 00º 35’
LU.
Kendala geologi teknik yang dijumpai pada sekitar
jalur jalan tol Pekanbaru-Kandis adalah erosi dan gerakantanah. Jenis erosi merupakan erosi permukaan
yang terdiri atas erosi alur (rill erosion) dan erosi parit
(gully erosion) kemudian mengalami perluasan sehingga mengakibatkan longsoran (land subsidence).
Gerakantanah yang dijumpai merupakan jenis Nendatan Tanah seperti yang terlihat pada bagian barat
Perbukitan Minas.

Jalur jalan tol yang melewati Formasi Minas dibagi
menjadi 4 jalur berdasarkan rencana jalur jalan tol
yang telah dibuat.
•

Jalur Rumbai Bukit-Minas Jaya

Morfologi pada jalur jalan ini berupa pedataran dengan sebaran material pasir lanauan dan lempung pasiran. Daya dukung tanah pada kedalaman pondasi
0.6 m bernilai 16,6 – 25,2 ton/m2 dan untuk kedalaman pondasi 2 m bernilai 29,2 – 67,1 ton/m2. Lereng
stabil pada sudut lereng ≤ 20o dengan kondisi tanpa
rembesan Kualitas tanah dasar (subgrade) umumnya
buruk-sedang dengan nilai daya dukung tanah dasar
berkisar 2,17 – 5,24.
•

Jalur Minas Jaya-Minas Timur

Morfologi pada jalur ini berupa perbukitan bergelombang dengan sebaran material pasir lanauan. Daya
dukung tanah pada kedalaman pondasi 0.6 m bernilai
25,7 – 56,5 ton/m2 dan untuk kedalaman pondasi 2

Foto (a) morfologi
perbukitan bergelombang Perbukitan
Minas ; (b) material
pasir lanauan Formasi
Minas (Qpmi) yang
tererosi pada Kecamatan Kandis ; (c) material pasir lanauan yang
telah mengalami longsoran akibat perluasan
erosi parit pada bagian barat Perbukitan
Minas ; (d) hasil bentukan gerakantanah
jenis Nendatan Tanah
pada bagian tenggara
Perbukitan Minas.
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m bernilai 34,5 – 74,7 ton/m2 dan untuk pondasi tiang
dapat dilakukan pada kedalaman 5,4 – 9,8 m dengan
nilai daya dukung tanah 48,57 – 56,34 ton. Lereng stabil pada sudut lereng ≤ 20o dengan kondisi tanpa.
Kualitas tanah dasar (subgrade) umumnya sedang
sampai sangat baik dengan nilai daya dukung tanah
dasar berkisar 3,29 – 7,35.
•

•

Perencanaan pondasi dapat dilakukan pada kedalaman >0,6 m dengan kriteria daya dukung
tanah sedang-tinggi.

•

Perencanaan pondasi tiang dapat dilakukan pada
jalur Minas Jaya-Minas Timur dan Minas Timur
Telaga Samsam dengan kedalaman 5,4 – 9,8 m.

•

Sudut kelerangan yang dimungkinkan pada jalur
jalan tol adalah ≤ 20o dengan tinggi lereng maksimal 500 cm dan kondisi tanpa adanya rembesan.

•

Kualitas tanah dasar (subgrade) bernilai sedangbaik umumnya pada dari kedalaman
1 m, sehingga perlu dilakukan pengupasan tanah dasar
sebesar 1m.

•

Erosi permukaan perlu diperhatikan dalam perencaan jalur jalan tol utamanya pada bagian barat
Perbukitan Minas.

Jalur Minas Timur-Telaga Samsam

Morfologi pada jalur jalan ini berupa perbukitan bergelombang dengan sebaran material pasir lanauan
dan lempung pasiran. Daya dukung tanah pada kedalaman pondasi 0.6 m bernilai 20,8 – 44,5 ton/m2
dan untuk kedalaman pondasi 2 m bernilai 36,8 – 69,7
ton/m2 dan untuk pondasi tiang dapat dilakukan pada
kedalaman 5,4 – 9,8 m dengan nilai daya dukung tanah 56,47 – 67,5. Lereng stabil pada sudut lereng ≤ 20o
dengan kondisi tanpa rembesan. Kualitas tanah dasar
(subgrade) umumnya buruk sampai baik dengan nilai
daya dukung tanah dasar berkisar 1,13 – 6,84.
•

Dan dari hasil kegiatan ini dapat direkomendasikan
bahwa:

Jalur Libo Jaya-Kandis Kota

Morfologi pada jalur jalan ini berupa perbukitan bergelombang sampai pedataran dengan sebaran material pasir lanauan. Daya dukung tanah pada kedalaman pondasi 0.6 m bernilai 11,6 – 28,4 ton/m2 dan
untuk kedalaman pondasi 2 m bernilai 31,1 – 66,1
ton/m2. Lereng stabil pada sudut lereng ≤ 20o dengan
kondisi tanpa rembesan. Kualitas tanah dasar (subgrade) umumnya buruk-sedang dengan nilai daya
dukung tanah dasar berkisar 2,11 – 5,68.

12.2. Penyelidikan Geologi Teknik Batuan Gunung
Api Muda (Tufa Tondano) Pada Rencana Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung, Sulawesi Utara
Penyelidikan geologi teknik ini dimaksudkan untuk
menyiapkan berbagai data dasar dan informasi mengenai tanah/batuan gunung api muda di daerah penyelidikan, khusunya yang akan dilalui rencana pembangunan jalan tol Manado – Bitung, antara lain meli-

Gambar Peta Geologi Teknik Jalur Jalan Tol Pekanbaru-Kandis
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puti jenis, sebaran, sifat fisik keteknikan dan kualitas
tanah batuan. Data dan informasi tersebut mencakup
data permukaan dan bawah permukaan. Penyelidikan
ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum
kondisi daerah penyelidikan sehubungan dengan
perencanaan fisik yang dimaksud.
Penyelidikan dilakukan pada rencana pembangunan
jalan tol Manado – Bitung. Secara administrasi, daerah penyelidikan termasuk ke dalam wilayah, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi
Utara. Secara geografis, terletak pada koordinat 124o
53’ 00” – 1250 13’ 00” BT dan 10 22’ 00” – 10 30’ 00”
LU.
Secara geologi teknik, pengelompokan tanah dan
batuan didasarkan dari hasil pemerian (deskripsi) sifat
fisik tanah dan batuan di lapangan, uji laboratorium
dan data sekunder yang tersedia.
Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa, tanah dan batuan yang dilintasi jalan tol untuk satuan
Pasir lanauan - Pasir mempunyai kualitas baik hingga
cukup baik untuk dasar jalan dengan daya dukung
tanah sedang hingga tinggi. Satuan Lempung lanauan – Lempung pasiran mempunyai kualitas cukup
baik hingga buruk sebagai dasar jalan dengan nilai
daya dukung tanah sedang. Batuan Gunung api
Muda (Qv), mempunyai kualitas tanah untuk material
timbunan sedang hingga sangat baik, kekuatan batuan bervariasi dari agak keras hingga sangat keras dan
penggalian agak mudah hingga sulit dilakukan dengan peralatan sederhana. Tufa Tondano (Qtv), mempunyai kualitas tanah untuk material timbunan agak
baik hingga sangat baik, kekuatan batuan bervariasi
dari agak keras hingga sangat keras dan penggalian

agak mudah hingga sulit dilakukan dengan peralatan
sederhana.
Selain itu dari hasil kegiatan ini dapat direkomendasikan bahwa:
•

•

•
•
•

•
•

Informasi yang disajikan dalam laporan ini masih
bersifat umum, maka apabila akan dilakukan
pembangunan perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik rinci.
Pada daerah genangan atau rawa perlu dilakukan
penimbunan dan pemadatan, serta menghindarkan infiltrasi air masuk kedalam lokasi-lokasi timbunan (mengendalikan air rembesan). Hal ini bisa
dilakukan dengan pembuatan saluran mendatar,
penyalir parit penyegat (saluran pemotong), dan
saluran tegak.
Pada daerah rawa perlu dilakukan pengerukan
dan mengganti dengan jenis tanah yang mempunyai kualitas baik untuk material timbunan.
Dalam melakukan pemotongan lereng dan penimbunan perlu diperhitungkan tinggi dan sudut
pemotongan lereng aman.
Untuk memperkuat permukaan pemotongan
lereng, khususnya pada batuan yang terkekarkan,
batuan lapuk atau batu yang bersifat meluruh
perlu dilakukan beton semprot.
Untuk mengurangi dan mencegah proses abrasi
perlu dibuat bangunan pemecah gelombang.
Dalam melakukan pembangunan jalan perlu
diperhitungkan faktor kegempaan mengingat
daerah penyelidikan merupakan daerah berpotensi terjadi gempa bumi.
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Bab 13

Geologi Lingkungan

Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Manokwari, Provinsi Papua Barat

Pertumbuhan Kota Manokwari sangatlah cepat
dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Provinsi
Papua Barat dan diperkirakan pertumbuhan Kota Manokwari pada masa mendatang akan lebih cepat. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk
dan perekonomian di wilayah Kota Manokwari akan
mempengaruhi terhadap ruang lahan yang tersedia,
sehingga akan memerlukan arahan pengembangan.
Untuk itu informasi lingkungan fisik beraspek geologi
sangat diperlukan, seperti ketersediaan sumber daya
alam dan faktor pembatas yang mempengaruhi untuk perencanaan pengembangan wilayah dan pengelolaan lingkungan.
Memperhatikan hal tersebut di atas, maka salah satu

pertimbangan untuk mengatasinya adalah dengan
melakukan penyelidikan geologi lingkungan untuk
menunjang penataan ruang wilayah kota Manokwari.
Tersedianya data dan informasi geologi lingkungan
diharapkan dapat memberi masukan dan rekomendasi bagi perencanaan penggunaan lahan dalam
rangka penataan ruang wilayah Kota Manokwari.
Berkaitan hal tersebut di atas Badan Geologi melaksanakan Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan
Wilayah Kota Manokwari, dengan koordinat 0° 42’ 00”
LS - 00° 57’ 00” LS dan 133° 55’ 00” BT - 134° 09’ 00”
BT.
Berdasarkan hasil analisis melalui kualifikasi peta-
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peta tematik yang beraspek geologi lingkungan dan
juga aspek non geologi, maka daerah penyelidikan,
dapat dibagi menjadi daerah yang layak dan tidak
layak untuk pegembangan wilayah perkotaan dan
sekitarnya. Analisis tersebut berupa aspek-aspek geologi lingkungan baik itu mengenai kondisi morfologi
dan kemiringan lereng, daya dukung tanah/batuan
untuk fondasi. Ketersediaan air tanah dan bencana
alam geologi dapat digunakan untuk memberikan
pandangan tentang pengembangan dan perencanaan wilayah perkotaan.
•

•

92

Zona leluasa, zona ini tersebar di Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Utara, dan Distrik Manokwari Selatan.
Berdasarkan aspek geologi lingkungan daerah
ini mempunyai morfologi pedataran sampai bergelombang, zona ini tersusun oleh batuan berupa
batu pasir, batu lumpur, batu lanau, konglomerat,
kerikil, bongkah, batu gamping terumbu, kalsirudit, kalkarenit, breksi aneka bahan, dan batu
gamping koral, sementara sebagian Distrik Manokwari Selatan, dan Distrik Maokwar Utara tersusun endapan alluvial dengan material berupa
lumpur, pasir, kerikil, bahan tumbuhan yang litoral
biasanya gampingan.
Zona cukup leluasa, zona ini tersebar di Distrik
Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Utara, dan Distrik Manokwari
Selatan. Berdasarkan aspek geologi lingkungan
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daerah ini mempunyai morfologi pedataran, bergelombang sampai terjal, zona ini tersusun oleh
batuan berupa batu pasir, batu lumpur, batu lanau, konglomerat, kerikil, bongkah, batu gamping terumbu, kalsirudit, kalkarenit, breksi aneka
bahan, dan batu gamping koral.
•

Zona tidak leluasa, zona ini tersebar di wilayah
Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Utara, dan Distrik Manokwar Selkatani. Umumnya
terdapat pada bagian alur sungai. Berdasarkan
aspek geologi lingkungan daerah ini mempunyai
kemiringan lereng terjal, zona ini tersusun oleh
berupa batu pasir, batu lumpur, batu lanau, konglomerat, kerikil, bongkah, batu gamping terumbu, kalsirudit, kalkarenit, breksi aneka bahan, dan
batu gamping koral dan batuan malihan berupa
breksi dan tuf.

•

Zona Tidak Layak, zona ini merupakan zona yang
tidak dapat dikembangkan karena secara geologi
dapat membahayakan jiwa manusia serta adanya
larangan pembangunan berdasarkan perundangan atau peraturan yang berlaku, seperti: hutan
lindung, sepadan pantai dan sungai, berpotensi
banjir kurang dari lima tahunan, pasang surut,
tsunami dan berpotensi gerakan tanah tinggi serta abrasi pantai seperti yang terjadi di Pasir putih,
Distrik Manokwari Timur.

Bab 14

Pengembangan Keragaman Geologi
14.1. Inventarisasi Geodiversity Daerah Gombong
Selatan (Kebumen) dsk, Jawa Tengah
Hasil kegiatan inventarisasi Geodiversity daerah
Gombong Selatan (Kabupaten Kebumen, Provinsi
Jawa Tengah) tertabulasi di bawah ini. Dari 12 lokasi pengamatan Geodiversity di daerah ini, 8 ragam
komponen geologi memiliki peluang besar untuk
ditingkatkan menjadi Geoheritage (Warisan Geologi)
dari aspek bentangalam gua dan pantai. Hasil pengklasteran menunjukkan bahwa keragaman geologinya mempunyai aneka fungsi seperti sebagai artefak
sejarah bumi, bentangalam khusus dan pendukung
ekologi.
14.2. Inventarisasi Geodiversity Daerah Raja Ampat Bagian Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat
Kegiatan inventarisasi Geodiversity di daerah Raja
Ampat bagian utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi
Papua Barat disimpulkan bahwa 13 lokasi keragaman geologi di segmen daerah ini mewakili semua aspek komponen geologi (mineral, batuan, fosil,
struktur geologi, dan bentangalam).

1.
2.
3.
4.

5.

Hasil pengkriterian keragaman geologi menunjukkan bahwa status Geodiversity berkisar antara
tinggi hingga terkemuka.
Keragaman geologinya mempunyai nilai tinggi
hingga terkemuka.
Masing-masing keragaman geologi dimaknai sebagai Geodiversity yang memiliki semua makna,
yaitu ilmiah, estetika, rekreasi dan budaya.
Dari klasterisasi, keragaman geologi yang ada
memiliki fungsi sebagai artefak sejarah bumi,
rekaman kunci peristiwa geologi, bentangalam
khusus dan pendukung ekologi.
Keragaman geologinya memiliki peluang besar untuk ditingkatkan menjadi warisan geologi (Geoheritage).

14.3. Identifikasi Geoheritage Daerah Gunung
Sewu (Kab. Gunungkidul, Kab. Wonogiri dan Kab.
Pacitan)
Kawasan Gunung Sewu yang luas dibagi menjadi 3
segmen (bagian barat, tengah, timur) yang dinamakan GeoArea. Masing-masing segmen identik dengan
wilayah kabupaten, yaitu GeoArea Gunungkidul sama
dengan Kabupaten Gunungkidul (dengan kode GK),

Tabel Hasil inventarisasi Geodiversity daerah Gombong Selatan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
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Tabel 5. Hasil inventarisasi Geodiversity daerah Raja Ampat bagian utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

GeoArea Wonogiri identik dengan Kabupaten Wonogiri (dengan kode W), dan GeoArea Pacitan sama
dengan Kabupaten Pacitan (dengan kode P).
Tiga puluh satu situs warisan geologi yang terdapat di
Gunung Sewu adalah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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GK-01.
GK-02.
GK-03.
GK-04.
GK-05.
GK-06.
GK-07.
GK-08.
GK-09.
GK-10.
GK-11.
W-01.
W-02.
W-03.
W-04.
W-05.
W-06.
W-07.
P-01.
P-02.
P-03.
P-04.
P-05.
P-06.
P-07.
P-08.
P-09.
P-10.
P-11.

Gunungapi Miosen Awal (Formasi Nglanggran)
Endapan laut Miosen Awal (Formasi Sambipitu)
Gua Pindul
Kompleks luweng Kali Suci
Luweng Jomblang
Pantai Siung-Wediombo
Lembah kering purba Sadeng
Air terjun Bleberan
Pantai Baron-Kukup-Krakal
Luweng Cokro
Gua Ngingrong
Lembah kering purba Girotontro
Gua Sodong
Gua Tembus
Luweng Sapen
Gua Mrico
Gua Potro-Bunder
Pantai Sembukan
Pantai Klayar
Pantai Buyutan
Pantai Watukarung
Pantai Srau
Teluk Pacitan
Gua Gong
Gua Tabuhan
Luweng Jaran
Song Terus
Luweng Ombo
Sungai Baksoka
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30.

P-12.

Telaga Guyangwarak

31.

P-13.

Ngrijangan

Identifikasi Geoheritage menyimpulkan bahwa 31 situs warisan bumi di daerah Gunung Sewu merupakan:
1.

Situs yang memiliki nilai tinggi karena mengandung rekaman ilmiah, tatanan geologi atau bentangalam yang spesifik, bermakna sebagai bukti
atas peristiwa geologi penting, dan mempunyai
fungsi ekologi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan, pemahaman
alam dan budaya, konservasi, dan pariwisata
berkelanjutan yang dapat memicu pertumbuhan nilai ekonomi lokal dan nasional.

2.

Situs dengan aneka makna, baik dari aspek ilmiah
(sebagai rekaman dan bukti evolusi bumi), aspek
estetika (memiliki keunikan dan keindahan alam),
aspek rekreasi (berpotensi mendukung pariwisata), maupun aspek budaya (memiliki unsur sejarah dan budaya.

3.

Situs dengan aneka fungsi, baik sebagai artefak
sejarah bumi, sebagai rekaman kunci suatu peristiwa geologi yang menunjukkan keragaman
geologi bersifat langka, sebagai bentangalam
khusus yang karena nilai estetikanya menjadikan keragaman geologi bersifat unik, maupun
sebagai pendukung ekologi

4.

Dibandingkan dengan tempat lain, baik di Indonesia maupun di dunia, situs warisan geologi ini mempunyai peringkat nasional hingga
internasional.

Gambar Beragam Gambar Geoheritage Daerah Gunung Sewu.

14.4 Survei Keragaman Geologi Kawasan Gunung
Kelimutu dan Sekitarnya, NTT
Wilayah Taman Nasional Kelimutu dan sekitarnya
memiliki potensi ‘keragaman geologi’ (geodiversity)
untuk dikembangkan sebagai geowisata, terutama
setelah ditetapkan sebagai Taman Nasional. TN Kelimutu telah tercantum sebagai salah satu geoheritage
Indonesia berdasarkan daftar yang dibuat oleh Badan
Geologi, bahkan dalam buku yang disusun atas kerjasama CCOP dengan Universitas Kebangsaan Malayia berjudul ‘Geoheritage of East and South East Asia’

nama TN Kelimutu sudah tercantum di dalamnya.
Peluang Taman Nasional Kelimutu yang diusulkan sebagai kawasan yang berpotensi geowisata dan geopark adalah keunikan geodiversitynya yang jarang atau
langka ditemukan di daerah lain, biodiversity yang
terjaga ekosistemnya dan culturaldiversity yang tepat
berada tidak jauh dari lokasi geodiversity membuat
kawasan Taman Nasional Kelimutu cukup lengkap
dan sangat berpeluang dalam pengembangan geowisata.
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Peta Potensi Geodiversity Kawasan Gunung Kelimutu

14.5 Survei Geodiversity Indonesia, Kawasan Lumpur Sidoarjo, Jawa Timur
Secara spesifik keunikan dan kelangkaan geodiversity
kawasan Lumpur Sidoarjo memiliki karakteristik sebagai berikut :
a.

Kawasan ini memiliki morfologi yang khas yang
merupakan semburan lumpur panas dan beberapa Gryphon yang sangat mirip dengan miniature
Gunungapi.

b. Batuan dan fosil berumur resen muncul kepermukaan di sekitar padang pasir Lumpur Sidoarjo,
semua kelompok batuan dan fosil tersbut ditemukan secara bongkah – bongkah dan kerikil
beraneka ukuran yang terlepas dan merupakan
salah satu ciri bahwa tedapat kandungan oil
dibawahnya.
c.

Kawasan Ciletuh dapat dijadikan sebagai tempat
studi geologi bagi pengembangan ilmu geologi,
karena menjelaskan keterjadian fenomena gunung lumpur yang sangat langka ditemui.

d. Secara geologi, kawasan Lumpur SIdoarjo merupakan kawasan yang unik dan langka, khususnya
untuk wilayah Jawa Timur. Di kawasan tersebut
ditemukan fosil berumur resen serta gryphon
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yang merupakan miniature dari bentukan Gunungapi. Sehingga kawasan Lumpur Sidoarjo perlu
dijaga kelestariannya. Hal ini penting sebagai
bahan pembelajaran dan menjadi bukti tentang
sejarah geologi, khususnya Jawa Timur.
e.

Dari beberapa situs geologi yang telah dikunjungi di Kawasan Lumpur Sidoarjo terutama yang
mempunyai nilai kelangkaan dan keilmuan yang
sangat bernilai, serta obyek geologi (geodiversity)
yang relatif lengkap mulai dari keragaman batuan, bentang alam Gryphon, Bubble Lumpur, Air
Lumpur, Garam Lumpur, Mudcrack LUSI, dan fosil,
mulai dilakukan upaya yang mengarah ke konservasi geologi dan dimanfaatkan sebagai obyek
geowisata.

14.6. Verifikasi Usulan Cagar Alam Geologi dan
Kawasan Bentang Alam Karst - Indonesia Bagian
Barat (KBAK) Pangkalan, Kabupaten Karawang
Berdasarkan hasil analisis dari data eksokarst dan endokarst yang terdapat di daerah pangkalan dapat disimpulkan bahwa pada beberapa lokasi menunjukkan
eksokarst dan endokarst tertentu yang merupakan
kriteria kawasan bentang alam karst (KBAK) sesuai
dengan Permen ESDM No. 17/2012 tentang peneta-

Gambar Peta Geodiversity Kawasan Lumpur Sidoarjo dan Sekitarnya

pan KBAK. Eksokarst dan endokarst tertentu tersebut
berupa mata air permanen, dolina dan gua basah.
Berdasarkan kriteria yang termasuk eksokarst dan
endokarst tersebut dideliniasi kawasan bentang alam
karst yang diusulkan oleh Kabupaten Karawang untuk ditetapkan oleh Menteri ESDM. Luas kawasan
bentang alam karst yang diusulkan untuk ditetapkan oleh Menteri ESDM ini sekitar 2.016 Ha dari luas
sebaran batu gamping keseluruhan 2.369 Ha. Peta
usulan KBAK dari hasil kajian ini seperti terlihat pada
gambar berikut ini.
Dan berdasarkan hasil analisis dari data eksokarst dan
endokarst yang terdapat di daerah pangkalan dapat
disimpulkan bahwa pada beberapa lokasi menunjukkan eksokarst dan endokarst tertentu yang merupakan kriteria kawasan bentang alam karst (KBAK) sesuai
dengan Permen ESDM No. 17/2012 tentang penetapan KBAK. Eksokarst dan endokarst tertentu tersebut
berupa mata air permanen, dolina dan gua basah.
Berdasarkan kriteria yang termasuk eksokarst dan
endokarst tersebut dideliniasi kawasan bentang alam
karst yang diusulkan oleh Kabupaten Karawang untuk ditetapkan oleh Menteri ESDM. Luas kawasan
bentang alam karst yang diusulkan untuk ditetapkan oleh Menteri ESDM ini sekitar 2.016 Ha dari luas
sebaran batu gamping keseluruhan 2.369 Ha. Peta
usulan KBAK dari hasil kajian ini seperti terlihat pada
gambar berikut ini.

Deliniasi peta kawasan bentang alam karst (KBAK)
ditarik sesuai dengan sebaran kriteria eksokarst dan
endokarst tertentu sebagaimana dinyatakan dalam
pasal 4 Peraturan Menteri ESDM No.17 / 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.
Kriteria eksokarst yang dijumpai pada kawasan karst
Pangkalan berupa dolina, luweng dan mata air. Sedangkan kriteria endokarstnya berupa gua berair dan
sungai bawah tanah.
Ada perbedaan yang cukup besar antara luasan
usulan penetapan KBAK Pangkalan dari Pemerintah
Kabupaten Karawang dengan deliniasi KBAK hasil
verifikasi tim Badan Geologi. Perbedaan luasan ini
disebabkan oleh berkurangnya luasan sebaran batu
gamping hasil verifikasi bila dibandingkan dengan
sebaran batu gamping pada usulan penetapan KBAK.
Disamping itu sebaran eksokarst dan endokarst pada
dokumen usulan dengan hasil verifikasi juga agak
berbeda, terutama yang menyangkut keriteria endokarst yaitu adanya beberapa gua yang memiliki sungai bawah tanah yang belum terakomodir pada dokumen usulan. Padahal keberadaan gua basah yang
mengindikasikan adanya aliran sungai bawah tanah
merupakan kriteria yang sangat menentukan deliniasi
KBAK.
Deliniasi KBAK hasil verifikasi sebagaimana ditampilkan pada gambar di bawah ini.
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Gambar. Peta Deliniasi KBAK Pangkalan Hasil Verifikasi

14.6. Bentang Alam Kawasan Karst Pangkep,
Sulawesi Selatan
Kawasan Bentang Alam Karst Tallacu Kecamatan
Labakkang
Kawasan Bentang alam karst ini secara administrasi termasuk dalam wilayah Kecamatan Labakkang
merupakan bagian dari kawasan karst Bulu Saraung.
Secara morfologis kawasan karst Tallacu berada pada
daerah pedataran membentuk bukit- bukit terpisah
atau berupa tonjolan kerucut, dengan kemiringan
lereng > 70% dan elevasi 10 hingga 136 meter di
atas permukaan laut.
Fenomena eksokarst yang terdapat di daerah ini
berupa bukit atau punggungan bukit yang berlereng
terjal, dolina/telaga dan mata air. Bukit-bukit yang
terdapat di kawasan karst umumnya berlereng terjal
dengan tubuh batuan yang tersayat

daerah kaki lereng bukit karst, di kawasan ini terdapat beberapa mata air yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat.
Fenomena endokarst yang terdapat di daerah ini
berupa gua dan indikasi adanya sungai bawah tanah. Gua yang teramati di kawasan karst Tallacu Kecamatan Labakkang berupa gua-gua horizontal dan
vertikal berukuran kecil yang merupakan gua yang
merupakan cagar budaya seperti gua Sumpang Bita,
gua Suny, gua Labakkang. Indikasi adanya jaringan
sungai bawah tanah adalah dengan adanya sistem
per-guaan, antara satu gua dengan gua lainnya masih
berhubungan. Gua sebagai lubang yang terdapat di
atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan
tanah, terutama yang berada di bawah permukaan
tanah sebagian mempunyai hubungan dengan keberadaan sungai bawah tanah dan mata air.
Kawasan Bentang Alam Karst Paitalasang – Lepara
– Celae Kecamatan Balocci.

Bentukan bukit karst yang terdapat di daerah Tallacu dengan lereng terjal dan nampak batuan gamping yang tersayat.

Dolina yang teramati di daerah ini berupa lembahlembah yang dibatasi oleh gawir yang landai, kedudukan muka air tanah dangkal dan dimanfaatkan oleh
penduduk setempat sebagai lahan pertanian. Mata
air, keterdapatan mata air berada hampir pada semua
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Kawasan Bentang alam karst ini secara administrasi
termasuk dalam wilayah Kecamatan Balocci, wilayah
ini sebagian besar merupakan Taman Nasional Bulu
Saraung. Secara morfologis kawasan karst ini berupa
pegunungan berbentuk jalur-jalur punggung pegunungan yang memanjang berarah utara-selatan dengan puncak tertinggi ± 650 m, pada umumnya bagian puncak punggungannya berelief kasar berbentuk
kerucut, dan sebagian berupa tonjolan kerucut, dengan kemiringan lereng 50%-70%, dan setempat pada
gawir > 70%.
Struktur geologi yang berkembang adalah lipatan
dan patahan/sesar, lipatan berupa antiklin dan sinklin
dengan arah sumbu lipatan barat-timur, bentuk lipatan
landai dan terbuka dan struktur patahan/sesar berupa
sesar naik, mendatar dan normal, proses ini mengaki-

batkan terbentuknya zona pengkekaran yang intensif,
selanjutnya terjadi pelarutan dan mengakibatkan batuan mengalami belahan-belahan yang rapat.
Fenomena eksokarst yang terdapat di daerah ini
berupa bukit atau punggungan bukit yang berlereng
terjal, dolina/telaga dan mata air. Bukit-bukit yang
terdapat di kawasan karst umumnya berlereng terjal
dengan tubuh batuan yang tersayat.
Dolina yang teramati di daerah ini berupa lembahlembah yang dibatasi oleh gawir, kedudukan muka
air tanah dangkal dan dimanfaatkan oleh penduduk
setempat sebagai lahan pertanian. Mata air, keterdapatan mata air berada hampir pada semua daerah kaki
lereng pegunungan karst, di kawasan karst ini terdapat beberapa mata air dengan debit yang beragam
dan di manfaatkan oleh penduduk setempat.

Lembah atau cekungan yang dibatasi oleh lereng terjal dan
landai diprediksi merupakan dolina dan dimanfaatkan untuk lahan pertanian

Mata air, keterdapatan mata air berada hampir pada
semua daerah kaki lereng bukit karst, di kawasan ini
terdapat beberapa mata air yang dimanfaatkan oleh
penduduk setempat. Fenomena Endokarst yang terdapat di daerah ini berupa gua dan indikasi adanya
sungai bawah tanah. Gua yang teramati di kawasan
karst Kecamatan Balocci berupa gua-gua horizontal
dan vertikal yang kondisinya terdiri dari gua basah
dan kering.
Indikasi adanya jaringan sungai bawah tanah adalah
dengan adanya sistem per-guaan, antara satu gua
dengan gua lainnya masih berhubungan. Gua sebagai lubang yang terdapat di atas permukaan tanah
maupun di bawah permukaan tanah, terutama yang
berada di bawah permukaan tanah sebagian mempunyai hubungan dengan keberadaan sungai bawah
tanah dan mata air. Di kawasan karst Kecamatan Balocci keterdapatan sungai bawah tanah banyak ditemui seperti.
14.7. Kawasan Karst, Kabupaten Luwu Timur
Provinsi Sulawesi Selatan
Kawasan bentang alam karst merupakan komponen
geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur
alami tata air dan penyimpan nilai ilmiah sehingga
perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaan-

nya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Indonesia memiliki kawasan karst yang cukup
luas sebarannya, dengan kandungan nilai beragam
yang penting seperti ilmiah, ekonomi, lingkungan
hingga nilai kemanusiaan. Kawasan karst adalah kawasan yang mempunyai bentang alam dengan ciri
khas dibentuk oleh batuan karbonat dan dolomit sebagai akibat proses pelarutan.
Secara umum untuk menentukan batas kawasan
bentang alam karst adalah mengamati sebaran
dari batugamping dan sebaran bukan batugamping, tahap selanjutnya adalah memisahkan antara
batugamping jenis terumbu dan batugamping bukan
terumbu (batugamping klastik), selanjutnya melihat
hasil proses karstifikasi adalah terjadinya pelarutan
dan peresapan air pada batuan terutama karbonat
(batugamping), yang menghasilkan bentuk eksokarst
dan endokarst.
Sebaran batugamping di Kabupaten Luwu Timur
yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah tersebar
di Kecamatan Mangkutana, Kecamatan, Wasuponda dan Kecamatan Nuha dan termasuk dalam Formasi Batugamping Meta (MTmm) yaitu batupualam,
batugamping terdaunkan, dan Formasi Matano (Kml)
yaitu batugamping hablur dan kalsilutit, napal, serpih
bersisipan rijang. Formasi Matano terbentuk pada Kapur Akhir sampai Paleosen Awal. Ciri-ciri batugamping pada Formasi Matano adalah; mengandung fosil
Heterohelix sp, dan rijangnya mengandung radiolarian, fosil-fosil menunjukan umur Kapur Akhir, dan
lingkungan pengendapannya yaitu laut dalam, dengan tebal formasi mencapi 1000 m.
Batugamping didaerah penyelidikan sampai saat ini
belum terganggu oleh aktifitas manusia seperti kegiatan pertambangan, sehingga masih asri dan berdasarkan peta hutan sebaran batugamping di Kabupaten
Luwu Timur tersebut hampir semua masuk dalam kawasan Cagar Alam Pegunungan Faruhumpenai.
Berdasarkan hasil analisis dari data eksokarst dan endokarst yang terdapat di daerah penyelidikan dapat
disimpulkan bahwa pada beberapa lokasi menunjukan eksokart dan endokarst tertentu yang merupakan
kriteria kawasan bentang alam karst berupa mataair
permanen dan telaga yang ada di daerah sebaran
batugamping, dan merupakan daerah imbuhan air
tanah, karena fungsinya yang sangat penting bagi
pemasok sumber airtanah yang mengalir melalui
mataair permanen. Zona imbuhan, adalah zona yang
berfungsi meresapkan air hujan, melalui rekahan, celahan dan lubang pelarutan air tersebut akan bergerak
secara perlahan kedalam batuan dan akhirnya akan
tertampung pada cekungan atau tandon-tandon
yang sudah terbentuk melalui proses pelarutan di
dasar batugamping. Zona imbuhan menjadi bagian
yang sangat penting untuk dikelola dengan baik agar
tidak dialih fungsikan sebagai lahan terbuka. Kawasan
bentang alam karst secara lengkap dapat dilihat pada.
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14.8. Inventarisasi Kawasan Cagar Alam Geologi
Gunung Bromo, Provinsi Jawa Timur
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN). Dalam penataan ruang dikenal dengan rencana pola dan struktur ruang, rencana pola ruang pun
terbagi atas : rencana kawasan lindung, dan kawasan
budidaya.
Pada pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 26 tahun
2008 disebutkan kawasan lindung geologi terdiri
atas kawasan cagar alam geologi, kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap air tanah dan
kawasan rawan bencana alam geologi. Dalam rangka menjalankan kewenangannya, maka dalam kesempatan ini Badan Geologi melakukan inventarisasi
dan sebaran keragaman geologi (geodiversity) serta
memberikan penilaian sebagai kawasan cagar alam
geologi (KCAG) yang merupakan salah satu turunan
dari pasal tentang kawasan lindung geologi dalam PP
No.26 Tahun 2008 Tentang RTRWN.
Lokasi inventarisasi keragaman geologi adalah kawasan Gunung Bromo, Provinsi Jawa Timur. Yang secara geografis berada pada koordinat 7°51’ - 8°11’ LS
dan 112°47’ - 113°10’ BT. Adapun lokasi-lokasi yang
bisa dijadikan cagar alam geologi adalah sebagai
berikut:
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•

Kaldera Tengger

•

Gunung Bromo

•

Gunung Batok

•

Gunung Widodaren

•

Gunung Pananjakan

•

Pasir Berbisik

•

Savana Teletubbies Bromo

•

Coban Pelangi

•

Ranu Pani

•

Ranu Regulo

•

Ranu Kumbolo

•

Gunung Semeru

SUMBER DAYA AIR TANAH
Bab 15. Air Tanah
Bab 16. Penyediaan Air Bersih

Bab 15
Air Tanah

15.1. Penyelidikan Air Tanah Daerah Karst di Kab.
Gunungkidul, D.I Yogyakarta
Daerah penyelidikan secara hidrogeologis dibagi
menjadi dua sistem akuifer, yaitu Sistem Akuifer
Wonosari dan Sistem Akuifer Gunungsewu. Sistem
Akuifer Wonosari secara umum memiliki karakter aliran air tanah melalui sistem media pori, sedangkan

Sistem Akuifer Gunungsewu memiliki karakter aliran
air tanah melalui media rekah. Sistem akuifer semi
tertekan terdapat pada Sistem Akuifer Wonosari dengan ketebalan akuifer sekitar 80 meter.
Berdasarkan potensi air tanah untuk air minum terlihat bahwa potensi air tanah tinggi (Qopt > 10 l/det)
berada di sebelah timur Playen, Wonosari, dan dae-

Gambar Lokasi keterdapatan mata air, gua
berair atau sungai bawah tanah, dan sumur
bor di daerah penyelidikan.

Gambar Peta zonasi potensi air tanah berdasarkan nilai transmisivitas akuifer daerah
penyelidikan.
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rah Ponjong. Potensi air tanah sedang (Qopt 2 hingga
10 l/det) terutama berada di daerah Playen, Paliyan,
Wonosari, Semanu, Ponjong, dan Karangmojo. Potensi air tanah rendah (Qopt < 2l/det) terletak di daerah
Playen, Paliyan, Semanu, Karangmojo bagian utara,
dan melampar secara luas di bagian baratlaut, timur,
hingga selatan Dataran Karst Wonosari.
Berdasarkan atas karakter fasies hidrokimia, air tanah di
daerah penyelidikan dibagi menjadi dua kelompok fasies air tanah, yaitu fasies Ca-HCO3 dan Mg-HCO3, serta
fasies Na-Cl. Fasies Ca-HCO3 dan Mg-HCO3 menunjukkan air tanah yang berinteraksi dengan batugamping
dan atau dolomit dengan tipe aliran bersifat dangkal
hingga menengah, sedangkan fasies Na-Cl menunjukkan adanya pencampuran dengan air laut.
Aliran air tanah pada satuan dataran karst Wonosari
dan sekitarnya secara umum bergerak dari arah utara menuju selatan, dan di bagian timur bergerak dari
timurlaut menuju baratdaya. Pada bagian selatan terjadi perubahan aliran air tanah dari aliran melalui media
pori pada satuan dataran karst menjadi aliran air tanah melalui sistem rekahan atau jaringan rongga pada
satuan perbukitan karst. Gradien hidrolika memiliki kecenderungan semakin rapat ke arah selatan yang menunjukkan bertambahnya kedalaman muka air tanah.
Berdasarkan atas korelasi antara SI-CaCO3 dengan pH
menunjukkan bahwa air tanah yang berasal dari sumur
bor mengalir didominasi oleh mekanisme difusi melalui media pori atau jaringan kekar yang rapat sebagai
sistem tertutup (clossed system). Air tanah yang berasal
dari mata air dan sungai bawah tanah memiliki karakter
aliran yang bervariasi, dominan melalui sistem konduit
(jaringan rongga) dan bersifat terbuka (open system).
Percontoh air dengan dengan kandungan isotop 18O
dan 2H relatif ringan (kandungan isotop 18O rata-rata
-6,54 0/00 dan kandungan isotop 2H rata-rata -41,15
0/00) kemungkinan berasal dari sistem imbuhan yang
relatif jauh. Percontoh air dengan dengan kandungan
isotop 18O dan 2H relatif berat (kandungan isotop 18O
rata-rata -5,53 0/00 dan kandungan isotop 2H ratarata -35,03 0/00) kemungkinan berasal dari sistem
imbuhan air tanah yang bersifat lokal. Percontoh air
dengan dengan kandungan isotop 18O dan 2H relatif
sedang terdapat pada Ma. Baron dan Ma. Ngobaran
(kandungan isotop 18O sebesar 6,07 0/00 dan -6,07
0/00, kandungan isotop 2H sebesar -38,44 0/00 dan
-35,61 0/00), kemungkinan berasal dari pencampuran
antara sistem imbuhan air tanah yang relatif jauh
dengan imbuhan air tanah yang bersifat lokal.
Secara umum terdapat dua daerah lepasan air tanah
di daerah penyelidikan. Daerah lepasan air tanah pertama berada di sekitar daerah Ponjong dan sekitarnya yang kemungkinan dikontrol oleh sesar. Daerah
lepasan air tanah kedua berada pada kompleks mata
air Baron dan mata air Ngobaran yang kemunculannya dikontrol oleh regional base level berupa muka
air laut. Mata air Baron merupakan daerah lepasan air
tanah utama yang berasal baik dari resapan air tan-
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ah pada satuan dataran karst, dari resapan air tanah
bukan karst di daerah Pegunungan Baturagung dan
sekitarnya, dan dari resapan air tanah yang bersifat
lokal pada satuan perbukitan karst.
15.2. Penyelidikan Kars Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Berdasarkan atas data curah hujan dari BMKG (2015),
periode 2000 - 2014, daerah penyelidikan memiliki
intensitas curah hujan yang bervariasi baik pada bulan kering maupun bulan basah, pada bulan basah
bagian barat daerah penyelidikan lebih tinggi (banyak
hujan) dibanding bagian timur . Sementara saat bulan
kering relatif daerah perbukitan di selatan lebih tingi
di banding daerah pantai di utara. Sedangkan curah
hujan tertinggi berkisar antara 1300 – 1800 terjadi
di bagian barat daerah penyelidikan, yaitu di sekitar
daerah Bolok, Batakte, Alak. Curah hujan bulanan rata
– rata adalah sekitar 134 mm/bulan dengan curah
hujan minimum berada di bulan Agustus yaitu sekitar 3 mm/bulan, sedangkan maksimum terjadi pada
bulan Februari, yaitu sekitar 396 mm/bulan. Temperatur atau suhu minimum udara di daerah penyelidikan
berkisar antara 20,6oC hingga 24,8oC sedangkan suhu
maksimum berkisar antara 29,6 oC hingga 35,0oC.
Suhu udara rata – rata adalah sekitar 27,2 oC dengan suhu minimum sekitar 21,8 oC pada bulan Juli dan
maksimum sebesar 34,8 oC pada bulan Oktober.
Berdasarkan analisis Isotop dari air tanah di daerah penyelidikan dapat disimpulkan sistem akuifer Kars Kupang dapat dibagi menjadi 3 sub sistem air tanah pada
daerah kars dan i sub sistem di daerah aluvium. Subsistem air tanah Alak berada di bagian barat Kars Kupang,
dipisahkan oleh struktur sesar normal dan naik dengan
subsistem air tanah Kupang. Subsistem air tanah Kupang melampar di sekitar Kota Kupang hingga ke selatan berupa perbukitan gamping merupakan batas selatan subsistem ini. Subsistem Oebelo terletak di timur
susbsistem air tanah Kupang membentang ke selatan
hingga perbukitan kapur dengan elevasi sekitar 550 m
dari muka laut. Susbsistem air tanah Pariti merupakan
sistem berbeda dengan ketiga sistem lainnya yang didominasi oleh akuifer rekahan dan aluran pelarutan
yang disusun oleh batugamping, sub sistem ini didominasi akuifer antar butir oleh endapan aluvium.

15.3. Inventarisasi Data Konservasi Air Tanah Cat
Pekanbaru (Tahap 2)
Seiring dengan pemanfaatan air tanah yang terus
meningkat untuk berbagai keperluan di CAT Pekanbaru dengan sebarannya mencakup lintas provinsi,
dilakukan kegiatan inventarisasi data air tanah untuk
menunjang penyusunan Peta Konservasi Air Tanah
CAT Pekanbaru, yaitu di wilayah Kabupaten (Kab.) Rokan Hulu dan sekitarnya yang termasuk dalam CAT
Pekanbaru (Tahap-2).
Inventarisasi data air tanah dan data terkait di daerah CAT Pekanbaru (Tahap-2) dilaksanakan dengan
pengumpulan data/informasi primer dan sekunder,
analisis data/informasi secara menyeluruh, kemudian
hasilnya disajikan dalam bentuk laporan yang dilengkapi dengan peta penyertanya.

tertekan (identifikasi sistem akuifer tergantung pada
hasil penyelidikan konfigurasi akuifer), dilakukan secara setempat-setempat oleh penduduk dan berbagai
instansi pemerintah maupun swasta dengan membuat sumur bor yang umumnya lebih dari 60 m (Gambar 1), namun peliputan data tidak dapat dilakukan
secara optimal karena konstruksi sumur yang tidak
baik. Kebutuhan air untuk perkebunan kelapa sawit
oleh beberapa perusahaan, umumnya diperoleh dari
kolam/waduk dengan diameter yang relatif luas dan
diperkirakan merupakan air tanah tidak tertekan.
Kualitas air tanah umumnya baik, sebagian perlu perbaikan mutu air karena mengandung Fe3+, Mn2+,
NH4, dan kekeruhan yang agak tinggi dan melebihi
ambang batas untuk air minum.

Secara umum penggunaan air
tanah di daerah ini masih terbatas, umumnya hanya untuk
memenuhi kebutuhan air bersih
sehari-hari masyarakat setempat,
serta untuk perkebunan kelapa
sawit, penggunaan air tanah untuk kepentingan lain yang lebih
luas dijumpai setempat di daerah Duri dan sekitarnya. Dampak
pengambilan air tanah, seperti
terjadinya amblesan serta perubahan kondisi dan lingkungan
air tanah belum diketahui secara
nyata di daerah ini.
Sebagian besar penduduk di CAT
Pekanbaru (Tahap-2) memanfaatkan air tanah dangkal dengan
membuat sumur bor pantek kedalaman kurang dari 20 mbmt.
Sementara itu, pemanfaatan air
tanah dalam yang diduga akuifer

Gambar
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15.4. Inventarisasi Data Konservasi Cat Muara
Duo-Curup Tahap 1
Secara administrasi, lokasi penyelidikan Inventarisasi
Data Konservasi Cekungan Air Tanah Muara Duo – Curup Tahap 1 berada dalam wilayah Provinsi Bengkulu
(Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang,
dan bagian kecil dari Kabupaten Bengkulu Selatan
bagian barat) dan Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan sebagian
kecil Kota Pagar Alam bagian utara).
Akuifer yang menyusun daerah penyelidikan berasal
dari Satuan Breksi Gunung Api (Qhv) berupa pasir vulkanik ukuran butir sangat kasar sampai kasar, dan pasir
vulkanik dengan sisipan andesit dan Satuan Gunung
Api Andesite Basalt (Qv) berupa endapan aluvium,
kerakal lepas, pasir vulkanik dan tuff. Geometri akuifer terlihat dari hasil korelasi hidrostratigrafi sumur bor
eksplorasi Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang secara
umum terdapat dua sistem akuifer, yaitu sistem akuifer
tidak tertekan dan sistem akuifer bocor.
Hasil analisis pengujian sumur pada lokasi terpilih,
menunjukkan potensi air tanah yang terlihat dari nilai
parameter hidrolika akuifer berupa nilai Transmisivitas
atau keterusan air tanahnya. Besaran nilai keterusan

air tanah yang didasarkan atas uji pemompaan (surutan) berkisar antara 4.418 hingga 892.7 m2/hari. Sehingga potensi air tanah daerah penyelidikan untuk
keperluan domestik termasuk dalam kriteria sedang
hingga sangat baik.
Aliran Air tanah didasarkan dari peta muka air tanah
tidak tertekan yang berasal dari data pengukuran muka
air tanah sumur bor, sumur pantek ataupun sumur gali
terpilih di lapangan. Dari Peta muka air tanah tidak tertekan bagian utara, diketahui air tanah tidak tertekan
pada sekitar daerah Kecamatan Curup mengalir dari
timur ke barat. Dari pola kemenerusan kontur ketinggian, pada daerah ini air tanahnya mengalir dari perbukitan/ pegunungan menuju Sungai Air Musi. Kondisi
dan pola aliran yang sama juga terjadi pada daerah
sekitar Kecamatan Kepahiang. Dari peta muka air tanah tidak tertekan bagian selatan, aliran air tanah tidak
tertekan mengalir dari selatan ke utara, sehingga terjadi perbedaan arah aliran dari bagian aliran air tanah
bagian selatan. Meskipun demikian, pola aliran masih
sama, yaitu mengalir menuju Sungai Air Musi. Dari
analisis pola aliran air tanah tersebut, maka diketahui
bahwa potensi air tanah terbesar berada pada daerah
sekitar aliran Sungai Musi, yaitu Kecamatan Curup dan
daerah Sekitar Kecamatan Kepahiang.

Gambar Peta muka air tanah tidak tertekan bagian utara

Gambar Peta muka air tanah tidak tertekan bagian selatan
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15.5. Inventarisasi Data Konservasi Air Tanah Cat
Tanjung Selor – Tahap I
Secara administrasi, lokasi kajian Inventarisasi Data
Konservasi Cekungan Air Tanah Tanjung Selor Tahap
1 berada di Provinsi Kalimantan Utara dan berlokasi
di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Nunukan dibagian utara Cekungan, Kabupaten Malinau di bagian
barat Cekungan, Kabupaten Tana Tidung di bagian
tengah Cekungan dan Kabupaten Bulungan di bagian selatan Cekungan. Lokasi kajian lebih rinci dapat
diamati pada Gambar 2-1. Secara geografis, lembar
pemetaan , terletak antara garis 116º 30' - 118º 00'
Bujur Timur (BT.) dan garis 04º 15' - 2º 45' Lintang
Selatan (LS.).
Pola aliran air tanah menunjukkan arah aliran air tanah secara umum menuju Utara - Timur Laut. Kerucut
penurunan muka air tanah teridentifikasi di sekitar
daerah Tideng Pale, yaitu pada sekitar elevasi 2 – 6 di
bawah muka laut.
•

Hasil pengukuran nilai daya hantar listrik pada
sumur bor di lokasi penyelidikan menunjukkan
nilai DHL antara 12 hingga 2275 µS/cm dengan
rata-rata 499 µS/cm

•

Kation yang terlarut dalam air tanah (yang tidak
terkontaminasi) didominasi oleh Ca2+, Mg2+,
Na+ dan K+. Sedangkan untuk anion, yang umum
ditemukan adalah HC03-, C03=, S04= dan Cl-.

•

Kation utama yang melimpah adalah Natrium
(Na+) dengan nilai berkisar antara 3,8 hingga
650,8 mg/l (rata – rata 106,3mg/l), Magnesium
(Mg2+)dengan nilai berkisar antara 0,0 hingga
44,7 mg/l (rata – rata 6,2 mg/l), dan Kalsium
(Ca2+) dengan nilai berkisar antara 0,0 hingga
56,8 mg/l (rata – rata 14,1 mg/l), Kalium (K+)
dengan nilai berkisar antara 0,5 hingga 26 mg/l
(rata – rata 6 mg/l). Besi (Fe3+) dengan nilai berkisar antara 0,0 hingga 21,98 mg/l (rata – rata 2,7
mg/l). Anion utama yang melimpah adalah Ion
bikarbonat (HCO3-) dengan nilai berkisar antara
7,7sampai 1447,2 mg/l (rata – rata 238,9 mg/l),
ion sulfat (SO42-)dengan nilai berkisar antara 0,0
sampai 143,1 mg/l (rata – rata 13,9 mg/l), dan
ion klorida (Cl-) dengan nilai berkisar antara 7,9
hingga 318,6 mg/l (rata – rata 53,8 mg/l).
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15.6. Inventarisasi Data Sekunder untuk Sistem Informasi Hidrogeologi Kota Malang, Provinsi Jawa
Timur
Wilayah Kota Malang dikelilingi oleh beberapa gunung api, yaitu bagian barat adalah Gunung (G.)
Butak, sebelah utara G. Anjasmoro dan G. Arjuno, sedangkan sebelah timur berupa G. Penanjakan dan G.
Jatur. Ditilik dari aspek hidrogeologi, aliran air tanah
dari puncak dan lereng gunung api berumur Kuarter
ini mengalir ke arah Kota Malang, sehingga memungkinkan terbentuknya akuifer yang produktif.
Menurut Soekardi P. (1984), pusat Kota Malang termasuk dalam kelompok Akuifer Produktif Tinggi Dengan Sebaran Luas, ke arah lereng gunung api termasuk Akuifer Produktif Sedang Dengan Sebaran luas.
Menurut Kota Malang Dalam Angka 2013, sampai
tahun 2010 jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 820.243 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki
sebanyak 404.553 jiwa dan penduduk perempuan
sebanyak 415.690 jiwa, dengan laju pertumbuhan
jumlah penduduk sebesar 0,80 %. Ditilik dari sebarannya, Kecamatan (Kec.) Lowokwaru memiliki penduduk
terbanyak yaitu sebesar 186.013 jiwa, sedangkan terendah di wilayah Kec. Kedungkandang sebesar 4.374
jiwa per Km2 .
Secara umum, penduduk Kota Malang memperoleh
air bersih untuk keperluan sehari-hari dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sebagian besar
menggunakan sumber air baku dari air tanah, serta
membuat sumur gali dan sumur pantek secara mandiri dengan kedalaman kurang dari 50 m di bawah
muka tanah setempat (mbmt).
Pemanfaatan air tanah terbesar dilakukan oleh peru-
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sahaan industri, serta untuk keperluan non d omestik
lainnya, sebagian besar membuat sumur bor dengan kedalaman sumur beragam mengingat sebagian dengan membuat sumur pantek berkedalaman
rata-rata kurang dari 50 mbmt, dan sebagian lainnya
sumur bor dengan kedalaman berkisar antara
75 sampai 205 m (penempatan saringan umumnya
pada kisaran 50 – 180 mbmt).
Berdasarkan atas data obyek pajak pengguna air
tanah yang sebagian terhitung dengan debit ratarata (water-meter rusak atau alasan lain), diperkirakan
pengambilan air tanah di Kota Malang tidak kurang
dari 200.000 m3/bulan bila ditinjau dari pajak penggunaan air tanah, dan terhitung mencapai 255.420
m3 per bulan bila ditilik dari penerbitan izin penggunaan air tanah tahun tahun 2011 – 2014.
Seiring dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan
kewenangan penerbitan izin penggunaan air tanah
kepada Pemerintah Provinsi, maka peliputan data
perizinan secara lengkap menemui kendala di Kota
Malang ini. Hal ini dapat dimengerti mengingat data
rinci sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 berada
di Dinas ESDM Prov. Jawa Timur yang berada di Surabaya (Pemerintah Kota Malang tidak menangani izin
penggunaan air tanah sejak berlakunya UU tersebut)..
Data yang tercatat sampai dengan bulan Mei 2015 di
Badan Lingkungan Hidup Kota Malang menunjukkan
jumlah obyek pajak pengguna air tanah adalah 447
pengguna, yakni meliputi hotel, permukiman, rumah
makan, cuci mobil, dan usaha lain non domestik (terlampir). Sementara itu, data izin penggunaan air tanah di Badan Lingkungan Hidup Kota Malang hanya
tercatat untuk tahun 2011 – 2014.

Bab 16

Penyediaan Air Bersih

Penggunaan air yang dipergunakan untuk memenuhi
kebutuhan manusia tidak hanya dalam jumlah banyak
tetapi juga dalam kondisi bersih, dengan masih banyaknya desa daerah sulit air/ tertinggall yang masih
kekurangan air, padahal kebutuhan air semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Keberadaan lapisan pembawa air ini dipengaruhi oleh
kondisi geologi, sehingga pada pelaksanaan program
penyediaan sarana air bersih ini dilakukan penyelidikan hidrogeologi dan geofisika terlebih dahulu dan
kemudian dilakukan pemboran. Pada Tahun Anggaran 2015, Badan Geologi melaksanakan program
penyediaan sarana air bersih di daerah sulit air/ desa
tertinggal sebanyak 105 lokasi yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, dan Pemboran sumur
pantau sebanyak 15 lokasi, dengan rincian sebagai
berikut:

Provinsi Kalimantan Timur

:

4 lokasi

Provinsi Sulawesi Barat		

:

4 lokasi

Provinsi Sulawesi Tenggara

:

4 lokasi

Provinsi Gorontalo		

:

2 lokasi

Provinsi Sulawesi Utara		

:

4 lokasi

Provinsi Sulawesi Selatan

:

4 lokasi

B. Lokasi Pemboran sumur pantau:
1. Kab. Nganjuk, Jawa Timur
2. Kab. Jombang, Jawa Timur
3. Kab. Kediri, Jawa Timur
4. Kab. Bekasi, Jawa Barat
5. Kab. Bandung Barat, Jawa Barat sebanyak 3 Lokasi

A. Lokasi dan jumlah Sumur Pemboran Air Tanah:

6. Kab.Tegal, Jawa Tengah, sebanyak 2 Lokasi

Provinsi Riau			

: 2 lokasi

7. Kab. Blora, Jawa Tengah

Provinsi Sumatera Barat		

: 2 lokasi

8. Kab. Sleman, DI Yogyakarta

Provinsi Sumatera Selatan

: 4 lokasi

9. Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta

Provinsi Jambi			

: 3 lokasi

Provinsi Bengkulu		

: 2 lokasi

Provinsi Lampung		

: 1 lokasi

Penyediaan Sarana Air Bersih

Provinsi Jawa Barat		

: 6 lokasi

Provinsi Jawa Tengah		

: 21 lokasi

Provinsi DI Yogyakarta		

:

Provinsi Jawa Timur		

: 12 lokasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat

: 12 lokasi

Provinsi Nusa Tenggara Timur

:

6 lokasi

Provinsi Kalimantan Selatan

:

2 lokasi

Provinsi Kalimantan Tengah

:

2 lokasi

Provinsi Kalimantan Utara

:

2 lokasi

Penyediaan sarana air bersih melalui mengeboran air
tanah dalam oleh Badan Geologi tahun 2015 berhasil
dibangun di 105 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah
debit total yang dihasilkan 193,89 liter per detik dengan rata-rata setiap sumur bor menghasilkan debit
1,84 liter per detik. Dengan asumsi pompa dihidupkan 8 jam untuk memenuhi asumsi kebutuhan air bersih masyarakat sehari-hari di pedesaan sebesar 100
liter per detik per hari, maka debit tersebut mampu
untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk 55.840
orang atau rata-rata setiap sumur bor mampu untuk
memenuhi kebutuhan air bersih untuk 532 orang.

6 lokasi

10. Kab. Tangerang, Banten
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No.

110

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Debit
pemompa
(ltr/dtk)

Desa

Jumlah
terlayani
(orang)

1

Jambi

Batanghari

Mersam

Tapah Sari

2.8

806

2

Jambi

Bungo

Pelepat Ilir

Kuamang Jaya

1.5

432

3

Jambi

Merangin

Renah Pembarap

Guguk

2

576

4

Riau

Indragiri Hilir 1

Batang Tuaka

Sungai Luar

2.5

720

5

Riau

Indragiri Hilir 2

Enok

Pusaran (Kel.)

2

576

6

Sumatera Barat

Pesisir Selatan 1

Airpura

Inderapura Timur

2.8

806

7

Sumatera Barat

Pesisir Selatan 2

Koto XI Tarusan

Nanggalo

1.54

444

8

Bengkulu

Bengkulu Utara 1

Giri Mulya

Suka Makmur

2.5

720

9

Bengkulu

Bengkulu Utara 2

Giri Mulya

Wonoharjo

2.5

720

10

Lampung

Lampung Timur 1

Sukadana

Bumi Ayu

2.1

605

11

Sumatera Selatan

Banyuasin

Betung

Taja Raya II

1.03

297

12

Sumatera Selatan

Muara Enim 1

Lubai Ulu

Karang Agung

1.9

547

13

Sumatera Selatan

Muara Enim 2

Rambang Dangku

Kahuripan Baru

1.7

490

14

Sumatera Selatan

Prabumulih (Kota)

Prabumulih timur

Gunung Ibul (Kel.)

2

576

15

Jawa Tengah

Banyumas 1

Purwojati

Karangmangu

1.07

308

16

Jawa Tengah

Banyumas 2

Sumpiuh

Selandaka

1.63

469

17

Jawa Tengah

Brebes

Tonjong

Galuh Timur

1.5

432

18

Jawa Tengah

Cilacap

Gandrungmangu

Muktisari

2

576

19

Jawa Tengah

Purbalingga 1

Kejobong

Langgar

2

576

20

Jawa Tengah

Purbalingga 2

Kemangkon

Kemangkon

1.8

518

21

Jawa Tengah

Kebumen 1

Kebumen

Jemur

2.4

691

22

Jawa Tengah

Kebumen 2

Sruweng

Karangjambu

2

576

23

Jawa Tengah

Temanggung 1

Jumo

Jamusan

2

576

24

Jawa Tengah

Temanggung 2

Pringsurat

Wonokerso

1.7

490

25

Jawa Tengah

Wonosobo 1

Kalibawang

Depok

2.16

622

26

Jawa Tengah

Wonosobo 2

Wadaslintang

Sumberrejo

1.94

559

27

Jawa Tengah

Karang Anyar 1

Gondangrejo

Jatikuwung

2.3

662

28

Jawa Tengah

Karang Anyar 2

Jatipuro

Jatimulyo

2.5

720

29

Jawa Tengah

Wonogiri 1

Bulukerto

Bulurejo (Kel.)

2.4

691

30

Jawa Tengah

Wonogiri 2

Giritontro

Tlogoharjo

2

576

31

Jawa Tengah

Wonogiri 3

Manyaran

Pijiharjo

2.3

662

32

Jawa Tengah

Wonogiri 4

Wonogiri

Wonokerto

2.2

634

33

DI Yogyakarta

Bantul 1

Dlingo

Terong

2.7

778

34

DI Yogyakarta

Bantul 2

Pajangan

Sendangsari

3

864

35

DI Yogyakarta

Gunung Kidul 1

Gedangsari

Mertelu

1.8

518

36

DI Yogyakarta

Gunung Kidul 2

Ngawen

Kampung

2

576

37

DI Yogyakarta

Magelang 1

Borobudur

Kenalan

1.5

432

38

DI Yogyakarta

Magelang 2

Mertoyudan

Donorojo

2.8

806

39

Jawa Timur

Magetan 1

Parang t

Ngunut

1.8

518

40

Jawa Timur

Magetan 2

Parang

Nglopang

2.2

634

41

Jawa Timur

Pacitan 1

Arjosari

Sedayu

2.2

634

42

Jawa Timur

Pacitan 2

Ngadirojo

Bodag

0.5

144

43

Jawa Timur

Pacitan 3

Ngadirojo

Nogosari

1.68

484

44

Jawa Timur

Pacitan 4

Pringkuku

Tamanasri

1.6

461

45

Jawa Timur

Malang 1

Kalipare

Putukrejo

2

576
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No.

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Debit
pemompa
(ltr/dtk)

Desa

Jumlah
terlayani
(orang)

46

Jawa Timur

Malang 2

Gedangan

Sindurejo

2.7

778

47

Jawa Timur

Pamekasan 1

Pakong

Klompang Timur

2.38

685

48

Jawa Timur

Pamekasan 2

Proppo

Pangbatok

1.7

490

49

Jawa Timur

Sumenep 1

Batang Batang

Nyabakan Barat

2.5

720

50

Jawa Timur

Sumenep 2

Talango

Padike

2

576

51

NTB

Lombok Tengah 1

Praya Barat Daya

Pandan Indah

2.1

605

52

NTB

Lombok Tengah 2

Pujut

Sukadana

2

576

53

NTB

Lombok Timur 1

Pringgasela

Jurit

1.4

403

54

NTB

Lombok Timur 2

Sakra Timur

Gereneng Timur

2.4

691

55

NTB

Sumbawa Barat 1

Poto Tano

Kiantar

2

576

56

NTB

Sumbawa Barat 2

Poto Tano

Kokar Lian

2

576

57

NTB

Bima 1

Palibelo

Panda

2

576

58

NTB

Bima 2

Soromandi

Bajo

2.3

662

59

NTB

Dompu 1

Dompu

Kareke

1.2

346

60

NTB

Dompu 2

Dompu

Sorisakolo

2

576

61

NTB

Sumbawa 1

Plampang

Prode-2

2.5

720

62

NTB

Sumbawa 2

Tarano

Bantulanteh

1.85

533

63

NTT

Belu 1

Kakuluk Mesak

Dualaus

2

576

64

NTT

Belu 2

Tasifeto Barat

Naitimu

3

864

65

NTT

Malaka 1

Laen Manen

Meotroi

0.5

144

66

NTT

Malaka 2

Kobalima

Sisi

0.4

115

67

NTT

Manggarai Barat 1

Sano Nggoang

Golo Mbu

2.5

720

68

NTT

Manggarai Barat 2

Komodo

Wae Kelambu

1.3

374

69

Sulawesi Barat

Majene

Banggae Timur

Tande

0.5

144

70

Sulawesi Barat

Campalagian

Padang Timur

0.5

144

71

Sulawesi Selatan

Balocci

Balocci Baru

0.5

144

72

Sulawesi Selatan

Mandalle

Coppo Tompong

2.5

720

73

Sulawesi Selatan

Polewali Mandar 2
Pangkajene
Kepulauan 1
Pangkajene
Kepulauan 2
Soppeng 1

Liliriaja

Timusu

2.2

634

74

Sulawesi Selatan

Soppeng 2

Lilirilau

Ujung (Kel)

2

576

75

Sulawesi Barat

Mamuju 1

Kalukku

Beru

2.5

720

76

Sulawesi Barat

Mamuju 2

Simboro

Sumare

0.75

216

77

Sulawesi Tenggara

Bombana 1

Poleang

Mattiro Walie

2

576

78

Sulawesi Tenggara

Bombana 2

Poleang Selatan

Waemputtang

2.4

691

79

Sulawesi Tenggara

Konawe 1

Sampara

Anggalamoare Jaya

2.5

720

80

Sulawesi Tenggara

Konawe 2

Soropia

Atowatu

1.6

461

81

Gorontalo

Boalemo 1

Botumoito

Dulangeya

0.9

259

82

Gorontalo

Boalemo 2

Dulupi

Polohungo

1

288

83

Sulawesi Utara

Lembeh Utara

Nusu

2

576

84

Sulawesi Utara

Bilalang

Tudu Aog

0.43

124

85

Sulawesi Utara

Lolak

Tuyat

2.1

605

86

Sulawesi Utara

Bitung (Kota)
Bolaang
Mongondow 1
Bolaang
Mongondow 2
Minahasa Utara

Wori

Kulu

2

576

87

Jawa Barat

Cirebon

Gegesik

Slendra

0.5

144

88

Jawa Tengah

Batang

Tersono

Margosono

2.6

749

89

Jawa Tengah

Pekalongan

Sragi

Mrican

2.3

662

90

Jawa Tengah

Pemalang

Petarukan

Kalirandu

2

576
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No.

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Jumlah
terlayani
(orang)

91

Kalimantan Selatan

Kotabaru 1

Pulau Laut Tengah

Salino

1.8

518

92

Kalimantan Selatan

Kotabaru 2

Pulau Laut Utara

Kotabaru Hilir

2

576

93

Kalimantan Tengah

Seruyan 1

Seruyan Hilir Timur

Halimaung Jaya

1.9

547

94

Kalimantan Tengah

Seruyan 2

Seruyan Raya

Selunuk

1.3

374

95

Kalimantan Timur

Kutai Barat

Bongan

Tanjung Sari

0.5

144

96

Kalimantan Timur

Kutai Barat

Siluq Ngurai

Muhur

1.7

490

97

Kalimantan Timur

Kutai Kartanegara

Kota Bangun

Kota Bangun III

0.5

144

98

Kalimantan Timur

Kutai Kartanegara

Sukabumi

0.37

107

99

Kalimantan Utara

Bulungan

Tanjung Agung

2.5

720

100

Kalimantan Utara

Malinau

Kota Bangun
Tanjung Palas
Timur
Malinau Utara

Belayan

0.44

127

101

Jawa Barat

Cirebon

Greged

Jatipancur

1.85

533

102

Jawa Barat

Cirebon

Sumber

Gegunung

1.88

541

103

Jawa Barat

Cirebon

Susukan Lebak

Kaligawe

2.2

634

104

Jawa Barat

Cirebon

Talun

Kecomberan

1.89

544

105

DI Yogyakarta

Sleman

Cangkringan

Wukirsari

2

576

193,89

55.840

Jumlah

Sumur Pemboran Air Tanah

112

Debit
pemompa
(ltr/dtk)

Desa
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Sumur Pantau

MITIGASI BENCANA GEOLOGI
Bab 17. Patahan Aktif
Bab 18. Mitigasi Bencana Gunung Api
Bab 19. Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
Bab 20. Mitigasi Bencana Gerakan Tanah
Bab 21. Teknologi Kebencanaan Geologi

Bab 17
Patahan Aktif

17.1. Penyelidikan Sumber Gempabumi
Kegiatan penyelidikan sumber gempabumi pada tahun 2015 dilaksanakan di 2 (dua) lokasi, yaitu:
No

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

1.

Luwu, Sulsel

17 Februari - 6 Maret

2.

Pati, Jateng

24 Agustus - 10 September

Maksud dari kegiatan ini adalah mengumpulkan data
sebaran kegempaan, melakukan pengukuran data
magnetik dan gaya berat, dan mengamati data morfotektonik daerah penyelidikan. Tujuan dari kegiatan
ini adalah untuk mengetahui sebaran sesar aktif daerah penyelidikan berdasarkan sebaran nilai anomali
magnetik dan gaya berat, sebaran gempabumi, dan
morfotektonik. Dengan demikian diharapkan dapat
untuk mengidentifikasi sesar aktif sebagai gempabumi di daerah penyelidikan.
17. 2. Penelitian Pendefinisian Sumber Gempabumi
Kegiatan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik sumber gempabumi yang ter-

dapat di Pulau Bali dan Lombok menggunakan
metoda GPS (global positioning system) deformasi.
Pada tahap awal dengan melakukan penentuan dan
pemasangan patok deformasi. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran secara berkala, sehingga akan
diketahui pola vektor pergerakannya sehingga akan
dapat ditentukan laju pergeseran (slip rate).Dengan
mengetahui karakteristik sumber gempabumi tersebut, maka akan sangat membantu kegiatan mitigasi
bencana gempabumi di wilayah ini terutama untuk
keperluan penyusunan peta kawasan rawan bencana
gempabumi. Hal ini sesuai dengan amanah UndangUndang (UU) nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Kegiatan ini dilakukan di dua lokasi dalam dua frekuensi, yaitu:
No

Lokasi

1.

Pulau Bali

2.

Pulau Lombok

Waktu Pelaksanaan
17 - 24 April (Termin 1)
21 - 28 Oktober (Termin 2)
7 - 14 April (Termin 1)
6 - 13 Oktober (Termin 2)

Gambar. Kelurusan daerah Pati dan sekitarnya (kiri) dan Peta Magnetik daerah penyelidikan (kanan).
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Gambar. Vektor pergeseran titik pengamatan GPS di Bali (kiri) dan Lombok (kanan).

17.3. Penelitian Patahan Aktif Daerah Solok – Bukittinggi dan Sekitarnya dengan
Metoda Gaya Berat, Sumatera Barat
Dari analisis data gayaberat dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikiut:
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa indikasi
struktur geologi pada lintasan A – A’ dan
B – B’ ditunjukkan dengan adanya kurva
menurun sebagai batas karakteristik geologi dan batas bidang kontak struktur yang
bernilai maksimum atau minimum pada
kurva. Hasil pemodelan menunjukkan
pada daerah penelitian terdapat struktur
geologi yang diperlihatkan dengan perubahan batuan yang cukup mencolok.
Berdasarkan peta geologi struktur geologi
yang ada di daerah penelitian merupakan
struktur yang diakibatkan oleh kelurusan
struktur yang yang berarah tenggara baratlaut serta struktur geologi yang terlihat karena adanya batas antara formasi
batuan satu dengan formasi batuan lain
yang memungkinkan terjadinya pengisian
lapisan batuan pada formasi batuan satu
dengan formasi batuan lain.
Di bagian barat daerah penelitian dari utara ke selatan ditempati oleh nilai densitas
rendah yang dapat dikorelasikan dengan
cekungan sedimen, secara geologi dinakaman dengan cekungan Sumatera Tengah,
dan daerah barat selatan yaitu daerah Sawahlunto telah terbukti sebagai penghasil
batubara di daerah Sumatera Barat.
23.10. Penelitian Struktur Geologi Patahan Aktif Daerah Solok dan Bukittinggi,
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Gambar Model Bawah Permukaan Lintasan B – B’ Yang Diturunkan Dari
Anomali Bouguer Dengan Kurva Analisa Derivative

Sumatra Barat
Sebagai hasil penelitiannya, Sesar Sumatra Segmen Sianok secara selintas terlihat lurus dan kontinyu, namun sebenarnya
masih tetap tidak kontinyu dan terpotong-potong menjadi beberapa sub segmen. (gambar 108)
Batas sub segmen - sub segmen tersebut ditandai dengan ketidak menerusan dari kelurusan sesar tersebut. Dari utara ke
selatan Segmen Sianok di daerah penelitian terbagi menjadi 8
sub segmen, yaitu Sub segmen Lambah dengan panjang 4,8 km,
Sub segmen Kotogadang (2,3 km), Sub segmen Tabik gadang (2
km), Sub segmen Tabik gadang (2 km), Sub segmen Cingkariang
(2,6 km), Sub segmen Kotobaru (7,6 km), Sub segmen Salayan
(6,3 km), Sub segmen Pitalah (5,3 km), dan Sub segmen Tanjung Barulak (3,5 km). Perubahan arah kelurusan sangat terlihat
pada Sub segmen Cingkariang. Sesar pada Sub segmen Salayan
dan Sub segmen Pitalah sebagian tertutupi oleh material vulkanik G. Marapi.
Jurus dan kemiringan bidang sesar pada Segmen Sianok ini
miring kearah baratdaya. Pada sub segmen Lambah berarah N
155º E/74º. Pada Sub segmen Kotobaru berarah N 142º E/58º.
Pada Sub segmen Pitalah berarah N 150º E/57º. Hasil pendu-

bidang Sesar Munggu. Bidang sesar
yang dijumpai di sebelah timur laut
kota Solok berarah N 145º E/78º.
23.11. Seismotektonik, Patahan
Aktif Sumatera Dan Mikrozonasi
Mikrotremor Daerah Solok – Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat
Seismotektonik daerah Solok - Bukittinggi dikontrol oleh sumber-sumber
gempa bumi yang berpusat dilajur
tunjaman asimetri miring lempeng
tektonik aktif samudera Hindia –
Australia (SHA) dengan lempeng tektonik aktif benua Asia – Europa (BEA)
dan sumber-sumber gempa bumi
patahan aktif Sumatera (PAS).
Seismotektonik Daerah Solok - Bukittinggi

Gambar Peta Struktur Geologi Daerah Penelitian.

gaan geolistrik juga menunjukkan kemiringan bidang sesar ke arah baratdaya (Robby S., drr., 1995). Kekar-kekar gerus yang dihasilkan oleh
sesar pada Segmen Sianok juga menghasilkan sesar minor turun pada
batuan piroklastik Resen G. Marapi dengan arah N 290º E/62º di daerah Kotobaru dan N 90º E/60º di daerah Tanjung Barulak.
Sesar Sumatra di Segmen Sumani dari arah selatan cenderung terpecah mengikuti lebar Danau Singkarak. Sesar utama Segmen Sumani
berada di sisi barat melewati tepi barat Danau Singkarak, melengkung
melewati munggu-munggu (scarplet) di sebelah barat Kota Solok. Segmen Sumani di daerah ini terbagi menjadi Sub segmen Saniang bakar
(16 km) dan Sub segmen Munggu (11,7 km). Bidang sesar pada sub
segmen ini miring ke arah timur hingga timur laut. Di sebelah timur
sesar sub segmen ini terdapat Sesar Tanjung bingkung dengan gawir
yang saling berhadapan. Bidang sesar Tanjung bingkung berarah N
151º E/81º. Sesar Singkarak yang berada di tebing timur danau Singkarak mempunyai bidang sesar N 145º E/67º, berhadapan dengan

Seismotektonik lembar Solok berintikan patahan Sumatera segmen
Singkarak dengan panjang 66 Km.
Patahan ini terbagi atas dua sub segmen yakni sub segmen Sumani (47
Km) dan Batang Lembang (19 Km).
Kekuatan gempa bumi pada kedua
sub segmen patahan dapat dihitung
dengan menggunakan rumus imperis
dari Papazachos drr (2004) dan Wells
Coppersmith (1994). Patahan Singkarak Sub Segmen Batang Lembang
dan Singkarak dapat menyebabkan
gempa bumi berkekuatan Mmak =
6 Mw dan Mmak = 6,7 Mw dengan
nilai pergeseran masing - masing
adalah 0,18 m dan 0,79 m. Patahan
tersebut diatas dijumpai memotong
batuan tertua dari Kelompok Batuan Pra Tersier, Tersier, Kuarter dan
Kelompok Batuan termuda berupa
endapan sungai Sumani.
Hasil analisis kinematika struktur geologi pada lajur patahan ini
menunjukan gerak patahan mendatar menganan, dengan bidang patahan umumnya miring kearah Barat.
Demikian pula halnya dengan hasil
penelitian geologi bawah permukaan berdasarkan hasil pendugaan
geolistrik yang memotong arah jurus
patahan ini, memperlihatkan bahwa-
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sanya bidang patahan Sumatera segmen Singkarak
ini umumnya miring kearah Barat.
Indikasi neotektonik yang dapat diamati di daerah ini
yaitu adanya pergeseran alur sungai Sumani ke arah
Timur dan sungai Batang Lembang dijumpai bergeser
dari Selatan ke Utara. Gempa bumi merusak pernah
terjadi pada peralihan segmen ini dengan segmen
Suliti adalah gempa bumi Singkarak atau gempa
bumi Dataran Tinggi Padang tahun 1822 dan1943.
Kedua gempa bumi merusak tersebut diatas telah
menimbulkan kerusakan geologi berupa gerakan
tanah pada daerah berlereng terjal dan retakan
tanah di pedataran sebelah Barat Kota Solok. Retakan tanah dijumpai memiliki arah jurus U 10° - 20°T.
Gempa bumi tahun 1943 tersebut diatas menurut
Untung, M drr, 1985 telah mengakibatkan pergeseran dipermukaan tanah sepanjang 2 m, namum Natawijaya drr, 1995 mengklarifikasi bahwa pergeseran
yang terjadi ± 1 m. Gempa bumi serupa terjadi di wilayah Kecamatan Singkarak pada tahun 2007, pada
peristiwa ini Sumantri, P drr menemukan pergeseran
di permukaan tanah ± 75 cm.
Seperti halnya seismotektonik lembar Solok, seismotektonik lembar Bukittinggi berinti patahan Sumatera segmen Sianok dengan panjang 62,5 Km. Patahan
ini terbagi atas dua sub segmen yakni sub segmen
Sianok Utara dan Selatan dengan panjang masing
masing 32,5 Km dan 30 Km. Kedua patahan ini dapat
menimbulkan gempa bumi masing – masing berkekuatan 6,4 Mw dan dengan nilai pergeserannya 0,25
m dan 0,24 m. Seperti pada seismotektonik lembar
Solok, seismotektonik pada lembar Bukittinggi ini,
dapat dijumpai patahan telah memotong batuan berumur Pra Tersier, Tersier hingga Kuarter termasuk didalamnya batuan gunungapi Maninjau dan Marapi.
Hasil analisis kinematika struktur geologi pada lajur
patahan ini menunjukan gerak patahan mendatar
menganan, dengan bidang patahan umumnya juga
miring kearah Barat. Hasil penelitian geologi bawah
permukaan berdasarkan pendugaan geolistrik yang
memotong arah jurus patahan ini, memperlihatkan
bahwasanya bidang patahan Sumatera segmen Sianok ini umumnya miring kearah Barat. Indikasi neotektonik pada lembar ini dapat dijumpai 7 (tujuh)
teras sungai di dasar Ngarai Sianok, yang dapat mencerminkan blok Timur dari patahan Sianok bergerak
relatif naik dibandingkan dengan blok sebelah Baratnya. Dua gempa bumi merusak pernah terjadi pada
kedua sub segmen ini. Gempa bumi Talu atau gempa
bumi Pasaman tahun 1977 telah terjadi pada sub
segmen Sianok Utara. Gempa bumi merusak Padangpanjang tahun 1926 dan 2007 telah terjadi pada sub
segmen Sianok Selatan. Gempa bumi Padangpanjang
1926 dan 2007 tersebut diatas telah mengakibatkan
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kerusakan geologi berupa tanah longsor dan tanah
retak di sekitar Ngarai Sianok dan tebing Barat Danau
Singkarak (Gunung Rajo dan Sumpur) dan Timur Danau Singkarak (Umbilin dan Malalo).
Patahan Sumatera Daerah Solok – Bukitinggi
Pemetaan dan penelitian patahan Sumatera daerah
Solok – Bukitinggi dilakukan di sepanjang patahan Sumatera mulai dari sebelah Utara Danau Diatas hingga Baratlaut Kota Bukitinggi, dengan panjang 128,5
Km dan lebar 12 Km. Berdasarkan ciri bentangalam
yang berasosiasi dengan dinamika tektonik khususnya neotektonik yang berkembang di sepanjang lajur
patahan ini, dapat dikenal dua segmen yakni segmen
Singkarak dan segmen Sianok.
Patahan Sumatera segmen Sianok di sebelah Utara
berbatasan dengan patahan Sumatera segmen Barumun. Batas antara patahan Sumatera segmen Sianok
dengan patahan Sumatera segmen Singkarak dijumpai di sebelah Utara Danau Singkarak, tepatnya pada
lajur patahan naik Sumpur yang berarah relatif Barat – Timur. Ciri khusus yang dapat dikenal dari pada
patahan Sumatera segmen Sianok ini adalah berupa
lembah sungai Sianok yang memanjang dengan arah
U 330° T.
Di beberapa lokasi disepanjang lembah yang memanjang ini dapat dijumpai lembah – lembah yang
berarah U 130°T atau sebaliknya dan berarah U 90°
T atau sebaliknya. Kedua sistim lembah dengan arah
tersebut diatas adalah merupakan lembah gerusan
dan lembah tarikan dari sistim patahan utama yang
berarah U 330°T. Jejak patahan pada lembah gerusan
cendrung memperlihatkan gerak mendatar menganan, sedangkan jejak patahan pada lembah tarikan
memperlihatkan gerak patahan turun.
Jejak patahan Sumatera segmen Singkarak dapat diamati berupa kelurusan tebing di pantai Barat Danau
Singkarak dengan ciri khusus adanya faset segitiga
dan endapan kolovial fan, sedangkan di pantai Timur
Danau Singkarak dapat dilihat adanya gawir yang memanjang dengan arah Utara – Selatan. Di Barat dan
Selatan kota Solok, jejak patahan utama ini dapat dijumpai memanjang dengan arah U 330°T mengikuti
jejak bukit – bukit kecil yang disebut sebagai monggu
tanah. Jejak patahan ini ke Selatan kota Solok dijumpai mengikuti alur sungai Batang Lembang.
Hasil analisis kinematika patahan berdasarkan data
kekar yang diukur pada 75 lokasi di sepanjang lajur
patahan utama, dapat ditentukan bahwa patahan
ini umumnya memperlihatkan gerak patahan mendatar menganan, dengan sudut slip 5 - 30°. Hal ini
menunjukan bahwa patahan ini bukan merupakan

patahan mendatar murni, akan tetapi merupakan
patahan mendatar menganan miring, dengan bidang
patahan miring ke arah Barat. Arah gaya kompresi
yang menyebabkan terjadinya gerak pada patahan
adalah Baratdaya – Timurlaut.
Mikrozonasi Mikrotremor
Mikrozonasi kerentanan bencana gempabumi
dengan metode mikrotremor pada prinsipnya adalah
memetakan faktor amplifikasi gelombang di lapisan
permukaan terhadap batuan dasar (engineering bedrock). Konsep mikrozonasi terutama diperuntukkan
pada sedimen permukaan yang lunak seperti aluvial,
soil dan litologi lain yang belum mengalami kompaksi
yang diendapkan di atas lapisan batuan yang relatif
kompak. Dalam kasus seperti ini, gelombang gempa
bumi yang datang akan mengalami penguatan oleh
endapan batuan permukaan tersebut.
Mikrozonasi potensi bencana goncangan tanah
akibat getaran gempabumi di kota Solok, Padangpanjang dan Bukittinggi di susun berdasarkan pada
faktor amplifikasi (mean amplification) dari fungsi
alih gelombang geser horisontal.Model kecepatan
rambat gelombang geser bawah permukaan disusun
berdasarkan interpretasi mikrotremor single station
dan array.
Berdasarkan data model bawah permukaan di ketiga
kota tersebut diatas, maka dapat dihitung nilai faktor
amplifikasi oleh lapisan sedimen permukaan. Nilai
faktor amplifikasi ini selanjutnya dilakukan pembobotan dengan spektrum respon desain (berdasarkan SNI

1726 2012) untuk daerah penelitian. Nilai faktor amplikasi di ketiga kota tersebut berkisar antara 1 hingga
1,85. Dari rentang nilai tersebut selanjutnya dilakukan
pembagian zona kerentanan relatif ke dalam tiga tingkatan yakni : zona kerentanan Tinggi (Zona 1), sedang
(Zona 2) dan Rendah (Zona 3). Peta mikrozonasi yang
dihasilkan menunjukkan peta respon dinamika batuan
dan tanah terhadap goncangan tanah akibat gempa
bumi (mikrozonasi kerentanan bahaya gempabumi).
Mengacu pada klas situs batuan/tanah SNI 1726 :
2012 kota Solok dan Bukittinggi memiliki klas situs batuan/tanah C, D dan E.
Gempa bumi - gempa bumi merusak (1822, 1926,
1943, 1977 dan 2007) di daerah Solok – Bukittinggi
ditemui berpusat di daerah peralihan antara segmen
satu dengan segmen lainnya.
Hasil pemetaan dan penelitian menunjukan bahwa
daerah peralihan segmen patahan tersebut dikontrol
oleh lajur patahan yang berarah relatif Barat – Timur
yakni patahan Naik Utara Danau Diatas, patahan Naik
Sumpur dan patahan naik Utara Talamau. Daerah
perpotongan antara kedua sistim patahan ini dinyatakan sebagai daerah terkunci dan merupakan lokasi
potensi gempa bumi dimasa yang akan dating. Adanya lajur bukaan di daerah batas segmen yang terkunci ini adalah merupakan daerah potensi kemunculan magmatik dengan ciri munculnya lajur gunungapi. Mengingat dekatnya potensi pusat gempa bumi
dengan kota Solok, Padangpanjang dan Bukittinggi,
maka mikrozonasi potensi bencana gempa bumi di
kawasan perkotaan tersebut, sangat dibutuhkan.
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Bab 18

Mitigasi Bencana Gunungapi

18.1. Penelitian Gunungapi
Penelitian Gunungapi dilakukan pada tiga lokasi yaitu Gunungapi Papandayan di Jawa Barat, Gunungapi
Batur di Bali, dan Gunungapi Ibu di Maluku Utara.
Kegiatan penelitian dilakukan dalam 2 tahap kegiatan per tahun. Penelitian Gunungapi Papandayan
bertujuan untuk memahami struktur bawah permukaan yang meliputi sistem magma dan juga korelasinya dengan struktur geologi. Dalam penelitian ini
dilakukan pemasangan 20 stasiun seismik temporer
di sekitar kompleks Gunungapi Papandayan, Lapangan Panas Bumi Darajat, dan Lapangan Panas Bumi
Wayang Windu. Peralatan seismik yang digunakan
adalah sensor Nanometric Trilium 120 PA 3-Components. Penelitian Gunungapi Batur bertujuan untuk
menentukkan sumber tekanan dengan menggunakan metoda deformasi. Peralatan yang digunakan
adalah GPS Geodetik Leica 1200 series. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa sumber magma di Gunung Batur terletak pada kedalaman yang dangkal di bawah
puncak. Penelitian Gunungapi Ibu bertujuan untuk
mengetahui pergeseran dan menghitung volume
reservoir magma. Peralatan tiltmeter digunakan untuk menghitung besarnya laju pertumbuhan kubah
lava (magma injection rate).

Gambar Lokasi pemasangan seismometer temporer G. Papandayan dan sekitarnya (Triastuty dkk, 2015).

Sehubungan dengan kejadian bencana gunungapi,
potensi kerawanan bencana gunungapi dan potensi
kejadiannya, maka pada Tahun 2015 dilaksanakan
penelitian di 3 Lokasi, yaitu Penelitian Tephra/
Petrologi di G. Kelud, Jawa Timur, G. Sindoro, Jawa
Tengah dan G. Kie Besi, Maluku Utara.
18.2. Penelitian Tephra/Kubah Lava G. Kelud
Penelitian Gunungapi Kelud dimaksudkan sebagai
kegiatan untuk pengumpulan data meliputi identifikasi dan analisis khususnya produk letusan 13 Februari 2014, baik jatuhan piroklastik dan aliran piroklastiknya. Tujuannya untukmendapatkan hasil analisis
mekanisme letusan, ketinggian dan informasi mengenai penyebaran dan variasi endapan letusan 13
Februari 2014 Gunungapi beserta analisisnya. Khusus
tujuan pada penelitian tahap pertama adalah produk
jatuhan piroklastik, baik sebaran, mekanisme dan
stratigrafinya berikut pemetaan isopach, isopleth
pumice dan litik hingga analisis ketinggian erupsi G.
Kelud menggunakan metode Carey and Spark’ 86.
Hasil penelitian paska erupsi G. Kelud 13 Februari
2014 tahap pertama ini diulas mengenai produk jatuhan piroklastik, baik sebaran, mekanisme dan stratigrafinya berikut pemetaan isopach, isopleth pumice
dan litik hingga analisis ketinggian erupsi G. Kelud
menggunakan metode Carey and Spark’ 86.

Peta Isopach erupsi G. Kelud 13 Februari 2014
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18.3. Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi
Pada tahun 2015 dilakukan kegiatan pemetaan geologi gunungapi di 4 lokasi, yaitu G. Talakmau-Sumatera Barat (14 - 29 Mei 2015), G. Perbakti-Jawa Barat
(16 Februari - 3 Maret 2015), G. Ndetu Napi-NTT
(13 - 28 Februari 2015), dan G. Sarongsong-Sulawesi
Utara (25 Mei - 9 Juni 2015). Survey pemetaan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi
geologi gunung api tersebut. Hasil pemetaan geologi disajikan dalam bentuk laporan dan peta. Pembuatan peta geologi mengacu pada Standar Nasional
Indonesia (SNI 13-4728-1998) tentang Penyusunan
Peta Geologi Gunung Api.
Pemetaan kawasan rawan bencana bertujuan untuk
memetakan daerah yang mungkin terlanda oleh sebaran produk letusan. Metoda Pemetaan Kawasan
Rawan Bencana Gunungapi adalah melakukan pendataan hasil letusan terdahulu serta pendataan inprastruktur di sekitar gunungapi. Pada tahun 2015
dilakukan pemetaan kawasan rawan bencana di 3
lokasi yaitu G. Labalaken-NTT (4 - 14 Juni 2015), G.
Jaboi-NAD (7 - 19 Agustus 2015), G. Waesano-NTT
(12 - 23 Oktober 2015).

Gambar Peta geologi G. Ndetu Napi, NTT
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18.4. Tanggap Darurat Erupsi Gunungapi
Kegiatan Tanggap Darurat Letusan gunungapi bertujuan untuk melakukan evaluasi aktivitas vulkanik
suatu gunung api pada Level III (SIAGA) atau Level IV
(AWAS). Kegiatan ini meliputi pemantauan aktivitas
vulkanik gunungapi dengan berbagai metode (kegempaan, deformasi, geokimia, geologi) serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan BNPB
atau BPBD. Koordinasi dengan pemerintah daerah
dilakukan untuk mensosialisasikan rekomendasi dari
PVMBG kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Selama tahun 2015 dilakukan 35 lokasi kegiatan
tanggap darurat letusan gunung api. Beberapa diantaranya dilakukan pada lokasi gunung api yang sama,
berkaitan dengan aktivitas erupsi yang berlangsung
menerus. Lokasi kegiatan tanggap darurat letusan
gunung api selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. G. Sinabung, Sumatera Utara (19 kali).
2. G. Soputan, Sulawesi Utara (1 kali).
3. G. Karangetang, Sulawesi Utara (7 kali).
4. G. Raung, Jawa Timur (4 kali).
5. G. Lokon, Sulawesi Utara (1 kali)
6. G. Rinjani, NTB ( 2 kali).
7. G. Bromo (1 kali).

3. G. Rokatenda, NTT (1 kali)
4. G. Karangetang, Sulawesi Utara (3 kali).
5. G. Gamalama, Maluku Utara (1 kali)
6. G. Kerinci, Jambi (1 kali)
Contoh hasil kegiatan pasca letusan G. Sinabung
pada Mei 2015, menyimpulkan bahwa secara visual
pertumbuhan kubah/lidah lava terus berlangsung
dan berpotensi menjadi awan panas guguran dengan jarak luncur lebih dari 4,5 km ke arah selatan.
Ancaman ke sektor selatan (arah simpang Sibintun)
bisa mencapai radius < 6 km dari puncak. Sedangkan
yang ke arah tenggara (cenderung ke arah timur) ancamannya dalam radius lk.5 km dari puncak.
Gambar Pengamatan perubahan panjang lidah lava G. Sinabung
pada kegiatan tanggap darurat Juli 2015 (kristianto dkk, 2015).

18.5. Penyelidikan Pasca Bencana Erupsi Gunungapi, Semburan lumpur, gas dan air panas
Kegiatan pasca bencana letusan gunungapi Selama
tahun 2015 telah dilakukan di 6 (enam) lokasi. Beberarapa lokasi dilakukan lebih dari satu kali kegiatan
karena mengalami erupsi menerus/masih berlangsung, seperti Gunungapi Sinabung dan Gunungapi
Karangetang. Lokasi selengkapnya kegiatan pasca
bencana erupsi gunungapi adalah sebagai berikut :
1. G. Soputan, Sulawesi Utara (1 kali).
2. G. Sinabung, Sulawesi Utara (4 kali).

Kegiatan Penyelidikan/pemeriksaan semburan lumpur, gas, dan air panas selama tahun 2015 dilakukan di Kayu Aro, sekitar G. Kerinci, Provinsi Jambi.
Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan penyelidikan semburan uap panas di di
area perkebunan teh milik PTPN VI Unit Usaha Kayu
Aro, tepatnya di Afdeling D Patok IV, Desa Patok Empat, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci,
Provinsi Jambi. Hasil penyelidikan menyimpulkan
bahwa keberadaan gas-gas yang berasosiasi dengan
aktivitas panas bumi/vulkanik tidak terdeteksi di lokasi uap panas tersebut. Konsentrasi gas-gas di lokasi
kejadian uap panas tidak berbahaya bagi manusia
karena pada jarak sekitar 1 meter dari titik keluarnya
uap panas, semua gas CH4, CO2, CO, SO2, dan H2S sudah tidak terdeteksi atau bernilai nol.

Gambar Foto kegiatan pendataan dampak aliran awan panas April 2015 di G. Sinabung-Sumatera Utara (Rosadi dkk, 2015).
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Gambar Foto pengamatan
anomali panas dengan
menggunakan kamera termal pada
lokasi
sembuarn
uap panas Kayu Aro,
Jambi (Saing dkk,
2015).

18.6. Peringatan Dini
Kegiatan Peringatan Dini dilakukan pada gunung api
dengan tingkat aktivitas level II (WASPADA) atau yang
mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Metode
yang digunakan adalah metode pengamatan visual,
seismik, dan deformasi, dan/atau geokimia gas/air.
Data yang diperoleh, dianalisis dan dievaluasi secara
cermat apakah pada letusannya (bila terjadi) akan
menyimpang atau masih tetap seperti letusan – letusan sebelumnya.
Selama tahun 2015 telah dilakukan kegiatan peringatan dini di 18 lokasi gunungapi, yaitu :
1 - 13 Januari 2015

3

TANGKUBAN PARAHU,
JAWA BARAT
LEWOTOBI PEREMPUAN,
NTT
DUKONO, MALUKU UTARA

4

RAUNG, JAWA TIMUR

5

LEWOTOBI LAKI_LAKI, NTT

6

A. KRAKATAU, BANTEN

16 – 28 Februari 2015
23 Maret - 4 April
2015
16 - 28 April 2015

7

19 April - 3 Mei 2015

9.

KERINCI, JAMBI
GAMALAMA, MALUKU
UTARA
IBU, MALUKU UTARA

10.

SLAMET, JAWA TENGAH

11.

MARAPI, SUMATERA BARAT

12.

COLO, SULAWESI TENGAH

13.

SANGEANGAPI, NTB

14.

BROMO, JAWA TIMUR

15.

SEMERU, JAWA TIMUR

16.

PAPANDAYAN, JAWA BARAT
SOPUTAN, SULAWESI
UTARA
GAMKONORA, MALUKU
UTARA

4 - 16 Agustus 2015
27 Agustus - 8
September 2015
31 Agustus - 11
September 2015
31 Agustus - 12
September 2015
8 - 20 September 2015
16 - 28 September
2015
16 - 28 Oktober 2015

1,
2

8.

17.
18.
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13 – 25 Februari 2015
13 – 25 Februari 2015

27 Mei - 8 Juni 2015
20 Juni - 2 Juli 2015

9 - 21 November 2015
27 November - 9
Desember 2015
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Salah satu hasil kegiatan Peringatan Dini Bahaya
Letusan G. Gamalama-Maluku Utara oleh Indrastuti dkk (2015) menyimpulkan bahwa aktivitas visual, kegempaan dan deformasi G. Gamalama tidak
menunjukkan gejala penaikkan aktivitas kegiatan.
Tetapi karena karakteristik erupsi G. Gamalama yang
rentan terhadap aktivitas gempa tektonik di wilayah
Maluku, maka tingkat aktivitasnya ditetapkan masih
pada level II (Waspada).
18.7. Pemantauan dan Instalasi Peralatan Gunungapi
Kegiatan Pemantauan kegiatan gunung api terdiri
dari pemantauan kegempaan secara lebih detail,
pengamatan visual puncak, pemeriksaan kawah,
pengukuran suhu fumarola secara berkala, dan
pengecekan peralatan/instrumen pemantauan gunungapi. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas vulkanik suatu gunung api saat
ini dan terpeliharanya peralatan pemantauan aktivitas gunungapi. Selama tahun 2015 pemantauan kegiatan gunung api dilakukan di 12 lokasi. Kegiatan ini
dilaksanakan pada lokasi gunung api dengan tingkat
aktivitas Level I (NORMAL).
1. G. Awu, Sulawesi Utara (1-11 September 2015)
2. G. Seulawah Agam, NAD (5 - 15 Juni 2015)
3. G. Tambora, NTB (21 Februari - 3 Maret 2015)
4. G. Iya, NTT (12 - 22 Maret 2015)
5. G. Ili Werung, NTT (16 - 26 Maret 2015)
6. G. Ili Boleng, NTT (17 - 27 Oktober 2015)
7. G. Kaba, Bengkulu (26 Mei - 5 Juni 2015)
8. G. Galunggung, Jawa Barat (10 - 20 April 2015)
9. G. Kelud, Jawa Timur (18 Februari - 1 Maret 2015)
10. G. Gede, Jawa Barat (15 - 25 Mei 2015)
11. G. Guntur, Jawa Barat (21 April - 1 Mei 2015)
12. G. Wurlali, Maluku (8 - 27 November 2015)

Instalasi peralatan pemantauan gunungapi telah dilakukan di 4 lokasi yaitu
1. Gunungapi Kie Besi, Maluku Utara (26 Oktober 6 November 2015)
2. Gunungapi Sangeangapi, NTB (16 - 27 Oktober
2015)
3. Gunungapi Kaba, Bengkulu (14 - 23 Desember
2015)
4. Gunungapi Ijen, Jawa Timur (16 - 30 September
2015)
Instalasi peralatan berupa peralatan pemantau kegempaan, deformasi dan geokimia. Sebagai contoh Instalasi peralatan pemantauan gas dilakukan di Kawah
Gunungapi Ijen, Jawa Timur.

sedangkan satu gunungapi telah diturunkan menjadi Level II (WASPADA) yaitu Gunungapi Raung. Tercatat hingga akhir 2015, 15 Gunungapi berada pada
tingkat kegiatan Level II (Waspada), 3 Gunungapi
dalam tingkat kegiatan Level III (Siaga), dan 1 gunungapi berada pada level IV (Awas). Rincian selengkapnya tertera pada tabel di bawah ini.
Tabel Daftar gunungapi di atas normal tahun 2015
Nama Gunungapi

Tingkat
Kegiatan

Tanggal ditetapkan

G. Sinabung,Sumut

AWAS

02 Juni 2015

G. Soputan

Siaga

26 Desember 2014

G. Bromo

Siaga

04 Desember 2014

G. Karangetang

Siaga

03 September 2013

G. Lokon

Siaga

24 Juli 2011

G. Egon

Waspada

15 Desember 2015

G. Awu

Waspada

24 November 2015

G. Rinjani

Waspada

25 Oktober 2015

G. Raung

Waspada

24 Agustus 2015

G. Gamalama

Waspada

10 Maret 2015

G. Sangeangapi

Waspada

17 Juni 2014

G. Rokatenda

Waspada

7 April 2014

G. Ibu

Waspada

10 Desember 2013

G. Gamkonora

Waspada

01 Juli 2013

G. Papandayan

Waspada

06 Juni 2013

G. Semeru

Waspada

02 Mei 2012

G. Anak Krakatau

Waspada

26 Januari 2012

G. Marapi

Waspada

03 Agustus 2011

G. Dukono

Waspada

15 Juni 2008

G. Kerinci

Waspada

09 September 2009

18.8. Erupsi Gunungapi Tahun 2015
Gunungapi yang mengalami erupsi pada tahun 2015
adalah :

Gambar Foto instalasi peralatan multi-gas di Gunungapi Ijen,
Jawa Timur

18.8. Tingkat Kegiatan Gunungapi Aktif di Atas Normal Tahun 2015
Pada tahun 2015 tercatat 6 Gunungapi mengalami
erupsi, namun hanya satu yang mengalami peningkatan hingga tingkat aktivitasnya dinaikan hingga Level
IV (AWAS) yaitu Gunungapi Sinabung, di Sumatera
Utara. Empat gunungapi masih berstatus Level III
(SIAGA) yaitu Gunungapi Bromo, Gunungapi Lokon,
Gunungapi Soputan, dan Gunungapi Karangetang,

1. Gunungapi Sinabung, Sumatera Utara
2. Gunungapi Raung, Jawa Timur
3. Gunungapi Bromo, Jawa Timur
4. Gunungapi Rinjani, Nusa Tenggara Barat
5. Gunungapi Soputan, Sulawesi Utara
6. Gunungapi Karangetang, Sulawesi Utara
Erupsi Gunungapi Sinabung dimulai pada tanggal 27
Agustus 2010, berupa letusan freatik. Erupsi ini berakhir pada September 2010. Selanjutnya Gunungapi
Sinabung mengalami erupsi kembali pada 15 Oktober 2013, dan hingga akhir tahun 2015 erupsi Gunungapi Sinabung masih terjadi dengan karakteristik
pertumbuhan kubah lava yang disertai leleran lava
dan guguran awan panas. Rekomendasi jarak aman
dari puncak adalah sekitar 3 km, namun di sektor
selatan-tenggara jarak aman adalah sekitar 7 km sedangkan di sektor tenggara-timur jarak aman adalah
sekitar 6 km.
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Gunungapi di Pulau Jawa yang
mengalami erupsi pada tahun
2015 adalah Gunungapi Raung
dan Gunungapi Bromo di Jawa
Timur. Erupsi Gunungapi Raung
terjadi pada bulan Juni - Agustus
2015. Erupsi Gunungapi raung
teramati berupa letusan eksplosif
dengan asap kelabu tebal yang
disertai sinar api. Asap kelabu tebal mencapai ketinggian sekitar
2000 m di atas puncak. Rekomendasi radius aman pada saat erupsi
Gunungapi Raung adalah sekitar
3 km dari pusat erupsi. Gunungapi Bromo mengalami erupsi
sejak 4 Desember 2015. Erupsi
yang terjadi berupa hembusan
asap kelabu tebal dengan ketinggian mencapai 1500 meter hingga
1800 meter dari puncak. Hingga
akhir tahun 2015 erupsi Gunungapi Bromo masih berlanjut dengan
rekomendasi jarak aman adalah
sekitar 2.5 km dari pusat erupsi.
Erupsi Gunungapi Rinjani terjadi
pada Oktober - November 2015.
Erupsi terjadi pada Kawah Gunung
Barujari yang berada di dalam Kal-

dera Rinjani. Aktivitas erupsi dicirikan oleh erupsi yang bersifat eksplosif
dan efusif berupa aliran lava. Sementara itu di wilayah Sulawesi Utara 2
gunungapi mengalami erupsi selama tahun 2015, yaitu Gunungapi Soputan dan Gunungapi Karangetang. Gunungapi Soputan mengalami erupsi
pada Januari 2015 dengan karakteristik berupa pertumbuhan kubah lava
yang disertai guguran lava serta letusan eksplosif. Tingkat kegiatan Gunungapi Soputan kemudian menurun pada Juli 2015. Erupsi Gunungapi
Karangetang berlangsung sepanjang tahun 2015. Karakteristik erupsi
berupa pertumbuhan kubah lava dan guguran lava.
18.9. Pemodelan Produk Erupsi Gunungapi
Badan Geologi berperan dalam pemantauan gunungapi serta gerakan
tanah berikut dengan mitigasinya. Upaya mitigasi terhadap ancaman bahaya bencana geologi dapat dilakukan dengan pengembangan teknologi
pemodelan. Pemodelan bahaya geologi meliputi pemodelan sebaran
abu, aliran piroklastik, lahar dan gerakan tanah.
Kegiatan

Pemodelan
Bencana
Geologi

Satuan

Laporan
dan
Peta

Target

6

Realisasi

6

Capaian
Kegiatan

Lokasi
Kegiatan

100 %

G. Galunggung,
Jawa Barat
G. Marapi Sumatera Barat
G. Rokatenda,
NTT
Kab. Sumedang
G.Ijen, Jawa Timur
Kab. Bogor, Jawa
Barat

Gambar Foto erupsi beberapa gunungapi di Indonesia(a) Gunungapi Sinabung (b) Gunungapi Ruang, (c) Gunungapi Bromo, dan (d) Gunungapi Karangetang
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Pemodelan Aliran Piroklastik G. Galunggung
Dalam pembuatan model menggunakan Titan2D hasil akhir berupa gambar raster. Hasil gambar yang di
dapat tergantung dari pilihan kita ingin menggunakan interval waktu berapa lamanya. Semakin dekat
waktu antara membuat file gambar, makin semakin
banyak gambar yang akan dihasilkan.
Pada pemodelan ini scenario yang dipakai adalah
adanya dome collapse yang akan menghasilkan aliran piroklastik yang terarah. Dengan diameter dome
sepanjang 1000m, dengan asumsi bahwa apabila
dome lebih besar dari itu sudah tidak stabil, karena
sudah tidak di tunjang oleh topografi kawah.

Berdasarkan hasil pemodelan, didapatkan bahwa
aliran Sungai Cibanjaran dan Cihaseum tidak sesuai
dengan yang diperkirakan. Hasil yang didapat ternyata kedua sungai tersebut tidak menghasilkan aliran
lahar sesui dengan peta KRB tetapi berbelok ke arah
sebaliknya. Aliran lahar menurut peta KRB adalah
bertemu di sungai Cikunir sebelah selatan, tetapi
menurut hasil pemodelan, aliran lahar berbelok ke
arah timur. Ini dikarenakan pada peta KRB catchment
area nya telah dimodifikasi dengan adanya tanggul/
sabo dam yang diperkirakan dapat merubah jalur aliran lahar, sedangkan pada pembutan model ini tidak
dilakukan hal tersebut.

Berdasarkan hasil pemodelan, aliran piroklastik akan
mengalir sesuai dengan bukaan kawah, yaitu kearah
tenggara, dan sedikit terjadi penyimpangan kearah
timur dari kawah Galunggung.

Daerah yang terlewati oleh aliran piroklastik pada menit.

Pemodelan Aliran Lahar G. Galunggung
Pemodelan aliran Lahar menggunakan program
computer Laharz. Hasil akhirnya berupa shp file yang
memperlihatkan Setiap catchment area yang terlanda
aliran lahar sesuai dengan scenario yang kita berikan
beserta volumenya. Semua catchment area memiliki
skenario besaran volume yang hampir sama dan diwakili oleh warna yang berbeda. Berdasarkan Peta
Kawasan Rawan Bencana G.Galunggung, terdapat
empat sungai yang berhulu di puncak G.Galunggung
yang di perkirakan akan menjadi catchment area
yang menjadi kawasan yang akan kita modelkan,
yaitu sungai Cikunir, sungai Cibanjaran dan sungai Cihaseum dan Ciloseh. Skenario volume lahar yang kita
gunakan adalah 8 juta m3, 4 juta m3, 2 juta m3, 1
juta m3, 500.000 m3, 250.000 m3, dan 125.000 m3,
serta 1,5 juta m3, 2,5 juta m3, dengan sumber aliran
lahar berada pada puncak gunung galunggung..

Peta Model aliran Lahar sungai Ciloseh sesuai dengan scenario
volumenya.

18.10. Evaluasi Risiko Bencana Gunungapi
Kegiatan evaluasi risiko bencana geologi meliputi
bencana gunungapi, gempabumi, tsunami, dan gerkan tanah.Adapun Kegiatan Evaluasi Risiko Bencana
Gunungapi pada tahun 2015 dilaksanakan di 2 lokasi,
yaitu sesuai dengan tabel di bawah.
Kegiatan

Satuan

Evaluasi
Risiko
Bencana
Gunungapi

Laporan
dan
Peta

Target

2

Realisasi

2

Capaian
Kegiatan

100 %

Lokasi
Kegiatan

G. Banda
Api,
Maluku
G. Kelimutu, NTT
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18.11. Identifikasi Potensi Geowisata Di Lingkungan Krb
Daerah yang berpotensi untuk wisata adalah tempat-tempat yang menarik dan indah pemandangannya, berupa tempat-tempat hasil dan
jejak dari aktifitas vulkanik, seperti kawasan Kawah, kerucut-kerucut
vulkanik, mata air panas, air terjun, lembah-lembah yang terjal yang
menarik perhatian dan daerah-daerah yang indah yang mempunyai
kenampakan mempesona, termasuk vegetasi yang tumbuh di dalamnya. Objek wisata penunjang lainnya selain pemandangan alam atau
kejadian alam adalah agrowisata dan wisata yang berkaitan dengan
sosial budaya masyarakat setempat.
Kegiatan

Satuan

Identifikasi
Potensi
Geowisata

Laporan

Target

Realisasi

Capaian
Kegiatan

3

3

100 %

Realisasi
Anggaran

Lokasi Kegiatan
Pangandaran,
Jawa Barat
Lombok Barat
G. Iya, NTT

18.12. Mitigasi Bencana Letusan G. Merapi
Berikut ini hasil pengamatan dan analisa data monitoring dan penyelidikan Gunung Merapi melalui berbagai metode sebagai berikut:
Aktivitas gempa guguran dan MP relatif menurun pada akhir tahun
ini setelah sebelumnya mengalami peningkatan pada pertengahan
tahun. Pada periode tahun 2015 tercatat adanya gempa VTB sejumlah 6 kali yang terjadi acak dan tidak disertai ataupun didahului adanya fenomena hembusan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Be-

lum tercatat adanya gempa frekuensi rendah serta gempa dalam pada
periode ini, sehingga kemungkinan
belum terjadi adanya migrasi magma
yang signifikan yang terjadi.
Deformasi dari tiltmeter sampai saat
ini belum menunjukkan pola trend
yang cukup signifikan, perubahan
nila trend yang terjadi cenderung
masih fluktuatif. Berdasarkan pemantauan deformasi menggunakan
data GPS (Global Positioning System)
periode September – Desember
2015 yang terletak pada Stasiun Plawangan didapatkan nilai perubahan
jarak rata-rata untuk sumbu Barat –
Timur sebesar 0,003861 m, sumbu
Utara – Selatan sebesar 0,001235 m
dan sumbu vertikal 0,002804 m. Hasil pemaparan data GPS di atas dapat
di interpretasikan bahwah terjadi
deformasi di tubuh gunung Merapi,
kendati masih sangat kecil dan tidak
signifikan (dalam orde mm/tahun).

Gambar. Grafik Deformasi GPS hasil
kerjasama antara Dome Merapi dan
BPPTKG yang terpasang di 9 stasiun.
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Perubahan nilai gravitasi cenderung kearah negatif
(berkurang) dengan range sekitar -6000 mikrogal s/d
500 mikrogal. Perubahan nilai gravitasi cenderung
terpusat di puncak dengan trend ke arah negative
dengan perubahan nilai yang kecil sehingga diperkirakan belum terindikasi adanya penambahan jumlah
magma yang signifikan dalam kantong magma pada
periode waktu 2014 s/d 2015.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dijabarkan di
atas disimpulkan bahwa kondisi aktivitas G. Merapi
saat ini masih dalam tingkatan Normal dan belum
ada indikasi yang mengarah ke siklus letusan berikutnya.
18.13. Penyelidikan di G. Merapi
a. Studi Geokimia Batuan Lava Gunung Merapi,
Jawa Tengah
Studi ini dilakukan untuk mengetahui komposisi mineral batuan lava G. Merapi baik secara petrologi maupun geokimia (major element dan trace element),
adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menambah
data base batuan lava G. Merapi serta studi diferensiasi magma berdasarkan unsur-unsur batuan. Lingkup kegiatan ini dilakukan Badan Geologi di daerah
yang melingkupi: Gunung Bibi yang mewakili umur
Pra Merapi, Gunung Turgo dan Pelawangan yang mewakili umur Merapi Tua, Selokopo Ngisor, Selokopo
Nduwur dan Gadjah Mungkur/Batu Lawang yang
mewakili Merapi Muda serta Kompleks Gunung Anyar mewakili Merapi Baru.
Dari analisa XRF yang dilakukan terhadap sampelsampel batuan lava diperoleh hasil seperti yang tercantum pada tabel 2. Dari hasil ploting diagram antara Na2O+K2O versus SiO2 dari Lava Merapi Tua yang

diwakili oleh kompleks G. Turgo dan G. Plawangan
didominasi oleh lava Basalt – Andesit Basaltik, dengan kandungan SiO2 berkisar antara 55,13-58,28%
dan Na2O+K2O antara 4.31-5.94%. Dari ploting unsur Log Zr/TiO2 dengan unsur Log Nb/Y berdasarkan
diagram Winchester & Floyd (1977) dapat diketahui
bahwa tidak jauh berbeda dengan diagam Cox et al,
1979 yang menyatakan bahwa komposi lava disekitaran G. Merapi berkomposisi Andesit-Andesit Basaltik-Basalt. Untuk komposisi Sebagian lava Merapi
perengahan dan sebagian besar lava Merapi Baru
(Komplek G. Anyar, L1953, L1954 dan L1904). Sedangkan komposisi basalt diperoleh dari semua sample
yang berasal dari Lava Merapi Tua (Turgo dan Plawangan).
Kelompok batuan vulkanik Gunung Merapi dalam
hubungan K2O terhadap SiO2 (Gill,1981), termasuk
dalam seri Medium-High Kalk-Alkali, hal ini didukung
pula dengan hasil perhitungan rumus Whithford &
Nicholls, 1976 dengan rumus D (kedalaman) = (397(5,26 x SiO2)) + (35,04 x K2O), didapatkan kedalaman
jalur beniof 162-185 km di bawah permukaan laut,
hal ini menunjukan bahwa Merapi merupakan hasil
produk dari subduksi dengan seri magma mediumhigh calk-alkaline.
b. Kajian Daerah Layak Tambang Di G.Merapi
Letusan 2010 mengakibatkan terjadinya perubahan
morfologi di puncak G. Merapi yang cukup siknifikan
berupa terbentuknya kawah yang berukuran 200 x
400 x 125 meter membuka ke arah selatan tenggara.
Selain itu bahaya sekunder letusan 2010 di bagian lereng telah mengakibatkan perubahan morfologi alur
sungai yang cukup siknifikan antara lain terjadinya
pelebaran sungai dan pendalaman sungai sebagai

Gambar. Kedudukan Batuan Lava G. Merapi dalam diagram Na2O+K2O dengan SiO2 (Cox at all, 1979, dengan modifikasi)
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akibat dari souring lateral dan vertikal saat terjadinya
lahar pada masing – masing sungai tersebut.
Seiring dengan berjalannya waktu, penambangan
pasir di lereng G. Merapi terus berjalan tanpa pengendalian dari pihak pemerintah terkait. Penambangan merambah hingga daerah hulu sungai, kerusakan
tebing sungai akibat pembuatan jalan tambang tidak
terkendalikan, belum lagi masalah air dan masih
banyak aspek lainnya yang perlu dicermati akibat
penambangan yang tak terkendali.

Pada lokasi ini dilakukan pengambilan sampel terutama untuk breksi pumis sampel yang diambil berua
fragmen pumis yang berwarna putih dan kurang
kompak. Sampel fragmen ini diambil dengan cara di
sortir bagian pumisnya dengan alat pencongkel. Pengambilan fragmen dilakukan dengan hati-hati agar
masa dasar dan matriks tidak bercampur. Tujuan dari
pengambilan sampel ini adalah untuk analisa XRF
dan jika memungkinkan akan dilakukan pula analisa
SEM.

Dengan telah terjadinya perubahan morfologi lereng yang cukup siknifikan sebagai akibat terjadinya
letusan 2010 dan maraknya penambangan, maka
Badan Geologi perlu melakukan validasi tentang keberadaan daerah layak tambang G. Merapi sesuai
dengan yang tercantum pada Surat Keputusan Dirjen
Geologi dan Sumber Daya Mineral tersebut,sehingga
aspek mitigasi yang berupa pengurangan resiko bencana dapat dijalankan dan sumber daya mineral yang
ada dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat
manusia.
c. Studi Komparasi Statigrafi G. Merapi dengan Pengunungan Selatan di Jawa Tengah
Lokasi pengamatan breksi pumis ini berada di Desa
Gunung Sari Kecamatan Prambanan. Dilakukan pengamatan di sekitar aktivitas penambangan bahan
galian trass oleh penduduk sekitar. Akibat adanya
penambangan ini tersingkap brkesi pumis atau breksi
batu apung yang menjadi litologi penyusun batuan
setempat. Breksi pumis ini tersingkap dengan dimensi ketinggian 10–15 meter dan selebar 150 meter. Rata-rata breksi pumis ini ditemukan dalam betuk yang
fresh karena bekas penambangan, sehingga goresan
cangkul dan back-hoe masih terlihat segar. Sedangkan bagian atas dari singkapan berwarna kuning
kecoklatan akibat lapuk dan terkena aktivitas organisme. Struktur berupa rekahan batuan juga ditemukan dengan arah N300°E – N15°E.

Gambar. Singkapan Breksi Pumis di Desa Gunung Sari Kecamatan
Prambanan
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Gambar. Breksi Pumis yang ditemui di lapangan.

. d. Survey Gravitasi
Tujuan dari kegiatan ini mengetahui struktur bawah
permukaan G. Merapi berdasarkan nilai densitas
batuan. Pengukuran gravitasi yang dilakukan berhasil memenuhi target jumlah titik yang sesuai dengan
desain survey sehingga seluruh area G. Merapi sudah
tercover semuanya. Capaian jumlah titik pada kegiatan ini mencapai 209 buah titik pengukuran. Base
station yang digunakan pada kegiatan ini bertempat
di kantor BPPTKG Yogyakarta, Pos PGM Jrakah, Pos
PGM Ngepos dan Pesanggrahan Musuk. Jarak antar
titik pengukuran berkisar antara 800 s/d 2000 meter
tergantung dengan kondisi medan serta sebaran titik.
Hasil koreksi anomali udara bebas menunjukkan
adanya kontur anomali tinggi dengan nilai sekitar
150 s/d 300 mgal yang berada di sebelah tenggara
dan sebelah selatan puncak G. Merapi serta di sebelah utara puncak G. Merapi. Anomali tinggi yang
berada di sebelah selatan dan tenggara kemungkinan merupakan indikasi adanya struktur di daerah
tersebut, dapat berupa sesar yang biasanya terlihat pada batas kontur tinggi dan rendah atau dapat
pula mengindikasikan keberadaan kantong magma
di daerah tersebut. Adapun anomali tinggi yang
muncul di sebelah utara G. Merapi dimungkinkan
oleh keberadaan struktur yang berada di bawah G.
Merbabu. Anomali-anomali lokal masih banyak terlihat juga mengindikasikan adanya struktur minor. Hal

ini dapat dihilangkan dengan melakukan kontinuasi
ke atas untuk meminimalisir keberadaan anomali lokal untuk lebih memudahkan interpretasi yang akan
dilakukan pada anomali-anomali utama. Anomali
yang sudah dihilangkan pengaruh variasi ketinggian
titik ukur masih dipengaruhi oleh densitas batuan di
sekitarnya sehingga perlu dilakukan koreksi bouger
dan koreksi terrain untuk mendapatkan nilai anomali
bouger lengkap.
Hasil perhitungan anomali bouguer lengkap pada
daerah penelitian menunjukkan pola yang hampir
sama dengan anomali udara bebas, kontur-kontur
anomali tinggi masih berada pada posisi yang sama
seperti pada anomali udara bebas. Hal ini semakin
menambah keyakinan bahwa terdapat struktur yang
berada di daerah yang memiliki anomali bouger
lengkap yang lebih tinggi dari sekitarnya. Anomali
bouger lengkap yang memiliki nilai tinggi berkisar
antara 120 s/d 200 mgal. Anomali tersebut kemungkinan berkorelasi dengan keberadaan kantong
magma G. Merapi yang kemungkinan tidak berada
tepat di bawah puncak G. Merapi akan tetapi agak
lebih ke selatan. Anomali utama yang diperkirakan
sebagai keberadaan kantong magma terilhat masih
terpengaruh adanya anomali lokal sehingga bentuk
konturnya masih sangat kasar sehingga diperlukan
filtering lagi untuk menghilangkan anomali-anomali
frekuensi tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan proses kontinuasi ke atas.

Hasil kontinuasi ke atas berhasil menghilangkan pengaruh anomali lokal sehingga bentuk kontur anomali
utamanya semakin terlihat jelas. Nilai anomali bouger yang diindikasikan sebagai keberadaan kantong
magma berkisar antara 150 s/d 200 mgal. Bentuk
dari kantong magma diperkirakan berbentuk seperti
bola. Hal ini terlihat dari bentuk kontur yang cenderung radial dengan strike azimuth yang tidak nampak
jelas. Interpretasi yang lebih detail dan lebih jelas
akan dilakukan proses modeling 2.5 yang akan dilakukan kemudian. Dengan pemodelan akan terlihat
kenampakan besar kantong magma, jumlah kantong
magma, posisi tepat kantong magma serta kedalamannya.
e. Survey Geolistrik
Kegiatan ini merupakan kegiatan pengukuran geolistrik di lereng barat G. Merapi. Adapun tujuan dari
kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran
bawah bawah permukaan lereng barat G. Merapi.
Dengan mengetahui gambaran bawah permukaan
maka dapat menambah informasi mengenai struktur
geologi yang ada di lokasi tersebut sehingga interpretasi data akan lebih berkembang dengan melakukan
integrasi dengan metode atau hasil survei yang telah
dilakukan sebelumnya.
Hasil inversi menunjukkan adanya beberapa anomali yang berada di daerah penelitian, nilai resistivi-

Gambar. Peta kontur abl daerah penelitian

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2015

131

Gambar. Proses inversi data menggunakan leastsquare inversion

tas tinggi yang berwarna merah–merah tua (<6000
Ohm.m) terlihat pada meter 0 s/d meter 1200,
anomali tinggi ini diidentifikasi sebagai lava yang
melampar di atas lapisan piroklastik (warna hijau–
biru muda) yang berada di bawahnya yang memiliki nilai resistivitas sedang (500 Ohm.m s/d 1000
Ohm.m). Keberadaan lava di area tersebut tidak
semuanya melampar, akan tetapi ada juga lava yang
berasal dari hasil terobosan dari bawah. Hal ini dapat
dilihat pada meter ke 300 s/d meter ke 400, terlihat
adanya nilai anomali resistivitas tinggi yang berorientasi vertikal menembus lapisan piroklastik (warna
hijau–biru muda). Dominasi lava masif berada pada
meter 0 (sekitar stasiun klatakan) s/d meter ke 400
(sekitar bukit patuk).
Pada meter 800 s/d 1200 terlihat adanya perselingan
antara lapisan lava dengan lapisan piroklastik, lapisan
lava yang ada di meter ini tidak semasif lapisan lava
yang berada di meter sebelumnya. Hal ini terlihat
dari kenampakan anomali yang tidak menerus serta
nilai resistivitas yang lebih rendah dari lava yang ada
di meter sebelumnya namun lebih tinggi dari nilai
resistivitas lapisan piroklastik. Selain itu kemungkinan besar lapisan lava yang berada di meter 800 s/d
1200 ini sudah tidak segar atau lapuk, serta memiliki
banyak rekahan yang memungkinkan lewatnya air
d isela-sela rekahan tersebut. Hal ini didukung oleh
adanya anomali dengan nilai resistivitas yang sangat rendah (10 Ohm.m s/d 100 Ohm.m) pada meter tersebut pada kedalaman sekitar 50 meter yang
diindikasikan sebagai akuifer air yang berada pada
lapisan piroklastik. Anomali yang diidentifikasikan
sebagai akuifer tersebut juga ditemukan pada meter
ke 1400, 1600 dan meter ke 2000 dengan kedalaman
yang cukup bervariasi antara 60 meter s/d 80 meter
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dari permukaan tanah. Selain itu juga diindikasikan
adanya keberadaan struktur seperti sesar yang berada pada meter 200, 1200, 1400 dan meter 2000. Hal
ini tampak dari bentuk anomali yang memiliki orientasi vertikal dan adanya ketidakmenerusan litologi
dari meter sebelumnya, bisa karena terdapat sesar,
atau bisa juga hanya sebuah channel yang terisi oleh
lapisan piroklastik. Hal ini dapat dipastikan dengan
cara melakukan pengukuran yang fokus pada meter
tersebut dengan lintasan yang hampir sejajar dengan lintasan yang akan dikorelasikan. Jika anomali
tersebut menerus pada lintasan yang berbeda, maka
dapat memperkuat kemungkinan bahwa anomali
tersebut merupakan sesar. Hal ini juga sekaligus untuk meyakinkan apakah lava yang berada pada meter
ke 300 s/d 400 merupakan lava terobosan atau hasil
dari patahan.

Gambar. Proses akuisisi data di lapangan

18.4. Penyelidikan/survey Geokimia gunungapi di
Indonesia

nya secara periodik dapat digunakan sebagai salah
satu parameter aktivitas vulkanik G.Sibayak.

a. Survei Geokimia di Gunung Iyang Argopuro, Jawa
Timur

d. Gunung Lewotolo, Nusa Tenggara Timur

Penyelidikan Geokimia dan pengambilan sampel gas,
air, batu di Gunung Iyang Argopuro, Jawa Timur.
•

•

Solfatara di puncak bersuhu 84,9° C, suhu udara
rata-rata 16,6 oC dengan komposisi kimia gas terdiri dari H2O yang merupakan komponen utama
yaitu mencapai 76,59 %- 96,13 % mol, yang
diikuti gas CO2 sebesar 3,84 – 22,52% mol, gas
lainya adalah HCl, N2 dan O2.
Air dingin di Komplek gunung Iyang Argopuro
mempunyai kisaran suhu dari 13,3oC - 21,1oC,
pH lab mulai 6,87 - 8,26 (cenderung kearah
basa). Daya hantar listrik: 51,5 – 276. Berdasarkan anion dominan, air di kali Cicentor sebagai
air netral tipe campuran sulfat bikarbonat Dari
rasio Mg/Cl yang juga terlihat bahwa mata air
di Cisentor berasal dari sumber yang berbeda
dengan aliran sungai yang terdapat di sekitar G.
Iyang Argopuro .

Batuan umumnya Basalt-Andesit
b. Gunung Telaga Bodas, Jawa Barat

Penyelidikan Geokimia Gunung Lewotolo, NTT:
•

Seluruh Mata Air Panas merupakan tipe volcanic
waters dengan kadar SO4 yang tinggi. Khusus untuk Mata Air Panas Desa Lamawolo, perlu perhatian khusus karena mata air panas ini digunakan
warga sekitar untuk keperluan air minum.

•

Batuan di puncak Gunungapi Lewotolo merupakan jenis basaltic – andesit atau basaltic – trachy.

•

Ada dua tipe gas solfatara yaitu gas dengan konsentrasi CO2 dan SO2 tinggi. Dan tipe gas dengan
kandungan H2O yang tinggi. Yang cukup menarik
adalah terdeteksinya komponen Helium (He).
Gas lain yag terdetk adalah SO2, HCl.

e. Gunung Ciremei, Jawa Barat
Penyelidikan Geokimia G. Ciremei, Jawa Barat:
•

Kondisi kawah yang sangat berbahaya tidak memungkinkan untuk dilakukan pengambilan sampel gas di dasar kawah.

•

MAP Cipanas Sangkanhurip, Ciniru A, dan B termasuk dalam air tipe klorida yang berasal dari
reservoir dan diperkirakan berasal dari reservoir
yang sama. MAP Cilengkrang I dan II merupakan
air tipe campuran sulfat-klorida-bikarbonat.

•

Batuan hasil erupsi Gunung Ciremai memiliki kadar SiO2 antara 55-61% dan termasuk tipe basaltik-andesit hingga andesit.

Penyelidikan Geokimia dan pengambilan sampel gas,
air, batuan di Gunung Telaga Bodas, Jawa Barat:
•

G. Telaga Bodas merupakan gunungapi strato
yang memiliki tiga kawah yang saat ini terisi air
yang bersifat asam (pH) 2,4; berwarna hijau toska.

•

Geokimia gas vulkanik di dominasi oleh kadar gas
CO2 dengan kisaran antara 31,9 % mol - 71,22
% mol, selanjutnya diikuti oleh kadar air (H2O)
sebesar 15,92 % mol - 62,52 % mol; kadar H2S
antara 0,79 % mol -31,11 % mol. Batuan merupakan batuan andesit dengan kadar SiO2 antara
52,89 % berat hingga 64,24 % berat.

f. Gunung Batur, Bali
Penyelidikan Geokimia dan pengambilan sampel gas,
air, batu di Gunung Batur, Bali:
•

Sampel Gas G. Batur didominasi oleh gas CO2 dan
H2O

•

c. Survei Geokimia di Gunung Sibayak, Sumatera
Utara

MAP yang ada di sekitar G. Batur mempunyai
kandungan SiO2 yang lebih tinggi dibanding
dengan air sumur di pinggir danau.

Penyelidikan Geokimia dan pengambilan sampel gas,
air, batuan di Gunung Sibayak, Sumatera Utara:

g. Penyelidikan Geokimia di Gunung Guntur, Jawa
Barat

•

Penyelidikan Geokimia dan pengambilan sampel gas,
air, batu di Gunung Guntur, Jawa Barat:

•

Hasil analisis kimia gas solfatara dari kawah puncak G. Sibayak menunjukkan komposisinya didominasi oleh uap air (H2O) dengan konsentrasi
berkisar antara 96,44 – 97,30 % mol diikuti CO2
dan gas lainya.
Hasil analisis kimia MAP Pandan menunjukkan
air panas tipe campuran (SO4-CO2) dengan kandungan sebesar 3962,66 mg/L dan 2736,73 mg/L.
Pengambilan contoh kimia MAP Pandan dan aliran-

•

Gas vulkanik yang teremisikan dari fumarola
pada kawah –kawah Parukuyan, Japati, dan Geulis berwarna putih dengan tekanan sedang dan
tercium bau gas belerang. Komposisi kimia gasgas vulkanik komponen utamanya adalah H2O =
25,273 - 69,993 % mol; CO2 = 4,169 – 41,819 %
mol, NH3 = 0,111- 2,284 8 % mol, HCl = 0,006 –
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0,132 % mol, dan gas lainnya sangat kecil.
•

Air panas di sekitar G. Guntur mempunyai kisaran suhu 42,1 – 47,5 oC pH lab dari 7,4 hingga
8,6 (netral). Berdasarkan anion dominan, maka
mata air panas G. Guntur diklasifikasikan sebagai
air panas netral tipe campuran sulfat bikarbonat.

h.Penyelidikan Geokimia di GunungIjen, Jawa Timur
Penyelidikan Geokimia dan pengambilan sampel gas,
air, batu di Gunung Ijen Jawa Timur:
•

•

G. Ijen merupakan gununga strato yang memiliki
air danau kawah bersifat asam (pH) 0,17 yang
airnya berwarna hijau toska.komposisi isotop
stabil Oksigen-18 (180) dan Deutrium (2H) dari
G. Ijen dan sekitarnya berada pada garis air meteorik dan air yang terpengaruh oleh intrusi.
Gas vulkanik G. Ijen mempunyai komposisi yang
di dominasi oleh gas CO2 dengan kisaran antara
31,9 % mol - 71,22 % mol; air (H2O) antara 15,92
% mol - 62,52 % mol; H2S = 0,79 % mol - 31,11 %
mol, dan diikuti gas vulkanik lainnya dalam konsentrasi yang kecil.

mempunyai keasaman (pH) sebesar 4-6 dengantermperatur 22 - 30oC.
•

k. Penyelidikan Geokimia di Marapi, Sumatera Utara
Penyelidikan Geokimia dan pengambilan sampel gas,
air, batu di Gunung Marapi, Sumatera Utara:
•

Pada saat dilakukan penyelidikan, status G.
Marapi statusnya “Siaga”, oleh karena itu sampel
gas vulkanik di kawah tidak dapat dilakukan.

•

Penyelidikan air yang dilakukan di G. Marapi meliputi: 3 MAP, 1 Telaga, 12 MAD/AD/sungai. Air
tersebut mempunyai pH: 4 – 8. Nilai DHL dan TDS
yang tinggi dimiliki oleh MAP dengan nilai 2750 –
2790 dan 1830 - 1860.

l. Penyelidikan Geokimia di Gunung Merbabu, Jawa
Tengah
Pengambilan sampel dan penyelidikan geokimia di
sekitar Gunung Merbabu, Jawa Tengah:
•

G. Merbabu memiliki 5 kawah yaitu: K. Candradimuka, K. Sambernyawa, K. Kombang, K. Kendang, dan K. Rebab, hanya K. Candradimuka saja
yang masih aktif. Posisi Kawah Candradimuka
berada sebelum puncak Kentheng Songo. Manifestasi gas yang ada di kawah hanya sebatas
bubble (gelembung di air) dengan suhu rendah
sekitar 170 Celcius.

•

Penyelidikan air di G. Merbabu mempunyai
temperatur pada suhu ambient yaitu 15-22oC,
tidk ditemukan mata air panas. Dua air sumber
Merbabu mempunyai keasaman (pH) yang rendah, sebesar 3, sedangkan air yang lainnya bersifat netral (pH=5-6).

i. Penyelidikan Geokimia di Gunung Sundoro, Jawa
Tengah
Penyelidikan Geokimia dan pengambilan sampel gas,
air, batu di Gunung Sundoro, Jawa Tengah:
•

•

air disekitar G. Sundoro bersifat netral dan sedikit
basa yaitu dengan pH antara 7,61 hingga 8,94.
pH yang melebihi batas ambang layak minum
adalah sampel MAP Ciwadas dengan pH sebesar
8,94. pH terendah tercatat di MAD Cikatak dan
tertinggi di MAP Ciwadas. Kadar besi (Fe) dan
aluminium (Al) tidak terdeteksi di semua sampel
air, kandungan anion sangat rendah dibanding
dengan air yang layak minum.
Komposisi gas dari kawah Jolotundo didominasi
oleh H2O. Tingginya N2 dan O2 mengindikasikan adanya kontaminasi, komposisi berikutnya
adalah CO2, serta gas-gas vulkanik lainnya seperti, H2S, SO2, HCl, HF, NH3pada konsentrasi yang
kecil. Suhu fumarole sebesar 86,6oC.

m. Penyelidikan Geokimia di Gunung Papandayan,
Jawa Barat
Penyelidikan Geokimia dan pengambilan sampel gas,
air, batu di G. Papandayan, Jawa Barat:
•

G. Papandayan mempunyai 5 kawah di puncak
yaitu: K. Nanglak, K. Emas, K. Baladagama, K.
Welirang, dan K. Baru. Semua kawah tersebut
menghembuskan solfatara/fumarole, namun
sampling K. Baru tidak bisa dilakukan, karena posisi hembusan gas tidak dapat terjangkau. Komponen utama gas vulkanik adalah H2O, tetapi
konsentrasi gas dari masing-masing kawah tersebut berbeda.

•

Penyelidikan air di G. Papandayan dilakukan pada
7 MAP, 1 air danau kawah, 2 MAP dan sungai.
Temperatur MAP berkisar 28 – 89 oC dengan ke-

j. Penyelidikan Pendahuluan Geokimia di GunungTandikat, Sumatera Barat
Penyelidikan Geokimia dan pengambilan sampel gas,
air, batu di Gunung Tandikat, Sumatera Barat:
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•

Kawah G. Tandikat memiliki diameter ±340m dan
kedalaman ± 65 meter dan terdapat beberapa titik solfatara dengan temperatur 88-920C.

•

Penyelidikan air yang ada disekitar G. Tandikat
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Batuan G. Tandikat umumnya bersifat andesitik
dengan SiO2 55-62%.

karbondioksida (CO2) sampai dengan 16 % vol.
dan sisanya adalah udara. Gas tersebut tidak
mengandung gas hidrokarbon lainnya, merupakan gas biogenic.

asaman yang bervariasi, MAP pH = 1 – 7, danau
kawah pH=3, MAD pH=6 dan air sungai pH=3,8.
•

Secara makroskopis batuan G. Papandayan
merupakan batuan andesit.

n. Penyelidikan Geokimia di Semburan Lumpur Pekalongan, Jawa Tengah (tanggap Darurat).
Penyelidikan Geokimia dan pengambilan sampel gas,
air semburan lumpur di Pekalonga, Jawa Tengah:
•

•

Komposisi air bor mempunyai nilai konsentrasi
klorida (Cl) dan sodium (Na), yang tinggi yang
menunjukkan air rawa atau air laut, yang mempunyai komposisi yang berbeda dengan air sumur penduduk.

Semburan gas Pekalongan komponen utamanya
adalah gas metana (CH4) dengan konsentrasi
sekitar 90% vol., gas tersebut mengandung gas
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Bab 19

Mitigasi Bencana Gempabumi dan Tsunami

Pada tahun 2015, kejadian gempabumi merusak terjadi sebanyak 6 (enam) kali. Berikut adalah data kejadian
gempabumi merusak tahun 2015:
Tabel. Kejadian Gempabumi Merusak Tahun 2015
No

Koordinat (o)
Lat
Lon

Lokasi

Tanggal

1.

Madiun,
Jawa
Timur

25 Juni
2015

7,73o
LS

2.

Memberamo
Raya,
Papua

28 Juli
2015

3.

Sorong,
Papua
Barat

H (km)

Mag

111,69o
BT

10 km

4,2 SR

2.87° LS

138.53°
BT

49 km

7,2 SR

24 September
2015

0,59° LS

131,27°BT

10 km

6,8 SR

4.

Kabupaten Alor,
NTT

4 November
2015

8.20° LS

124.94°
BT

10 km

6,2 SR

5.

Halmahera
Barat,
Maluku
Utara

20 November
2015

1.1° LU

127.45°
BT

(swarm)

4,8 SR

6.

Tarakan,
Kalimantan
Utara

21 Desember
2015

3.61° LU

117.67°
BT

10 Km

6,1 SR

Dampak
• Intensitas gempabumi II-VI MMI.
• 30 rumah rusak sedang dan 27 rumah rusak ringan
di Dusun Pohulung, Madiun.
• Retakan tanah di beberapa tempat di Dusun
Pohulung, Madiun
• Dua rumah rusak ringan, satu rumah rusak berat,
satu gudang swasta rusak ringan, satu rumah sakit
bergerak rusak ringan, terjadi pergeseran tanah
sepanjang sekitar 50 meter, dan satu orang hilang
(hanyut di sungai)
• Intensitas gempabumi VI MMI.
• Di Kota Sorong: 40 orang luka ringan, 3 orang luka
sedang, 2 orang luka berat. 260 bangunan rusak,
dan ada retakan tanah sepanjang 10 meter.
• Di Kabupaten Sorong: 6 orang luka ringan, 15
orang luka berat. 484 bangunan rusak berat, 334
bangunan rusak ringan. Terjadi retakan tanah
sepanjang 3-10 meter di Kelurahan Warmon dan
2-10 meter di Kelurahan Makbon
• Di Kabupaten Raja Ampat: 1 orang terluka, 20
bangunan rusak berat, 18 bangunan rusak sedang,
dan 129 bangunan rusak ringan.
• Intensitas gempabumi VI MMI.
• Kerusakan pada lebih dari 1093 rumah di
Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur
Laut, Kecamatan Lembur, Kecamatan Atu dan
Kecamatan Teluk Mutiara.
• Mayoritas kerusakan rumah, sekitar 936 rumah
rusak diantaranya terletak di Kecamatan Alor
Timur
• Retakan-retakan tanah, pergeseran di beberapa
jembatan serta longsor juga muncul di banyak
area yang berjarak tidak begitu jauh dari episenter
gempabumi.
• Tercatat satu orang mengalami luka ringan dan dua
warga mengalami luka berat
• 934 rumah rusak dan mengakibatkan sekitar 9.610
warga mengungsi
• Tidak ada korban jiwa maupun luka
• Terdapat beberapa rekahan di daerah Galala
dan Guaeria yang secara garis besar berorientasi
N330°E hingga N355°E
• 2 rumah rusak berat di Kelurahan Selumit, 4 rumah
rusak di Kelurahan Juata Kerikil, 1 rumah yang
tengah dibangun mengalami kerusakan parah
Kelurahan Juata Laut terdapat
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19. 1. Tanggap Darurat Gempabumi
Pada tahun 2015, kegiatan tanggap darurat dilaksanakan di 4 (empat) lokasi seperti tercantum di tabel di bawah ini.
Tabel. Lokasi Tanggap Darurat Gempabumi Tahun 2015
No

Lokasi

1.

Madiun, Jawa Timur

2.

Sorong, Papua

3.

Alor, NTT

4.

Ternate, Sulawesi Utara

Waktu Pelaksanaan
27 Juni - 3 Juli
19 - 26 September
5 -11 November
24 - 30 November

Gambar. Distribusi kerusakan akibat gempabumi Yogyakarta 26
Mei 2006 (kiri) dan klasifikasi tanah hasil pengukuran MASW di
Klaten (kanan)

19. 3. Penyelidikan Mikrozonasi Gempabumi

Gambar. Peta Intensitas Gempabumi Sorong (kiri) dan Dampak
Gempabumi Sorong (kanan)

19. 2. Paska Bencana Gempabumi dan Tsunami
Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data kegempaan maupun
analisis mengenai penyebab dan efek goncangan
gempabumi dilihat dari aspek geologi (batuan, struktur, morfologi) serta kemungkinan ditemukan potensi sumber gempa bumi di daerah tersebut. Paska
bencana gempabumi dan tsunami untuk tahun 2015
dilaksanakan di 7 lokasi pada tabel dibawah ini.
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Kegiatan
Paska Bencana Gempabumi
Paska Bencana Gempabumi
Paska Bencana Gempabumi
Paska Bencana Gempabumi
Paska Bencana Tsunami
Paska Bencana Gempabumi
Paska Bencana Gempabumi

Salah satu cara untuk menurunkan risiko apabila terjadi gempa bumi adalah informasi yang akurat mengenai karakter wilayah berkaitan dengan dampak
akibat gempa bumi. Penyelidikan mikrozonasi akan
memberikan informasi kawasan peka getaran dan
potensi kerusakan akibat goncangan gempa bumi.
Setiap area memiliki karakter sendiri dalam merespon dan memodifikasi getaran yang mengenainya
dimana akan memberikan efek kerusakan yang berbeda pada area tersebut. Perbedaan kemampuan
dalam memodifikasi getaran ditentukan oleh sifat
fisis lapisan permukaan suatu daerah. Kegiatan penyelidikan mikrozonasi gempabumi di tahun 2015
dilaksanakan di 5 lokasi.

Lokasi
Maos, Jawa Tengah
Banjarnegara, Jawa Tengah
Bantul, DIY
Klaten, Jawa Tengah
Kebumen, Jawa Tengah
Jepara, Jawa Tengah
Madiun, Jawa Timur
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Waktu Pelaksanaan
18 - 25 Juni
18 - 25 Juni
25 Juni - 2 Juli
25 Juni - 2 Juli
2 - 9 Juli
26 November - 3 Desember
11 - 18 Desember

No

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

1.

Kupang, NTT

17 Februari - 6 Maret

2.

Singaraja, Bali

3.

Biak, Papua

4.

Majalengka, Jawa Barat

7 - 24 September

5.

Bangka Tengah

10 - 27 November

11 - 28 Maret
29 April - 16 Mei

Gambar. Akuisisi data MASW (kiri) dan Peta Periode Dominan
Kota Singaraja, Bali (kanan)

19. 4. Penyelidikan Endapan Tsunami
Salah satu parameter yang penting dalam upaya
mitigasi tsunami adalah mengidentifikasi endapan
tsunami (tsunamiites). Endapan tsunami merupakan
akumulasi dari tsunami baik yang berasal dari laut
dalam, daerah sekitar pantai, dan material landaan
tsunami yang terendapkan di suatu tempat. Identifikasi endapan tsunami merupakan hal penting untuk
mengidentifikasi pernah terjadinya tsunami di suatu
daerah, dan untuk memperkirakan besaran karakteristik tsunami yang pernah terjadi. Data ini diperlukan
untuk menyusun Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami (KRBT). Pada tahun 2015 penyelidikan endapan
tsunami dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi.
No

Lokasi

1.

Toli-toli

2.

Tasikmalaya

3.

Sumba

Waktu Pelaksanaan
7 - 23 April
8 - 24 Agustus
6 - 22 November

Gambar. Puing – puing bangunan sisa kejadian tsunami tahun
1996 (kiri) dan Endapan tsunami tahun 1996 teridentifikasi di
lokasi 6, Pulau Lingayan (kanan)

19. 5. Pemetaan Kawasan Rawan Bencana (KRB)
19. 5.1 Pemetaan KRB Gempabumi
Kegiatan pemetaan KRB Gempabumi pada tahun
2015 dilaksanakan di 5 (lima) lokasi di seluruh Indonesia.
No

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

1.

Kabupaten Solok

17 Februari - 6 Maret

2.

Kabupaten Pidie

29 April - 16 Mei

3.

Kabupaten Alor

29 April - 16 Mei

4

Kabupaten Kuningan

14 Agustus-10 Sept

5

Kabupaten Nabire

13 – 30 Oktober
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Gambar. Pengukuran Topografi (kiri) dan Peta KRB Tsunami
wilayah Polewali Mandar (kanan)

19.6. Evaluasi Risiko Bencana Gempabumi dan Tsunami

140

1.

Polewali Mandar

12 - 28 Maret

2.

Purworejo, Jateng

11 - 28 September

3.

Nias, Sumut

15 - 31 Oktober
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Target

Realisasi

Capaian
Kegiatan

Lokasi
Kegiatan
Kab. Cianjur,
Jawa Barat
Kab. Aceh Besar

Evaluasi Risiko Bencana Tsunami pada tahun 2015 dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu:

E v a l u - Lapo- 2
asi Risiko r a n
Bencana d a n
Tsunami
Peta

Lokasi
Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

100 %

Capaian
Kegiatan

Lokasi

2

Realisasi

No

2

Target

Kegiatan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Tsunami dimaksudkan untuk memetakan karakteristik
pantai, mengukur elevasi dan mengestimasi potensi bahaya tsunami di suatu wilayah. Tujuan dari
kegiatan ini adalah untuk membuat peta Kawasan
Rawan Bencana (KRB) Tsunami suatu wilayah. Pada
tahun 2015, kegiatan pemetaan KRB Tsunami dilaksanakan di 3 lokasi, diantaranya:

Laporan
dan
Peta

Satuan

19. 5.2 Pemetaan KRB Tsunami

Evaluasi Risiko
Bencana
Gempabumi

Kegiatan

Gambar. Peta percepatan spektra 0.3 detik (kiri) dan Peta KRB
Gempabumi di Kabupaten Pidie (kanan)

Satuan

Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Risiko Bencana Gempa Bumi pada
tahun 2015 dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu:

2

100 %

Kab.
Lebak,
Banten
Kab.
Klungkung, Bali

Evaluasi Risiko Bencana Gempabumi Cianjur, Jawa
Barat
Zonasi risikogempa bumi Kabupaten Cianjur menggambarkan tingkatan risiko yang dibagi dalam beberapa zona atau kawasan. Dalam menentukan zonasi risiko gempa bumi di wilayah Kabupaten Cianjur
digunakan data dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2014), Bakosurtanal (Peta
Digital Rupa Bumi), hasil pengamatan lapangan meliputi struktur, jenis batuan, geomorfologi, topografi,
kemiringan lereng, tata guna lahan dan Kawasan
Rawan Bencana serta pembagian kuisioner untuk
mengetahui tingkat kapasitas masyarakat dalam kebencanaan.
Peta zonasi risiko gempa bumi Kabupaten Cianjur
merupakan peta yang menunjukan tingkatan zonasi
risiko objek bencana terhadap potensi ancaman bahaya gempa bumi. Peta zona risiko gempa bumi Kabupaten Cianjur diperoleh dengan menggabungkan
parameter yang menunjukan antara elemen bahaya,
elemen kerentanan dan elemen pengurangan risiko
yaitu elemen kapasitas.
Berdasarkan beberapa parameter tersebut di atas,
daerah Kabupaten Cianjur dapat dibagi dalam tiga
(3) tingkatan zona, yaitu Zona Risiko Gempabumi
Tinggi, Zona Risiko Gempabumi Menengah dan Zona
Risiko Gempabumi Rendah.

Foto Daerah dengan zona Risiko Tinggi berupa pusat perdagangan dan Permukiman.

Foto Daerah pemukiman yang berada pada KRB Gempa Bumi
Menengah.

Foto Daerah dengan zona risiko rendah berupa sawah dan
perkebunan.
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Evaluasi Risiko Bencana Tsunami Lebak, Banten
Kecamatan Wanasalam dan Kecamatan Malingping
mempunyai nilai risiko yang tinggi. Peta bahaya yang
diwakili oleh peta kawasan rawan bencana tsunami,
wilayah tersebut mempunyai tingkat bahaya yang
tinggi. Tingkat kapasitas masyarakat terutama di Wanasalam walau di wilayah tersebut terdapat stasiun
pemantauan untuk gelombang.
Di wilayah kecamatan Malingping dari nilai pembobotan kerentanan yang cukup tinggi sehingga termasuk dalam zona risiko tinggi. Masih adanya akses
jalan yang tidak terlalu bagus dan respon masyarakat
di elemen kapasitas terutama sistem peringatan dini
dan pengetahuan kebencanaan yang masuk klasifikasi sedang. Sementara daerah Malingping merupakan
salah satu tujuan wisata dan banyak terdapat fasilitas yang memberikan kemudahan bagi wisatawan.

Foto Kawasan Pantai di kecamatan Cihara yang termasuk dalam
zona risiko menengah.

Sebagian kecamatan Wanasalam, Malingping. Kecamatan Cihara dan Panggarangan serta sebagian kecamatan Bayah. Faktor dari kerentanan yang kecil dan
nilai kapasitas yang besar menjadikan kawasan ini
lebih rendah tingkatannya dengan zona risiko tinggi.
Sementara bagian Timur dari wilayah penyelidikan
meliputi kecamatan Panggarangan, sebagian Bayah,
sebagian Cilograng merupakan wilayah yang termasuk dalam zona risiko rendah.
Salah satu pembangunan infrastruktur di Bayah yang termasuk
zona risiko tsunami rendah karena morfologi pantai teluk.

Foto Pantai yang berhadapan langsung dengan laut lepas di Wanasalam termasuk Zona Risiko Tinggi
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Bab 20

Mitigasi Bencana Gerakan Tanah

20.1. Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah
Pada tahun 2015, kegiatan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah dilakukan di 6 lokasi yaitu Pulau SeramMaluku, Solok Selatan-Sumbar, Lubuklinggau-Sumsel, Aceh Tengah-Aceh, Bima-NTB dan Minahasa TenggaraSulut.

Gambar Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Minahasa Tenggara dan sekitarnya
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•

•

•
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Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah. Zona ini juga dijumpai dibagian utara daerah pemetaan di daerah pedataran yang dimanfaatkan sebagai pusat permukiman, meliputi
wilayah Silian, Tombatu, Tababo, Belang, Nalompar, Minanga, Bentenan, Ratatotok, dan Buyat.
Luas penyebarannya mencapai 59,583 Km2 atau
8,4 % dari seluruh daerah pemetaan.
Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah. Zona
ini mempunyai penyebaran terutama di bagian
tengah menyebar ke arah timur daerah pemetaan, yaitu di sekitar Ranoketang Atas, Tombatu,
Silian, Malompar, LiwutungMundung, Kuyangga,
Poniki, Ratahan, Rasi, sebagian Wiau, Sompini,
Bentenan, Tatengesan, Lowu, sebagian Tembelang, Tonsawang. Di bagian barat daaya menyebar di daerah Erpak dan sebagian Ratatotok.
Zona ini memiliki luas penyebaran mencapai
213,502 Km2 atau 29,94 % dari seluruh daerah
pemetaan.
Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah.
Zona ini terutama terdapat di bagian barat dengan penyebaran berarah barat laut – barat daya
yang meliputi Dungusan, Ranoako, Kalait, Dungusan Solasang, Dungusan Bokason, tengah
dan baratdaya daerah pemetaan, yaitu di sekitar
Batusasak, Lemo, Kuala Totok, Dungusan Surat,
Dungusan Rantai, Kalewongko, Lomengi, Suhuyon, Mangkit, Basaan. Di sebelah utara zona ini
menempati wilayah sekitar Dungusan Kelewang,
Pangu, sebagian Ratahan, Tosuraya, Rasi, Maulit.
Sedangkan di sebelah timur di antaranya di daerah Wongkai, Wiau, dan Wioi. Zona Kerentanan
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Gerakan Tanah Menengah di Kabupaten Minahasa Tenggara meliputi area dengan luas 401,427
Km2 atau 56,30 % dari seluruh daerah pemetaan.
•

Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi. Penyebaran zona ini terdapat di bagian utara tepatnya
di timur laut daerah pemetaan yaitu di sekitar
Kuntung Potong, Kuntung Manimporok, Pangu,
Wongkai, Kolatin dan Kelewang. Di bagian barat
zona ini terdapat di daerah Ranoako, Toyang,
Dungusan, Kelewongko, Mokowatak, Tilawat,
Dungusan Rantal, Gunung Hais, Gunung Alason,
Maaya. Di bagian tengah menempati daerah
Dungusan Bokason, Solasang, Amburumalad,
sedangkan di timur terdapat di sekitar Woi. Luas
penyebaran Zona Kerentanan Gerakan tanah
Tinggi meliputi 38,543 Km2 atau 5,41 % dari seluruh daerah pemetaan.

20.2. Pemantauan Gerakan Tanah
Pemantauan gerakan tanah ini dimaksudkan untuk
mengetahui tingkat perkembangan gerakan tanah,
laju pergerakan dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh gerakan tanah tersebut. Hasil pemantauan
diharapkan dapat memberikan gambaran (informasi)
dan acuan bagi Pemerintah Daerah setempat maupun instansi terkait mengenai kondisi gerakan tanah
di daerah tersebut dan upaya penanggulangannya.
Pada tahun 2015, kegiatan Pemantauan Gerakan
Tanah dilakukan di Kab. Sumedang-Jawa Barat dan
Jalur Jalan Ciamis-Banjar. Pemantauan dilaksanakan
dalam 2 frekuensi untuk setiap lokasi.

Berdasarkan data gerakan tanah daerah pada jalur ini
sebenarnya sudah sering terjadi gerakan tanah sejak
tahun 2002, tahun 2009 dan bulan Mei 2010 jalur ini
juga mengalami gerakan tanah. Sedangkan berdasarkan hasil penyelidikan lapangan bahwa didaerah ini
mengalami deformasi/pergerakan baik pada cantilever maupun pada lereng. Patok ukur yang berlokasi
di Cantilever Cadas Pangeran, yaitu PTK1, PTK2 dan
PTK3, mengalami pergeseran horizontal ke arah lembah (barat dan timur) dengan nilai 1,8 cm hingga 29
cm . Patok ukur tersebut turun dengan nilai antara 1,3
cm hingga 8,3 cm. Patok ukur yang berlokasi di kebun
(di Jalan Cadas Pangeran) mengalami pergeseran horizontal ke arah jalan (tenggara dan barat laut) dengan
nilai antara 1,8 cm hingga 2,2 m. Patok ukur tersebut
naik dengan nilai masing-masing 3 cm hingga 1,37 m.
20.3. Penyelidikan Potensi Debris Flow
Pada 2015, Penyelidikan Potensi Debris Flow/Banjir
Bandang dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Daerah
Kabupaten Cilacap-Jawa Tengah dan di Solok-Sumbar.
Berdasarkan dari hasil analisis dan pemodelan banjir
bandang yang dilakukan, maka daerah-daerah yang
akan terdampak apabila terjadi banjir bandang di
wilayah tersebut dari hulu ke hilir akan melewati aliran beberapa anak sungai (wilayah DAS Cijalu) yang
meliputi wilayah: Desa Jambu, Sadahayu, Cigintung ,
Desa Salebu, Desa Sepatnunggal, Desa Bener, Desa
Cibeunying dan Desa Jenang.

Gambar (a) kenampakan longsoran bahan rombakan sekala kecil
yang banyak terjadi pada lereng daerah aliran sungai. (b) kondisi
aliran sungai Cijalu di daerah sekitar Kota Majenang, jika terjadi
Banjir bandang berpotensi meluap di daerah sekitarnya.

20.4. Penelitian Gerakan Tanah
Pada tahun 2015, kegiatan Penelitian Gerakan Tanah
dilakukan di dua lokasi yaitu di Kab. Majalengka-Jawa
Barat dan Banjarnegara-Jawa Tengah.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, pengujian
sampel tanah, interpretasi peta, dan analisis hasil
pengukuran geolistrik dapat disimpulkan sebagai
berikut: Gerakan tanah dengan dampak yang besar
telah terjadi di Kec. Malausma, Kabupaten Majalengka pada hari Senin tanggal 15 April 2013. Jenis gerakan tanahnya adalah tipe rayapan dengan pergerakan lambat tetapi menimbulkan dampak kerusakan
yang besar. Hasil pengukuran geolistrik menunjukkan
kedalaman bidang gelincir berada pada kedalaman
antara 10 meter sampai lebih dari 16 meter. Terdapat
keterkaitan antara kondisi bawah permukaan yang
diperlihatkan oleh nilai resistivitas pada pengukuran
geolisttrik dengan pola retakan, nendatan, dan kerusakan pada bangunan.
Penelitian Pengaruh Struktur Geologi terhadap
Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat.

Gambar (a) Persiapan pengukuran dan penentuan lintasan geolistrik. (b) Proses pengambilan data geofisika di lokasi penelitian.

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2015

145

Mengacu kepada peta indeks
bahaya yang dipublikasi Badan
Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB), Kabupaten Majalengka berada pada indeks
rawan bencana 111 pada Kelas Rawan Tinggi dan masuk
rangking Nasional 16 terhadap
potensi ancaman bahaya gerakan tanah. Potensi bahaya
gerakan tanah di Kabupaten
Majalengka dapat menjadi
semakin tinggi dengan kehadiran Sesar Baribis sebagai salah
sesar regional Jawa Barat dan
struktur geologi lainnya di kawasan rawan bencan gerakan
tanah. Struktur geologi sebagai representasi terjadinya
gerakan litosfir menjadikan
batuan penyusun di suatu kawasan menjadi labil dan mudah bergerak sehingga meningkatkan kerentanan untuk
terjadinya gerakan tanah.
Penelitian hubungan struktur
geologi terhadap kerentanan
gerakan tanah dimaksudkan
sebagai suatu analisis hubungan antar variabel sebagai gejala empiris yang mengontrol
terjadinya gerakan tanah di
wilayah Kabupaten Majalengka sehingga tingkat kerentanan gerakan tanah dapat diindentifikasi.
Analisis citra Landsat dan digital terrain model (DTM) memperlihatkan pola kelurusan
topografi sebagai representasi
struktur geologi di Kabupaten
Majalengka.
Arah bentangan dominan struktur geologi
adalah relatif barat – timur
dan barat laut – tenggara. Kawasan yang berada pada bentangan struktur geologi membentuk kelurusan topografi
dengan gawir atau tebing yang
curam. Gawir atau tebing yang
curam merupakan zona rentan
gerakan tanah tinggi karena
kondisi batuan yang tidak stabil sehingga memungkinkan
terjadi proses gerakan tanah.
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Distribusi dan bentangan struktur geologi di Kabupaten Majalengka

Perbukitan dengan tebingcuram dengan triangular facet sebagai indikasi struktur geologi
di Desa Bantarujeg
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20.7. Peringatan Dini Gerakan Tanah

20.8. Penyelidikan Tanggap Darurat Gerakan Tanah

Pada tahun 2015, kegiatan Peringatan dini gerakan
tanah dilakukan di 10 lokasi yaitu Garut-Jawa Barat,
Wonosobo-Jawa Tengah, Batang-Jawa Tengah, Garut-Jawa Barat, Donggala-Sulawesi Tengah, Balikpapan-Kalimantan Timur, Toli-toli-Sulawesi Tengah,
Majalengka-Jawa Barat, Bali dan Riau.

Pada tahun 2015, kegiatan penyelidikan tanggap
darurat gerakan tanah dilakukan di 37 lokasi yaitu
Kab. Pekalongan, Kab. Tasikmalaya, Kab. Cianjur,
Kab. Bandung Barat, Kab. Kuningan, Kab. Sukabumi,
Kab. Magelang, Kab. Sumedang, Kab. Kebumen, Kab.
Cianjur, Kab. Karanganyar, Kota Banjar, Kab. Bandung, Kab. Kediri, Kab. Karanganyar, Kab. Sukabumi,
Kab. Cianjur, Kab. Sumedang, Kab. Ponorogo, Kab.
Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Sukabumi. Kab. Sleman,
Kab. Karanganyar, Kab. Magelang, Kab. Cianjur, Kab.
Gunungkidul, Kota Banjar, Kab. Bandung, Kab. Bogor,
Kab. Bandung Barat, Kab. Pasaman, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Banjarnegara, Kab. Bogor, Kab.
Lombok Barat dan Bandung Barat.

a

b

Gambar (a) Kondisi Dusun Sigemplong, Desa Pranten, Kec.
Bawang terletak pada daerah perbukitan yang terjal. (b) Nampak adanya retakan pada tembok rumah akibat gempa bumi
Dieng tahun 2013.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, jenis gerakan tanah adalah longsoran bahan rombakan dengan arah N 257° E. Hasil pengukuran secara langsung
di lapangan menggunakan peralatan distomat/ dekstometer panjang gerakan tanah sekitar 1002 m, dan
lebar bervariasi antara 183 m s/d 207 m, dan terdapat material longsoran yang masih menggantung
di atas. Tinggi gawir utama pada bagian bawah mahkota gerakan tanah diukur dari jalan disamping pipa
PLTP PT. Star Energy adalah 59 m.

a

a

b

b

Gambar (a) Pada latar belakang nampak gerakan tanah terjadi
pada tahun 1994 dan minumbulkan banjir bandang. (b) Kondisi
daerah penyelidikan berdasarkan hasil pemotretan dari udara
dengan menggunakan drone.

Gambar (a) Gerakan tanah jenis longsoran bahan rombakan
terjadi pada lereng atas jalur pipa PLTP PT. Star Energy.
Terlihat pipa tersebut putus dan terseret dari tempat asal.
(b) Permukiman Kampung Cibitung yang tertimpa material
longsoran bahan rombakan.
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20.9. Penyelidikan Pasca bencana Gerakan Tanah
Pada tahun 2015, kegiatan penyelidikan pasca bencana gerakan tanah dilakukan di 20 lokasi yaitu Kab.
Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga,
Kab. Bandung, Kab. Banjarnegara, Kab. Agam, Kab.
Sumedang, Kab. Bandung, Kab. Bima, Kab. Karanganyar, Kab. Sanggau, Kab. Bolaang Mongondow, Kab.
Bandung, Kab. Nganjuk, Pulau Buru, Kab. Bogor, Kab.
Bogor, Kab. Kediri, Kab. Banjarnegara, Kota Padang
Sidempuan.
Berdasarkan pengukuran tracking GPS luas daerah
rencana relokasi Total adalah ± 9.323 m2, dengan
rincian luas tanah bengkok ± 5.111 m2 dan luas tanah
milik ± 4.212 m2. Pengukuran ini menggunakan GPS
Handheld dengan ketelitian horizontal 5-15 m per titik. Total titik pengukuran tracking ini berjumlah 14
titik. Daerah ini cukup leluasa untuk merelokasikan
pemukiman yang terkena gerakan tanah dari Kampung Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Berdasarkan pengamatan lapangan bagian
atas merupakan batuan Gunungapi dan secara tidak
selaras dibawahnya terdapat batu lempung/ napal,
nampak berlapis yang tidak searah dengan kemiringan lereng daerah rencana relokasi dan dengan kemiringan yang landai sehingga daerahnya tidak mudah terjadi gerakan tanah.

Evaluasi Risiko Bencana Gerakan Tanah Kotamobagu, Sulawesi Utara
Kota Katamobagu secara geografis terletak pada
koordinat 123o 40’ 00” sampai 124o 30’ 00” BT dan
1o00 ‘ 00” – 0 o 32’ 00” LU. Bencana alam tanah longsor telah sering terjadi di daerah Kotamobagu dan
sekitarnya, Provinsi Sulawesi Utara.
Analisis risiko bencana gerakan tanah dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko suatu objek bencana di
dalam zona kerentanan gerakan tanah. Hasil analisis
ini digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang
wilayah di daerah gunungapi dan dapat direvisi sesuai dengan potensi risiko serta perkembangan daerah tersebut. Kriteria untuk menentukan risiko bencana gerakan tanah didasarkan pada analisis bahaya
di dalam kawasan rawan bencana gerakan tanah,
kerentanan dan kapasitas yang menyertainya.
Zona Risiko Bencana Gerakan Tanah Daerah Kotamobagu dan sekitarnya dibagi menjadi : Sekitar 5 % dari
daerah penyelidikan termasuk ke dalam Zona Risiko
Bencana Gerakan Tanah Tinggi; Sekitar 84 % dari luas
daerah penyelidikan termasuk ke dalam Zona Risiko
Bencana Gerakan Tanah Rendah; dan Zona Risiko
Bencana gerakan Tanah Sangat Rendah ini luasnya
sekitar 10% dari seluruh luas daerah penyelidikan.

b

Gambar 6. (a) Daerah rencana relokasi berkemiringan landai
yaitu antara 5 - 8° dan cukup leluasa untuk rencana relokasi untuk korban gerakan tanah Karangkobar. (b) Akses jalan ke daerah
rencana relokasi sudah terdapat jalan beton dengan lebar 2 m
dan bagian kanan adalah lahan untuk rencana relokasi.
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Foto Jalan raya di daerah Inebonto yang merupakan daerah
risiko tingggi terhadap gerakan tanah.

Bab 21

Teknologi Kebencanaan Geologi

Untuk teknologi kebencanaan geologi, Badan Geologi
pada tahun 2015 telah memasang 4 stasiun seismik,
1 stasiun deformasi tilt di 4 gunungapi baru, yakni G.
Kie Besi, G. Colo, G. Sangeangapi dan G. Lewotobi.
Pemasangan stasiun seismik dilakukan untuk menjadikan jumlah stasiun pemantauan seismik di setiap

gunungapi tersebut minimal berjumlah 4 stasiun. Di
samping itu juga terpasangnya stasiun pemantauan
gerakan tanah di 10 titik lokasi. Adapun hasil kegiatan instalasi stasiun pemantauan gunungapi dan
gerakan tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. Lokasi dan Jenis Stasiun Pemantaun Gunungapi Terpasang
No

Gunungapi

1

Colo

2

Kie Besi

3

Sangeangapi

4

Lewotobi

Stasiun Terpasang
St. Seismik : 2 stasiun.
St. Tiltmeter : 1 stasiun
St. Penerima data ; 1 stasiun
St. Seismik : 3 stasiun.
St. Tiltmeter : 1 stasiun
St. Penerima data ; 1 stasiun
St. Seismik : 1 stasiun.
St. Tiltmeter : 1 stasiun
St. Penerima data ; 1 stasiun

Keterangan
Jenis data Analog
Jenis data Digital
Jenis data Digital

St. Seismik : 1 stasiun.
St. Tiltmeter : 1 stasiun
St. Repeater : 1 stasiun
St. Penerima data ; 1 stasiun

Jenis data Digital

Tabel. Lokasi dan Jenis Stasiun Pemantaun Gerakan Tanah Terpasang
No

Gerakan Tanah

Stasiun Terpasang

Keterangan

1

Kabupaten Cilacap, Jawa
Tengah

St. Pengirim data : 6 stasiun.
St. Penerima data : 3 stasiu

Transmisi data Sistem
HSDPA

2

Kabupaten Brebes, Jawa
Tengah

St. Pengirim data : 7 stasiun.
St. Penerima data : 4 stasiun

Transmisi data Sistem
HSDPA

3

Kabupaten Majalengka, Jawa
Barat

St. Pengirim data : 4 stasiun.
St. Penerima data : 4 stasiun

Transmisi data Sistem
HSDPA
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Di samping itu ada beberapa kegiatan yang lain sebagai berikut:
1. Reinstalasi Stasiun Pemantau Lahar di Gunung
Kelud, Jawa Timur
Hasil kegiatan ini menyatakan antara lain bahwa:
•

Stasiun Sumberasri mengalami kerusakan yang
cukup parah, sehingga dilakukan penggantian
pada sistem akuisisi data seismik, sensor geophone dan sistem transmisi. Kamera yang rusak
dibawa kembali ke kantor BPPTKG dan dikembalikan kepada pihak BMN.

•

Stasiun Lahar Pulo masih beroperasi dengan baik,
hanya saja peru dilakukan penggantian sistem
akuisisi data seismik dan sensor geophone.

•

Software akuisisi dan database data seismik di
sistem penerima telah diperbaharui degan versi
terbaru.

•

Setelah diakukan penggantian dan optimalisasi,
data seismik dari kedua stasiun dapat diterima
dengan baik di Pos PGA Kelud.

Berikut ini adalah hasil rekaman data seismik dari
kedua stasiun pemantau lahar:
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2. Perbaikan Stasiun Monitoring Gerakan Tanah
Desa Tieng di Wonosobo, Jawa Tengah
Kondisi peralatan pada stasiun monitoring gerakan
tanah Tieng masih cukup baik, hanya perlu dibersihkan dan dilakukan perawatan, serta penggantian
komponen yang rusak.

Stasiun Pemantau Gerakan Tanah Tieng setelah selesai dipasang.

3. Survei Pendahuluan untuk Pengembangan Standar Minimal Pemantauan di Gunung Kie Besi, Maluku Utara

•

Setelah dilakukan pengaturan, data dapat diakses menggunakan internet melalui website
BPPTKG

Kegiatan ini antara lain menghasilkan:
•

•

•
•

Kegiatan survei telah menghasilkan tiga (3) rencana lokasi pemasangan stasiun pemantauan,
yakni 1 stasiun deformasi dan seismik, serta 2
stasiun seismik.
Sistem catudaya mandiri yang terpasang pada
Desember 2014 harus diatur ulang untuk mencapai kemampuan daya komputer yang yang akan
dipergunakan.
Komponen pemantauan deformasi yang cocok
dipasang di lokasi adalah sensor tiltmeter.
Sistem transmisi data yang dapat dipergunakan adalah sistem transmisi broadband dengan
frekuensi 5.x GHz.

Tampilan data dari stasiun monitoring tanah longsor stasiun Karanganyar/Guyon

6. Survei Lokasi Stasiun Standar Minimal Pemantauan di Gunung Colo, Sulawesi Tengah
Hasil kegiatan ini menyatakan antara lain bahwa:

Hasil uji transmisi antara titik 1 dengan stasiun penerima ( Pos
PGA Gunung Kie Besi), tampak bahwa kedua titik dapat terhubung secara langsung.

•

Diperoleh sembilan (9) titik lokasi terukur, delapan (8) di antaranya dapat dipergunakan untuk
pemasangan stasiun seismik dan deformasi.

•

Sistem transmisi yang dapat dipergunakan
adalah dengan menggunakan sistem transmisi
frekuensi VHF.

•

Proses digitalisasi dilakukan di stasiun penerima
di Pos PGA Gunung Colo.

•

Perlu dibangun stasiun catudaya mandiri untuk
mengoperasikan peralatan pemantauan di Pos
PGA Gunung Colo.

•

Untuk menjaga keamanan stasiun lapangan,
perlu dibangun pagar pengaman pada masingmasing stasiun.

4. Perbaikan Stasiun Monitoring Tanah Longsor di
Jawa Barat
Di Padalarang:
• Melakukan pengecekan terhadap kondisi komponen di stasiun
• Melakukan perbaikan terhadap sistem akuisisi
dan transmisi data
Di Cipanas:
• Melakukan pengecekan terhadap kondisi komponen di stasiun
• Melakukan penggantian data logger
5. Optimalisasi Stasiun Monitoring Gerakan Tanah
di Dusun Guyon, Karanganyar, Jawa Tengah
Hasil kegiatan ini menyatakan antara lain bahwa:
•

Setelah dilakukan perbaikan terhadap sistem
akuisisi dan transmisi, data dapat terkirim dengan baik.

7. Survei Lokasi Stasiun Standar Minimal Pemantauan Gunungapi di Sangeangapi, NTB
Kegiatan ini antara lain menghasilkan:
•

Diperoleh sebelas (11) titik lokasi terukur, enam
(6) di antaranya dapat dipergunakan untuk
pemasangan stasiun seismik dan deformasi.

•

Perlu dibangun satu (1) stasiun repeater.

•

Perlu dibangun stasiun catudaya mandiri untuk
mengoperasikan peralatan pemantauan di Pos
PGA Sangeang Api.

•

Sistem transmisi menggunakan sinyal broadband
maupun VHF dapat dipergunakan. Akan tetapi
berdasarkan kondisi di sekitar Gunung Sangeang
Api, akan lebih baik jika menggunakan sistem
transmisi VHF.
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Rencana stasiun repeater Pos PGA Sangeangapi

b

a

Gambar. a dan b. Titik SD di Pulau Sangeang Darat, di mana pada titik tersebut dapat dibangun stasiun repeater.
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8. Optimalisasi Stasiun Gerakan Tanah di Grabag,
Jawa Tengah

9. Reinstalasi Stasiun Gerakan Tanah di Dusun Guyon, Karanganyar, Jawa Tengah

Hasil kegiatan ini menyatakan antara lain bahwa:

Kegiatan ini antara lain menghasilkan:

•

Kondisi peralatan relatif baik, hanya saja stasiun
1 perlu diberi filter agar daun kering tidak langsung masuk ke corong sensor hujan.

•

Setelah instalasi ulang ekstensometer, data dapat
diterima dengan baik melalui pesan singkat maupun pada server penerima di kantor BPPTKG.

•

Pada stasiun 1 perlu ditambah 1 buah solar panel
80 WP.

•

Setelah dilakukan pengamatan dan pengukuran,
masih terjadi pergerakan dari bulan November
2014 hingga bulan Juni 2015. Intensitas pergerakan terutama meningkat ketika musim penghujan.
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Bab 22. Penelitian Kebumian
Bab 23. Pemetaan

Bab 22

Penelitian Kebumian

22.1. Survei Penelitian
Vertebrata Cekungan Soa,
Flores in Search of the First
Hominid
Memperhatikan permasalahan di atas, kegiatan penelitian paleontologi vertebrata
di Cekungan Soa, Flores
mempunyai tujuan antara
lain merekam, mengidentifikasi dan mendeskripsi urut
– urutan lapisan batuan
secara vertikal, mengidentifikasi lapisan – lapisan tuf
dan melacak penyebaran
lateralnya sehingga dapat
diketahui lapisan tuf yang
berpotensi sebagai lapisan
kunci (marker beds) untuk
keperluan korelasi, menemukan dan mengidentifikasi lapisan – lapisan pembawa fosil, menentukan umur
formasi batuan dan lapisan
pembawa fosil, melakukan
penggalian (ekskavasi) untuk menemukan fosil vertebrata maupun manusia
purba (hominin).
Gambar Lokasi penelitian di Cekungan Soa, Flores yang dilakukan pada periode 2010 – 2015.
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purba (hominin) sudah ada di Pulau Flores sejak
1 juta tahun yang lalu.

Kegiatan ini antara lain memberikan keterangan dan
hasil sebagai berikut:
•

Kegiatan penelitian difokuskan pada Anggota Tuf
dan Anggota Batupasir pada Formasi Ola Bula,
karena pada formasi tersebut terdapat akumulasi fosil vertebrata dan artefak.

•

Pada tahun 2015, penggalian (ekskavasi) dipusatkan di Mata Menge.

•

Pada Anggota Tuf Formasi Ola Bula terdapat 9
lapisan piroklastik1 dimana 2 lapisan merupakan
endapan pyroclastic density current (PDC) dan
7 lapisan berupa endapan piroklastik jatuhan
(tephra). Adapun sesuai urutan stratigrafinya,
lapisan – lapsian piroklastik tersebut slenajutnya diberi nama secara formasl, yakni: Tangi Talo
Tephra 1 (TTL-T1), Tangi Talo Tephra 2 (TTL-T2),
Tangi Talo Tephra 4 (TTL-T4), Tangi Talo Tephra 5
(TTL-T5), Wolo Wawo Tephra (WLW), Wolosege
Ignimbrite (WSI), Turekeo Ignimbrite (TRI), Kopowatu Tephra (KPW) dan Pumaso Tephra (PMS).

•

Analisa penentuan umur dengan metode
40Ar/39Ar pada lapisan Wolosege Ignimbrite
menghasilkan umur 1.02±0.02 Ma2 (juta tahun
yang lalu) dan telah dikonfirmasi dengan metode
paleomagnet3. Di beberapa lokasi lapisan ini berasoisasi dengan lapisan fosil maupun artefak,
sehingga dapat dinterpretasikan bahwa manusia

•

Pada Anggota Batupasir Formasi Ola Bula terdapat 2 lapisan piroklastik jatuhan (tephra)1
yang diberi nama sebagai lapisan Lower Mata
Menge Tephra (Lower MTM) dan Upper Mata
Menge Tephra (Upper MTM) yang mempunyai
sifat komposisi andesitik/basaltik. Kedua lapisan
tefra tersebut membatasi lapisan pembawa fosil
di Mata Menge.

•

Pada tahun 2015 dilakukan survei drone di Mata
Menge untuk membantu di dalam melacak penyebaran lateral dari lapisan pembawa fosil
hominin.

•

Penggalian di Cekungan Soa telah menemukan
beberapa jenis fosil vertebrata antara lain fosil
gajah purba (Stegodon), buaya (Crocodilus), komodo (Varanus), burung (Aves), tikus (Muridae),
katak (Ranidae) dan kura – kura (Tortoises) serta
alat batu (artefak).

•

Pada tahun 2014 dan 2015, penggalian di Mata
Menge telah berhasil menemukan fosil manusia
purba (hominin) berupa tulang lengan atas (humerus), gigi, geraham (mandible) dan gigi taring (canin).

•

Koleksi fosil vertebrata, hominin dan artefak saat
ini disimpan dan dikonservasi di Museum Geologi untuk keperluan studi lebih lanjut.

Gambar A) Foto gading gajah (Stegodon florensis). B) Foto tulang dan gigi gajah (Stegodon florensis). C) Foto fosil gigi buaya
(Crocodilus sp.). D) Foto maksila komodo (Varanus komodoensis). Fosil – fosil tersebut ditemukan pada saat proses penggalian/ekskavasi di Mata Menge.
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22.2 Penelitian Paleontologi daerah Bringin, Ngawi,
Jawa Timur
Pengamatan geologi dan paleontologi selama lapangan, menghasilkan beberapa penemuan koleksi dan
informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya.
Spesimen yang ditemukan hanya sedikit karena fosil Selama musim hujan. Spesimen yang ditemukan
diantaranya gigi kudanil, akar gigi bovidae, temuan
permukaan dari potongan tulang anggauta yang diperkirakan elephantidae atau bovidae, serta fosil
kayu.

batuan dan soil/paleosoil, wawasan baru tentang kemungkinan kedatangan Homo sapiens yang diduga
tiba lebih awal dari yang diperkirakan, serta kemungkinan adanya penemuan fosil fauna jenis lain.
Punung memiliki banyak situs-situs arkeologi yang
sebagian besar dari mereka adalah situs prasejarah
yang berasosiasi dengan gua.

22.3. Penelitian Paleontologi Daerah Kedung Brubus, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Pengamatan geologi dan paleontologi selama lapangan, menghasilkan beberapa penemuan koleksi
dan informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Spesimen yang ditemukan hanya sedikit karena
medan penelitian yang hampir semuanya tertutupi
tanaman lebat. Selama musim hujan. Spesimen yang
ditemukan diantaranya gigi kudanil, akar gigi bovidae, temuan permukaan dari potongan tulang anggauta yang diperkirakan elephantidae atau bovidae,
serta fosil kayu.

Gambar Fragmen gigi geraham rhinocerotidae yang ditemukan
di lokasi KB5, Kedung Brubus

Pemisahan unit bagian penggalian dan stratigrafi

22.5 Penelitian Paleontologi Daerah Wajak, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
Lokasi penelitian berada di situs Wajak yang berada
di Gunung Lowo, Kec. Campur Darat, Desa Gamping,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penelusuran situs ini dilakukan bersama Dr. John de Vos dari Naturalis Leiden, Belanda dan Dr. Anders Halverson dari
Yale University, Amerika Serikat. Penelusuran menghasilkan perkiraan lokasi ceruk (rockshelter) yang
dulu diduga menjadi lokasi penggalian Dubois yang
bukan gua. Selama penggalian di lapangan dan observasi di laboratorium, telah ditemukan minimum
7 takson yang didominasi oleh vertebrata kecil, yang
terdiri dari Muridae, Hystridae, Cervidae, Chelonidae, Chiroptera, Ranidae, dan Aves.
Selain itu, ditemukan satu species primata baru yang
sebelumnya tidak pernah disebutkan dalam daftar
fauna yang ditemukan di Wajak, yakni Hylobates.
Dan hasil penemuan dan observasi menunjukkan adanya variasi baru yang menambah wawasan tentang
jumlah takson fauna yang akan menambah nilai-nilai
uji untuk mengungkap kondisi palaeoekologi Wajak.

22.4. Penelitian Paleontologi Daerah Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
Pada studi paleontologi 2015, tidak ditemukan fosil
manusia, tetapi telah ditemukan sebanyak 287 spesimen fauna yang dapat memberikan perbaruan pada
daftar temuan sebelumnya, dengan temuan jenis
fosil fauna baru yag diduga berasal dari family Mustelidae
Dari peneliitian ini, menghasilkan revisi dan pemahaman startigrafi yang lebih rinci dan kompresensif dalam kaitannya antara kronologi pengendapan

Kenampakan profil sstratigrafi pada kotak galian
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22.6 Penelitian Koleksi Artefak Museum Geologi di
Punung dan Kali Baksoka, Jawa Timur

22.5 Penelitian Koleksi Artefak Museum Geologi di
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Daerah peneliti terletak di daerah Punung dan sekitarnya, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.
Wilayah ini merupakan wilayah sumber alat-alat
batu manusia purba. Sampai saat ini masih ditemukan alat-alat batu baik di permukaan maupun dari
ekskavasi. Hal ini menunjukan potensi alat batu yang
dimiliki wilayah ini, baik kekayaan, keragaman material, bentuk dan fungsi alat batu yang digunakan oleh
manusia purba.

Lokasi penelitian meliputi kecamatan Karangnunggal, Pancatengah dan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian dilakukan pada tanggal 4 sampai
23 November 2015.

Kegiatan verifikasi Geo-arkeologi (temuan lokasi artefak) menghasilkan daftar identifikasi dan inventarisasi lokasi-lokasi yang memiliki tinggalan arkeologi
(artefak). Pada daerah penelitian memiliki 5 (lima)
jenis tinggalan artefak berupa Kapak Beliung (kapak
Persegi), Serpih, bilah, Alat tulang dan Mata Panah.

Gambar Peta Lokasi Artefak daerah Koboran, Desa Sekar
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Lokasi temuan artefak menempati bagian Baratlaut
daerah penelitian yaitu di kecamatan Bantarkalong,
dari hasil temuan artefak tersebut di bagi menjadi 5
cluster yaitu Kebon Depok, Pasir Benteng, Kebonkai,
Hegarwangi dan Eyang ulun.
Dari hasil Kegiatan Penelitian koleksi artefak di Kabupaten Tasikmalaya. ditemukan berbagai jenis tinggalan artefak di wilayah kecamatan bantarkalong, dan
Karangnunggal seperti, Calon Beliung, calon Gelang,
calon Manik, Batu Inti, alat bor dan calon Pahat, serpih, Bilah, Gurdi, gandik, Mata Panah, dan Debris.
Total jumlah Temuan keseluruhan 837, dan teridentifikasi sebagai alat berjumlah 213 koleksi artefak.

Gambar Calon Beliung Ds. Parakanhonje

Gambar Calon Beliung Ds. Parakanhonje
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Bab 23
Pemetaan

23.1. Pemetaan Geologi Skala 1 : 50.000 daerah
Kandangan

tersesarkan, Pegunungan Batuan Kapur tersesarkan
dan kerucut terpancung batuan gunng api.

Secara fisiografi Lembar Kandangan termasuk di
dalam Lajur Pegunungan Meratus dan Cekungan
Barito. Berdasarkan relief, batuan dan struktur geologi, Lembar Kandangan dapat dibagi menjadi 7
satuan geomorfologi, yaitu Dataran Aluvial, Perbukitan Batuan Sedimen Kapur Akhir, Perbukitan Granit,
Perbukitan batuan sedimen Plio-Plistosen, Perbukitan Batuan Sedimen Paleogen-Neogen terlipat dan

Batuan di Lembar Kandangan dapat dibagi menjadi
16 satuan batuan.
Geologi struktur yang berkembang terdiri atas kekar,
sesar naik, dan sesar mendatar, sinklin. Analisis kekar
untuk menentukan jenis sesar dan mengetahui arah
gaya kompresi, namun analisis ini belum dilakukan.

Gambar. Peta Geologi Lembar Kandangan.
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Gambar Korelasi satuan dan keterangan.

23.2. Pemetaan Anomali Bouger Lembar Tanjungkarang Skala 1:100.000
Peta Anomali Bouguer Lembar Tanjungkarang, skala
1:100.000 menunjukkan nilai anomali berkisar antara 20 – 90 mGal, dengan pola umum berbentuk
melingkar dengan pola punggungan dan lembahan
secara bergantian dan tersebar secara acak di beberapa tempat. Pola-pola melingkar tersebut bila ditelusuri sepanjang garis diagonal berarah tenggara-barat
laut akan membentuk pola punggungan dan cekungan secara berulang. Begitu pula bila ditelusuri pada
garis diagonal berarah barat daya-timurlaut.
Pola-pola anomali melingkar tersebut memberikan
gambaran tentang struktur geologi bawah permukaan yang terdapat di lokasi penelitian ini, berupa
struktur lipatan dan sesar. Pola anomali 90 mGal terdapat di daerah barat daya, barat laut dan tenggara
lembar peta yang ditempati oleh batuan terobosan
Tersier. Sedangkan pola melingkar negatif anomali
rendah 20 mGal terdapat di bagian timur laut lembar
peta yang ditempati oleh batuan Kuarter.
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Berdasarkan peta Anomali Bouguer Lembar Tanjungkarang, skala 1:100.000 terdapat beberapa pola
anomali. Untuk mengetahui lebih rinci tentang informasi dalam pola anomali tersebut, harus dilakukan
penelitian lanjutan dalam skala lebih detail. Informasi seperti ini penting artinya dalam evaluasi sumberdaya, geologi teknik serta kebencanaan.
23.3. Pemetaan Metalogeni Halmahera Utara,
Barat dan Tengah, Maluku Utara
Alterasi dan mineralisasi terdapat di daerah Gosowong Kecamatan Kao, Halmahera Utara dan di daerah
Roko Kecamatan Galela. Alterasi di daerah ini secara
umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: Silisifikasi yang
terdiri dari mineral-mineral argilik dan kuarsa, di antaranya ilit, adularia dan pirit; Argilik: illit, kuarsa dan
pirit; dan Propilitik : klorit, epidot, albit, kalsit dan pirit.
Berdasarkan pentarikhan umur mutlak dengan
metoda 40Ar/39Ar dari Adularia dari urat kuarsa
telah menghasilkan umur antara 2,4 – 2,9 juta tahun
(Pliosen) (Olberg D.J dkk, 1999).

Gambar Peta Anomali Bougeur Lembar Tanjungkarang.

Mineralisasi didaerah Halmahera Utara merupakan
sistem urat yang berarah utara-selatan tipe hidrotermal sulfida rendah yang terdapat dalam batuan
vulkaniklastik, sedimen vulkanik, batupasir, konglomerat ignimbrit yang termasuk dalam Formasi Gosowong yang berumur 5,4 – 2,6 juta tahun (Miosen
Atas) (Olberg D.J dkk, 1999).
Mineralisasi tersebut dilapangan ditandai adanya

urat-urat kuarsa yang mengandung logam mulia
emas dan perak serta logam dasar Cu, Pb dan Zn,
seperti yang terdapat di daerah Gosowong, Toguraci,
Kencana di Kecamatan Kao serta yang tersingkap di
Desa Roko di Kecamatan Galela. Alterasi dan mineralisasi tersebut tidak menerus di Halmahera Barat
sebagai bagian dari lengan barat yang berkomposisi
batuan gunungapi.

Gambar Peta geologi daerah Tobelo, Halmahera Utara (Sam Supriatna, 1980)
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Di daerah Halmahera Tengah alterasi dan mineralisasi tidak dijumpai, namun mineral logam didaerah ini
adalah Nikel yang berhubungan dengan proses lateritisasi batuan ultrabasa. Batuan ultrabasa ini sebagian besar tersebar di Desa Lelilef Kecamatan Weda
Tengah yang menyebar hingga ke lengan tenggara
Pulau Halmahera yaitu yang tersebar di Kecamatan
Patani. Diduga batuan ultrabasa didaerah ini terdiri
dari batuan hazburgit, dunit serta gabro dan basal.
Lateritisasi nikel didaerah ini diduga berasal dari batuan dunit dan hazburgit dengan ketebalan berkisar
antara 3 – 5 meter, di mana sebarannya sebagian
besar terdapat di Kecamatan Weda Tengah, sehingga

didaerah ini terdapat banyak sekali perusahaan pertambangan yang mengekploitasi laterit nikel. Sedangkan semakin kearah lengan tenggara, yaitu didaerah
Kecamatan Patani proses lateritisasi semakin menipis dengan ketebalan laterit nikel hanya berkisar
20-30 cm, sehingga tidak menguntungkan dan tidak
satupun perusahaan pertambangan nikel terdapat
didaerah ini.
23.4. Pemetaan Metalogeni dan Magmatisme
daerah Sorong, Pulau Salwati dan Batanta, Papua
Barat

Gambar Mandala Geologi Dan Unsur Tektonika Utama Daerah Lembar Sorong

Gambar Peta geologi daerah Sorong, Pulau Salawati dan Pulau Batanta (modifikasi dari Amri dkk.,
1990)
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Pemetaan metalogeni meliputi studi petrologi dan
mineralisasi yang dilakukan di daerah Sorong, Batanta dan Salawati, Papua Barat yang berlangsung dari
bulan April-Mei dan September–Oktober 2015 mencakup daerah yang cukup luas dengan pengamatan
di sepanjang pantai dan jalan raya di Sorong. Singkapan pada umumnya bagus sampai sangat bagus.
Penelitian ini meliputi pesisir pantai dan jalan raya
Sorong-Mega-Sausapor dan Tanjung Kaswari.
Selama penelitian berlangsung telah berhasil dilakukan percontohan batuan sebanyak kurang lebih 200
contoh pada 190 titik lokasi pengamatan dalam 450
km panjang lintasan. Litologi yang dijumpai umumnya terdiri dari batuan beku (volkanik), batuan ultramafik (peridotit dan dunit), batuan mafik (gabro),
batuan asam (riolit), batuan karbonat dan sedimen
klastik. Secara geologi, daerah penelitian cukup rumit
karena memiliki campuran batuan oseanik dan kontinen yang tergabung dalan zone Sesar Sorong mulai
dari umur muda (?Kuarter) sampai Silur. Batuan berafiliasi oseanik berupa bagian dari batuan ofiolit (ultramafik), batuan berafiliasi kontinen berupa granit
(Granit Sorong) dan malihan, sedangkan yang berafliasi dengan busur kepulauan adalah batuan volkanik
(Batuan Gunungapi Dore).
Alterasi dan mineralisasi sampai saat ini belum dijumpai di daerah Sorong, Batanta dan Salawati. Mineral ekonomi yang diduga terdapat adalah kromit.
Kromit terdapat dalam batuan ultramafik.
Dalam kegiatan ini, fokus penelitian ditekankan untuk mempelajari petrologi termasuk geokimia dan
geologi ekonomi. Sebanyak 87 contoh batuan sangat
segar telah dikirimkan ke laboratorium Pusat Survei
Geologi, sedangkan sampel batuan lainnya masih
dalam proses pengajuan kurang lebih 70 sampel dan
akan diajukan segera. Adapun sampel yang akan dianalisa secara geokimia, termasuk unsur utama SiO2,
TiO2, Al2O3, MgO, FeO, MnO, K2O, Na2O, CaO, P2O5.
Unsur jejak dan langka Ba, Rb, Sr, Th, Nb, Ni, La, Ce,
Nd, Zr, Tb, Y, Tm, Yb, Pr, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, U.
23.5.

Survei Laterit Sulawesi

Survei laterit di Sulawesi Tenggara dilakukan dengan
maksud untuk mengetahui luas penyebaran hasil
pelapukan batuan ultramafik serta kandungan logam utama antara lain nikel (Ni), krom (Cr) dan kobal
(Co) serta kandungan unsur-unsur yang termasuk ke
dalam platinum grup seperti platina (Pt), paladium
(Pd), rodium (Rh), rutenium (Ru), iridium (Ir), dan osmium (Os). Survei dilakukan dengan cara penentuan
sebaran endapan laterit berdasarkan penafsiran Citra Inderaan Jauh, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel laterit dibeberapa lokasi dengan sistem

channeling. Sampel yang diperoleh kemudian dianalisis di laboratorium Pusat Survei Geologi. Disamping
itu dilakukan pengambilan sampel endapan sungai
(stream sediments) aktif sebagai hasil erosi dari berbagai jenis singkapan batuan baik batuan sedimen,
beku maupun malihan pada daerah tertentu.
Kegiatan survei ini telah dilakukan dari Tahun Anggaran 2014 dan direncanakan akan berlanjut sampai 4
tahun ke depan. Pada tahun 2014 kegiatan survei dilakukan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dengan jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 56 Sampel. Hasil analisis dengan menggunakan
XRF (X-Ray Fluoresence) memperlihatkan kandungan
Ni: 1,49 – 0,3%, Cr: 0,2 – 0,4%, Fe: 9,03% -29,65%
dan Co: 0,03 - 0.069%. Sedangkan analisis memakai
metoda ICP-MS (Induced Couple-Mass Spectrometre) untuk unsur V berkisar antara 5,83 - 357 ppm,
selebihnya unsur lainnya di bawah batas deteksi,
untuk Kelompok unsur Platina (PGM) sampai saat
ini masih terus dianalisis. Selanjutnya pada tahun
2015, kegiatan lapangannya baru selesai di lakukan
di Wilayah Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur. Pekerjaan lapangan ini menghasilkan 65 sampel yang
saat ini masih dilakukan analisis laboratoriumnya.
Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari kegiatan
ini adalah :
1. Batuan ultramafik-mafik yang merupakan runtunan ofiolit asal kerak samudera tersebar luas di
wilayah Indonesia Timur khususnya di Wilayah
Sulawesi bagian timur.
2. Endapan laterit adalah hasil pelapukan batuan
ultramafik - mafik yang terbentuk karena proses kimiawi, pengaruh iklim, air tanah dan sifat
batuan. Endapan ini mengandung oksida logam
utama seperti nikel, kobal, kromit dan biji besi.
Disamping itu, endapan laterit juga mengandung
unsur logam tanah jarang lainnya. Profil penampang laterit menunjukkan unsur logam tanah jarang terkonsentrasi pada lapisan limonit.
23.6. Survei Unsur Tanah Jarang (REE-Rare Earth
Element)
Kebutuhan terhadap Unsur Tanah Jarang atau Rare
Earth Elements (REE) seperti pada tabel periodik unsur terus meningkat sejalan dengan perkembangan
teknologi. Persenjataan, komputerisasi, penyimpanan energi, kesehatan, dan katalis masa kini sangat
tergantung oleh kumpulan unsur kimia ini. Tidak heran bahwa selain sumber energi, negara maju telah
giat memetakan potensi REE yang berada di wilayah
masing-masing maupun berusaha untuk mengoptimasi eksploitasinya.
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Gambar Lokasi Survei Dan Pengambilan Sampel Di Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2014 Dan 2015

Tabel Hasil analisis sampel laterit daerah Konawe pada lokasi 14 BA 53
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Gambar A.Penampang Sampel Paritan Pada Lokasi 14BA53 di Daerah Asera. B. Penampang Ideal Dari Endapan Laterit.

Gambar Tabel Periodik Unsur Dengan Pembagian Unsur Tanah Jarang Ringan (LREE) Dan Unsur Tanah Jarang Berat (HREE) Dari (Schuler
Dkk., 2011)
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Pelaksanaan kegiatan dilakukan di lapangan dan di
laboratorium. Untuk kegiatan lapangan direncanakan
di Propinsi Sumatera Barat meliputi Lembar Peta Geologi daerah Solok dan Painan. Sedangkan pemerolehan data laboratorium dilakukan di Laboratorium
Geologi Pusat Survei Geologi, Bandung yang meliputi
analisis geokimia dengan menggunakan metoda XRF,
AAS, ICP-MS dan ICP-EOS.
Fokus pengamatan dalam survei REE ini adalah singkapan batuan granit, metasedimen, cebakan besi
dan laterit yang diduga mempunyai kandungan unsur
tanah jarang yang tinggi. Analisis geokimia dilakukan
di Laboratorium Geologi Pusat Survei Geologi dengan menggunakan berbagai metode, dengan perincian sampel yang dianalisis adalah sebagai berikut :
sebanyak 123 sampel dianalisis ICP-MS, 88 sampel
dengan XRF, 15 sampel dengan ICP-OES.
Konsentrasi REE total dilakukan dengan meghitung

konsentrasi unsur dalam ppm (part per- million) Sc,
Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb
dan Lu. Perhitungan ini dilakukan untuk memperoleh
gambaran seberapa besar konsentrasi REE di dalam
sampel, meskipun nilai dari tiap-tiap unsur tersebut bervariasi. Kesimpulan sementara yang didapat
dalam survei REE pada tahun ini adalah :
Konsentrasi REE total yang relatif tinggi (>1000ppm)
berada pada granit yang secara megaskopis berwarna merah muda (pinkish granit) dan memiliki besar
butir kasar sampai sangat kasar, terdiri dari kuarsa,
feldspar berukuran kristal sangat besar, biotit dan
mika.
Terjadi pula pengayaan REE pada endapan lapukan
granit pada bagian limonit dan saprolitnya, dengan
konsentrasi >300 ppm REE total, sedangkan pada
endapan bijih besi, konsentrasi REE yang diharapkan
besar ternyata hanya berkisar 100-300 ppm.

Gambar Wilayah Survei REE di daerah Solok dan sekitarnya, Propinsi Sumatera Barat, dengan sebaran batuan granit
dimodifikasi dari Peta Geologi Lembar Solok (Silitonga dan Kastowo, 2007), Lembar Painan dan Bagian Timur Lembar Muarasiberut (Rosidi dkk., 1996)

168

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2015

Gambar Peta Geologi Lembar Solok skala 1:250.000 dengan fokus utama survei pada batuan volkanik (Qamg, Qatg, QTau), granitoid (g,
qp), batuan sedimen dan metamorf (Tmou, Tmol, PCkq, PCks) serta rencana lintasan.

Gambar Peta Geologi Lembar Painan dan Bagian Timur Lembar Siberut skala 1:250.000 dengan fokus utama survei pada
batuan volkanik (Qou, Tomp), granitoid (Tgr, Kgr), batuan sedimen dan metamorf (Pb) serta rencana lintasan.

23.7. Atlas Geokimia
23.7.1. Atlas Geokimia Metalogeni Wilayah Jawa
Atlas Geokimia Wilayah Jawa Bagian Barat meliputi
22 lembar Peta Geologi skala 1:100.000 dengan jumlah sampel yang dapat dikoleksi dan dianalisis untuk
wilayah ini sebanyak 1215 sampel. Dengan menggunakan metode XRF, unsur yang berhasil dianalisis terdiri dari Unsur Utama, Unsur Jejak, dan Unsur

Tanah Jarang yang disajikan dalam satuan ppm (part
per million). Jumlah unsur yang tersaji dalam atlas
ini sebanyak tiga puluh (30) unsur antara lain unsur
Ag, Al, As, Ba, Ca, Ce, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, La, Mg,
Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Rb, Sc, Si, Sr, Te, Ti, V, Zn, dan
Zr. Gambar di bawah ini adalah contoh peta sebaran
unsur tembaga (Cu), besi (Fe) dan merkuri (Hg) yang
terdapat pada Atlas Geokimia Wilayah Jawa Bagian
Barat.
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23.7.2. Atlas Geokimia Metalogeni Wilayah Kalimantan

Gambar. Halaman depan Atlas Geokimia Jawa Bagian Barat yang
telah di soft-launching pada Seminar Nasional REE tanggal 24
November 2015.

Peta geokimia wilayah Kalimantan pada tahun 2015
ini masih melakukan penyusunan database geokimia
dan pembuatan peta sebaran unsur pada skala 1:
100.000. Jumlah unsur yang berhasil di analisis untuk wilayah Kalimantan sebanyak dua puluh tiga (23)
unsur antara lain unsur Al, Ba, Ca, Cl, Ce, Co, Cr, Fe,
K, La, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Rb, Sc, Si, Ti, V, Zn, dan Zr.
Gambar 2.1 sampai dengan Gambar 2.3 di bawah ini
adalah contoh peta sebaran unsur alumunium (Al),
besi (Fe) dan Seng (Zn) untuk Lembar 60-C daerah
Kalimantan Barat.

Gambar Peta Sebaran Unsur Tembaga (Cu) Dan Besi (Fe) Di Wilayah Jawa Bagian Barat.
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Gambar Peta sebaran unsur alumunium (Al) dan besi (Fe) pada Lembar 60-C, Kalimantan Barat.
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Bab 26. Penyebarluasan Informasi Bidang Geologi (BG)

Bab 24

Pengelolaan Data dan Informasi Geologi

24.1. Pengelolaan Website Badan Geologi

24.2 Pengelolaan Kios Informasi

Website Badan Geologi merupakan media online
untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan
penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang
survei geologi yang telah dilaksanakan oleh Badan
Geologi kepada masyarakat melalui berita kegiatan,
abstrak, extended abstract, agenda kegiatan dan
berbagai konten lainnya. Selain content yang bermutu, desain dari web portal harus dibuat menarik
dan responsive ketika diakses melalui PC desktop,
smartphone maupun tablet, agar keseluruhan informasi yang ada dapat tersampaikan dengan baik
kepada masyarakat. Isi (content) yang ada pada website Pusat Survei Geologi senantiasa diupdate untuk
memberikan informasi terbaru.

Kegiatan pembangunan kios informasi pada tahun
2015 ini di fokuskan untuk membangun perangkat infrastrukturnya berupa penyiapan perangkat
lunak dan keras. Sementara untuk konten dari kios
informasi tersebut belum secara maksimal dimana
produk publikasi belum seluruhnya upload ke dalam
sistem yang ada. Kios Informasi ini rencananya ke
depan akan di isi oleh produk-produk publikasi yang
ada, berupa jurnal, buku dan peta dalam bentuk digital. Sehingga pada kegiatan tahun berikutnya akan
diprioritaskan untuk mengisi konten dari kios informasi selain itu akan dilakukan pula penyempurnaan
dari perangkat lunak yang sudah ada.

Tampilan Website
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Website “Kios Informasi” (www.kiosk.geology.esdm.go.id)

24.3. Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi
Indonesia Bagian Barat

pada database SIGNAS untuk Tim SIGNAS Indonesia
Bagian Barat:

Kegiatan Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi telah dilakukan oleh Badan Geologi sejak tahun
2011. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk
menjaring data sumber daya geologi, yaitu mineral
dan energi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ke dalam satu sistem bank data nasional. Tahun 2012-2013 telah dilakukan workshop sebagai
pelatihan, tahun 2014 kegiatan SIGNAS ini mulai dilaksanakan dalam bentuk Tim yang beranggotakan
pengelola data sumber daya geologi pada Dinas Pertambangan dan Energi di Provinsi, Kabupaten dan
Kota, kegiatan tersebut bermaksud untuk melakukan
evaluasi terhadap kemajuan yang dicapai dari kegiatan selama tiga tahun. Pada Tahun 2015, kegiatan
ini kembali dilakukan untuk menghimpun data dan
informasi sumber daya geologi yang terdapat di setiap daerah dengan menggunakan Sistem Informasi
Geografis berbasis website.

Tabel Jumlah status data pada database SIGNAS untuk Tim SIGNAS Indonesia Bagian Barat

Status data dalam database SIGNAS Sumber Daya
Geologi per Tahun 2015 adalah sebanyak 1961 laporan, 1.780 blok dan 2.105 titik komoditi, Tim SIGNAS
Indonesia Bagian Barat berkontribusi sebanyak 642
laporan, yaitu 33% dari jumlah keseluruhan data
yang masuk pada database SIGNAS. Pada Tahun
2015, Tim SIGNAS Indonesia Barat telah memasukkan data sebanyak 126 laporan dari target sebanyak
100 laporan, dengan jumlah blok sebanyak 229 dan
titik komoditi sebanyak 217. Berikut rincian data
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No

Provinsi

1
2
3

Aceh
Bengkulu
Jambi
Bangka
Belitung
Kepulauan
Riau
Lampung
Riau
Sumatera
Barat
Sumatra
Selatan
Sumatra
Utara
Papua
Total

4
5
6
7
8
9
10
11

Jumlah
laporan
11
11
14

Jumlah
Blok
13
11
19

10

105

101

6

6

7

14
6

14
6

14
6

4

4

4

19

20

20

22

22

16

9
126

9
229

9
217

Jumlah Titik
11
10
19

24.4. Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi
Indonesia Bagian Tengah
Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi Indonesia Bagian Tengah beranggotakan sebanyak 65
orang, terdiri dari 1 orang pengarah, 1 orang penanggung jawab, 1 orang ketua tim, 2 orang wakil ketua
tim dan 60 orang anggota. Anggota Dinas Daerah
berasal dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kali-

mantan Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, DI. Yogyakarta dan Papua Barat
Status data dalam database SIGNAS Sumber Daya
Geologi per Tahun 2015 adalah sebanyak 1961 laporan, 1.780 blok dan 2.105 titik komoditi, Tim SIGNAS
Indonesia Bagian Tengah berkontribusi sebanyak
692 laporan, yaitu 35% dari jumlah keseluruhan
data yang masuk pada database SIGNAS. Pada Tahun
2015, Tim SIGNAS Indonesia Tengah telah memasukkan data sebanyak 139 laporan dari target sebanyak
100 laporan, dengan jumlah blok sebanyak 148 dan
titik komoditi sebanyak 170. Berikut rincian data
pada database SIGNAS untuk Tim SIGNAS Indonesia
Bagian Tengah:
Tabel Jumlah status data pada database SIGNAS untuk Tim SIGNAS Indonesia Bagian Tengah
No

Provinsi

1
2
3
4
5

Banten
Di Yogyakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan
Barat
Kalimantan
Selatan
Kalimantan
Tengah
Kalimantan Timur
Papua Barat
Total

6
7
8
9
10

Jumlah
Laporan
2
9
5
22
4

Jumlah
Blok
2
9
5
22
4

Jumlah
Titik
2
9
5
21
4

15

15

15

33

34

63

33

36

36

7
9
139

12
9
148

6
9
170

24.5. Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi
Indonesia Bagian Timur
Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi Indonesia Bagian Timur beranggotakan sebanyak 65
orang, terdiri dari 1 orang pengarah, 1 orang penanggung jawab, 1 orang ketua tim, 2 orang wakil ketua
tim dan 60 orang anggota. . Anggota Dinas Daerah
berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Maluku, Maluku Utara dan Bali.
Status data dalam database SIGNAS Sumber Daya
Geologi per Tahun 2015 adalah sebanyak 1961 laporan, 1.780 blok dan 2.105 titik komoditi, Tim SIGNAS
Indonesia Bagian Tengah berkontribusi sebanyak 625
laporan, yaitu 32% dari jumlah keseluruhan data yang
masuk pada database SIGNAS. Pada Tahun 2015, Tim
SIGNAS Indonesia Timur telah memasukkan data sebanyak 125 laporan, dengan jumlah blok sebanyak
134 dan titik komoditi sebanyak 196. Berikut rincian
data pada database SIGNAS untuk Tim SIGNAS Indonesia Bagian Timur:

Tabel Jumlah status data pada database SIGNAS untuk Tim SIGNAS Indonesia Bagian Timur
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Nama
Gorontalo
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara
Barat
Nusa Tenggara
Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi
Tenggara
Sulawesi Utara
Bali

Jumlah
Laporan
8
11
9

Jumlah
Blok
8
11
9

Jumlah
Titik
8
11
9

30

33

57

7

8

8

16

20

61

15

15

15

10

10

9

10

11

10

6
3
125

6
3
134

5
3
196

24.6. Database Gunungapi
Pada tahun 2015 tercatat 6 Gunungapi mengalami
erupsi, namun hanya satu yang mengalami peningkatan hingga tingkat aktivitasnya dinaikan hingga Level
IV (AWAS) yaitu Gunungapi Sinabung, di Sumatera
Utara. Empat gunungapi masih berstatus Level III
(SIAGA) yaitu Gunungapi Bromo, Gunungapi Lokon,
Gunungapi Soputan, dan Gunungapi Karangetang,
sedangkan satu gunungapi telah diturunkan menjadi Level II (WASPADA) yaitu Gunungapi Raung. Tercatat hingga akhir 2015, 15 Gunungapi berada pada
tingkat kegiatan Level II (Waspada), 3 Gunungapi
dalam tingkat kegiatan Level III (Siaga), dan 1 gunungapi berada pada level IV (Awas). Rincian selengkapnya tertera pada tabel di bawah ini.
Tabel Daftar gunungapi di atas normal tahun 2015
Nama Gunungapi
G. Sinabung,Sumut
G. Soputan
G. Bromo
G. Karangetang
G. Lokon
G. Egon
G. Awu
G. Rinjani
G. Raung
G. Gamalama
G. Sangeangapi
G. Rokatenda
G. Ibu
G. Gamkonora
G. Papandayan
G. Semeru
G. Anak Krakatau
G. Marapi
G. Dukono
G. Kerinci

Tingkat
Kegiatan
AWAS
Siaga
Siaga
Siaga
Siaga
Waspada
Waspada
Waspada
Waspada
Waspada
Waspada
Waspada
Waspada
Waspada
Waspada
Waspada
Waspada
Waspada
Waspada
Waspada

Tanggal ditetapkan
02 Juni 2015
26 Desember 2014
04 Desember 2014
03 September 2013
24 Juli 2011
15 Desember 2015
24 November 2015
25 Oktober 2015
24 Agustus 2015
10 Maret 2015
17 Juni 2014
7 April 2014
10 Desember 2013
01 Juli 2013
06 Juni 2013
02 Mei 2012
26 Januari 2012
03 Agustus 2011
15 Juni 2008
09 September 2009
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Erupsi Gunungapi Tahun 2015

24.7. Database Gerakan Tanah

Gunungapi yang mengalami erupsi pada tahun 2015
adalah :

Informasi kejadian gerakan tanah dimaksudkan untuk memberi informasi sedini mungkin mengenai
kejadian dan potensi terjadi gerakan tanah kepada
Pemerintah Daerah dan sebagai data awal dalam
pengambilan kebijakan. Salah satu kegiatannya
adalah dengan mengumpulkan data kejadian gerakan tanah dari berbagai sumber ke dalam database
gerakan tanah.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gunungapi Sinabung, Sumatera Utara
Gunungapi Raung, Jawa Timur
Gunungapi Bromo, Jawa Timur
Gunungapi Rinjani, Nusa Tenggara Barat
Gunungapi Soputan, Sulawesi Utara
Gunungapi Karangetang, Sulawesi Utara

Data Gerakan Tanah Seluruh Indonesia Tahun 2015
PROVINSI

Kejadian

MD

LL

RR

RH

RT

BLR

BLH

LPR

JLN

Jawa Barat

108

49

38

382

108

888

6

1

24.00

496

Jawa Tengah

132

12

8

488

61

677

5

1

11.5

356

Jawa Timur

22

5

9

46

1

53

1

8

2

D.I. Yogyakarta

8

12

2

2

2

28

2

DKI JAKARTA

1

Banten

3

1

Bali

4

5

8

NTB

2

4

5

1

2

1

NTT

1

Sumatera Barat

12

9

18

23

3

Sumatera Utara

7

10

19

8

16

54

Sumatera Selatan

2

9

1

40

Sulawesi Barat

1

Sulawesi Utara

5

Sulawesi Tengah

1

Sulawesi Selatan

5

SIP

81

1
1
2

1

3

1

1

1

1
1

4

5

20
1
10

201

Sulawesi Tenggara
Jambi

1

Aceh

8

3

Papua

2

8

1
7

6

18

4

5

Papua Barat
Maluku

1

Bengkulu

5

22

Bangka Belitung

2

4

Riau

2

5

Gorontalo

3

82

Lampung

3

1

2

Kalimantan Barat

2

2

1

74

13
2

1

Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur

4

3

3

Kalimantan Tengah
TOTAL

178

347

144

114
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1061

225

1849

16

2

57.5

1072

83

24.8. Database Gempabumi Merusak
Bencana gempabumi merupakan bencana geologi
yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Pada tahun

2015, kejadian gempabumi merusak terjadi sebanyak 6 (enam) kali. Berikut adalah data kejadian gempabumi merusak tahun 2015:

Tabel. Kejadian Gempabumi Merusak Tahun 2015
No

Lokasi

Tanggal

1.

Madiun, Jawa
Timur

25
2015

2.

3.

4.

Memberamo
Raya, Papua

Sorong, Papua
Barat

Kabupaten
Alor, NTT

Koordinat (o)
Lat

Juni

28 Juli 2015

2
4
September
2015

4 November
2015

5.

Halmahera
Barat, Maluku
Utara

2
0
November
2015

6.

Tarakan,
Kalimantan
Utara

2
1
Desember
2015

Lon

7,73
LS

o

2.87°
LS

0,59°
LS

8.20°
LS

1.1° LU

3.61°
LU

111,69o BT

138.53° BT

131,27°BT

124.94° BT

127.45° BT

117.67° BT

H (km)

10 km

49 km

10 km

10 km

(swarm)

10 Km

Mag

Dampak

4,2 SR

• Intensitas gempabumi II-VI MMI.
• 30 rumah rusak sedang dan 27 rumah rusak ringan di Dusun Pohulung, Madiun.
• Retakan tanah di beberapa tempat di Dusun Pohulung, Madiun

7,2 SR

• Dua rumah rusak ringan, satu rumah rusak
berat, satu gudang swasta rusak ringan,
satu rumah sakit bergerak rusak ringan,
terjadi pergeseran tanah sepanjang sekitar
50 meter, dan satu orang hilang (hanyut di
sungai)

6,8 SR

• Intensitas gempabumi VI MMI.
• Di Kota Sorong: 40 orang luka ringan, 3
orang luka sedang, 2 orang luka berat. 260
bangunan rusak, dan ada retakan tanah
sepanjang 10 meter.
• Di Kabupaten Sorong: 6 orang luka ringan,
15 orang luka berat. 484 bangunan rusak
berat, 334 bangunan rusak ringan. Terjadi
retakan tanah sepanjang 3-10 meter di
Kelurahan Warmon dan 2-10 meter di
Kelurahan Makbon
• Di Kabupaten Raja Ampat: 1 orang terluka,
20 bangunan rusak berat, 18 bangunan
rusak sedang, dan 129 bangunan rusak
ringan.

6,2 SR

• Intensitas gempabumi VI MMI.
• Kerusakan pada lebih dari 1093 rumah di
Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor
Timur Laut, Kecamatan Lembur, Kecamatan
Atu dan Kecamatan Teluk Mutiara.
• Mayoritas kerusakan rumah, sekitar
936 rumah rusak diantaranya terletak di
Kecamatan Alor Timur
• Retakan-retakan tanah, pergeseran di
beberapa jembatan serta longsor juga
muncul di banyak area yang berjarak tidak
begitu jauh dari episenter gempabumi.
• Tercatat satu orang mengalami luka ringan
dan dua warga mengalami luka berat

4,8 SR

• 934 rumah rusak dan mengakibatkan
sekitar 9.610 warga mengungsi
• Tidak ada korban jiwa maupun luka
• Terdapat beberapa rekahan di daerah
Galala dan Guaeria yang secara garis besar
berorientasi N330°E hingga N355°E

6,1 SR

• 2 rumah rusak berat di Kelurahan Selumit,
4 rumah rusak di Kelurahan Juata Kerikil, 1
rumah yang tengah dibangun mengalami
kerusakan parah Kelurahan Juata Laut
terdapat
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24.9. Pembuatan Dokumentasi Dan Pengumpulan
Bahan Informasi
Kegiatan Pembuatan Dokumentasi dan Pengumpulan Bahan Informasi, antara lain, dilakukan di Gunung Kie Besi. Gunung api ini terletak di Pulau Makian yang berada dalam wilayah Kabupaten Halmahera
Selatan. Posisi geografis gunungapi ini terletak pada
posisi 0o 19' LU dan 127o 24' BT dan memiliki ketinggian 1357 m di atas permukaan laut dan secara administratif, Pulau Makian termasuk wilayah Kabupaten
Halmahera Selatan dengan ibu kotanya di Labuha di
P. Bacan (Kusumadinata, 1979).
Letusan terakhir Kie Besi terjadi pada 29 Juli tahun
1988, dan menghasilkan awan panas yang melanda
sebagian besar wilayah pulau Makian kearah Utara
dan Selatan. Selanjutnya, dari pengamatan visual,

Foto Tampak bukaan Kawah yang ke Utara, merupakan bagian
KRB III.
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instrumental, data seismitas dan pengukuran kawah
selama bulan Februari 2015 yang dilakukan oleh Pos
Pengamatan G. Kie Besi, tidak terjadi peningkatan
pada kawah-kawah yang ada di Gunung Kie Besi. Disarankan agar masyarakat yang beraktivitas di sekitar
G. Kie Besi tetap menjaga kewaspadaan untuk mengantisipasi gejala-gejala yang terjadi di sekitarnya setiap saat.
Penghijauan daerah lereng bukit di kawasan G. Kie
Besi ini cukup terpelihara dan berhasil baik, mengingat kawasan ini merupakan daerah yang sangat
subur tempat tumbuhnya perkebunan pala, sehingga perlu disosialisasikan pula dalam menjaga kelestarian hutan untuk ditanami pohon berakar kuat di
kawasan bukit yang berlereng terjal hingga kawasan
puncaknya.

Foto Pemandangan di kawah G. Kie Besi, tampak kubah dan
longsoran.

Bab 25

Publikasi Badan Geologi
25.1. Jurnal/Buletin/Majalah
Indonesian Journal on Geoscience
Indonesian Journal on Geoscience mulai diterbitkan pada tahun 2014. Sebelumnya bernama Jurnal
Geologi Indonesia. Seiring dengan adanya tuntutan
untuk menjadi jurnal internasional, maka Jurnal Geologi Indonesia berubah namanya menjadi Indonesian Journal on Geoscience. Saat ini IJOG memiliki
nomor ISSN 2355-9314 (Print) dan e-ISSN 2355-9306
(Online). Jurnal ini terbit dengan menampilkan lima
makalah berbahasa Inggris. Karena jurnal ini sudah
bersifat internasional maka dewan redaksi yang
mengelola IJOG juga harus ada perwakilan dari luar
negeri di antaranya dari Jepang, Malaysia, Thailand,
Prancis, Selandia Baru, dan Vietnam. Dewan redaksi
dipilih dengan keahliannya masing-masing. Dalam
rangka mendukung penerbitan IJOG telah dilaksanakan beberapa kali koordinasi dan rapat.
Pada tahun 2015, Indonesian Journal on Geoscience
(IJOG) telah diternitkan sebanyak 3 nomor yaitu,
IJOG volume 2 nomor 1, IJOG volume 2 nomor 2 dan
IJOG volume 2 nomor 3.
Buletin Sumber Daya Geologi

Cover Depan Indonesian Journal on Geoscience Volume 2 Nomor 1 April 2015.

Keberadaan buletin sumber daya geologi merupakan
sarana untuk menyalurkan kemampuan menulis ilmiah para pegawai di lingkungan Pusat Sumber Daya
Geologi dan dari instansi lain yang memiliki tugas
pada bidang kebumian. Adanya buletin ini sekaligus
sebagai media untuk mensosialisasikan potensi sumber daya geologi di Indonesia dan perkembangan
teknologi eksplorasi.
Pada tahun 2015, Buletin Sumber Daya Geologi yang
diterbitkan oleh Pusat Sumber Daya Geologi telah
memasuki tahun ke sembilan dan telah mempublikasikan 15 makalah yang terbagi ke dalam 3 kali penerbitan. Adapun artikel ilmiah yang dibahas terdiri dari
berbagai tema yang berkaitan dengan sumber daya
mineral, energi, dan sistem informasi geografis.

Gambar Cover Buletin Sumber Daya Geologi Volume.10 Nomor
1
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Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral
Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral diterbitkan
oleh Badan Geologi. Untuk tahun 2015 terbit jurnalnya yang Volume. 16 sejumlah 4 nomor, yaitu No. 1 –
4. Di bawah ini terhidang dua contoh jilid penerbitan
Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral.

Gambar Cover Jurnal Gunungapi dan Mitigasi Bencana GeologiVolume 7 Nomor 1, Januari 2015

Bulletin Vulkanologi Dan Bencana Geologi
Pada tahun 2015, Bulletin Vulkanologi dan Bencana
Geologi diterbitkan dalam 2 nomor :
•

Volume 10 Nomor 1, April 2015

•

Volume 10 Nomor 2, Oktober 2015

Jurnal Geologi dan Sumberdaya Geologi (Contoh: Cover Vol. 16
No. 2 dan 3)

Jurnal Gunungapi Dan Mitigasi Bencana Geologi
Bulletin Vulkanologi dan Bencana Geologi serta Jurnal Gunungapi dan Mitigasi Bencana Geologi yang
berisi hasil penelitian dan penyelidikan gunungapi
dan bencana geologi di Indonesia. Kegiatan ini menyusun karya tulis mengenai hasil penelitian dan penyelidikan gunungapi dan bencana geologi di Indonesia
yang dilaksanakan oleh seluruh staf Badan Geologi
maupun para ahli geologi lainnya.
Pada tahun 2015, Jurnal Gunungapi dan Mitigasi
Bencana Geologi diterbitkan dalam 2 nomor :
•

Volume 7 Nomor 1, Januari 2015

•

Volume 7 Nomor 2, Juli 2015
Gambar Cover Bulletin Vulkanologi dan Bencana Geologi Volume
10 Nomor 1, April 2015
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Majalah Geologi Populer/Geomagz

Berita Geologi

Untuk kalangan yang lebih luas Badan Geologi menerbitkan majalah ilmiah populer, yang disebut Majalah
Geologi Populer atau biasa disebut Geomagz. Sejak
diterbitkan pada tahun 2011 hingga kini, Geomagz
senantiasa menghadirkan tema-tema kebumian yang
dibingkai dengan bahasa yang diusahaakan sedapat
mungkin dipahami oleh para pembaca umum, tanpa
mengurangi bobot ilmiahnya.

Pada tahun 2015 Berita Geologi terbit sebanyak empat kali, yakni No. 1, Maret 2015, No 2. Juni 2015,
No 3. September 2015, dan No 4. Desember 2015.
Berikut ini sampul depannya:

Dalam tahun Anggaran 2015 Majalah Geologi Populer sebanyak empat kali, yakni No. 1, Maret 2015, No
2. Juni 2015, No 3. September 2015, dan No 4. Desember 2015. Berikut ini contoh sampul depannya:

25.2. Buku
Buku-buku yang diterbitkan oleh Badan Geologi pada
tahun 2015, antara lain:
Potensi Coalbed Methane (CBM)
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Deep Seated Coal (Batubara Bawah Permukaan)

Sistem Panas Bumi Non Vulkanik di Sulawesi

Ekonomi Kreatif Berbasis Sumber Daya Geologi

Unsur Tanah Jarang (REE) di Indonesia Geologi,
Eksplorasi dan Peluang Pengembangannya
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Geologi Sulawesi

Geokonservasi Indonesia

Buku Geokonservasi Indonesia: Citra Situs Geologi di
Lima Geopark menyajikan uraian seputar konservasi
geologi berikut penerapannya di lima geopark yang
ada di Indonesia. Adapun kelima geopark yang ditampilkan citra-citra situs geologinya di dalam buku
ini adalah Geopark Kaldera Toba, Geopark Merangin
Jambi, Geopark Gunung Sewu, Geopark Kaldera Batur, dan Geopark Kaldera Rinjani.
Magmatism in Kalimantan

Tujuh Gunung Api Di Tatar Sunda

Bertolak dari kuatnya pesona gunung-gunung itu,
juga dari kesadaran mengenai pentingnya mengenal
gunung-gunung itu lebih dekat, buku ini diupayakan
sebagai sebentuk album. Adapun gunung-gunung
yang dibahas atau disajikan foto-fotonya dalam
buku album ini adalah Gunung Salak, Gunung Gede,
Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Guntur, Gunung
Papandayan, Gunung Galunggung, dan Gunung Ciremai.
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Esai Bumi

25.3. Peta Terbit Zona Kerentanan Gerakan Tanah
Peta zona kerentanan gerakan tanah 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

Skala 1 :
1.000.000
Buku Esai Bumi berisikan rangkaian esai foto yang
pernah dimuat dalam Geomagz, majalah geologi
populer terbitan Badan Geologi periode 2011-2015.
Bumi Indonesia sangat kaya dengan berbagai fenomena geologi yang tersimpan baik di darat maupun di
perairan. Ada batuan, mineral, fosil, struktur, proses,
maupun waktu geologi.

terbit
Skala 1 :
500.000 terbit
Skala 1 :
250.000 terbit

Gejolak Dieng

3

Keterangan
Sumut, Sumbar,
Sulsel
Jawa Bag. Barat,

3

Tengah, dan Bag.
Timur

9

Skala Provinsi

Skala 1 :
100.000 terbit
(Skala Lembar

32

tematik Peta

Tersebar di
seluruh Indonesia

Geologi )
Selesai
Pemetaan Rinci
(Skala Lembar
tematik Peta
Geologi

37

Tersebar di
seluruh Indonesia

dan Skala
Kabupaten)
Terbit berupa
Buku Gejolak Dieng sebagian besar diangkat dari hasil penelitian penulisnya, Priatna, selama mengikuti
studi pascasarjana di Fakultas Teknik Geologi, Universitas Padjadjaran Bandung (2014). Dalam penelitian tersebut Priatna mempelajari karakteristik gas
vulkanik di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana gunung api.
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Skala

atlas Kabupaten-

Kabupaten

Kabupaten di
Pulau Jawa

Catatan :
Jumlah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia 514
Jumlah peta ZKGT yang dihasilkan 6 peta per tahun

25.4. Atlas dan Metadata Sumber Daya Geologi Indonesia
Atlas Peta dan Metadata Sumber Daya Geologi
merupakan salah satu media untuk penyajian data
dan mendukung dalam pelayanan publik di Badan
Geologi. Kedua data tersebut memuat informasi
berupa layer potensi mineral logam serta batuan
pembawa logam, layer potensi mineral bukan lo-

gam, layer potensi batubara dan formasi pembawa
batubara, layer sebaran lokasi bitumen padat dengan latar belakang formasi pembawa bitumen padat dan layer potensi panas bumi dengan latar belakang batuan volkanik serta tabel potensi sumber
daya geologi untuk komoditi mineral logam, mineral
bukan logam dan batuan, batubara, bitumen padat
dan panas bumi.

Gambar Cover Atlas Peta Potensi Sumber Daya Geologi Pulau Sumatera
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Gambar Cover Atlas Peta Potensi Sumber Daya Geologi Pulau Sulawesi

Jumlah lembar peta pemuktahiran metadata tersedia
sebanyak 780 lembar metadata. Hasil pemuktahiran

metadata sumber daya geologi yang telah dilakukan
tahun 2015, meliputi:

Tabel. Hasil pemutakhiran metadata sumber daya geologi tahun 2015

Jumlah Lembar Metadata
Mineral
Logam

Mineral Bukan
Logam dan
Batuan

Batubara

Formasi
Batubara

Bitumen
Padat

Gambut

Panas
Bumi

Geologi
Sederhana

Sumatera

28

40

20

22

12

12

23

22

Kalimantan

28

34

26

20

7

14

8

14

Sulawesi

28

23

5

11

4

2

16

5

Maluku

10

16

6

-

-

-

12

13

Papua

8

16

10

8

4

2

5

26

Nusa
Tenggara

11

5

-

-

-

-

7

7

Jawa

45

70

5

5

6

2

30

27

Jumlah

158

204

72

66

33

32

101

114

Pulau

Total

188

780
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25.5. Pembuatan Film Dokumenter Gunungapi
Soputan
Kegiatan pembuatan film dokumenter Gunung Soputan, di Sulawesi Selatan ini bermaksud agar informasi
mengenai G. Soputan menjadi terintegrasi dan lebih
menarik. Hasilnya berupa film dokumenter G. Soputan berupa CD film dengan judul ”Pesona dan Bahaya

Gunungapi Soputan” dalam dua (2) versi bahasa yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris. Film dengan
durasi + 20 menit memuat berbagai informasi tentang G. Soputan yang dikemas cukup menarik dan
bahasa yang sederhana sehingga masyarakat awam
diharapkan mampu menyerap dan memahami informasi tersebut.

Gambar CD dan Cover film dokumenter G. Soputan

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI TAHUN 2015

189

Bab 26

Penyebarluasan Informasi Bidang Geologi

26. 1. Seminar/Workshop/Pemaparan/Kolokium
26.1. Pemaparan Makalah Ilmiah Kebumian
Kegiatan Seminar Pemaparan Makalah Ilmiah Kebumian diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16
Juni 2015, bertempat di Auditorium Geologi, Jl. Diponegoro No. 57 Bandung. Sesi pertama menampilkan
tiga pembicara, yaitu Ronaldo Irzon, S.T., M.T., Asep
Kurnia Permana S.T., M.Sc., dan M. Iqbal, S.Pd. yang
dipandu oleh Dr. Hermes Panggabean dan Dra. Nenen Adriyani, M.A. sebagai moderator. Setelah selesai pemaparan sesi kesatu dilanjutkan dengan diskusi
dan Tanya jawab.
Tiga pembicara pada sesi kedua, yaitu Dr. Supartoyo,
Ir. Igan S. Sutawidjaja, M.Sc., dan Ir. Priatna, M.T.,
yang dipandu oleh Dr. Rahmat Fajar Lubis dan Deni
Sugandi, S.Sos. Setelah selesai pemaparan sesi kedua
dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya jawab. Setelah
dua sesi selesai dilaksanakan, maka berakhirlah acara
Seminar Pemaparan Makalah Ilmiah Kebumian yang
ditutup secara resmi oleh panitia..
26.2. Seminar Pengelolaan Open Journal Systems
(OJS) dan Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna)
Kegiatan Seminar Pengelolaan Open Journal Systems
(OJS) dan Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, di
Auditorium Geologi, Jl. Diponegoro No. 57 Bandung.
Materi yang disampaikan dalam kegiatan Seminar Pengelolaan Open Journal Systems (OJS) dan
Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yaitu berupa
pemaparan/presentasi dengan menggunakan alat
bantu proyektor, dan diakhir sesi diskusi dan Tanya
jawab.

Presentasi sesi pertama menampilkan dua orang
pembicara, pembicara pertama yaitu Muhammad
Nurul Furqon, S.S. yang membawakan materi berjudul: Akreditasi Majalah Ilmiah. Sedangkan pembicara kedua yaitu Sutrisno Heru Sukoco, S.Si. dengan
materi berjudul Pengelolaan Open Journal System.
Acara dipandu oleh dua orang moderator dari Sekretariat Indonesian Journal on Geoscience, yaitu Rian
Koswara, S.Kom dan Ivan Ferdian, A.Md.
Presentasi sesi Kedua di isi oleh Sutrisno Heru Sukoco, S.Si. dengan materi berjudul Akreditasi Jurnal
Nasional (Arjuna). Acara dipandu oleh dua orang
moderator dari Sekretariat Indonesian Journal on
Geoscience, yaitu Rian Koswara, S.Kom dan Ivan
Ferdian, A.Md.
26.3. Rapat Kerja Evaluasi Kegiatan Badan Geologi
Tahun 2015
Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Kegiatan Badan Geologi terbagi menjadi dua kegiatan, yakni kegiatan
semester I dan semester II tahun 2015. Untuk semester kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 1
September 2015 di Museum Gunung Api Batur, Bali.
Kegiatan ini diisi dengan pemaparan hasil kegiatan
Semester I Tahun 2015 dari tiap satuan kerja di lingkungan Badan Geologi.
Kemudian, untuk semester II diselenggarakan kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Kegiatan Badan Geologi
Semester II Tahun 2015 yang diselenggarakan pada
30 Desember 2015 di kantor Pusat Penelitian dan
Pengembangan Geologi Kelautan (PPGL), Cirebon,
Jawa Barat. Kegiatan ini diisi dengan pemaparan hasil kegiatan Semester II Tahun 2015 dari tiap satuan
kerja di lingkungan Badan Geologi.
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26.2. Pemaparan Hasil Kegiatan Pusat Sumber Daya
Geologi
Pelaksanaan pemapran hasil kegiatan Pusat Sumber Daya Geologi merupakan salah satu bentuk sosialisasi hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian
Pusat Sumber Daya Geologi yang bertujuan untuk
menyebarluaskan data dan informasi hasil-hasil kegiatan inventarisasi, eksplorasi dan konservasi sumber
daya mineral, batubara, bitumen padat, gas metan
batubara (Coal Bed Methane) dan panas bumi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kegiatan ini
diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi para stakeholder agar dapat berperan serta dalam mendorong
iklim investasi pertambangan di Indonesia
Pada Tahun 2015, kegiatan pemaparan dilaksanakan
sebanyak dua kali, yaitu pemaparan hasil kegiatan
Pusat Sumber Daya Geologi Tahun Anggaran 2014
yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2015 dan
pemaparan hasil kegiatan Pusat Sumber Daya Geologi Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan pada
tanggal 11 Desember 2015. Pada kegiatan pertama,
jumlah narasumber sebanyak 29 orang dan moderator sebanyak 8 orang dan pada kegiatan kedua, jumlah narasumber sebanyak 30 orang dan moderator
sebanyak 8 orang.

Bencana Geologi. Setelah proses paparan diadakan
sesi tanya / jawab membahas paparan presentasi
tiap pembicara.Disamping sesi presentasi, panitia
juga mengadakan sesi poster dari masing-masing bidang di lingkungan PVMBG.
Kegiatan kolokium diikuti oleh 100 undangan dari
perwakilan BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kab.
Bandung Barat, BPBD Kab. Bandung, Institut Teknologi Bandung, UNPAD, para pejabat struktural dan
fungsional di Lingkungan Badan Geologi.Kegiatan ini
dibuka oleh kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi yaitu Ir. M. Hendrasto, M.Sc mewakili Kepal Badan Geologi dan sekaligus menjadi
pembicara kunci dalam kegiatan ini. Kolokium ini
dibagi menjadi dua sesi yaitu sesi I dan II.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan Pameran dari unit-unit di Badan Geologi, PERHIMAGI, Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan
Batubara, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi,
Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan serta Museum Geologi.

FotoPembicara Sesi Idan Peserta Kolokium

26.4. Sarasehan Geologi Populer (SGP)

Gambar Sambutan Kepala Pusat Sumber Daya Geologi pada
Pemaparan Hasil Kegiatan Pusat Sumber Daya Geologi Tahun
Anggaran 2015

26.11. Kolokium Hasil Kegiatan Pusat Vulkanologi
Dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)
Kolokium ini dilaksanakan dengan tahap presentasi
yaitu dengan paparan hasil kegiatan tahun 2014dari
tiap bidang, bagian, balai dan penelitian-penelitan
yang dilakukan di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
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Kegiatan Sarasehan Geologi Populer (SGP) Tahun
2015 diselenggarakan di Auditorium Geologi, Jl. Diponegoro No. 57, Bandung. Para peserta berasal
dari instansi di lingkungan Badan Geologi dan di
luar Badan Geologi seperti Dinas Pertambangan dan
Energi di lingkungan Jawa Barat, Pusdiklat Geologi,
Dosen dan Mahasiswa dari Universitas di Jawa Barat,
Guru sekolah, aktivis masyarakat, bahkan ibu rumah
tangga.
Selain itu, pada tahun 2015, acara sarasehan ini ada
juga diselenggarakan di luar Badan Geologi, yakni
dengan bekerjasama dengan perguruan-perguruan

tinggi. Selama triwulan pertama 2015, telah dilakukan acara “SGP Geos to Campus” atau “SGP Keliling
Kampus”, yaitu ke Universitas Siliwangi (Tasikmalaya), Universitas Padjadjaran (Bandung), STTNAS (Yogyakarta), dan Universitas Negeri Semarang (UNNES).
Dengan catatan, masih banyak pihak perguruan

tinggi baik swasta maupun negeri yang mengajak
bekerjasama menyelenggarakan acara tersebut.
Sementara narasumber yang mengisi kegiatan tersebut selama tahun 2015 disajikan dalam bentuk
matriks sebagai berikut.

No

Tanggal

Tempat

Penyaji

Judul

1

19-01-2015

Badan Geologi

Oman Abdurahman

Geologi untuk Kesejahteraan

2

26-01-2015

Badan Geologi

Irwan Meilano

Kegempaan di Selatan Jawa

3

02-02-2015

Badan Geologi

Oman A., Priatna, T.
Bachtiar

Ciletuh, Dieng, Bandung Purba

4

09-02-2015

Badan Geologi

Akhmad Zaennudin

Gunung Bromo

5

16-02-2015

Badan Geologi

Sutikno Bronto

Gunung Api Purba

6

23-02-2015

Badan Geologi

Adjat Sudradjat

Tambora 2015

7

26-02-2015

Kampus UNSIL

Priatna, Iman, T. Bachtiar

Dieng, Penulisan Populer

8

01-03-2015

Gua Pawon

Sinung Baskoro dan Lutfi
Yondri

Kars Citatah

9

02-03-2015

Badan Geologi

Suci dan Immanuel

Taman Bumi Langkawi

10

04-03-2015

Kampus
UNPAD

Priatna dan Nana
Sulaksana

Gas Gunung Api

11

09-03-2015

Badan Geologi

Tri Wahyu Hadi

Dinamika Bumi

12

12-03-2015

Yogyakarta

Dewi SS dkk.

Memuliakan Bumi

13

13-03-2015

Bandung

Adjat Sudradjat

Geomorfologi

14

16-03-2015

Badan Geologi

Dasapta Erwin Irawan

Analisis Geologi

15

23-03-2015

Badan Geologi

Budi Brahmantyo

Kawasan Kars Indonesia

16

30-03-2015

Badan Geologi

Lobo Balia

Ketahanan Energi

17

06-04-2015

Badan Geologi

Ir. Oki Oktariadi M.Si.

Jelajah Warisan Geologi Ranah Minang

18

13-04-2015

Badan Geologi

Teuku Islah

Fenomena Industri Mineral

19

14-04-2015

Badan Geologi

Heryadi Rachmat

20

20-04-2015

Badan Geologi

Mega F Rosana

21

21-04-2015

Badan Geologi

Prof. Dr. Ir. Adjat Sudrajat,
M.Sc

22

27-04-2015

Badan Geologi

Ermaula Aseseang

Mengakomodasi Potensi dan Kondisi
Kebumian ke dalam Dokumen
Rencana Tata Ruang Wilayah

23

04-05-2015

Badan Geologi

Ir. H. Sujatmiko, Dipl. Ing

Berkenalan dengan Batu Mulia

24

05-05-2015

Badan Geologi

Riza Wazdi

25

11-05-2015

Badan Geologi

Irwan Meilano

26

18-05-2015

Badan Geologi

Dr. Ir. Dicky Muslim, M.Sc.

Sekilas Kegiatan Pengaruh 200 Tahun
Tambora di Swiss
Batu dan Mineral Dilihat dengan
Mikroskop
Dua Abad Meletusnya Tambora

IT (Telemetri) untuk Pemantauan Air
Tanah
Resiko Bencana Gempabumi Sesar
Lembang terhadap Kota Bandung
Pendidikan Mitigasi Bencana Kepada
Masyarakat
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No

Tanggal

Tempat

27

25-05-2015

Badan Geologi

28

01-06-2015

Badan Geologi

29

04-06-2015

Badan Geologi

30

08-06-2015

31

Penyaji

Judul

Kevin Muster dan Robert

Penanganan Limbah Sungai dengan
Parameter BOD, COD, No2, dan PH
(Studi Kasus: DAS Tukad Badung, Bali)

Ardeshir Yaftebbi & Noer
Hoeda
dr. R. K. T. Ko dan Pindi
Setiawan

Keragaman Bumi dan Tinggalan
Budaya Pada Kawasan Kars Indonesia

Badan Geologi

Gatot Moch. Soedradjat

Terlanjur Tinggal di Lereng Terjal

17-06-2015

Badan Geologi

Syamsul Rizal Wittiri

Ijen Pesona yang Mengancam

32

22-06-2015

Badan Geologi

Ir. Subaktian Lubis, M. Sc.

33

29-06-2015

Badan Geologi

Sinung Baskoro

Badan Geologi

Ir. Armin Tampubolon,
M.Sc

Badan Geologi

Akhmad Zaennudin

Eruption of Sinabung Volcano, North
Sumatra, Indonesia

34
35

06 Juli
2015
05 Oktober
2015

Mendaki 7 Puncak Tertinggi Dunia

Gas Methan Biogenik Perairan
Dangkal: Sumber Daya Migas NonKonvensional?
Geodiversity, Geoheritage &
Geoconservation
REE dan Potensinya di Indonesia

36

12 Oktober
2015

Badan Geologi

Sofyan Suwardi (Ivan)

Konsep Taman Bumi (Geopark) dan
Implementasinya di Indonesia

37

19 Oktober
2015

Badan Geologi

Akhmad Zaennudin

Gunung Meletus Bukan Harus
Eksplosif Menyemburkan Material
Vulkanik ke Udara

Badan Geologi

Igan S. Sutawidjaja

Global Geopark Batur

UNNES
Semarang

Oman Abdurahman, Igan
S. Sutawidjaja, Priatna

Menuju Geopark Dieng

Badan Geologi

Priatna

Menuju Geopark Dieng

38
39
40

26 Oktober
2015
29 Oktober
2015
9
November
2015

26.5. Seminar Kebumian Peringatan Hari Bumi 2015

26.3. Pameran

Seminar ini dilaksanakan di Auditorium Badan Geologi dengan 2 materi utama yang disampaikan oleh:
Tisna Sanjaya (Proses Kreatif Penciptaan Karya Seni
Lingkungan) dan Prof. Mubiar Purwasasmita (Aksi
Nyata dalam Memelihara Bumi : Infrastruktur Alam
untuk Kehidupan)

Penyelenggaraan pameran selama tahun 2015, antara lain, meliputi :
1. Sumatera Miner 2015 Exhibition and Conference
Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 4-6 Maret
2015 di Aryaduta Hotel Palembang, Sumatera Selatan
ini merupakan kegiatan pameran dan konferensi di bidang pertambangan dan energi (integrasi hulur-hilir)
yang melibatkan industri mineral, batubara,minyak
bumi, gas bumi dan panas bumi dengan menarik investasi dan adopsi teknologi terkini.

Gambar Kegiatan Pameran Sumatera Miner 2015
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2. 4th ITB International Geothermal 2015
Penyelenggaraan Pameran 4th ITB International
Geothermal 2015 diselenggarakan oleh Program
Master Panas Bumi ITB yang merupakan salah kegiatan dalam event IIGW 2015, 4th International Geothermal Workshop 2015. Tema kegiatan tahun ini
adalah “Strengthening the Role of Human Resources
for geothermal Development”. Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa hal antara lain : kursus dan training, presentasi, kursus lapangan dan kunjungan ke
lapangan panas bumi.

“Celebes Building & Infrastruktur Expo 2015”, “Celebes Truck & Heavy Equipment Expo 2015” dan “Pekan Raya Sulawesi Selatan (PRS) 2015” DI Celebes
Convention Center, Makassar pada tanggal 21-25
Oktober 2015.
Pada kegiatan ini, Badan Geologi berpartisipasi untuk
mensosialisasikan kegiatan penyelidikan pada mineral logam, mineral bukan logam dan batuan serta
panas bumi di Indonesia, khususnya Pulau Sulawesi
dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kegiatan ini juga
beberapa publikasi khusus bidang sumber daya geologi yang diterbitkan oleh PSDG dibagikan kepada
beberapa peserta.

Gambar Pengunjung pada stand Badan Geologi

3. 5th Indonesia Climate Change Education Forum
& Expo 2015
Pada kegiatan pameran pada tanggal 14-17 Mei 2015
di Jakarta Convention Center ini, Badan Geologi ikut
serta untuk mensosialisasikan kegiatan dalam penyelidikan panas bumi sesuai dengan tema kegiatan
pameran, yaitu Potensi Panas Bumi Indonesia untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca,
bagaimana pemanfaatan energi panas bumi dan sebaran potensi panas bumi di Indonesia.

Gambar Pengunjung pada stand Pusat Sumber Daya Geologi
pada kegiatan Celebes Mining Expo and Conference 2015

5. GeoExpo Geominergy 2015 - Geoweek Universitas Gajah Mada
GeoExpo merupakan kegiatan tahunan Himpunan
Mahasiswa Teknik Geologi FT-UGM yang diselenggarakan sejak tahun 2013, pada tahun ini GeoExpo
diadakan pada tanggal 15-16 Oktober 2015. Beberapa peserta pameran adalah jurusan Teknik Geologi
UGM, museum-museum yang berkaitan dengan
dunia geoscience dan beberapa badan studi yang
berkaitan, perusahaan multi nasional yang bergerak
di bidang geologi lingkungan, sumber daya energi
dan sumber daya mineral. Selain itu diadakan juga
workshop batu mulia dan pameran batu mulia dari
beberapa komunitas batu mulia di Indonesia.

Gambar Pengunjung pada stand Badan Geologi pada kegiatan
Indonesia Climate Change Education Forum & Expo

4. Celebes Mining Expo and Conference 2015
Kegiatan pameran “Celebes Mining Expo & Conference 2015” ini diselenggarakan bersamaan dengan

Gambar Booth Pameran Pusat Sumber Daya Geologi pada kegiatan GeoEXPO GeoWeek Universitas Gajah Mada
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6. The 4th Lombok Sumbawa Inafact
Pameran The 4th Lombok Sumbawa Inafact 2015 ini
merupakan sarana promosi informasi yang efektif
dan strategis untuk menampilkan pameran layanan
publik, Pameran Investasi dan Potensi Daerah, Pameran Industri Kreatif, Pameran Produk Unggulan
dan UKM, Pariwisata dan Budaya, Pameran Agro dan
Food, Pameran Kerajinan Nasional, Aneka Lomba
dan Hiburan Lainnya. Melalui kegiatan pameran ini,
Badan Geologi menyosialisasikan beberapa kegiatan
yang telah dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
dalam bidang sumber daya mineral dan energi juga
kajian ekonomi kreatif. Dengan berpartisipasi dalam
pameran ini, maka informasi sumber daya mineral
dan energi dapat tersampaikan kepada masyarakat
luas, khususnya Nusa Tenggara Barat.

8. Roadshow Hari Nusantara di Universitas Hasanudin
Penyelenggaraan seminar dan pameran ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan peringatan
Hari Nusantara ke 15 Tahun 2015 dan tindaklanjut
arahan Menteri ESDM untuk mengadakan roadshow
ke berbagai Perguruan Tinggi. Dengan mempertemukan berbagai pihak dalam forum yang strategis ini
diharapkan dapat menyelaraskan strategi pembangunan sektor ESDM pusat dan daerah khususnya di
Wilayah Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung
Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Gambar Stand pameran gabungan KESDM, Dewan Kelautan Indonesia, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan

9. Roadshow, seminar dan pameran di Universitas
Tanjungpura Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Dalam rangka menindaklanjuti undangan dari pihak
penyelenggara acara JOINT CONVENTION BALIKPAPAN 2015, Badan Geologi-Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral menghadiri kegiatan pameran
yang berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 8
Oktober 2015.

Penyelenggaraan Road Show, Seminar dan Pameran
kali ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada
tanggal 15 September 2015, bertempat di Gedung
Auditorium Universitas Tanjung Pura, Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat. Stand pameran diisi oleh
unit-unit dibawah Kementerian ESDM yang terdiri
dari: Dewan Energi Nasional, Lemigas, Puslitbang
Tekmira, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan,
Dirjen Minerba, EBTKE, P3TKEBTKE, Badan Geologi,
Badiklat ESDM, BPH Migas, SKK Migas dan dari Dewan Kelautan Indonesia.

Gambar Salah seorang pengunjung sedang menandatangani
tanda terima publikasi dari Badan Geologi

Gambar Pengunjung sedang membaca publikasi khusus yang
disediakan

Gambar Kegiatan Pameran The 4th Lombok Sumbawa Inafact

7. Pertemuan Ilmiah Tahunan IAGI
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10. Pameran ”The Memory of Galunggung 1982”

11. Pameran Bukittinggi, Sumatera Barat

Kegiatan Pameran ”The Memory of Galunggung
1982” di G. Galunggung dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai bencana geologi,
khususnya perkembangan G. Galunggung dari letusan tahun 1982 sampai pemantauan saat ini.Tujuanyaadalah agar informasi mengenai bencana geologi
dapat tersampaikan kepada masyarakat, sehingga
masyarakat lebih siap dalam menghadapi ancaman
bencana geologi.

Pameran dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan
seminar dan ekskursi lapangan, yaitu pada 18 – 19
Maret 2015 yang bertempat di halaman parkir Grand
Rocky Hotel kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Pada
pameran kali ini Badan Geologi memamerkan koleksi
jenis-jenis batuan antara lain : batuan beku, batuan
sedimen, batuan metamorf, selain jenis batuan juga
dipamerkan mineral dan fosil serta beberapa koleksi
jenis batuan yang berasal dari Sumatera.

Koleksi Museum Geologi yang dipamerkan

12. Pameran TMII

Foto Pengunjung pameran antusias memperhatikan
penjelasan cara kerja Seismograph, salah satu alat
pemantauan gunung api.

Foto Sebagian pengunjung antusias melihat salah satu media
informasi berupa pemutaran film letusan gunung galunggung

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Taman
Mini Indonesia Indah (TMII) yang ke-40 yaitu tepatnya yanggal 20 April 2015, manajemen TMII menyelenggarakan kegiatan dengan tema umum yaitu :
Melalui Taman Mini Indonesia Indah, Kita Lestarikan
Budaya Guna Memperkokoh Jati Diri Bangsa Indonesia. Di dalam kegiatannya, TMII menyelenggarakan
Pameran Bersama Museum Se-Indonesia dengan
tema : Jelajah Budaya Maritim Indonesia. Pada pameran ini, selain Profil Museum, Batuan dan Fosil,
Museum Geologi menyajikan materi yang disuaikan
dengan tema pameran yaitu tentang kemaritiman.
Materi tersebut adalah Geologi Kelautan, Potensi
Maritim Indonesia dan Mengenal Fosil Invertebrata.

Koleksi batuan, mineral dan fosil yang disajikan oleh Museum
Geologi
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13. Pameran Manado, Sulawesi Utara

15. Pameran Semarang
Pameran Museum Mart 2015 dilaksanakan pada
tanggal 02 s.d 06 Nopember 2015 di Museum Jateng
Ranggawarsita Jln. Abdurahman Saleh No. 1 Semarang. Kegiatan diikuti oleh 18 museum dan beberapa
komunitas yang berada di Jawa Tengah dan di luar
Jawa Tengah. Koleksi yang dipamerkan adalah berhubungan dengan potensi positif aktifitas bumi yang
dimanfaatkan oleh manusia kemudian menjadi kebudayaan, seperti mineral, batuan, dan fosil. Pemanfaatan hasil aktifitas bumi tersebut nantinya dijelaskan berurutan, mengalur mulai dari zaman prasejarah, sejarah, dan modern. Sebagai tambahan materi
promosi dan informasi disediakan pula buku-buku,
dan guide map Museum Geologi.

Pameran dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan
seminar dan ekskursi lapangan, yaitu pada 12 – 13
Agustus 2015 yang bertempat di selasar Sintesa Peninsula Hotel kota Manado, Sulawesi Utara. Pada pameran kali ini Badan Geologi memamerkan koleksi
jenis-jenis batuan antara lain : batuan beku, batuan
sedimen, batuan metamorf, selain jenis batuan juga
dipamerkan mineral dan fosil serta beberapa koleksi
jenis batuan yang berasal dari Sulawesi Utara.
14. Pameran Surabaya
Pameran Museum Expo Jatim 2015 dilaksanakan
pada tanggal 16 – 20 September 2015 di Maspion
Square, Jl. A. Yani No. 73 Surabaya. Koleksi yang dipamerkan adalah berhubungan dengan potensi positif
aktifitas bumi yang dimanfaatkan oleh manusia kemudian menjadi kebudayaan, seperti mineral, batuan, dan fosil. Pemanfaatan hasil aktifitas bumi tersebut nantinya dijelaskan berurutan, mengalur mulai
dari zaman prasejarah, sejarah, dan modern. Sebagai
tambahan materi promosi dan informasi disediakan
pula buku-buku, guide map dan majalah geomagz.

Antusias pengunjung saat pameran berlangsung
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Antusias pengunjung saat pameran berlangsung

16. Pameran Tulungagung
Pameran dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan
seminar lapangan, yaitu pada 24 November 2015
yang bertempat di Hotel Istana, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pada pameran kali ini Badan
Geologi memamerkan koleksi jenis-jenis batuan
antara lain : batuan beku, batuan sedimen, batuan
metamorf, selain jenis batuan juga dipamerkan mineral dan fosil. Fosil Homo wajakensis menjadi primadona dalam pameran ini.

Koleksi Museum Geologi yang dipamerkan

26.4. Focus Group Disscusion (FGD)/Sosialisasi/Diseminasi

3. Diseminasi Sumber Daya Geologi di Universitas
Pakuan Bogor, Bogor – Jawa Barat

1. FGD “Potensi Batu Mulia dan Pengembangannya
Sebagai Komoditas”
Dalam acara FGD ini jumlah narasumber adalah sebanyak enam orang, yaitu Kepala Pusat Sumber Daya
Geologi, Ir. Hedi Hidayat, M.Si, Ir. H. Sujatmiko, Dipl.
Ing dari GEM AFIA, Dr. Ir. Ildem Syafri, D.EA dari Universitas Padjadjaran, H.A. Yani Abd Majid dari Tasbih
Scientific Gemological Laboratory, Samsu Daliend
dari Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata
Teknis, Raseno Arya, SE, MM.
Gambar Pembicara Ir. Arif Munandar memaparkan eksplorasi
Panas Bumi

4. Diseminasi Sumber Daya Geologi di SMKN 1 Padaherang, Kabupaten Pangandaran – Jawa Barat
.

Gambar Salah satu narasumber pada kegiatan FGD, Ir. H. Sujatmiko, Dipl. Ing

2. FGD “Persiapan Menuju Buletin Sumber Daya Geologi Online”
Dalam acara FGD ini sebanyak lima orang, yaitu Kepala Subbidang Keprospekan Pusat Sumber Daya
Geologi, Edi Suhanto, S.Si., M.T., Dr. Ir. Dicky Muslim,
M.Sc.dari Universitas Padjadjaran, Muhammad Nurul
Furqon, S.S dari LIPI, Suzan Lesmana, M.Si dari LIPI,
dan Andri Agus Rahman, S.Kom dari LIPI. Moderator
berjumlah 2 orang yaitu Ir. Sabtanto Joko Suprapto
dan Ir. Prima Muharam Hilman, M.Sc. Keduanya berasal dari Pusat Sumber Daya Geologi.

Gambar Foto bersama Kepala Sekolah SMKN 1 Padaherang, Plt.
Kepala Pusat Sumber Daya Geologi dan para narasumber

5. Sosialisasi Geologi Untuk Guru-Guru Geografi (7
Kota Dan Kabupaten) Di Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat
Sosialisasi geologi berlangsung selama 2 hari pada
tanggal 18 - 19 Maret 2015 di Bukittinggi dan sekitarnya, dengan 3 kegiatan utama yaitu seminar,
ekskursi dan pameran. Seminar dan pameran dilangsungkan di Hotel Grand Rocky Bukittinggi, sedangkan
agenda ekskursi mengunjungi Ngarai Sianok, Pengamatan Gunungapi Marapi, Museum Saintifik Alam
(Musabata) dan Lembah Harau.

Gambar Peserta Focus Group Disscusion Sumber Daya Geologi

Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta yang berprofesi
sebagai guru geografi tingkat SLTA dari 7 Kota dan
Kabupaten di Sumatera Barat yaitu Kota Bukittinggi,
Kota Padang, Kota Padangpanjang, Kabupaten Tanah
Datar, Kabupaten Solok, Kota Payakumbuh dan Ka-
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bupaten Limapuluh Kota. Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Dra. Hj. Ellia
Makmur, M.M. memberikan sambutan acara yang
dilanjutkan oleh Ir. S.R. Sinung Baskoro, M.T. selaku
Kepala Museum Geologi yang sekaligus membuka
acara.

pameran dilaksanakan di Hotel Istana, Kabupaten
Tulungagung, sedangkan ekskursi mengunjungi lokasi berpotensi geologi yaitu Situs Song Gentong dan
Situs Wajak.
26.8. Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi
Bencana G. Gamalama, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Gunungapi Gamalama yang tingginya + 1715 m dpl
merupakan salah satu dari 127 gunungapi aktif tipeA di Indonesia yang terletak di Kota Ternate, Provinsi
Maluku Utara. Melalui kegiatan peyusunan dokumen
rencana kontinjensi, kesiapan aparat pemerintah
daerah dan instansi terkait di Kota Ternate terhadap
bencana gunungapi terutama erupsi G. Gamalama
lebih terencana serta mempunyai prosedur dan skenario yang jelas dalam penanganan bencana gunungapi.

Suasana saat pembukaan sosialisasi

6. Sosialisasi Bidang Geologi Kepada Guru-Guru
Geografi Di Sulawesi Utara
Sosialisasi Bidang Geologi di Sulawesi Utara berlangsung selama 2 hari yaitu pada tanggal 12 -13 Agustus
2015 dan diisi oleh kegiatan seminar, ekskursi, dan
pameran. Penyelenggaraan seminar dan pameran
dilaksanakan di Sintesa Peninsula Hotel, Jl Jenderal
Sudirman, Gunung Wenang Manado, Sulawesi Utara.
Sedangkan Ekskursi mengunjungi beberapa lokasi
berpotensi geologi di Kota Manado, Kota Tomohon,
dan Kabupaten Minahasa.
.

Kegiatan penyusunan rencana kontinjensi ini menghasilkan suatu dokumen rencana kontinjensi sebagai
pedoman pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam penanganan bencana gunungapi di Kota Ternate.
26.9. Simulasi Kebencanaan Geologi G. Gamalama,
Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

7. Sosialisasi Bidang Geologi Di Tulungagung Jawa
Timur
Sosialisasi Bidang Geologi di Kabupaten Tulungagung
berlangsung selama 2 hari yaitu pada tanggal 24 - 25
November 2015 dan diisi oleh kegiatan seminar, pameran, dan ekskursi. Penyelenggaraan seminar dan
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Terjalinnya koordinasi yang lebih baik diantara instansi pemerintah daerah serta masyarakat dalam
rangka penanganan bencana G. Gamalama. Terjalin
hubungan kerjasama yang lebih baik antara Badan
Geologi dengan Pemerintah Kota Ternate dan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana G.
Gamalama sehingga dalam mitigasi dan penanganan
bencana akan lebih optimal.
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Gunungapi Gamalama yang tingginya + 1715 m dpl
merupakan salah satu dari 127 gunungapi aktif tipeA di Indonesia yang terletak di Kota Ternate, Provinsi
Maluku Utara. Salah satu upaya mitigasi bencana
G. Gamalama adalah dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan instansi terkait penanggulangan bencana agar lebih siap dan terkoordinasi
dalam penanganan bencana, salah satunya yaitu
dengan penyusunan dokumen rencana kontinjensi.
Sedangkan kegiatan simulasi Kebencanaan Gelogi
G. Gamalama merupakan tindak lanjut dari kegiatan
penyusunan dokumen rencana kontinjensi bencana
G. Gamalama.
Metode yang digunakan adalah melalui paparan, diskusi, TTX (Table Top Exercise) dan gladi lapang model.

Foto penyampaian materi oleh fasilitator di kelas

Pada kegiatan ini ditentukan juga lokasi titik kumpul,
lokasi pengungsian dan jalur evakuasi. Sedangkan
pada kegiatan fieltrip dimaksudkan untuk pengenalan bahaya G. Gamalama berupa potensi bahaya dan

Foto Simulasi Evakuasi dari Titik Kumpul

produk letusan G. Gamalama.Selain itu juga dilakukan
geladi Lapang.Geladi Lapang difokuskan untuk menguji dan menerapkan SOP yang sudah ada dalam bentuk pengerahan personil dalam simulasi lapangan.

Peta Lokasi Pengungsian

Peta Lokasi Fieldtrip G. Gamalama
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26.10. Workshop Kebencanaan Geologi (200 tahun
erupsi G. Tambora) “Lesson learned from 1815 Tambora Eruption and Development of Capasity Building of Institution and Community”
Acara Workshop Kebencanaan Bencana Geologi
dengan tema “Pembelajaran dari Letusan Tambora
dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan
Masyarakat ( 13-14 April 2015) serta diadakan Post
Workshop Fieldtrip di G. Tambora ( 15-16 April 2015)
. Workshop pada tanggal 13-14 April 2015 bertempat di Kantor Walikota, Jl. Soekarno-Hatta No.2 Kota

Foto Dr. Surono, Kepala Badan Geologi menyampaikan sambutan sekaligus pembicara kunci dalam kegiatan workshop
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Bima. Workshop terbagi atas pembukaan serta dua
sesi pemaparan dan tanya jawab. Pada acara workshop ini dilakukan pemaparan presentasi para ahli
gunungapi dan presentasi kelembagaan kebencanaan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat yang di lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta
workshop. Workshop diakhiri oleh kegiatan fieldtrip
yang dibuka untuk umum dari luar dan dalam negeri
yang pendanaannya berasal dari peserta pada tanggal 15 - 16 April 2015.

Foto Peserta dan Pemandu Fieltrip di bibir Kaldera Tambora

KERJA SAMA DAN REGULASI BIDANG GEOLOGI
Bab 27 Pengembangan Kerja Sama
Bab 28. Regulasi Kegeologian

Bab 27

Pengembangan Kerja Sama
27.1. Dalam Negeri
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 PVMBG. Pada tahun 2015 ini mahasiswa Universitar Brawijaya yang
melakukan tugas akhir/tesis di PVMBG tertera pada
tabel dibawah ini. Tercatat 1 (satu) orang sedang
melaksanakan tesis S-2, tiga orang melaksanakan
tugas akhir S-1, dan 7 (tujuh) orang melaksanakan
praktik kerja lapangan.
Universitas Sam Ratulangi, Menado
Kerjasama antara PVMBG dan Universitas Sam Ratulangi, Menado meliputi penelitian bersama dan peningkatan sumberdaya manusia. Namun pada tahun
2015 ini kegiatan penelitian bersama belum bisa dilaksananakan.
BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional)
Kerjasama antara PVMBG dengan BATAN pada tahun 2015 meliputi kerjasama tentang kajian aspek
gunungapi dalam keselamatan tapak Reaktor Daya
Eksperimental (RDE) di Serpong.
BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika)
Kerjasama antara PVMBG dan BMKG telah disepakati
sejak tahun 2012 mengenai Petunjuk Teknik Pelayanan Informasi Awan Abu Vulkanik untuk Keselamatan
Penerbangan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meminimalkan dampak abu vulkanik di atmosfer
terhadap keselamatan penerbangan. Dalam hal ini
setiap terjadi erupsi gunungapi maka PVMBG memberikan informasi mengenai nama gunungapi, lokasi

gunungapi, elevasi gunungapi, waktu letusan, arah
pergerakan awal awan abu vulkanik di sekitar gunungapi, dan ketinggian awan abu vulkanik kepada pihak
BMKG. Pada tahun 2015 kerjasama ini dilakukan
berupa pemberian informasi pada erupsi yang terjadi di G. Sinabung, G. Soputan, G. Karangetang, G.
Rinjani, G. Raung, dan G. Bromo.
PT. Antam
Dengan PT. Antam, melakukan koordinasi kerjasama
penelitian dan pengembangan di bidang mineral dan
batubara melalui pertemuan di kantor Pusat Sumber Daya Geologi dalam rangka konsultasi PT Antam
untuk meningkatkan pengetahuan dan inventarisasi
mineral dan batubara di Indonesia.
Kementerian Pertahanan
14. Dengan Kementerian Pertahanan, melaksanakan
survei bersama mineral stibnite dalam rangka penelitian unsur Stibium yang strategis untuk pertahanan
Negara di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
Selain itu, Badan Geologi melakukan; pendampingan saksi ahli terkait kasus PT. Coca Cola di Kejaksaan Negeri Sumedang, Prov. Jawa Barat; pendampingan saksi ahli terkait kasus penambangan pasir
besi illegal di Lampung; pendampingan saksi ahli
terkait gugatan kawasan rawan bencana di Sumatera Barat; pendampingan bantuan hukum terkait
gugatan pengadaan sumur bor air tanah di Nusa
Tenggara Timur.
Kemudian, ada juga penandatanganan kerja sama
antara Badan Geologi dengan pihak-pihak terkait,
antara lain, Universitas Gajah Mada; dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dengan Universitas
Syiah Kuala; dengan Universitas Lampung; dan dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
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27.2. Luar Negeri
Amerika (USGS)
Kerja sama antara Badan Geologi dengan USGS telah
berlangsung sejak tahun 2007. Kerjasama dilakukan
berupa penelitian bersama, instalasi peralatan pemantau gunungapi, serta peningkatan sumberdaya
manusia dengan memberikan pelatihan, baik yang
dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Adapun kegiatan kerjasama yang dilakukan pada tahun
2015 adalah :

3. Instalasi semi-permanen stasiun Multi-GAS untuk mengukur gas CO2, SO2, dan H2S di bibir
Kawah Ijen pada bulan September 2015.

1. Pelatihan "GPS Monitoring using GAMIT/BLOBK"
dengan narasumber dari pihak USGS adalah Prof.
Maurizio Battaglia dan Michael Lisowski pada
tanggal 20 - 25 September 2015.
2. Instalasi peralatan pemantau gempa dan laharan
di G. Kelud dan pelatihan pengamat gunungapi
di Pos PGA G. Kelud pada tanggal 19 Februari - 1
Maret 2015.

Gambar 11. Foto instalasi peralatan multi-gas di Gunung Ijen
September 2015

Jepang (JICA dan DPRI-Kyoto University)
Kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dengan
tema “Integrated study on mitigation of multimodal
disasters caused by ejection of volcanic product” dilaksanakan selama 6 tahun (2013-2018). Kegiatan
kerjasama ini berupa peningkatan sumberdaya
manusia dengan mengirimkan staf PVMBG untuk
melaksanakan training di Jepang, instalasi peralatan
pemantauan gunungapi di Indonesia, serta workshop bersama. Adapun bentuk kegiatan kerjasama
yang dilakukan pada tahun 2015 adalah :
1. Instalasi peralatan pemantau kegempaan dan
deformasi di G. Galunggung, G. Papandayan,
G.Guntur pada bulan Januari - April 2015.
2. Instalasi peralatan pemantau kegempaan dan
deformasi di G. Semeru dan G. Bromo pada bulan September 2015.
Gambar 10. Foto instalasi dan pelatihan di G. Kelud
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3. Workshop Satreps di Yogyakarta pada tanggal 9 10 November 2015

4. Pengiriman staf PVMBG pada Asian Consortium
of Volcanology di Jepang pada tanggal 28 Oktober - 5 November 2015.
5. Pengiriman staf PVMG pada pelatihan "Prediction of sediment movement phenomena GISMSD (multimodal sediment disaster) simulator
di Jepang pada tanggal 16 November - 25 Desember 2015.
Selain itu, ada kegiatan Capacity Building for Enhancement of The Geothermal Exploration Technologies in Indonesia (Badan Geologi - JICA) dan
beberapa kegiatan yang diwadahi oleh kerjasama ini
lainnya.

JMG Malaysia
Kerjasama antara PVMBG (subbidang Gerakan Tanah) dengan Minerals and Geoscience Department
Malaysia (JMG), Ministry of Natural Resources and
Environment Malaysia sudah dimulai sejak tahun
2010. Kerjasama teknik ini berupa Technical Working
Group on Geohazard, khususnya dilakukan dalam bidang gerakan tanah, program yang sudah disepakati
dalam pembahasan tingkat group leader pada kerjasama Malaysia - Indonesia (Malindo). Frekuensi
pertemuan pada Technical Working Group on Geohazard ini disepakati masing-masing satu kali setiap
tahun di Malaysia dan Indonesia.

Gambar Seminar for JICA Project to Develop Medium and Long
Term Geothermal Development Policy in Indonesia, 4 s.d. 5
Agustus 2015

Singapura (EOS)
Kerjasama antara PVMBG dengan Earth Observatory
of Singapore (EOS) dilakukan di G. Gede, G. Salak,
dan G. Marapi. Kerjasama yang dilakukan berupa
penelitian bersama, pelatihan, dan instalasi peralatan pemantau kegempaan, deformasi, dan geokimia. Kegiatan kerjasama yang dilakukan pada tahun
2015 adalah :
1. Instalasi peralatan kegempaan dan deformasi di
G. Gede dan Salak pada tanggal 15 - 25 Mei 2015
2. Instalasi peralatan kegempaan dan deformasi di
G. Marapi pada tanggal 27 Agustus - 8 September 2015
3. Pelatihan software Laharz dan Wovodat untuk
staf PVMBG di Bandung pada bulan Juli 2015
dengan narasumber dari pihak EOS adalah Dr.
Christina Widiwijayanti
4. Pengiriman staf PVMBG untuk mengikuti pertemuan tahunan AOGS ke 12 di Singapura pada
tanggal 2 - 7 Agustus 2015.
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Australia

Tiongkok

AIFDR, The Australia-Indonesia Facility for Disaster
Reduction (the Facility) adalah kerjasama antara Indonesia – Australia dalam pengurangan risiko bencana. Kerjasama ini dikelola oleh AUSAID dan BNPB.
Badan Geologi adalah salah satu dari beberapa institusi yang bergabung dalam kerjasama ini. Badan Geologi mengambil peran pengembangan Probabilistic
Seismic Hazard Assessment (PSHA) sebagai dasar untuk pembuatan peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi.

Joint Study and the Development for Mineral Exploration (Badan Geologi - China Geological Survey,
Republik Rakyat Tiongkok). Beberapa kegiatan yang
diwadahi oleh kerjasama ini yaitu: Training Course on
Mineral Prospecting Technology and Methodology
and Training Course on Identification and Evaluation
of Quartz Rock Resources for Various Applications for
ASEAN Countries pada 17-31 Agustus 2015 di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok; Training 6th Course
on Geological Mapping Capacity Building for ASEAN
Member Countries pada 25 Oktober s.d. 5 November 2015 di Nanning, Republik Rakyat Tiongkok; dan
Third Workshop/Training on Integrated Geophysical
and Geochemical Data Processing (IGDP) pada 12 –
14 November 2015 di Beijing.

Perancis (IRD, Institut de Recherche pour le Developpement)
Kerjasama antara Badan Geologi dengan IRD meliputi penelitian pelatihan sumberdaya manusia, instrumentasi, dan pemantauan gunungapi. Dalam
kerjasama ini dilakukan penempatan staf ahli IRD di
Badan Geologi yaitu Jean-Philippe Metaxian, Antoine Laurin, dan Philipson Bani. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 adalah :
1. Meluluskan seorang staf ahli PVMBG dalam tugas belas tingkat doktor di Universitas Blaise
Pascal pada Maret 2015, dengan judul desertasi “Geology, tectonics and post-2001 eruptive
activity interpreted from high-spatial resolution
satellite imagery: The case study of Merapi and
Semeru volcanoes, Indonesia”
2. Penerapan perangkat lunak The Ames Stereo
Pipeline di Gunung Merapi pada oktober 2015
oleh staf ahli dari PVMBG dan staf ahli dari IRD.
3. Perbaikan peralatan pemantauan dan pemodelan di Gunung Merapi dan gunungapi di Provinsi
Maluku Utara.
4. Instalasi peralatan pemantauan multi-gas di Gunung Merapi dan pengukuran gas vulkanik di Gunung Merapi, Gunung Dukono, dan Gunung Ibu,
Maluku Utara.

Malaysia dan Timor Leste
Kerjasama Penyelidikan Mineral di Wilayah Perbatasan (Badan Geologi – JMG Malaysia dan IPG Timor
Leste). Beberapa kegiatan yang diwadahi oleh kerjasama ini yaitu: Technical Working Groups on Scientific and Technical Cooperation in The Field of Geology and Mineral Resources antara Badan Geologi
dan JMG Malaysia pada 27-28 Oktober 2015 di Bali,
Indonesia dan The 6th Steering Committee Meeting
on Scientific and Technical Cooperation in The Field
of Geology and Mineral Resources antara Badan Geologi dan JMG Malaysia pada 29 Oktober 2015 di
Bali, Indonesia.
Selain itu, Badan Geologi memberikan Asistensi teknis kepada the Instituto do Petróleo e Geologia-Instituto Público (IPG-IP) Republik Demokrasi Timor Leste
dalam pemetaan kegeologian (geologi, mineral, geohazards, hidrologi, geoteknik) di wilayah Oecussi,
Timor Leste.

Jepang (GSJ, Geological Survey of Japan)
Kerjasama antara PVMBG dengan GSJ meliputi penelitian bersama dalam bidang geologi. Pada tahun
2015 dilakukan penelitian bersama mengenai sejarah erupsi Gunung Sundoro. Kegiatan penelitian
bersama di Gunung Sundoro ini dilaksanakan pada
bulan Maret dan September 2015. Selain Gunung
Sundoro, penelitian mengenai geologi gunungapi
juga dilakukan di Gunung Galunggung, Gunung Guntur, dan Gunung Sinabung.
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Gambar TWG dan 6th SC Meeting on Scientific and Technical Cooperation in The Field of Geology and Mineral Resources, 27 s.d.
29 Oktober 2015 di Bali, Indonesia.

Bab 28

Regulasi Kegeologian

•

Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Pengusahaan Sumber Air

•

Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Ekosistem Karst;

•

Menyusun variabel teknis terkait perumusan
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah inisiasi Kementerian
Dalam Negeri;

•

Menyusun 5 usulan Program Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM Bidang Geologi 2016;

•

Melakukan penyusunan regulasi terkait bidang
geologi antara lain:

Melakukan koordinasi terkait penyelesaian sengketa tanah telkom ke badan pertanahan nasional
dan instansi lainnya;

•

- Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang
Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi:
posisi saat ini di Biro Hukum KESDM;

Melakukan pembahasan rancangan undang-undang minyak dan gas bumi;

•

- Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang
Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi;

Melakukan pembahasan rencana Revisi UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Alam dan Sumber Daya Alam Hayati;

•

Membuat kajian pembatalan undang-undang
nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
oleh Mahkamah Konstitusi;

•

Membuat kajian terkait implikasi terbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah terhadap kewenangan kegiatan
bidang geologi di daerah; dan

•

Melakukan pembahasan terkait addendum nota
kesepahaman antara badan geologi dengan
Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
tentang pengembangan museum gunungapi batur dan geoprk batur di taman wisata alam panelokan.

Pada tahun 2015, sebagaimana yang dinyatakan di
dalam Rencana Strategis Badan Geologi 2015-2019,
Badan Geologi memiliki sasaran penunjang yang sangat mendukung tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut. Sasaran
penunjang yang dimaksud berupa pendukungan terhadap tersusun dan tertetapkannya regulasi kegeologian di Indonesia.
Berikut ini, antara lain, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Badan Geologi pada tahun 2015 terkait
dengan penyusunan dan penetapan regulasi kegeologian.
•

- Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang
Perizinan dan Rekomendasi Teknis Air Tanah;
- Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang
Pengelolaan Air Tanah dan telah dilakukan
konsultasi publik terkait Rancangan Permen
ESDM tersebut.
•

Melakukan penyusunan Keputusan Menteri
ESDM Nomor 3606 K/40/MEM/2015 tentang
Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan;

•

Melakukan penyusunan Surat Edaran Menteri ESDM No 01 E/40/MEM/2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Air Tanah
Setelah Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor
85/PUU-XI/2013 tanggal 17 April 2015;
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