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Sambutan
Kepala Badan Geologi
Rasa syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya buku “Laporan
Tahunan Badan Geologi 2013”. Buku Laporan Tahunan ini merupakan ringkasan kegiatan prio
ritas dan kegiatan penting yang dilaksanakan Badan Geologi pada tahun anggaran 2013.
Sebagai instansi eselon I di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geo
logi pada tahun 2013 telah berupaya melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas guna menunjang program yang dicanangkan Pemerintah. Kegiatan prioritas tersebut antara lain penelitian
Assesmen Geosains Migas di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Penelitian shale gas dan Unsur tanah jarang (REE); penyelidikan wilayah keprospekan dan potensi sumber daya geologi;
pemetaan 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; pengembang
an keanekaragaman geologi (geodiversity), pemantauan aktivitas gunung api aktif tipe A dari
Pos Pengamatan Gunung Api; pelayanan informasi publik melalui museum kegeologian, pe
ningkatan jejaring kerja sama dengan dalam dan luar negeri, serta pendokumentasian publikasi geologi.
Pertengahan tahun 2013, Badan Geologi telah menunjukkan salah satu capaiannya untuk Indonesia. Tepat pada tanggal 4 Juni 2013, Badan Geologi berhasil meluncurkan Peta Metalogeni Indonesia skala 1:5.000.000. Peta ini disusun pada tahun 2012-2013 oleh tim kelompokkerja metalogeni Pusat Survei Geologi (PSG) bekerjasama dengan Pusat Sumber Daya Geologi
(PSDG), serta didukung beberapa pihak lain. Dengan peta tersebut, mineral logam baik yang
telah ditambang, pasca tambang, serta indikasi adanya mineral di Indonesia sudah bisa terpetakan.
Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberi gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Geologi dalam Pembangunan Nasional sepanjang tahun 2013. Laporan Tahunan ini
juga dapat menjadi sarana peningkatan alur informasi antara Pusat dengan Daerah serta
menambah khasanah informasi bidang geologi bagi masyarakat dan para pemangku
kepenting
an. Pada akhirnya, hasil-hasil kegiatan Badan Geologi tahun 2013 diharapkan
menjadi rangkaian pencapaian visi Badan Geologi, yaitu “geologi untuk perlindungan dan
kesejahteraan masyarakat”, guna mendukung capaian sektor energi dan sumber daya mineral
dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional.
Akhir kata, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan dan semua pihak
yang telah ikut menyukseskan kegiatan Badan Geologi tahun 2013 dengan sebaik-baiknya
dan bekerja sama dalam penyusunan Laporan Tahunan ini.
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Sekilas Badan Geologi
Penyelidikan Geologi di Indonesia
Pada tahun 1850 oleh Pemerintah Belanda didirikan Dinas
Pertambangan (Dienst van het Mijnwezen) di kepulauan
kita ini. Setahun sebelumnya, didirikanlah sebuah perusahaan pertambangan yang pertama, yaitu pertambangan
batubara “Orange Nassau” di Pengaron, Kalimantan. Inilah
sebenarnya kejadian yang menjadi patok sejarah dimulai
nya penyelidikan geologi secara resmi di negeri kita ini. Memang jauh sebelumnya penyelidikan geologi sudah pernah
dilakukan, akan tetapi sangat tidak berencana, dan boleh
dikatakan sebagai penyelidikan alam dan bukan penyelidikan geologi. Walaupun demikian perlu dicatat sebuah karya
penelitian alam yang erat hubungannya dengan geologi,
buah tangan penyelidik termasyhur G. E. Rumphius, si buta
dari Ambon, yang memuat catatan mengenai gempa bumi
dan berita letusan gunung api di Maluku, dan terdapat
nya mineral dan belemnit di Kepulauan Sula (Amboinsche
Rariteitenkamer, 1705). Buku ini terbit tiga tahun sesudah
penulisnya meninggal dunia.
Pertengahan pertama abad ke-19 merupakan masa persiapan berdirinya Dinas Pertambangan. Pada waktu itu semua
jenis penyelidikan alam bercampur baur dan para penyelidik
bergabung dalam apa yang disebut Komisi Ilmu Alam. Dari
perioda persiapan ini dapat dicatat karya besar Junghuhn,
seorang penyelidik alam yang aslinya seorang dokter, tetapi
akhirnya ialah orang pertama yang menulis geologi di Pulau
Jawa. Bukunya “Java, zijne gedaante, zijn plantentooi en inwendige bouw (4 jilid; 1849, 1850, 1854)”, merupakan dasar
bagi penyusunan peta geologi Pulau Jawa. Sampai masa
mutakhir ini karya ilmiahnya masih sering dikutip orang.
Pada tahun 1850 tercatat dua kejadian penting yang berhubungan dengan dunia geologi di Indonesia, yaitu berdirinya Perhimpunan Ilmu Alam Kerajaan (Koninklijk Natuurkundige Vereeniging) suatu perhimpunan kekaryaan, dan
sebagaimana sudah disebutkan di atas, keputusan Pemerintah Belanda untuk mendirikan Dinas Pertambangan (Dienst van het Mijnwezen). Kedua badan itulah yang kemudian
saling mengisi dalam penyelidikan geologi di negara kita
yang luas ini. Mereka bersama-sama menerbitkan artikel
dalam Natuurkundig Tijdschrift, Majalah Ilmu Alam yang kemudian berubah menjadi “Chronica Naturae”. Dalam waktu
yang singkat forum ini menjadi penuh sesak dengan penerbitan, terutama pencetakan peta, terasa amat berat. Oleh
karenanya Dinas Pertambangan memandang perlu untuk
menerbitkan majalah tersendiri Jaarboek van hetMijnwezen
in Nederlandsch (Oost) Indie yang terkenal itu yang terbit
pada tahun 1872. Dalam perempatan terakhir abad ke-19
dapat dicatat kegiatan penyelidikan geologi baik untuk
kepentingan ilmu murni maupun untuk ilmu terpakai oleh
dua bersaudara Verbeek. Penyelidikan fosil manusia purba
Pithecanthropus erectus diumumkan pada tahun 1844 (Eugin Dubois).

Dalam perempat pertama abad ke-20 kegiatan penyelidikan geologi meningkat dengan pesat. Pada masa ini didirikan cabang geologi dalam Dinas Pertambangan dan sejumlah penyelidikan dilakukan di luar Jawa. Selain geologiwan
Belanda, telah banyak pula datang geologiwan dari negara
lain. Pada akhir perioda ini orang berpendapat bahwa data
geologi sudah cukup banyak dan sudah tiba waktunya
untuk membuat sintesa dan kesimpulan. Brouwer (1925)
dan Rutten (1927) menutupnya dengan penerbitan bukunya masing-masing Geology of Netherlands East lndies dan
Voordrachten over de Geologie van Nederlandsch Oost lndie.
Pada perempatan kedua abad ke-20 pula dimulailah penyelidikan bersistem, yaitu penyelidikan yang teratur dan lebih
teliti di negeri kita ini. Pada perioda ini dapat diterbitkan
sebanyak 12 lembar peta bersistem Pulau Jawa (1:100.000),
13 lembar Pulau Sumatra (1:200.000), dan 12 lembar peta
regional berskala 1:1.000.000. Ekspedisi ilmlah banyak dise
lenggarakan; dapat dicatat diantaranya ekspedisi Snellius
(dengan geologiwan P.H. Kuenen, 1929-1930), penyelidikan
gaya berat oleh F.A. Vening Meinesz dengan mempergunakan kapal selam Nederland K-XIII (1929-1930) dan ekspedisi puncak bersalju Cartenz (dengan geologiwan J. J. Dozy)
yang berhasil menemukan endapan tembaga Ertsberg yang
kaya raya itu (1936).
Sebagaimana perempatan abad ke-20 sebelumnya, perioda
ini ditutup pula dengan suatu sintesa yang didahului oleh
H. Stauffer The Geology of the Netherlands East Indies dalam
Science and Scientist inthe Netherlands Indies (1945); kemudian R. W. Van Bemmelen (1949) menerbitkan karyanya
yang besar yang mengundang pro dan kontra, sekaligus sebagai kesimpulan penyelidikan geologi selama hampir 100
tahun (1850 - 1950). Tercakup dalam bukunya itu data yang
dimiliki perusahaan pertambangan, minyak dan nir-minyak
yang boleh diumumkan.
Dengan meletusnya Perang Kemerdekaan, kegiatan penyelidikan boleh dikatakan terhenti. Pusat Djawatan Tambang
dan Geologi terpaksa mengungsi dan banyak hasil penyelidikan hilang tercecer. Sesudah perang selesai dimulailah
kembali kegiatan, terutama untuk mengisi kemerdekaan.
Pertama-tama sangat dirasakan kekurangan tenaga ahli.
Oleh karena itu didirikanlah Sekolah Pertambangan dan
Geologi Tinggi dan kemudian Kursus Ahli Praktek Geologi
dan Pertambangan. Di universitas dibuka pula bagian geologi, sehingga kekurangan ini sedikit demi sedikit dapat
diatasi. Pada akhirnya jumlah geologiwan sudah cukup memadai, baik yang berpendidikan dalam negeri maupun luar
negeri, untuk menjalankan kembali penyelidikan geologi
secara wajar. Geologiwan ikut dalam berbagai ekspedisi ilmiah seperti Pendakian Puncak Bersalju di Irian Barat, Ekspedisi Baruna I dan II yang menjelalahi lautan di Indonesia
dan sebagainya.
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Sekilas Badan Geologi

Perkembangan Kelembagaan
Badan Geologi adalah nama yang berlaku sejak akhir tahun 2005 yang bernaung di bawah Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral dan memiliki silsilahnya cukup panjang. Lembaga yang dimulai dengan nama Kantoor van het
Mijnwezen dan kemudian berubah menjadi Dienst van het
Mijnwezen pada tahun 1850 itu, dalam sejarah yang telah
dialaminya selama 160 tahun, namanya berganti-ganti, juga
struktur organisasinya, dan dengan sendirinya pejabatnya.
Berbicara tentang sejarah kelembagaan geologi, kita harus
menengok ke belakang ketika ilmu geologi dan tambang
dibawa oleh bangsa Eropa ke wilayah Nusantara. Mereka ke
wilayah ini sejak awal abad ke-16, dengan maksud membeli
hasil rempah-rempah. Kemudian mereka juga tertarik akan
sumber daya alam lainnya. Setelah di Eropa terjadi revolusi industri sejak pertengahan abad ke-18, mereka sangat
membutuhkan bahan tambang sebagai bahan dasar industri. Pada waktu itu, di beberapa daerah di wilayah Nusantara
sudah ada kegiatan penambangan. Penyelidikan geologi di
daerah Kalimantan Selatan di antaranya telah mendorong
penambangan batubara di Pengaron yang diberi nama
Oranje Nassau pada tahun 1849. Semua itu telah menjadi
daya tarik bagi para insinyur tambang dan geologi dari
Eropa untuk datang ke wilayah Nusantara.
Persaingan dagang antar bangsa Eropa, seperti Portugis,
Spanyol, Belanda dan Inggris, di wilayah Nusantara semakin tajam. Situasi demikian mendorong Pemerintah Belanda
mengerahkan segala kemampuannya untuk memenangkan
persaingan itu. Berkaitan dengan hall ini, maka Pemerintah
Belanda menugasi Vereenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC; Serikat Dagang Hindia Timur) yang didirikan pada tahun 1602, untuk mengambil langkah yang diperlukan, dan
sekaligus untuk mencari mineral. Untuk itu maka VOC pada
tahun 1619 mendirikan tiga pangkalan di kota Batavia (Jakarta), Amboina (sekarang Ambon), dan di Banda. Melalui
VOC inilah Pemerintah Belanda mengetahui potensi geologi dan sumber daya mineral di wilayah Nusantara.
Sebagai serikat dagang swasta di Hindia Timur, VOC oleh
Pemerintah Belanda diberi hak monopoli perdagangan dan
kekuasaan memerintah, dan bahkan diperbolehkan membentuk kekuatan militernya sendiri. Dengan memiliki hak
seperti itu, VOC menundukkan satu demi satu kerajaan kecil
di wilayah Nusantara dengan taktik divide et impera (memecah belah dan kuasai), selama hampir sepanjang abad
ke-17. Akan tetapi nafsu kekuasaan itu harus dibayar sangat
mahal, karena VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda
pada tanggal 31 Desember 1799, akibat dililit hutang yang
sangat besar dan merajalelanya korupsi di kalangan pejabat
VOC. Sejak waktu itulah secara resmi bangsa Belanda menjajah wilayah Nusantara.
Belanda sadar akan pentingnya penguasaan bahan galian
di wilayah Nusantara. Dengan jalan itu diharapkan perkembangan industri di Negeri Belanda dapat ditunjang. Maka
dibentuklah Dienst van het Mijnwezen (semula Kantoor van
het Mijnwezen; Dinas Pertambangan) pada tahun 1850.
Dinas ini bertugas melakukan penyelidikan geologi dan
sumber daya mineral, dan juga untuk mengkoordinasikan
usaha penambangan oleh swasta yang sudah lama berjalan

vi
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di wilayah Nusantara. Berdirinya Dienst van het Mijnwezenpada tahun 1850 itu telah menjadi landasan bagi lembaga
geologi dan tambang selanjutnya. Untuk melaksanakan
tugas koordinasi usaha pertambangan swasta itu, sistem
pemberian konsesi pertambangan mulai diterapkan pada
tahun 1852 kepada Billiton Maatschappij untuk bijih timah
di Pulau Belitung. Ketentuan yang mengatur penambangan yang lebih luas termuat di dalam Mijnwet (semacam
Undang-Undang Pertambangan) yang mulai diberlakukan
pada tahun 1899.
Secara kelembagaan, penyelidikan sumber daya mineral
dan pemetaan geologi setempat di Indonesia dimulai sejak berdirinya Mijnwezen tersebut, yaitu sejak tahun1850.
Kelembagaan ini berganti nama jadi Dienst van den Mijnbouw pada tahun 1922, dan diambil alih oleh bala tentara
Jepang pada tahun 1942. Selama sekitar 3,5 tahun pasukan
tentara Jepang menguasai kantor Mijnbouw, dan mengganti namanya jadi Kogyo Zimushoyang kemudian menjadi Chishitsuchosacho. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
pada 17 Agustus 1945 diantaranya juga telah mengubah
sejarah kelembagaan geologi di Indonesia. Melalui proses
peralihan kekuasaan di zaman perang kemerdekaan (19451949) berdirilah Pusat Djawatan Tambang dan Geologi. Ketika terjadi penyerahan kedaulatan RI dari Pemerintah Belanda pada tahun 1949, terjadilah dua lembaga, yaitu Pusat
Djawatan Pertambangan yang didirikan oleh Pemerintah
Belanda di Jakarta dan di Bandung, dan Pusat Djawatan
Tambang dan Geologi yang didirikan oleh Pemerintah RI.
Lembaga yang kedua itu selama empat tahun, 1945-1949,
berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, yang
terakhir di Yogyakarta. Kemudian kedua lembaga itu oleh
Pemerintah RI digabungkan menjadi Djawatan Pertambang
an RI pada tahun 1950; dan selanjutnya dipecah kembali
menjadi Djawatan Pertambangan di Jakarta dan Djawatan
Geologi di Bandung pada tahun 1952.
Djawatan Geologi sempalan dari Djawatan Pertambangan
RI (1952) inilah yang selanjutnya berkembang menjadi beberapa lembaga kegeologian, dan yang mewarisi dokumen
hasil penyelidikan sumber daya mineral dan pemetaan geologi di Indonesia sejak awal abad ke-17. Perkembangan
selanjutnya, Djawatan Geologi berganti nama menjadi Direktorat Geologi pada tahun 1963. Mulai tahun 1966, Direktorat Geologi bernaung di bawah Direktorat Jenderal
Pertambangan. Pengembangan kelembagaan terjadipada
tahun 1978, ketika Direktorat Geologi dipecah menjadi:
Direktorat Sumber Daya Mineral, Direktorat Geologi Tata
Lingkungan, Direktorat Vulkanologi, dan Pusat Penelitian
dan Pengembangan Geologi. Ketiga Direktorat dan satu
Pusat itu masih bernaung di bawah Direktorat Jenderal
dengan nama yang baru Direktorat Jenderal Pertambangan
Umum. Pada tahun 1984 terjadilah pemecahan Direktorat
Jenderal itu menjadi Direktorat Jenderal Pertambangan
Umum (yang baru) dan Direktorat Jenderal Geologi dan
Sumber Daya Mineral. Ketiga Direktorat dan satu Pusat itu
bernaung di bawah Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dengan pendirian satu Pusat lagi, yaitu
Pusat Pengembangan Geologi Kelautan.
Perubahan mendasar kelembagaan terjadi pada tahun
2001, ketika dibentuk Badan Penelitian dan Pengembangan

Energi dan Sumber Daya Mineral. Unit di bawah Direktorat
Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral tersebut terpisah-pisah, tiga direktorat masuk ke Direktorat Jenderal Geo
logi dan Sumber daya Mineral (yang baru), dan dua pusat
bersama dengan tiga pusat lainnya berada di bawah Badan
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya
Mineral. Akhirnya pada tahun 2005 terbentuklah Badan
Geologi yang membawahi empat pusat dan satu sekretariat
badan, sedangkan satu pusat lagi masih bernaung di bawah
Badan Penelitian dan Pengembangan Geologi dan Sumber
Daya Mineral.
Sejak zaman penjajahan Belanda, pindah ke zaman pendudukan Jepang, sampai ke zaman kemerdekaan, lembaga yang menangani penyelidikan dan pemetaan geologi
sering berganti-ganti organisasi induknya. Pada awalnya,
Dienst van het Mijnwezen langsung bernaung di bawah
Pemerintah Pusat Belanda (1850; sebelumnya Kantoor van
het Mijnwezen). Kemudian setelah itu berganti-ganti bernaung di bawah: Departement Burgelijke Openbare Werken
(1863); Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijuerheid
(1866); Departement van Gouuernements bedrijuen (1907);
Departement van Economische Zaken (1934); Departement van Verkeeren Waterstaat (1935); Bala tentara Jepang
(1942); Kementerian Perhubungan/Pekerjaan Umum (1945);
Kementerian Kemakmuran (1946, 1947); Kementerian Perindustrian (1957); Departemen Perindustrian Dasar dan
Pertambangan (1959); Departemen Pertambangan (1966);
Departemen Pertambangan dan Energi (1974-2000); Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (2001-2009);
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2010-sekarang).

Penyimpanan Dokumen Ilmiah dan Warisan Cagar
Budaya
Badan Geologi menyimpan sebagian besar dokumen hasil
penyelidikan mineral dan geologi dari berbagai pelosok
wilayah Nusantara (Indonesia), berupa pustaka (laporan,
terbitan, dan peta) dan percontoh (batuan, mineral, dan
fosil). Dokumen hasil penyelidikan sejak pertengahan abad
ke-17 sampai sekarang tersimpan di gedung Perpustakaan
Geologi dan Museum Geologi. Dokumen geologi dan tam-

Kunjungan Sukarno ke Djawatan Geologi tahun 1965.

bang tersebut telah banyak memberikan saham bagi kemajuan Bangsa Indonesia sejak dahulu kala, dan mungkin juga
bagi bangsa lain yang pernah menjajahnya.
Dokumen geologi dan tambang yang tersimpan dalam
bentuk contoh batuan, mineral, fosil, peta, laporan tak terbit dan yang terbit, telah menjadi sumber informasi bagi
banyak pihak yang memerlukannya. Berbagai macam data
itu bukan hanya diperlukan untuk pengembangan bidang
pertambangan saja, tetapi juga untuk bidang-bidang
lain seperti teknik sipil, pertanian, kehutanan, geografi,
pengembangan wilayah, dan bahkan juga pertahanan dan
keamanan. Oleh karena itu maka sangatlah wajar bila dokumen itu menjadi ajang perebutan semasa terjadi perubahan
kekuasaan yaitu: pada tahun 1942 diperebutkan oleh pasukan tentara Jepang dari penguasaan penjajah Belanda; dan
pada tahun 1945 diperebutkan oleh para pejuang Republik
Indonesia dari penguasa tentara Jepang, yang tak lama kemudian pasukan tentara Belanda pun merebutnya kembali.
Baru setelah lima tahun kemudian, yakni pada tahun 1950,
dokumen itu sepenuhnya bisa dikuasai kembali oleh para
pejuang Republik Indonesia.
Perpustakaan Geologi pada hakikatnya adalah warisan budaya dari zaman penjajahan Belanda, yang menyangkut
kekayaan mineral dan pengetahuan geologi dari seluruh
Nusantara yang terhimpun sejak pertengahan abad ke-17.
Laporan tertua berasal dari prapemerintahan Hindia Belanda, dari zaman Vereenigde Oost-Indische Compagnie,
VOC, tahun 1660-an. Sebagai kelembagaan Pusat, tugas
yang tidak dapat dipisahkan adalah menyimpan laporan
hasil penyelidikan lapangan di seluruh Indonesia, yang
biasanya dilengkapi dengan hasil penelitian laboratorium
(secara kimia, petrologi,dan paleontologi), dan sejak ak
hir-akhir ini juga dengan cara lain, di antaranya penentuan
umur mutlak. Laporan sebagai bentuk dokumentasi itu
pada awalnya ada yang tertulis tangan, terketik, dan terbitan, dan kini juga dalam bentuk CD. Laporan dari pemetaan
geologi bersistem yang dilakukan Diesnt van den Mijnbouw
sejak tahun 1920an makin menambah kumpulan dokumen.
Demikian pula sejak Indonesia menerapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (yang pertama 1969-1974, dan yang
terakhir 1999-2004), pertumbuhan jumlah dokumen naik
tajam. Semua laporan memuat informasi tentang keadaan
geologi, dan jika di daerah yang bersangkutan ada petunjuknya, juga tentang sumber daya mineral dan energi. Gedung Museum Geologi itu dibangun pada tahun1928 oleh
Dienst van den Mijnbouw (sebelumnya, 1850-1922 bernama
Dienst van het Mijnwezen), dan sampai sekarang hampirhampir tidak ada perubahan, kecuali tambal-sulam di sanasini yang sama sekali tidak mengubah wajah aslinya. Selain
itu, kalau pada 78 tahun yang lalu lahan yang beralamat di
Rembrandt Straat, Bandung itu hanya ditempati oleh instansi Mijnbouwsaja sekarang yang alamatnya berganti menjadi
Jln.Diponegoro 57 Bandung telah ditempati oleh 3 instansi,
yaitu Pusat Survei Geologi (sebelumnya Pusat Penelitian
dan Pengembangan Geologi), Pusat Lingkungan Geologi
(sebelumnya Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan; dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi (sebelumnya Direktorat Vulkanologi dan
Mitigasi Bencana Geologi.
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Dengan bantuan Jepang, museum selama 1998-2000 telah
mengalami pembaruan, dan kini luas lantainya telah bertambah dari semula 1.397 m2 jadi 3.897 m2. Dewasa ini, Museum Geologi yang menghimpun sejumlah besar benda geologi, juga menyimpan tidak sedikit benda yang berkaitan
dengan manusia, sejak manusia purba hingga manusia
moderen. Tidak mengherankan kalau sekarang ini, museum
mempunyai banyak-fungsi, sehingga sering dikunjungi selain para wisatawan dari dalam dan luar negeri, juga para
peneliti, siswa ( jumlah terbesar) dan masyarakat umum.
Gedung yang dibangun di Rembrandt Straat tersebut pada
awalnya bernama Geologisch Laboratorium, tempatnya
hampir berseberangan dengan Gedung Sate yang sudah
selesai dibangun pada tahun 1921.
Gedung Geologisch Laboratorium itu dirancang dengan
gaya artdeco oleh arsitek In Menalda van Schouwenburg,
dan dibangun selama 11 bulan, mulai pertengahan tahun
1928 sampai diresmikannya pada tanggal 16 Mei 1929. Gedung dibangun 2 lantai, sebanyak 74 ruangan pada awalnya
seluas ±5.500 m2. Meskipun namanya adalah Geologisch
Laboratorium, namun gedung itu adalah kantor Dienst van
den Mijnbouw yang di dalamnya, selain ada laboratorium
(mestinya kimia batuan, petrologi, mineralogi dan paleontologi), ada pula ruangan yang untuk ruang kerja dan ruang pertemuan. Sebagian dari gedung itu juga ada yang
dipergunakan untuk ruang peragaan dan ruang koleksi
percontoh, yang kemudian dinamakan Geologisch Museum;
serta ruangan yang diperuntukkan sebagai Ruangan Arsip
Pengetahuan dan koleksi terbitan dan peta yang kemudian
disebut Perpustakaan Geologi. Gedung Geologisch Laboratorium yang kemudian juga disebut Geologisch Museum
kelihatannya memang dipersiapkan pula untuk forum pertemuan ilmiah internasional. Ini bisa dilihat dari peristiwa
peresmian gedung itu pada tanggal 16 Mei 1929, yang
bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Peng-

etahuan Pasifik ke-4 (Fourth Pacific Science Congress) di
Bandung pada tanggal 18-24 Mei 1929. Kongres itu diselenggarakan di Technische Hooge School (THS; sekarang
menjadi ITB), dan sidang-sidang yang berhubungan dengan ilmu kebumian diadakan di ruang pertemuan tersebut. Kongres dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: Bagian Ilmu
Pengetahuan Pertanian (Division of Agricultural Sciences),
Bagian Ilmu Pengetahuan Biologi (Division of Biological Sciences), Bagian Ilmu Pengetahuan Fisika (Division of Physical
Sciences), dan Bagian Ilmu Pengetahuan Fisika dan Biologi
(Division of Physical and Biological Sciences). Ilmu geologi,
tambang, dan vulkanologi (ilmu kebumian) masuk ke dalam
Bagian Ilmu Pengetahuan Fisika, yang sidang-sidangnya
diselenggarakan di Geologisch Laboratorium atau Geologisch Museum itu. Kongres internasional 78 tahun yang lalu
di gedung Museum Geologi itu dihadiri oleh 391 ilmuwan
dari 20 negara. Dari 391 ilmuwan itu hanya seorang, yaitu
Presiden Museum Etnologi Solo Pangeran Hadiwidjojo,
yang berstatus putra pribumi sebagai peserta.
Nilai Bangunan Cagar Budaya pada Museum Geologi itu,
bukan hanya terletak pada usianya saja, tetapi yang sangat
penting untuk diketahui generasi mendatang adalah nilai
sejarah dan nilai dokumen yang tersimpan di dalamnya.
Dari dalam gedung inilah lembaga penyelidikan dan pemetaan geologi serta eksplorasi bahan galian tambang di
seluruh wilayah Indonesia dikemudikan. Lembaga geologi
yang bernama Dienstvan den Mijnbouw tersebut menempati gedung yang awalnya disebut Geologisch Laboratorium
sejak tahun 1929. Kemudian gedung itu diambil alih oleh
Kogyo Zimusho (kemudian Chishitsuchosacho) pada tahun
1942, dan jatuh ke tangan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Sejak itu lembaga nasional (Republik Indonesia) yang mewarisinya silih berganti
namanya, mulai dari Pusat Djawatan Tambang dan Geologi
(1945-1950) hingga sekarang menjadi Badan Geologi.

Museum Geologi saat ini
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SEKRETARIAT BADAN GEOLOGI

b.

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

c.
d.

e.

f.

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.

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

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program penelitian, penyelidikan dan pelayanan di

c.

d.

bidang sumber daya geologi;
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;
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
penelitian, penyelidikan, inventarisasi, eksplorasi,
perekayasaan teknologi, pemodelan dan pelayanan di
bidang sumber daya geologi; dan
pelaksanaan administrasi Pusat Sumber Daya Geologi.

Pelayanan Data dan Informasi
- Data dan Peta Potensi dan Sebaran Mineral Logam
- Data dan Peta Potensi dan Sebaran Mineral Non
Logam
- Data dan Peta Potensi dan Sebaran Batu bara, Gambut,
dan Bitumen Padat
- Data dan Peta Potensi dan Sebaran Panas Bumi
Pelayanan Penyelidikan dan Eksplorasi
Melayani kegiatan pemboran eksplorasi yang meliputi
pemboran, endapan batu bara, dan gambut, mineral
logam, mineral non logam, dan panas bumi.
Pelayanan Analisis Laboratorium Kimia dan Fisika
Mineral
- Preparasi sayatan tipis batuan dan mineral
- Preparasi sayatan poles batu bara
- Preparasi poles mineral non logam

SEKRETARIAT
BADAN GEOLOGI

BAGIAN
RENCANA DAN
LAPORAN

BAGIAN
KEPEGAWAIAN

BAGIAN
KEUANGAN

BAGIAN
UMUM

SUBBAGIAN
PENGELOLAAN
INFORMASI

SUBBAGIAN
ADMINISTRASI
PEGAWAI

SUBBAGIAN
PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN
PENYIAPAN
RENCANA KERJA

SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN DAN
KINERJA PEGAWAI

SUBBAGIAN
KEKAYAAN NEGARA

SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN
EVALUASI DAN
LAPORAN

SUBBAGIAN
PENGELOLAAN
JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
AKUNTANSI

SUBBAGIAN
HUKUM DAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
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PUSAT SUMBER
DAYA GEOLOGI

BAGIAN
TATA USAHA

-

BIDANG
SARANA TEKNIK

BIDANG PROGRAM
DAN KERJA SAMA

SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG
SARANA
PENYELIDIKAN

SUBBIDANG
PROGRAM

SUBBIDANG
PENGEMBANGAN
INFORMASI

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBIDANG
LABORATORIUM

SUBBIDANG
KERJA SAMA

SUBBIDANG
KEPROSPEKAN

Pemisahan mineral berat
Analisis petrografi batuan dan mineral organik
(reflektan dan maseral)
Analisis mineral butir, inklusi fluida, kandungan
minyak, pengujian temperatur
leleh batu bara, dan pengujian kuat tekan batuan

Pelayanan Bimbingan Teknik
- Survei Tinjau
- Prospeksi
- Eksplorasi Umum
- Eksplorasi Rinci
- Pengkajian Kelayakan Tambang dan Konservasi
- Pemboran Eksplorasi
- Pemboran Panas Bumi
- Bantuan Tenaga Ahli

PUSAT VULKANOLOGI
GEOLOGI

DAN

MITIGASI

b.

c.
d.

e.

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

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.

Mitigasi Bencana Gunung Api

BENCANA

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:
a.

BIDANG
INFORMASI

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta rencana dan
program di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana
geologi;
pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan,

Mengamati gunung api aktif, menetapkan status aktivitas
gunung api, memberikan rekomendasi teknis, membuat
peta kawasan rawan bencana, peta topografi puncak, peta
geologi, dan memberikan penyuluhan.
Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
Melakukan pengamatan dan pemeriksaan gempa bumi,
pemetaan kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami, identifikasi dan pemetaan sesar aktif, memberikan
rekomendasi teknis, dan melakukan penyuluhan.
Mitigasi Bencana Gerakan Tanah
Melakukan pengamatan dan pemeriksaan gerakan tanah,
pemetaan zona kerentanan gerakan tanah, memberikan
rekomendasi teknis, dan melakukan penyuluhan.

PUSAT VULKANOLOGI
DAN MITIGASI
BENCANA GEOLOGI

BAGIAN
TATA USAHA

BIDANG PENGAMATAN
DAN PENYELIDIKAN
GUNUNG API

BIDANG MITIGASI
GEMPA BUMI DAN
GERAKAN TANAH

BIDANG EVALUASI
POTENSI BENCANA

SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG PENGAMATAN
DAN PENYELIDIKAN
GUNUNG API WILAYAH BARAT

SUBBIDANG
MITIGASI
GEMPA BUMI

SUBBIDANG
EVALUASI BENCANA
GUNUNG API

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBIDANG PENGAMATAN
DAN PENYELIDIKAN
GUNUNG API WILAYAH TIMUR

SUBBIDANG
MITIGASI
GERAKAN TANAH

SUBBIDANG
EVALUASI BENCANA
GEMPA BUMI DAN
GERAKAN TANAH

BALAI PENYELIDIKAN
DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI
KEBENCANAAN GEOLOGI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
GUNUNG MERAPI

SEKSI
GERAKAN TANAH

SEKSI METODA
DAN TEKNOLOGI
MITIGASI

SEKSI
PEMANTAUAN
GUNUNGAPI

SEKSI
PENGELOLAAN
LABORATORIUM

x
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BALAI PEMANTAUAN
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KELOMPOK
JABATAN
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Pelayanan Data dan Informasi
- Peta Geologi Gunung Api
- Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api
- Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi
- Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami
- Peta Sesar Aktif
- Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah

Geologi Lingkungan
- Penelitian,
inventarisasi,
pemetaan,
evaluasi,
pengembangan, dan rekomendasi potensi geologi
lingkungan untuk penataan ruang, pengelolaan
lingkungan di wilayah perkotaan, kabupaten, KAPET,
dan pulau kecil
- Pengelolaan data dan informasi geologi lingkungan

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

Geologi Teknik
- Penelitian, inventarisasi, pemetaan, evaluasi, dan
pengembangan potensi geologi teknik
- Rekomendasi penempatan bangunan vital dan
penanganan kasus geologi teknik
- Pengelolaan data dan informasi geologi teknik

PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI
LINGKUNGAN
Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan
adalah
melaksanakan
penelitian,
penyelidikan,
perekayasaan, pemodelan, serta pelayanan di bidang air
tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan. Dalam
melaksanakan tugasnya, Pusat Sumber Daya Air Tanah dan
Geologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur dan kriteria serta rencana dan
program di bidang air tanah, geologi teknik, dan
geologi lingkungan;
b. pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan,
perekayasaan pemodelan, dan bimbingan teknis, serta
pemberian rekomendasi teknis di bidang air tanah,
geologi teknik dan geologi lingkungan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan,
pemodelan di bidang air tanah, geologi teknik dan
geologi lingkungan; dan
d. pelaksanaan administrasi Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan.

Air Tanah
- Penelitian, inventarisasi, pemetaan, evaluasi, dan
pengembangan potensi air tanah
- Penyelidikan potensi dan evaluasi batas cekungan air
tanah dan zonasi konservasi serta pemantauan air
tanah
- Pengelolaan data dan informasi air tanah
Pelayanan Jasa Teknologi
- Penyediaan informasi air tanah, geologi teknik, dan
geologi lingkungan
- Jasa laboratorium analisis mutu air, mekanika
tanah dan batuan, sistem informasi geografis dan
penginderaan jauh
- Jasa peralatan pemboran air, pemboran teknik,
geofisika, perbengkelan dan ukur tanah
Pengelolaan Data Spasial dan Layanan Informasi
Fasilitas Laboratorium Penginderaan Jauh, Sistem Informasi
Geografis, dan Portal Informasi telah dikembangkan untuk
mendukung kegiatan dan penyebaran informasi.
Penginderaan Jauh (PJ)
Laboratorium PJ melakukan pengolahan dan analisis data
citra satelit seperti Landsat, SPOT, ASTER, OrbView dan
QuickBird.

PUSAT SUMBER DAYA
AIR TANAH DAN GEOLOGI
LINGKUNGAN

BAGIAN
TATA USAHA

BIDANG
AIR TANAH

BIDANG GEOLOGI
LINGKUNGAN

BIDANG
GEOLOGI TEKNIK

BALAI KONSERVASI
AIR TANAH

SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG
INVENTARISASI DAN
KONSERVASI
AIR TANAH

SUBBIDANG
GEOLOGI
LINGKUNGAN
REGIONAL

SUBBIDANG
INVENTARISASI
GEOLOGI TEKNIK

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBIDANG
PENDAYAGUNAAN
AIR TANAH

SUBBIDANG
GEOLOGI
LINGKUNGAN
PERKOTAAN

SUBBIDANG
EVALUASI GEOLOGI
TEKNIK

SEKSI PEMANTAUAN
DAN
PENANGGULANGAN

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

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

Melaksanakan pemetaan sistematik dan tematik
serta penelitian yang bersifat konseptual yang dapat
mendukung Magmatisme, Geodinamika Cekungan,
dan Geodinamika Kuarter.

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

Pelayanan
- Analisis cekungan, pemodelan, dan kajian prospek;
Evaluasi potensi sumber daya energi dan mineral.
- Konservasi geologi; Analisis dan klasifikasi kars dan
daerah suaka alam geologi.
- Menyediakan data spatial berbasis geosains; Untuk
evaluasi lingkungan dan kebencanaan geologi.
- Sistem informasi manajemen; Data dan informasi
digital geologi dan geofisika.
- Layanan laboratorium

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

Geofisika: Gaya berat, seismik dangkal, Ground
Penetration Radar, Georesistivity, Very Low
Frequency (VLF), kemagnetan.

PUSAT SURVEI GEOLOGI
Pusat Survei Geologi mempunyai tugas melaksanakan
penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang survei
geologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Survei
Geologi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program penelitian, penyelidikan dan pelayanan di
bidang survei geologi;
b. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, pemetaan
sistematik dan tematik, perekayasaan, pemodelan
geologi, geofisika dan geokimia, serta pengelolaan
dan pelayanan sarana prasarana teknik, dan informasi
di bidang survei geologi;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang
survei geologi; dan
d. pelaksanaan administratif Pusat Survei Geologi.
Program Penelitian
- Magmatisme
Melaksanakan penelitian magmatisme untuk membuat
pemodelan geosains guna menemukan indikasi
potensi mineralisasi.
- Geodinamika Cekungan
Melaksanakan penelitian dinamika cekungan untuk
membuat pemodelan geosains guna menemukan
indikasi potensi sumber daya energi.
- Geodinamika Kuarter
Melaksanakan penelitian geologi Kuarter untuk
membuat pemodelan geosains guna menemukan
indikasi potensi mineral plaser dan permasalahan
kebencanaan.
- Pemetaan dan Penelitian Dasar (P2D)

Sumber Daya Manusia
Badan Geologi adalah instansi utama yang menyelenggarakan tugas penelitian bidang geologi di Indonesia. Untuk mendukung tantangan organisasi yang semakin berat,
diperlukan peran SDM untuk menjadi fundamental yang
utama.
Oleh karena itu Badan Geologi senantiasa akan melakukan
pengembangan dan penguatan kapasitas, kuantitas serta
kualitas SDM sesuai kebutuhan dan standar manajemen
mutu internasional. Beberapa program prioritas terkait dengan pengembangan SDM antara lain:
•
meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan formal dan non-formal di dalam serta di luar
negeri terutama untuk tenaga-tenaga teknis.
•
melakukan perekrutan pegawai baru (CPNS) dengan
pola yang lebih baik serta formasi yang benar.
•
melakukan analisis dan penerapan pengembangan
jabatan dan pola karier agar terwujud manajemen
pegawai yang lebih bermutu.
•
mendorong prestasi pegawai melalui reward and punishment serta rencana implementasi sistem renumerasi.

PUSAT SURVEI
GEOLOGI

BAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
KEUANGAN

xii

BIDANG
SARANA TEKNIK

SUBBIDANG
SARANA
PENYELIDIKAN

SUBBIDANG
LABORATORIUM
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BIDANG PROGRAM
DAN KERJA SAMA

BIDANG
INFORMASI

SUBBIDANG
PROGRAM

SUBBIDANG
SISTEM
INFORMASI

SUBBIDANG
KERJA SAMA

SUBBIDANG
PELAYANAN
INFORMASI

MUSEUM
GEOLOGI

SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKSI
DOKUMENTASI
SEKSI PERAGAAN

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

Sumber daya manusia pada Badan Geologi status Desember
2013 berjumlah 1.184 orang dengan rincian jumlah pada
masing-masing unit sebagai berikut: SBG sebanyak 68
orang, PSDG sebanyak 243 orang, PVMBG (termasuk
BPPTKG) sebanyak 390 orang, PSDATGL sebanyak 225
orang, PSG sebanyak 222 orang, dan Museum Geologi
sebanyak 36 orang. Komposisi pegawai Badan Geologi
berdasarkan pendidikan (kompetensi) disajikan pada Tabel
dan gambar. Dari segi usia, mayoritas pegawai di lingkungan
Badan Geologi berada di antara 51– 55 tahun (31,8%),
kemudian usia 46-50 tahun (19,4%), dan yang paling kecil
jumlahnya adalah usia <40 tahun (25,8%). Jumlah pegawai
dengan status usianya tersebut akan berkurang karena total
sebanyak 496 orang pegawai akan pensiun pada periode
2013-2017. Pengembangan kompetisi pegawai merupakan
kegiatan rutin. Pada Tahun Anggaran 2013 sekitar 36 orang
pegawai Badan Geologi dikembangkan kompetensinya.

Grafik komposisi pegawai berdasarkan usia tahun 2013.
Tabel Rencana Pegawai Badan Geologi yang akan Pensiun pada
2013-2017

No
Tabel Pegawai menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013

No
1
2
3
4
5
6
7

Pendidikan
SD
SLTP
SLTA
D3
S1
S2
S3
Total

Jumlah
21
29
559
45
328
179
23
1.184

Grafik pegawai menurut jenjang pendidikan tahun 2013.

Tabel Komposisi Pegawai Negeri
berdasarkan Usia Tahun 2013

No.

Usia

Jumlah

1

18-25

1

2

26-30

62

3

31-35

135

4

36-40

108

5

41-45

164

6

46-50

230

7
8

51-55
>56
Total

376
108
1.184

UNIT

2013

2014

2015

2016

2017

Jumlah

1

SBG

3

9

5

3

4

24

2

PSDG

43

31

19

22

23

138

3

PVMBG

20

28

21

23

18

110

4

PSDATGL

30

26

21

19

13

109

5

PSG

19

31

31

14

30

115

115

125

97

81

78

496

Jumlah

Sarana, Prasarana, dan Teknologi
Sarana Laboratorium yang tersebar di Pusat-Pusat dan
UPT, yaitu:
a. Laboratorium penginderaan jauh.
b. Laboratorium petrologi.
c. Laboratorium geokimia, kimia mineral dan air.
d. Laboratorium geokronologi.
e. Laboratorium biostratigrafi.
f. Laboratorium mekanika tanah dan batuan.
Sarana Survei:
- Peralatan pengeboran untuk air tanah, mineral, batubara dan panas bumi;
- Alat-alat berat;
- Peralatan survei geofisika (gaya berat, geomagnet,
seismik, geolistrik, magnetotelluric, induce polarization, peralatan logging);
- Peralatan penanggulangan bencana (seismometer,
data logger, tiltmeter, extensometer, inclinometer, dll).
- Sarana

Keuangan
Realisasi Pendapatan Negara pada tahun anggaran 2013
adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar
Rp. 5.568.141.677,00 atau mencapai 378,89 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp. 1.469.600.000,00. Realisasi
Belanja Negara pada tahun anggaran 2013 adalah sebesar
Rp. 837.503.857.561,00 atau mencapai 83,70 % dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.000.623.586.000,00. Realisasi anggaran belanja tahun 2013 sebesar Rp 837.503.857.561,00
menggunakan Program Penelitian, Mitigasi, dan Pelayanan
Geologi dengan melaksanakan 7 kegiatan.
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Tabel Pegawai Badan Geologi yang dikembangkan kompetensinya
NO

SBG

1

Tugas Belajar

2

Diklatpim Tk. IV

1

3

Diklat Bimtek Teknis Peningkatan Kemampuan Kerja Tk. III

1

4

Diklatpim Tk. III Angkatan XI Tahun 2013

1

5

Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II

1

6

Diklat Fungsional Pranata Humas

1

7

Diklat Prajabatan Golongan I dan II

1

8

Orientasi CPNS

1

9

Bimtek (Pelatihan) dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Angkatan I Tahun Anggaran 2013

1

10

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pelaksanaan
Ujian Sertifikasi Keahlian Nasional

1

11

Bimtek Penilaian Resiko

2

12

Workshop dan Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja PNS

1

13

Diklat Teknis Komunikasi

1

14

Diklat Resokusi Sengketa dan Arbitrase Internasional (Tahap Pengenalan
dan Lanjut)

1

15

Pelatihan Jurnalistik Terpadu

1

16

Pelatihan Excellence Public Service

2

17

Analisis Kebutuhan Diklat

1

18

Workshop Publik Speaking

1

19

Pelatihan Pengamanan VIP

1

20

Pelatihan Strategic Planning

3

21

Pelatihan Master of Ceremony Training

1

22

Pelatihan Talent Management

1

23

Pelatihan Manajemen Crisis Public Relations

1

24

Personality Development Training

2

Jumlah
Jumlah Total

Sedangkan realisasi anggaran belanja tahun 2013 per unit
eselon II Badan Geologi adalah anggaran dan realisasi
belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Geologi tahun 2013.
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.
5.568.141.677,00 atau mencapai 378,89% dari estimasi
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.469.600.000,00.
Pendapatan Negara lingkup Badan Geologi adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2013
dan Tahun Anggaran 2012 menunjukkan bahwa realisasi
pendapatan dari PNBP Tahun Anggaran 2013 mengalami
kenaikan sebesar 110,17 % dari realisasi PNBP Tahun Anggaran 2012, hal ini disebabkan karena: adanya kenaikan
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LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI 2013

28

PSG

PVG

3

5

3

5

PAG

PSDG

36

pada penjualan tiket masuk Museum Geologi setelah diberlakukannya PP No 9 Tahun 2012 dari awal tahun, bertambahnya penjualan Jasa Teknologi dibandingkan tahun sebelumnya, adanya kenaikan pada pendapatan untuk denda
keterlambatan pekerjaan yang disebabkan pekerjaan fisik
telah selesai sesuai dengan jadwal dikontrak.
Realisasi belanja tahun anggaran 2013 mengalami kenaikan
sebesar 18,35 % dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya, hal ini antara lain dikarenakan adanya kenaik
an belanja gaji pokok dan tunjangan seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai; terdapat anggaran tambahan
untuk kegiatan prioritas penyediaan sumur air bersih di belanja barang; dan di belanja modal terdapat anggaran tambahan untuk pengembangan Museum Gunung Api Batur
di Bali.

Laboratorium Pengujian Kimia, Mineral, dan Batuan.

Peralatan Pengeboran, Survei, dan Penanggulangan Bencana.

Pos PGA, Perpustakaan, dan Bengkel.
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Tabel Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013
Tahun Anggaran 2012

Tahun Anggaran 2013

Jenis
Anggaran(Rp)
Pendapatan
Negara
Belanja
Negara

Realisasi (Rp)

(%)

Anggaran(Rp)

Realisasi(Rp)

946.300.000,00

2.649.288.486,00

279,96

1.469.600.000,00

5.568.141.677,00

378,89

891.923.763.000,00

707.661.370.260,00

79,34

1.000.623.586.000,00

837.503.857.561,00

83,70

Tabel Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun Anggaran 2013
Kode
Kegiatan

Unit

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1922

Riset dan Pengembangan Teknologi
Kebencanaan Geologi

28.978.339.000

26.831.706.192

92,59

1923

Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan
Museum Geologi

75.460.441.000

72.145.472.296

95,61

1924

Penelitian dan Pelayanan Geologi
Lingkungan dan Air Tanah

197.305.698.000

168.416.116.273

85,36

1925

Penyelidikan dan Pelayanan Sumber
Daya Geologi

198.090.000.000

152.866.795.695

77,17

1926

Survei dan Pelayanan Geologi

272.330.136.000

201.084.787.356

73,84

1927

Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan
Geologi

149.814.380.000

141.731.979.452

94,61

1928

Manajemen, Dukungan Teknis, dan
Pelayanan Sekretariat Badan Geologi

78.644.592.000

74.427.000.297

94,64

1.000.623.586.000

837.503.857.561

83,70

Jumlah

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2012 dan 2013

Kode
Jenis Blj

xvi

(%)

Uraian Jenis Belanja

Realisasi Belanja (Rp)
2013

2012

51

Belanja Pegawai

76.844.510.193

73.757.693.533

52

Belanja Barang

487.415.332.861

433.144.801.280

53

Belanja Modal

273.244.014.507

200.758.875.447

Jumlah

837.503.857.561

707.661.370260
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Naik/(Turun)
%
4,19
12,53
36,11
18,35

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

Sumber Daya Energi

BAB 1 Energi Fosil
1.1

Penyelidikan Batubara

Penyelidikan batubara yang dilaksanakan pada tahun
2013 antara lain di daerah Tanjungredeb Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur, daerah Mantangau Kabupaten
Bulungan Kalimantan Utara, daerah Sungai Sai Kabupaten
Sanggau Kalimantan Barat, daerah Suruk Manday Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, daerah Kuala
Kuayan kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan
tengah, daerah Malifut Kabupaten Halmahera Utara Provinsi
Maluku Utara, daerah Danau Nisa Kabupaten Mamberamo
Raya Provinsi Papua, daerah Potaway kabupaten Mimika
Provinsi Papua, daerah Peninjauan Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi, dan daerah Lubuk Jering Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

1,38% - 12,00% serta kandungan sulfur 0,20% - 2,38%, hal
ini menunjukkan bahwa batubara Formasi Labanan cukup
bervariasi dari batubara kurang bersih sampai batubara
bersih dan masuk dalam kategori kelas kalori sedang – tinggi. Berdasarkan hasil analisis petrografi kandungan maseral
vitrinit yang dominan > 85%, hal ini menunjukkan bahwa
batubara Formasi Latih maupun Formasi Labanan berasal
dari tumbuhan tingkat tinggi.
Sumber daya batubara dari dua formasi di daerah penye
lidikan pada Formasi Latih sampai kedalaman 100 m sebesar 5.740.208,00 ton, sedangkan pada Formasi Labanan
sampai kedalaman 100 m sebesar 17.831.777,75 ton. Total
sumber daya batubara di kedua formasi tersebut sebesar
23.571.985,75 ton.

1.1.1 Penyelidikan Batubara Daerah Tanjungredeb,
Kecamatan Gunungtabur, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur
Daerah penyelidikan berada dalam Peta Geologi Lembar
Tanjungredeb, Kalimantan merupakan bagian dari Sub Cekungan Tarakan bagian selatan yang dikenal sebagai Sub
Cekungan Berau. Cekungan Tarakan dapat diidentikkan
dengan Cekungan Kutai dan merupakan cekungan sedimen
yang terisi oleh siklus endapan-endapan delta berumur Tersier, yang juga merupakan cekungan sedimen penghasil
minyak dan gas bumi.
Sub Cekungan Berau, Formasi Latih dan Formasi Labanan
sebagai formasi pembawa batubara. Formasi Latih dijumpai
sedikitnya lima lapisan utama batubara dengan ketebalan
lapisan bervariasi mulai dari beberapa sentimeter hingga
5,10 m. Lapisan singkapan batubara umumnya berarah timurlaut – baratdaya dengan kemiringan mencapai 60o ke
arah tenggara.
Pada Formasi Labanan dijumpai lapisan-lapisan batubara
dengan ketebalan dari beberapa sentimeter hingga 15 m.
lapisannya umumnya berarah baratlaut utara – tenggara
selatan dengan arah kemiringan ke arah barat – baratdaya
yang merupakan satu sisi sayap sinklin di bagian barat. Sedangkan di sisi sayap lain dijumpai satu singkapan dengan
arah timurlaut – baratdaya dan kemiringan lapisan ke arah
timur - tenggara. Hasil rekonstruksi dalam peta geologi menunjukkan bahwa terdapat banyak lapisan batubara dalam
Formasi Latih dan Formasi Labanan menunjukkan struktur
sinklin yang berarah timurlaut – baratdaya.
Analisis kimia terhadap 10 sampel batubara menunjukkan
kisaran kalori batubara pada Formasi Latih berkisar antara
6.107 kal/gr – 6.713 kal/gr, kadar abu 1,25% - 4,56% dan
kandungan sulfur 0,20% - 0,73% menunjukkan bahwa batubara Formasi Latih termasuk batubara bersih dengan kelas
kalori tinggi. Sedangkan untuk Formasi Labanan kisaran kalori batubara antara 5.693 kal/gr – 7.003 kal/gr, kadar abu
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Gambar 1.1 Singkapan batubara pada Formasi Labanan, kiri.
Singkapan batubara pada Formasi Latih, kanan.

1.1.2 Penyelidikan Endapan Batubara Daerah
Mantangau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten
Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Daerah Mantangau masuk dalam Cekungan Tarakan bagian
barat. Stratigrafinya berupa munculnya batuan klastik halus
Formasi Bengara berupa perselingan batukapur, batulanau,
dan serpih dengan sisipan tuf. Bagian atasnya ditemukan
endapan Tersier secara tidak selaras Formasi Sembakung,
kemudian Formasi Naintupo, Formasi Meliat, Formasi Tabul,
Formasi Sajau, dan Formasi Sinjin yang menjemari diakhiri
pengendapan Aluvial.
Struktur geologi yang berkembang berupa perlipatan, sinklin, dan antiklin dengan arah punggungan berarah baratlaut – tenggara. Lembahnya berarh baratlaut – tenggara
berumur Tersier, dengan sudut kemiringan lapisan berkisar
antara 5o – 25o. Sebaran formasi batuan yang pada umumnya melebar dan mengarah baratlaut – tenggara. Sinklin
dan antiklin terbentuk pada Formasi Bengara dengan arah
baratlaut – tenggara. Struktur itu terjadi seiring dengan
pengendapan Formasi Bengara berumur Kapur.
Pembawa batubara adalah Formasi Tabul yang yang cukup
berpotensi berupa lima lapisan. Dari beberapa singkapan
yang diamati, kenampakan secara megaskopis batubara
berwarna hitam, abu-abu, coklat keputihan, mengkilat mengkilat agak kusam. Material keras dan hancur (brittle),

Bab 1 Energi Fosil

terlihat sedikit jejak kayu, berlapis sedikit mengandung resin. lapisan bawah berupa batupasir halus–kasar, kwarsaan
Batuan pengapit batubara terdiri atas lapisan lempung batubaraan dan batupasir. Sumber daya batubara mencapai
7.013.529 ton.

Gambar 1.2 Singkapan batubara di BGR-06, kiri dan di BGR-08 pada
tebing yang longsor, kanan.

Analisis kimia pada 11 sampel, kualitas batubara Daerah Mantangau menunjukan kandungan air bebas (FM,ar)
antara 18,75% - 26,34%, kandungan air total (TM,ar) antara
22,10% - 30,80%; kandungan air terikat (M,adb) antara 5,0%
- 6,05%; kandungan gas terbang (VM, adb) antara 43,77% 47,94%; karbon tertambat (FC, adb) antara 41,50% - 48,62%;
kandungan abu (Ash, adb) antara 0,98% - 7,57%; kadar sulfur total (St, adb) antara 2,11% - 5,57%; indek kekerasan
(HGI, adb) antara 63 – 77; berat jenis (SG, adb) antara 1,29%
- 1,37%; dan nilai kalori (CV, adb) antara 6.443 Cal/gr – 6.991
Cal/gr.
Secara petrografi terhadap enam sampel menunjukan secara umum maseral Vitrinite dari Inertinite sangat dominan
bervariasi antara 94% - 97%, Liptinit antara 0,4% - 1,3%.
Dominasi Vitrinit menunjukan bahwa bahan pembentuk batubara berasal dari tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi atau
pohon-pohon keras. Nilai Reflektansi Vitrinit antara 0,39%
- 0,44%, dari hasil analisis petrografi ditafsirkan bahwa batubara pada Formasi Tabul diklasifikasikan sebagai High
Volatile C Bituminous - High Volatile B Bituminous yang diendapkan pada lingkungan delta plain – upper delta plain.

Batubara pada Formasi Kantu mempunyai ketebalan 5 – 25
cm, merupakan lapisan yang tipis, melensa, dan cenderung
setempat-setempat, berwarna hitam hingga, hitam keabuan, kusam hingga agak mengkilap, berasosiasi dengan
batulempung. Batas tegas dengan batulempung sebagai
pengapitnya, menyerpih, mempunyai sifat plastis hingga
renyah mudah hancur. Selain batubara yang ditemukan,
terdapat juga batulempung karbonan dan batulempung
dengan fragmen karbon pada formasi ini.
Batubara pada Formasi Ketungau merupakan lapisan batubara yang tipis dengan tebal 5 – 20 cm menerus. berwarna
hitam, kusam hingga agak mengkilap, berasosiasi dengan
batulempung. Batas tegas dengan batulempung sebagai
pengapitnya, menyerpih, mempunyai sifat plastis hingga
renyah mudah hancur.
Nilai kalori batubara pada Formasi Kantu antara 6.641 –
7.487 kal/gr (daf), sedangkan pada Formasi Ketungau sebesar 6.284 kal/gr (daf). Nilai reflektansi vitrinit antara 0,46 –
0,51%. Maseral vitrinit menjadi maseral yang dominan, diikuti inertinit, dan yang terkecil liptinit. Kehadiran pirit me
nunjukkan lingkungan pengendapan batubara dipengaruhi
lingkungan laut. Batubara daerah Sungai Sai berdasarkan
klasifikasi ASTM berada pada peringkat batubara sub bituminous B hingga high volatile bituminous C.

Gambar 1.3 Singkapan batulempung
sisipan batubara di lokasi Sai.

Sesuai dengan hasil penyelidikan dapat disimpulkan bahwa
formasi pembawa batubara yang potensial di daerah penyelidikan adalah Formasi Tabul berumur Miosen Akhir. Terdapat lima lapisan batubara yang ditemukan dengan kualitas rata-rata nilai kandungan air total (TM) 25,49%, kan
dungan abu (Ash) 3,59%, kadar berang total (St) 3,65%, dan
nilai kalori (CV) 6.760 kal/gr. Sumberdaya hipotetik sebesar
7.013.529 ton dihitung sampai kedalaman 50 m dan mencapai 14.412.927 ton bila dihitung sampai kedalaman 100 m
yang tersebar pada lima lapisan.

Nilai kalori batubara pada Formasi Kantu antara 6.641 –
7.487 kal/gr (daf), sedangkan pada Formasi Ketungau sebesar 6.284 kal/gr (daf). Nilai reflektansi vitrinit antara 0,46 –
0,51%. Batubara daerah Sungai Sai berdasarkan klasifikasi
ASTM berada pada peringkat batubara sub bituminous B
hingga high volatile bituminous C. Total sumber daya hipotetik batubara daerah Sungai Sai sebesar 8.527,07 ton,
terdiri dari Formasi Kantu sebesar 3.373,66 ton dan Formasi
Ketungau sebesar 5.153,41 ton.

1.1.3 Penyelidikan Batubara Daerah Sungai Sai
Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

1.1.4 Penyelidikan Endapan Batubara Daerah
Suruk Manday Kriyau, Kecamatan Mentebah,
Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan
Barat

Secara regional batuan penyusun daerah ini terdiri atas ba
tuan berumur Tersier dan Kuarter yang dialasi oleh batuan
dasar Pra Tersier. Batuan Pra Teriser terdiri dari batuan berumur Trias dari Batuan gunungapi Gunung Serian. Batuan
Tersier terdiri dari Formasi Kantu, Batupasir Tutoop, dan
Formasi Ketungau berumur Eosen Akhir. Batuan Terobosan
Sintang berumur Oligosen hingga Miosen hadir menerobos
batuan yang lebih tua. Endapan Aluvial merupakan endap
an paling muda berumur Kuarter.

Formasi pembawa batubara pada daerah penyelidikan dari
Kelompok Mandai dan Anggota Bawah Formasi Mandai
berumur eosen-oligosen. Batubara yang tersingkap mempunyai sifat megaskopis berwarna hitam, kusam, kadang
terdapat sisipan mengkilap, masif, tidak berlapis, meng
otori tangan, di tiap tempat terdapat sisipan batulempung
karbonan. Singkapan batubara mempunyai ketebalan lebih
dari 0,4 m sampai 0,6 m. Terdapat dua lapisan batubara
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pada blok Simpang Suruk dan tiga lapisan batubara pada
blok Sukamaju. Batubara sebagai sisipan pada batulempung.
Hasil analisis menunjukkan nilai kalori batubara rata-rata
sekitar 5.931 kal/gr dengan kadar abu rata-rata sekitar
11,21%. Kadar belerang total rata-rata sekitar 0,84%. Total moisture rata-rata sekitar 7,64%, sedangkan inheren
moisture sekitar 7,74%. Nilai rata-rata refllektansi vitrinit
antara 0,54% – 0,65%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat
kematangannya masih belum matang (immature). Komposisi maseral vitrinit sangat dominan, yaitu berkisar 95,4%
sampai 97,9%, liptinit berkisar 0,1% sampai 1,7%, inertinit
berkisar 0% sampai 0,1%. Potensi sumber daya batubara di
daerah ini sebesar 117.227 ton.
Hasil analisis Kimia/Fisika batubara menunjukkan bahwa
nilai kalori batubara di daerah tersebut rata-rata sekitar
5.931kal/gr dengan kadar abu rata-rata sekitar 11,21%.
Kadar belerang total rata-rata sekitar 0,84%, yang menunjukkan angka yang cukup kecil, hal ini menunjukkan bahwa
lingkungan pengendapannya tidak banyak dipengaruhi
oleh lingkungan air laut. Total moisture rata-rata sekitar
7,64%, sedangkan inheren moisture sekitar 7,74%, yang
berarti bahwa kondisi fisik endapan batubara di daerah
ini berpori dan mudah retak. Berdasarkan nilai kalori dan
fixed carbon maka dapat dikatagorikan batubara di daerah
tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Low Rank Coal. Kadar belerangnya yang relatif kecil maka batubara tersebut
merupakan batubara yang ramah lingkungan (clean coal).
Hasil analisis petrografi di atas tampak bahwa nilai rata-rata
refllektansi vitrinit dari setiap sampel batubara yang dianalisis tidak memperlihatkan perbedaan yang cukup menyolok
yaitu berkisar antara 0,54% – 0,65%, hal ini menunjukkan
bahwa tingkat kematangannya masih belum matang (immature). Komposisi maseral vitrinit sangat dominan, yaitu
berkisar 95,4% - 97,9% yang terdiri dari Texto-ulminite, Densinite dan Porigelinite. Maseral liptinit berkisar 0,1% - 1,7%
terdiri dari Sporinit, Cultinite, Resinite, Liptodetrinite, dan
maseral inertinit berkisar dari 0% - 0,1% yang terdiri dari
Fusinite, Semifusinite, Sclerotinite, Inertodetrinite. Hal ini
menunjukkan bahwa material pembentuk batubara umum
nya berasal dari kayu atau tetumbuhan tingkat tinggi. Kandungan material lempung dan oksida besi berkisar 2% sampai 2,8%, hal ini menunjukkan bahwa kandungan mineral
pada batubara di daerah ini sangat bervariasi yang sangat
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pengendapannya.

Gambar 1.4 Singkapan batubara setebal 0,6 m di sekitar Sungai
Tebaung, kiri dan di Desa Sukamaju setebal 0,5 m.
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Zona sebaran korelasi antar singkapan batubara berdasarkan ciri fisik dan struktur batuan serta kelurusan sebaran
lapisan batuan yaitu dua lapisan batubara pada blok Simpang Suruk dan tiga lapisan batubara pada blok Sukamaju.
Batubara sebagai sisipan pada batulempung dengan ketebalan rata-rata 0,50 m. Kualitas batubara mempunyai nilai
kalori rata-rata 5.931kal/gr. Potensi sumberdaya batubara di
daerah ini sebesar 117.227 ton.

1.1.5 Penyelidikan Batubara Daerah Kuala Kuayan,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah
Secara geologi daerah penyelidikan terletak dibagian barat
Cekungan Barito. Stratigrafinya tersusun oleh batuan malihan dan sedimen yang berumur Trias-Pliosen. Urutan formasi dari yang tua ke muda adalah Batuan Malihan Pinoh,
Batuan Gunungapi, Formasi Dahor dan Endapan Aluvial.
Endapan Aluvial (Qa) dan Formasi Dahor (TQd) hampir sebagian besar menempati wilayah di daerah penyelidikan
sedangkan Batuan Malihan Pinoh dan Batuan Gunungapi
hanya terdapat di bagian tenggara dan barat laut dari daerah penyelidikan. Formasi Dahor (TQd), berumur PliosenPlistosen, terdapat lapisan batubara dengan tebal 0,3 -3,0 m
terdapat di dalam lapisan batupasir berbutir kasar. Struktur
geologinya relatif sederhana, sumbu lipatan pada umumnya
berarah timurlaut-selatan baratdaya.Daerah stabil terdapat
di bagian baratlaut. Sesar pada batuan beku pluton dengan
arah timurlaut-baratdaya dan baratlaut-tenggara mungkin
berhubungan dengan struktur regional daerah tersebut.
Formasi pembawa batubara adalah Formasi Dahor.
Ditemukan 22 lokasi singkapan batubara di permukaan
maupun yang terdapat di bekas galian sumur, dengan ke
tebalan antara 0,20 – 3,80 m yang seluruhnya tersingkap
di Formasi Dahor, dikelompokkan menjadi dua blok yaitu
Blok Parenggean dan Blok Kuala Kuayandan di korelasikan
menjadi 8 lapisan batubara.
Blok pertama yaitu Blok Parenggean yang diperkirakan terdiri dari tiga lapisan batubara dengan ciri megaskopis yaitu
berwarna hitam kecoklatan, kilap kusam, keras, garis gores
coklat, dan berlapis dan termasuk kedalam Formasi Dahor.
Yang kedua adalah Blok Kuala Kuayan, diperkirakan terdapatl ima lapisan batubara dengan ciri megaskopis hampir
mirip dengan batubara yang terdapat di Blok Parenggean
yaitu berwarna hitam kecoklatan, kilap kusam, keras, garis
gores coklat, dan berlapis, namun di beberapa singkapan
terdapat sisipan damar.
Nilai Kalorinya (CV) antara 4.219 kal/gr – 6.003 kal/gr (adb)
dengan nilai kalori rata-rata 5.540,83 kal/gr (adb). Nilai refllektansi vitrinit dari setiap sampel batubara berkisar 0,33%
- 0,41%, nilai rata-rata adalah 0,35%. Berdasarkan hasil
analisis proksimat dan ultimat diketahui bahwa batubara di
daerah penyelidikan termasuk kategori Lignit – Bituminous
High Volatile. Berdasarkan hasil analisis petrografi diketahui
bahwa batubara di daerah penyelidikan termasuk ke dalam
peringkat Lignit Adan diendapkan di lingkungan upper
delta plain dan fluviatil. Potensi sumber daya batubara di
daerah penyelidikan diperkirakan mencapai 24.657.174,10
ton dengan perhitungan sampai kedalaman 100 m.
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1.1.6 Penyelidikan Batubara, Kecamatan Malifut,
Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku
Utara

1.1.7 Penyelidikan Batubara Daerah Danau Nisa
dan sekitarnya, Kabupaten Mamberamo Raya,
Provinsi Papua

Stratigrafi daerah penyelidikan terdiri dari batuan gunung
api, batuan sedimen, batuan beku, dan endapan permukaan berumur Plistosen hingga Holosen. Batuan Gunung
api terdiri dari Tufa (Qht) terdiri dari tufa berbatuapung dan
tufa pasiran, lunak umumnya dengan perlapisan mendatar
dengan ketebalan 150 m. Formasi Kayasa (Qpk) batuan gunungapi terdiri berupa lava dan batubara dengan ketebalan yang bervariasi, breksi, lava bersusunan andesit sampai
basalt. Batuan Sedimen dari Formasi Togawa (Qpt) terdiri
dari batupasir tufaan berselingan dengan konglomerat.
Batupasir berbutir halus – sedang, kelabu muda – kekuningan dengan tebal formasi ini sampai lebih dari 1.000 m.
Satuan ini diduga setara dengan bagian atas Formasi Kayasa yg diperkirakan berumur Plistosen. Batuan Beku berupa
andesit. Endapan permukaan (Qa) berupa aluvium terdiri
dari endapan sungai seperti kerikil, kerakal, dan bongkah
andesit.

Geologi regional daerah penyelidikan terletak di bagian
utara peta geologi lembar Gunung Doom, Irian Jaya yang
tersusun oleh batuan sedimen berumur Pliosen Akhir – Holosen yang ditutupi oleh Endapan Aluvium berumur Holosen yang tersingkap di daerah bagian utara. Endapan sedimen terdiri dari Endapan Aluvium, Batuan Campur Aduk,
Batulempung Wapoga, dan Formasi Unk. Pola penyebaran
dari formasi-formasi tersebut umumnya membentuk perlipatan sinklin dan antiklin berarah relatif utara – selatan.

Struktur geologi berupa monoklin sedangkan pola perlapisan batuan berarah relatif berarah utara – selatan de
ngan kemiringan 30° - 56°. Formasi pembawa batubara
adalah Formasi Kayasa (Qpk) yang merupakan batuan gunungapi terdiri dari lava dan batubara dengan ketebalan
yang bervariasi, breksi, lava bersusunan andesit sampai basalt. Satuan ini diperkirakan berumur Plistosen. Batuan Beku
berupa andesit. Struktur geologi berupa monoklin sedangkan pola perlapisan batuan relatif berarah utara – selatan
dengan kemiringan 30°-56°. Secara megaskopis dijumpai
singkapan batubara berwarna hitam, kusam, berlapis, termasuk kedalam Formasi Kayasa dengan ketebalan yang
bervariasi antara 0,30 - 10,00 m.
Dari hasil penyelidikan dapat disimpulkan bahwa Di daerah
penyelidikan walaupun tidak termasuk formasi pembawa
batubara akan tetapi kondisi dilapangan di temukan batubara dengan ketebalan yang bervariasi antara 0,30 - 10,00
m pada Formasi Kayasa, dengan nilai kalori batubara kalori
paling besar 4.220 kal/gr, termasuk batubara peringkat rendah.Hasil analisis petrografi nilai refllektan vitrinit berkisar
antara 0,32% – 0,38%, menunjukkan tingkat kematangan
immature – early mature. Sebagaimana batubara Indonesia
pada umumnya komposisi maseral Vitrinit sangat dominan
yaitu >94%, sedangkan maseral Inertinit dan Liptinit sangat
sedikit. Total sumber daya batubara daerah Malifut sebesar
1.527.298,5 ton dengan batasan kedalaman mencapai 100
meter.

Struktur geologi yang berkembang adalah lipatan sinklin
dan antiklin berarah utara-selatan dengan kemiringan
<20°. Sedangkan sesar geser menganan diinterpretasikan
dari kenampakan pola kelurusan pada peta geologi daerah
penyelidikan di bagian tengah. Formasi pembawa batubara
adalah Formasi Unk, terdiri dari tiga lapisan batubara.
Hasil analisis proximate dan ultimate, jumlah kandungan
karbon pada lapisan batubara berkisar 60,69% - 65,54%,
nilai kalori berkisar 4.626 - 5.417 kal/gr, kandungan zat terbang (volatile matter) berkisar 46,67% - 52,18%, nilai Rvmax
berkisar 0,28% - 0,32%, material organik/maseral sampel
batubara di dominasi oleh kelimpahan maseral vitrinit, yaitu
berkisar 50% - 82,8%, inertinit berkisar 0,1% - 0,5%, dan
liptinit 2% - 30%, mengindikasikan bahwa batubara di daerah penyelidikan dikategorikan sebagai batubara peringkat
rendah (peralihan dari peringkat lignite-subbituminous C).
Hasil analisis petrografi organik, material organik/maseral
sampel batubara di dominasi oleh kelimpahan maseral
vitrinit, yaitu berkisar 50% - 82,8%, inertinit berkisar 0,1%
-0,5%, dan liptinit 2% -30%. Menurut Waples (1985), meseral vitrinit merupakan material organik/maseral yang berasal dari material tumbuhan tinggi (kayu, selulosa). Hasil
penghitungan sumber daya batubara (seam C) di daerah
penyelidikan sebesar 5.011.200 ton dan dikategorikan sebagai sumber daya hipotetik.

Gambar 1.6 Singkapan batubara di lokasi
MR-14 terletak di Sungai Bemo.

1.1.8 Penyelidikan Batubara Daerah Potaway, Distrik
Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika, Provinsi
Papua

Gambar 1.5 Singkapan batubara MLT.4
dengan ketebalan >10 m di Sungai Way
Ngotak

Daerah penyelidikan sebagian termasuk kedalam Cekungan
Akimeugah. Stratigrafinya tersusun oleh beberapa batuan
yang berumur mulai Kambrium sampai Kuarter. Batuan
yang berumur tersier dari tua ke muda adalah Formasi Waripi (Ktew), Batugamping Yawee (Temy), Formasi Buru (TQbu)
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dan Aluvium (Qa). Formasi Buru merupakan formasi pembawa batubara. Struktur yang berkembang berupa lipatan
dan patahan. Antiklin Buru berada di Batugamping Yawee
sebelah barat lokasi penyelidikan. Sinklin Omba berada
pada Formasi Buru sebelah utara hampir sejajar dengan
Sungai Potahpiminata. Secara regional struktur di Daerah
Potaway ini termasuk kedalam sistem Sesar Tarera-Aiduna.
Berdasarkan hasil penyelidikan didapatkan empat lapisan
utama yaitu lapisan A, B, C, dan D. Singkapan batubara
berada pada Formasi Buru dengan ciri megaskopis, hitam
kecoklatan, kilap kusam, garis gores coklat, mongotori tangan dan berlapis. Ketebalan batubara 0,8 m sampai dengan
ketebalan maksimum mencapai 1,50 m. Kemiringan lapisan
berkisar 25 º sampai 40º.

Gambar 1.7 Singkapan Batubara.

Hasil analisis laboratorium, moisture berkisar 9,53%-10,37%,
volatile matter berkisar 42,26% - 50,51%, fixed carbon berkisar 29,31% - 33,96%, ash berkisar 5,66 % - 14,06% , total sulphur berkisar 0,29% - 1,3%, calorific value 4.704 kal/
gr - 5.375 kal/gr. Klasifikasi Batubara berperingkat rendah
(lignit). Mikrolitotipe dari batubara adalah clarite, dimana
vitrinit merupakan maseral yang dominan, dan liptinit hadir
dengan komposisi yang agak tinggi (5-35%) dan sedikit inertinit. Sumber daya batubara sampai kedalaman 50 m adalah sebesar 404.489 ton dengan klasifikasi hipotetik.
Dari hasil penyelidikan dapat disimpulkan bahwa Formasi
pembawa batubara adalah Formasi Buru berumur Miosen
Atas. Terdapat empat lapisan yaitu lapisan A, B, C dan D
dengan ketebalan masing-masing 0,8, 1,2, 1 dan 1,5 meter.
Kualitas batubara pada lapisan A adalah 4.704 kal/gr, lapis
an B adalah 5.375 kal/gr dan lapisan D adalah 5.104 kal/
gr. Sumberdaya batubara sampai kedalaman 50 m adalah
sebesar 404.489 ton dengan klasifikasi hipotetik.

1.1.9 Penyelidikan Bersistem Batubara Daerah
Peninjauan, Kecamatan Maro Sebo Ulu,
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
Daerah penyelidikan secara regional termasuk dalam cekungan Sumatera Selatan bagian utara atau Sub Cekungan
Jambi dan sebagian kecil termasuk ke dalam Cekungan
Sumatera Tengah. Tersusun oleh formasi batuan dengan
urutan dari tua ke muda yaitu Formasi Airbenakat, Formasi
Muaraenim, Formasi Kasai, dan Aluvium.
Struktur geologi yang berkembang adalah struktur lipatan
berupa perlipatan monoklin yang memiliki sumbu berarah
relatif baratlaut – tenggara. Monoklin yang ada umumnya
terlipat lemah dengan kemiringan sayap yang cukup landai
yaitu bervariasi dari 5° hingga 20°. Lapisan-lapisan batubara
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pada Formasi Muaraenim umumnya mengikuti pola struktur tersebut.
Formasi pembawa batubara adalah Formasi Muaraenim.
Ditemukan 15 singkapan batubara dengan ketebalan yang
bervariasi dari 0,15 m – 6 m. Sementara hasil pemboran
pada enam titik menunjukkan ketebalan berkisar antara
0,56 m – 5,20 m. Secara megaskopis lapisan batubara di
Formasi Muara enim dan sekitarnya memiliki warna coklat
kehitaman, kilap kusam, keras, getas, mudah patah. Selain
itu struktur kayu masih terlihat di beberapa tempat.
Terdapat tiga blok daerah prospek, yaitu Blok Mersam memiliki tiga lapisan batubara dengan ketebalan rata-rata Antara 1,4 m – 5,2 m. Blok Sungairuan memiliki dua lapisan
batubara dengan ketebalan antara 1,5 m – 3 m. Sementara
untuk blok peninjauan, ditemukan dua lapisan batubara
dengan ketebalan antara 0.98 m – 1,92 m. Sumber daya
batubara di daerah Peninjauan sebesar 16.763.130,88 ton.
Hasil analisis laboratorium, batubara di daerah Peninjauan
memiliki kadar total air yang cukup tinggi, yaitu antara
41.99% hingga 53.59%, kadar Inherent Moisture (Moisture) dibawah 10%, volatile matter berkisar antara 39.83%
- 50.64%, kandungan karbon tertambat (fixed carbon) ber
kisar antara 31,71% - 42,33%, kandungan abu (ash) berkisar
antara 1,24% - 19,37%, kandungan belerang (sulfur) cukup
rendah, yaitu dibawah 1% (antara 0,16% - 0,47%), nilai HGI
nya yang berkisar antara 43 – 69, kekerasan batubaranya sedang, nilai kalori antara 4.691 cal/gr – 6.394 cal/gr, termasuk
kategori batubara Sub Bituminous A – Sub Bituminous C.
Nilai mean reflektan vitrinit batubara berkisar antara 0,31
– 0,37% Rvmax. Sementara kandungan maseral didominasi
oleh vitrinit dengan nilai kandungan berkisar antara 94,7 –
98,3%. Sisanya merupakan maseral lainnya yaitu inertinit
dan liptinit dengan kandungan lebih kecil dari 2%. Dari nilai
mean reflektan vitrinit kategori batubara Lignit A sampai
Sub-Bituminous C. Sumber daya batubara di daerah Peninjauan sebesar 16.763.130,88 ton.

Gambar 1.8 Kenampakan singkapan batubara
di lokasi BB 06.

1.1.10 Penyelidikan Bersistem Batubara Daerah
Lubuk Jering, Kabupaten Sarolangun, Provinsi
Jambi
Daerah penyelidikan termasuk kedalam Sub Cekungan
Jambi. Stratigrafinya tersusun oleh endapan tersier dan
endapan kuarter. Batuan tertua adalah Formasi Air Benakat
ber
umur Miosen Awal - Tengah, di atasnya diendapkan
Formasi Muaraenim yang berumur Miosen akhir - Pliosen.
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Endapan Kuarter terdiri atas Formasi Kasai berumur PlioPlistosen dan Aluvium berumur Holosen. Endapan batubara
dijumpai pada Formasi Muaraenim. Terdapat tiga sesar
dengan arah relatif timurlaut – baratdaya yang memotong
hampir seluruh formasi batuan yang terdapat didaerah penyelidikan.
Formasi pembawa batubara adalah Formasi Muaraenim
dengan enam lapisan pada Formasi Muaraenim dengan
ketebalan yang bervariasi antara 1,15 – 2,30 m. Hasil pem
boran pada BLJ-01, BLJ-02, BLJ-03, BLJ-04, dan BLJ-05 didapatkan lapisan batubara pada kedalaman sebagai berikut: 1. BLJ-01 : Seam 1 di kedalaman 16,20 - 17,90 m (tebal
1,7 m). 2. BLJ-02 : Seam 1 di kedalaman 21,50 - 23,50 m
(tebal 2,00 meter). 3. BLJ-03 : Seam 1 di kedalaman 21,40
-23,70 m (tebal 2,30 meter). 4. BLJ-04 : Seam 1 di kedalam
an 24,15 - 26,45 m (tebal 2,30 m). 5. BLJ-05 : Seam 1 di
kedalaman 37,25 -38,40 m (tebal 1,15 m)
Dari hasil penyelidikan dapat disimpulkan bahwa daerah penyelidikan termasuk kedalam Sub Cekungan Jambi dimana
Formasi pembawa batubaranya adalah Formasi Muaraenim.
Terdapat enam lapisan batubara pada Formasi Muaraenim
yang diberi nama lapisan A. B, C , D, E, dan F dengan ketebalan yang bervariasi antara 1,15 – 2,30 m. Sumber daya
batubara di daerah Lubuk Jering sebesar 12.063.895 ton.

1.2

Penyelidikan Bitumen Padat dan Shale gas

Penyelidikan Bitumen padat yang dilaksanakan pada tahun
2013 antara lain daerah Tanjung Medan Kabupaten Labuhan Batu Barat Provinsi Sumatera Utara, daerah Langkowala
Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, daerah
Kabuten Jayapura Provinsi Papua. Adapun untuk penyelidikan Shale gas dilaksanakan di daerah Cekungan Sumatera
Tengah.

1.2.1 Penyelidikan Bitumen Padat Daerah Tanjung
Medan, Kecamatan Bilah, Kabupaten Labuhan
Batu Barat, Provinsi Sumatera Utara
Endapan bitumen padat terdapat pada lapisan interlaminasi serpih batulanau dan batulempung, berwarna abu-abu
kehijauan sisipan lapisan Formasi Sihapas. Ketebalan singkapan lapisan interlaminasi serpih batulanau dan batulempung antara 0,5 m – 2,0 m, yang terdiri dari satu lapisan.
Hasil analisis retort menunjukkan bahwa kandungan mi
nyak pada lapisan batuan umumnya nihil, hal ini menunjukkan bahwa kandungan hidrokarbon yang terdapat pada
lapisan batuan serpih tersebut memang tidak ada atau telah bermigrasi dan menghilang. Menurut hasil source rock
analisis menunjukkan hasil kandungan TOC antara 0,03% 0,37%. Hasil ini disimpulkan bahwa di daerah penyelidikan
kehadiran bahan organik jumlahnya sedikit (<1%). Demikian juga dengan jumlah hidrokarbon primer (S1) dan jumlah
hidrokarbon sekunder (S2) yang terkandung sangat minim
(<1mg/g). Nilai rata-rata perbandingan hidrokarbon generate/hidrogen index (S2/S3) hanya sekitar 0,5. Peters, 1986,
menyebutkan bahwa jika parameter S2/S3 antara 0 - 3 mg/g
akan menghasilkan gas. Antara 3 - 5 mg/g menghasilkan
gas dan minyak, sedangkan > 5 mg/g akan menghasilkan
minyak. Dari analisa tersebut, maka di daerah tersebut berpotensi terbentuk gas.

Hasil analisis petrografi organik dari serpih batulanau lempungan pada Formasi Sihapas yang tersingkap, menunjukan bahwa sebaran kandungan material organik (DOM)
sangat sedikit. Kandungan vitrinit umumnya sparse (0,1%
- 0,49 %), inertinit umumnya rare dan liptinit umumnya
absent dengan nilai reflektan vitrinit rata-rata (Rv mean)
antara 0,46% sampai 1,85%. Nilai ini menunjukkan bahwa
tingkat kematangan di sekitar daerah penyelidikan sudah
cukup tinggi dan melewati batas dari oil window atau over
maturity. Dengan kondisi ini, apabila ada kandungan minyak pada batuan yang terdapat pada Formasi Sihapas tersebut telah bermigrasi.

Gambar 1.9 Singkapan interlaminasi batulanau
dengan serpih batulempung abu-abu kehijauan
dari Formasi Sihapas.

1.2.2 Penyelidikan Bitumen Padat Daerah Pulau
Peleng, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi
Sulawesi Tengah
Daerah penyelidikan berada dalam Cekungan Banggai
dengan stratigrafi yang terdiri dari Granit Banggai, Formasi Bobong, Formasi Buya, Batugamping Salodik, Formasi
Peleng, dan Endapan Aluvium. Pola kelurusan sesar umumnya berarah utara baratdaya – selatan tenggara. Pada beberapa tempat sesar tersebut terpotong oleh sesar berarah
timurlaut – baratdaya, diperkirakan berumur Plio-Plistosen.
Akibatnya hampir semua formasi yang ada mengalami
pensesaran. Lapisan batuan mengandung bitumen padat
diperkirakan terdapat pada Formasi Buya dan Formasi Bobong. Hampir 80% daerah penyelidikan didominasi oleh
batugamping mulai dari Formasi Buya (Paleosen) sampai
Formasi Peleng (Plistosen).
Formasi pembawa bitumen padat, yaitu Formasi Buya
terdiri dari batuan serpih dan lempung karbonan, tebalnya sekitar 30 cm. Kandungan minyak yang dihasilkan oleh sampel menunjukkan kisaran angka antara 2 l/
ton hingga 42 l/ton. Pada umumnya kandungan maseral
vitrinit>liptinit>inertinit. Kenampakan dibawah mikroskop terdapat adanya sporinit, resinit dan kutinit. Hadirnya
maseral tersebut mengindikasikan bahwa kandungan organik berasal dari lingkungan darat atau paling tidak antara
darat hingga transisi. Dari reflektan vitrinit diketahui bahwa
tingkat kematangan material organik berkisar antara 0,37%
- 0,51 %, secara umum dapat dikatakan bahwa kematangan
kandungan organik tersebut bernilai sedang.
Hasil analisis karbon organik dan pirolisis rockeval menunjukkan bahwa sampel batuan mengandung karbon organik
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dengan kualitasbagus (1,00% - 1,66 %). Hidrokarbon yang
terbentuk karena kematangan termal maupun karena migrated hydrocarbon sangat rendah yaitu antara 0,09 - 0,14
mg/g. Analisis pirolisis pada sampel batuan menunjukkan
nilai S2 yang rendah dan jauh dibawah ambang nilai komersial yaitu 4 mg/g. Kematangan termal mengindikasikan
bahwa batuannya berada pada tingkat kematangan yang

rendah dalam kaitannya dengan pembentukan minyak
bumi. Kandungan hidrogen cukup tinggi terdapat pada
sampel BG-02, hal ini menunjukan kualitas kerogen pada
fasa campuran gas dan minyak, dan berdasarkan diagram
HI-OI menunjukan sampel BG-02 mengandung material
organik asal tumbuhan darat yang bersifat oil prone/tipe
II, sedangkan pada sampel BG-01 mengindikasikan bahwa
kerogen inertinitik atau teroksidasi (kerogen tipe III) sehingga masih berpotensi sebagai batuan sumber hidrokarbon
gas prone. Perhitungan sumber daya batuan bitumen padat
di daerah penyelidikan sebesar 619.775 ton.

Gambar 1.11 Kenampakan singkapan
serpih di lokasi pengamatan LK 21.

10 cm sampai 20 cm. Batuan serpih yang mengandung
minyak sebesar 60.000 ton dengan kandungan minyak 10
l/ton batuan. Hasil perhitungan sumberdaya batuan serpih
menunjukkan bahwa di Daerah Langkowala terdapat sekitar
7.320.000 ton batuan serpih.

1.2.4 Penyelidikan Bitumen Padat Daerah Kabupaten
Jayapura, Provinsi Papua

Gambar 1.10 Singkapan sisipan serpih 30 cm
pada lapisan batulempung Formasi Buya (BG-01).

1.2.3 Penyelidikan Endapan Bitumen Padat Daerah
Langkowala, Kabupaten Bombana, Provinsi
Sulawesi Tenggara
Daerah penyelidikan terletak di daerah Tangketada dan
sekitarnya. Stratigrafi daerah penyelidikan di bagian atas
berupa lapisan kerakal-kerikil kuarsa, diikuti dengan lapisan
pasir lepas yang tersingkap di tepi sungai dengan ketebalan
5 m. Litologi ini merupakan bahan rombakan dari formasi
sekitar rawa. Selanjutnya dijumpai perlapisan batupasir halus dengan sisipan serpih abu-abu sedikit tufaan setebal
antara 5 cm hingga >1 m. Lapisan berikutnya dijumpai skiss
mika yang merupakan litologi dari komplek Pompangeo.
Struktur geologi daerah penyelidikan sangat dipengaruhi
oleh struktur utama yang berarah baratlaut - tenggara,
sehingga terbentuk perlipatan yang mengarah timurlautbaratdaya, serta sesar-sesar normal yang mempunyai arah
relatif utara- selatan. Endapan bitumen padat di indikasikan
oleh endapan serpih, tersingkap dilokasi LK 19, LK 20 dan
LK 21. Serpih menyisip dalam lapisan pasir lempungan de
ngan total ketebalan antara 10 cm sampai 20 cm. Dari ciri
litologi ini ditafsirkan bahwa serpih yang ada di lokasi ini diendapkan dalam lingkungan darat, hal ini di cirikan dengan
struktur sedimen yang terjadi pada lapisan pasir.
Formasi pembawa bitumen padat di daerah penyelidikan
adalah Formasi Langkowala. Serpih yang ditemukan menyisip dalam lapisan pasir lempungan. Ketebalan serpih antara
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Diperoleh 5 titik singkapan bitumen dengan ketebalan antara 1,2 – 1,6 m. Singkapan ini berada di sekitar Sungai Ibo
dan Icha. Singkapan lainnya di Sungai Guayos setebal 3,0
– 3,5 m. Batuan yang diindikasikan adanya bitumen padat
secara megaskopis berada pada lapisan selang-seling batulanau pasiran (serpih), abu-abu-kecoklatan, berbutir halussedang, pemilahan baik, kemas tertutup, tersebar beberapa
mineral ikutan seperti kuarsa dan setempat karbonan. Terlihat ada interkalasi pasir dan lempung. Berdasarkan peng
amatan awal megaskopis di lapangan menunjukkan adanya
unsur organik dan material pembentuk bitumen padat.
Kandungan organik yang paling besar, yaitu 0,72%. KR-03
mempunyai nilai kandungan yang paling kecil, yaitu 0,07%.
Secara umum SN-01 berada di lapisan pada Blok Makats
Atas, sedangkan sampel KR-03 berada pada lapisan Blok
Makats Bawah. Dari hasil ini secara umum dapat diprediksikan, bahwa kandungan organik di Blok Makats Atas lebih
kaya organik. Meskipun demikian, secara keseluruhan nilai
kandungan organik di daerah penyelidikan, tetap dianggap kecil. Hasil analisis retort sampel batuan di lapangan,
didapatkan sedikit kandungan minyak, dengan kisaran 3
– 5 liter/ton. Hasil kandungan air berkisar antara 50 – 110
liter/ton. Semua sampel menunjukkan bahwa kandungan
air lebih dominan daripada kandungan minyak. Salah satu
penyebab kurangnya kandungan minyak dalam batuan ini,
dapat dimungkinkan karena kurangnya kandungan organik
dalam batuan. Analisis rock analyzer didapatkan kisaran
hasil S1 0,03 – 0,04 mg/g, S2 berkisar 0,12 – 0,48, dan S3
berkisar 0,04 – 0,42, Tmax berkisar antara 427,8 – 446,1oC.
Analisis nilai reflektan secara umum kehadiran hidrokarbon
sangat jarang, dengan nilai Rvmean 0,33 – 0,40%.
Sesuai ploting nilai TOC dan nilai S2 terlihat bahwa kualitas material organik yang berasosiasi dengan seberapa ba
nyak kandungan hidrogen dalam material organik tersebut
sangat rendah, sehingga source rock yang menghasilkan
hidrokarbon tidak/belum terbentuk. Hal ini menunjukkan
tingkat kematangan hidrokarbon pada batuan induk belum
potensial. Hasil perhitungan sumberdaya didapatkan po-
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tensi batuan yang mengandung bitumen sebesar 9.716.002
ton. Hasil perhitungan sumber daya potensi batuan yang
mengandung minyak sebesar 4.554.241 ton dan total sumber daya minyak sebesar 120.095 barrel.

1.2.5 Penyelidikan Shale Gas Cekungan Sumatra
Tengah
Tujuan utama dari penyelidikan ini adalah untuk mengetahui mutu dan potensi dari shale gas, kematangan termal,
dan implikasi eksplorasi shale gas sebagai sumber energi
baru di Indonesia. Berlokasi di Cekungan Sumatra Tengah,
yang terletak pada Propinsi Sumatera Barat (Kab. Sijunjung,
Kab. Limapuluh Kota) dan Propinsi Riau (Kab. Kampar, Kab.
Indragiri Hulu dan Kab. Kuantan Singingi).

4. Seberida
• Formasi Lakat merupakan endapan tide dominated estuarine.
• Formasi Tualang merupakan endapan shoreface.
• Formasi Gumai merupakan endapan offshore.
5. Bukit Susah
• Shale dengan sisipan batupasir dari Formasi Kelesa
merupakan endapan lacustrine yang menjari dengan
endapan distal alluvial fan.
• Konglomerat dari Formasi Kelesa merupakan endapan
fluvial braided channel.
6. Talawi
• Formasi Brani merupakan endapan alluvial fan.
• Formasi Sangkarewang merupakan endapan lacustrine.

Potensi Shale Gas

Gambar 1.12 Diagram Alir Penelitian Karakteristik Shale Gas.

Stratigrafi
Berdasarkan karakteristik paket batuan di daerah penelitian,
maka dapat dikelompokan menjadi 2 sistem cekungan, ya
itu cekungan belakang busur (back arc basin) yaitu singkap
an batuan pada daerah Ujung Batu, Sungai Keruh, Kiliran
Jao dan Seberida, kemudian cekungan tengah pegunungan
yaitu singkapan batuan pada daerah Talawi dan Bukit Susah
Lingkungan pengendapan masing-masing formasi:
1. Ujung Batu
• Formasi Kuantan merupakan endapan fluvial channel.

Pembawa shale gas adalah batuan-batuan synrift deposit
yang membentuk endapan danau/lacustrine. Batuan yang
menjadi target pembawa shale gas ini hanya tersingkap di
daerah Kiliran Jao pada lokasi tambang PT. Karbindo. Dan
hasil pengukuran dan pengamatan pada singkapan ini bagus dijadikan sebagai model batuan endapan lacustrine
yang kemudian dapat diintegrasikan dengan data bawah
permukaan (data sumur dan data seismik), sehingga benar-benar diketahui penyebaran dari paket batuan ini baik
vertikal maupun horizontal. Setelah diketahui penyebaran
dari paket batuan pembawa shale gas ini, maka dapat ditentukan daerah mana di Cekungan Sumatera Tengah yang
memiliki paket batuan lacustrine deposit, dan dapat dikembangkan menjadi penghasil gas dari shale.

1.3

Assesment Geosains Migas dan Shale Gas

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

• Formasi Bahorok merupakan endapan fluvial channel.
• Formasi Lower Red Bed merupakan endapan alluvial
fan.
• Formasi Sihapas merupakan endapan shoreface.
• Formasi Telisa merupakan endapan marine.
2. Sungai Keruh
• Formasi Kuantan merupakan endapan fluvial channel.
• Formasi Tuhur merupakan endapan fluvial channel.
• Formasi Keruh merupakan endapan Tidal Flat.
• Formasi Upper Red Bed merupakan endapan Fluvial
Meandering Channel.
• Formasi Telisa merupakan endapan marine.
3. Kiliran Jao

Gambar 1.13 Ruang Lingkup Pekerjaan Assesment Minyak
dan Gas Bumi (Migas).

• Formasi Lower Red Bed merupakan endapan Tidal Flat.
• Formasi Pematang merupakan endapan lacustrine.
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1.3.1 Cekungan Akimeugah
Lokasi penelitian secara administrasi terletak pada Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, yang termasuk ke dalam
Propinsi Papua, menempati Lembar Peta Geologi Lembar
Enarotali.
Lokasi penelitian secara administrasi terletak pada Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, yang termasuk ke dalam
Propinsi Papua. Seluruh daerah pada lintasan penelitian tersebut menempati Lembar Peta Geologi Lembar Enarotali.
Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek geologi berbagai Formasi batuan yang berada di
daerah Nabire dan sekitarnya. Assesment migas cekungan
Akimeugah dilaksanakan dengan swakelola yang meliputi
tahap persiapan, penelitian lapangan, laboratorium, studio
dan penyusunan laporan.

Stratigrafi Sesi I
Lingkungan pengendapan serta genesa pembentukan ma
sing-masing formasi pada daerah penelitian adalah:
1. Central Range of Papua
A. Formasi Aiduna terendapkan pada lingkungan Meandering Channel dan Lacustrine.
B. Formasi Piniya terendapkan pada lingkungan shallow marine.
2.

Pegunungan Weyland/Zona Transisi
A. Malihan Darewo, batuan malihan yang diduga ber
asal dari batuan yang setara dengan Kelompok
Kembelengan yang terendapkan pada laut dalam.
B. Diorit Utawa merupakan batuan terobosan yang
menerobos Batuan Gunung api Tobo, Batuan Ultramafik, Batuan Malihan Darewo dan ditindih oleh
Batulumpur Bumi, dan Anggota Batugamping Legare.
C. Monzonit Timepa merupakan batuan terobosan
yang menerobos Malihan Darewo, Nugini Lm.,
Kelompok Kembelangan, Formasi Tipuma dan Formasi Aiduna.

3.

Daerah Nabire
A. Batuan Ultramafik, merupakan batuan dasar/basement dari cekungan-cekungan yang berada pada
bagian Papua bagian Utara. Satua batuan ini merupakan batuan kerak samudra yang terangkat akibat
collision antara island arc dari Utara dengan kerak
benua dari Selatan.
B. Batuan Gunungapi Tobo, merupakan gunung api
busur kepulauan (island arc), hasil dari tubrukan
kerak samudra Lempeng Pasifik dengan kerak sa
mudra Lempeng Australia.

Potensi Hidrokarbon Sesi I
Batuan yang berpotensi sebagai sumber hidrokarbon pada
daerah penelitian adalah adalah Formasi Aiduna dan Formasi Piniya sebagai source rock untuk cekungan-cekungan
di Papua bagian Selatan seperti Cekungan Akimeugah. Sedangkan filit dari satuan Malihan Darewo dan batulempung
karbonan dari Formasi Lumpur Bumi berpotensi sebagai
source rock untuk Cekungan-Cekungan Papua Utara.Batuan
reservoir yang berpotensi pada daerah penelitian adalah
batugamping dari Anggota Batugamping Legare dan Batupasir dari Satuan Batulumpur Bumi. Seal Rock (batuan tudung) yang berpotensi pada daerah penelitian adalah material klastik halus Batulumpur Bumi.
Daerah penelitian sangat berpotensi akan migas unkonvensional (hydrocarbon shale). ditandai dengan ditemukannya
Serpih bersifat fissile, membentuk laminasi-laminasi pada
batulempung dan serpih pada Batulumpur Bumi.

Stratigrafi Sesi II
Lingkungan pengendapan serta genesa pembentukan ma
sing-masing formasi pada daerah penelitian adalah:
1. Formasi Kopai interpretasi sebagai endapan shallow
marine-shelf.
2.

Formasi Woniwogi diinterpretasi sebagai endapan
endapan fluvio deltaik yaitu pada bagian meandering
channel hingga distributarychannel.

3.

C. Batuan Gunungapi Nabire, merupakan batuan vulkanik.

Formasi Piniya diinterpretasi sebagai endapan shallow
marine.

4.

D. Batuan Lumpur Bumi terendapkan pada lingkungan
shallow marine-shelf.

Formasi Ekmai diinterpretasi sebagai endapan tidal flat
hingga shallow marine

5.

Formasi Waripi diinterpretasi sebagai endapan shallow
marine-shelf.

6.

Formasi Faumai diinterpretasi sebagai endapan shallow
marine.

7.

Formasi Sirga diinterpretasi sebagai endapan shallow

E. Batugamping Legare, merupakan fasies batugamping dari Formasi Batulumpur Bumi, yang terendapkan pada lingkungan shallow marine.
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Gambar 1.14 Kolom Stratigrafi Cekungan
Akimeugah (modifikasi dari P.E. Pieter
dkk, dalam Guntoro 2012 dan GRDC,
1990).
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8.

marine d
 i sekitar pantai.

Stratigrafi Sesi I

Formasi Kais diinterpretasi sebagai endapan shallow
marine .

Urut-urutan lapisan batuan dan perubahan fasies batuan,
lingkungan pengendapan daerah penelitian lapangan sesi I
(Lintasan Obano-Iturakero/Gakebo).

Potensi Hidrokarbon Sesi II
Batuan yang berpotensi sebagai sumber hidrokarbon pada
daerah penelitian adalah shale Formasi Kopai dan Formasi
Piniya yang termasuk Sekuen Kembelangan. Formasi ini bagus sebagai source rock untuk cekungan-cekungan di Papua
bagian Selatan seperti Cekungan Akimeugah. Batuan yang
berpotensi sebagai reservoir pada daerah penelitian adalah
batupasir Formasi Kopai dan batupasir Formasi Woniwogi
yang termasuk Sekuen Kembelangan Gr., dimana Formasi
Woniwogi memiliki ketebalan mencapai 500 m hasil dari
pengukuran ketebalan di lapangan. Sedangkan seal Rock
(batuan tudung) yang berpotensi pada daerah penelitian
adalah dolomit klastik lanauan dan lempungan formasiformasi yang termasuk Sekuen Nugini Limestone Gr.
Daerah penelitian sangat berpotensi akan migas unkonvensional (hydrocarbon shale), ditandai dengan ditemukannya
shale bersifat fissile, membentuk laminasi-laminasi shale
Formasi Kopai dan Formasi Kopai.

Lingkungan pengendapan formasi pada daerah penelitian:
1. Formasi Tipuma pada lingkungan fluviátil yaitu merupakan stacking braided channel
2.

Kelompok Kembelangan
• Formasi Kopai pada lingkungan shallow marineshelf
• Formasi Woniwogi pada lingkungan fluvio-deltaic
• Formasi Piniya pada lingkungan shallow marine
• Formasi Ekmai pada lingkungan deltaic-shelf

3.

Formasi Nugini Limestone pada lingkungan shallow
marine-shelf

4.

Formasi Buru pada lingkungan marine

Potensi Hidrokarbon Sesi I
Batuan yang berpotensi sebagai sumber hidrokarbon pada
daerah penelitian adalah adalah Formasi Formasi Kopai,
dan Formasi Piniya yang termasuk Sekuen Kembelangan
Group. Batuan reservoir yang berpotensi Batupasir Formasi
Tipuma yang termasuk Sekuen Aiduna dan Tipuma Fm.,
dan Batupasir Woniwogi serta Batupasir Formasi Ekmai
yang termasuk ke dalam Sekuen Kembelangan. Sedangkan
seal rock (batuan tudung) yang berpotensi pada daerah
penelitian adalah material klastik halus Formasi Kopai dan
Formasi Piniya yang termasuk Sekun Kembelangan Gr., dan
Napal Formasi Imskin yang termasuk kedalam Sekuen Nugini Limestone.
Daerah penelitian sangat berpotensi akan migas unkonvensional (hydrocarbon shale). Ditandai dengan ditemukannya
Serpih bersifat fissile, membentuk laminasi-laminasi pada
batulempung dan serpih Formasi Kopai dan Formasi Piniya
yang termasuk kedalam sekuen Kembelangan Group.

Gambar 1.15 Kolom Stratigrafi pada
Cekungan Akimeugah (PT. Freeport Indonesia, 2006).

1.3.2 Cekungan Arafura
Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep geologi dan petroelum system yang tepat
sebagai acuan dalam eksplorasi migas di daerah Enarotali
dan Waghete. Dengan cakupan capaian informasi antara
lain stratigrafi, sebaran fisika-kimia-mineralogi serta petroleum system yang berkembang. Kegiatan assesment migas
pada Cekungan Arafura ini dilakukan dengan swakelola. Tahapan yang dilakukan meliputi tahap persiapan, penelitian
lapangan, laboratorium, studio dan penyusunan laporan.
Cekungan Arafura berada pada offshore di Selatan Pulau
Papua, maka dilakukan penelitian di Daerah Obano-Iturakero/Gakebo, yang terdapat pada Pegunungan Tengah Papua.
Secara administrasi terletak pada Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniae dan Kabupaten Mimika, Propinsi Papua dan
termasuk menempati Peta Geologi Lembar Timika, Lembar
Enarotali dan Waghete.

Stratigrafi Sesi II
Urut-urutan lapisan batuan dan perubahan fasies batuan,
lingkungan pengendapan daerah penelitian lapangan sesi
II (Daerah Timika-Tembagapura).
Lingkungan pengendapan formasi pada daerah penelitian
berdasarkan karaktersitik batuan yang ditemukan pada
singkapan:
1. Formasi Otomona merupakan turbidit yang mengasar
ke atas akibat dari progradasi submarine fan.
2.

Formasi Tuaba terendapkan lingkungan dataran limpah
banjir dan braided channel.

3.

Formasi Modio terendapkan pada lingkungan shallow
marine-shelf.

4.

Formasi Aiduna teredapkan pada lingkungan shallow
lacustrine dan fluvial meandering channel

5.

Formasi Tipuma pada lingkungan dataran limpah banjir dan fluvial braided channel.

6.

Formasi Kopai pada lingkungan shallow marine-shelf.
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Potensi Hidrokarbon Sesi II
Batuan yang berpotensi sebagai sumber hidrokarbon pada
daerah penelitian adalah adalah Formasi Aiduna yang termasuk Sekuen Aiduna dan Tipuma Fm., dan Formasi Formasi Kopai, dan Formasi Piniya yang termasuk Sekuen Kem
belangan Group. Batuan reservoir yang berpotensi Batupasir
Formasi Tipuma yang termasuk Sekuen Aiduna dan Tipuma
Fm., dan Batupasir Woniwogi serta Batupasir Formasi Ekmai
yang termasuk kedalam Sekuen Kembelangan. Sedangkan
seal rock (batuan tudung) yang berpotensi pada daerah
penelitian adalah material klastik halus Formasi Kopai dan
Formasi Piniya yang termasuk Sekun Kembelangan Gr., dan
batugamping klastik yang berbutir halus yang termasuk kedalam Sekuen Nugini Limestone.
Daerah penelitian sangat berpotensi akan migas unkonvensional (hydrocarbon shale). Ditandai dengan ditemukannya
Serpih bersifat fissile, membentuk laminasi-laminasi pada
batulempung dan serpih Formasi Kopai dan Formasi Piniya
yang termasuk kedalam sekuen Kembelangan Group.

1.3.3 Cekungan Bone
Cekungan Bone merupakan cekungan lepas pantai yang
terletak antara lengan barat dan lengan tenggara Sulawesi
serta terletak pada 120,2° - 122,3° BT dan 2,6° - 6.8° LS.
Cekungan Bone pada bagian utara dibatasi oleh intrusi-intrusi granit dan sabuk metamorfik, di sebelah timur dibatasi
oleh kompleks batuan metamorik, di bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores dan di sebelah barat dibatasi
Cekungan Sengkang.

Potensi Hidrokarbon
Potensi batuan induk ditemukan di Formasi Malawa/Toraja
berupa serpih hitam karbonatan berumur Eosen dengan
TOC rata-rata sebesar 11% dan batubara pada bagian
bawah Formasi Tonasa Oligosen dengan TOC rata-rata
sebesar 33% dan kerogen tipe III (vitrinit).
Potensi reservoir di cekungan ini terdapat pada Formasi
Malawa/Toraja (Eosen Tengah-Akhir) berupa batupasir yang
merupakan reservoir utama setebal 20 m di Cekungan
Bone. Kemudian reservoir berikutnya ditemukan berupa
batugamping (Oligosen) dengan kualitas buruk. Kemungkinan potensi reservoir juga muncul pada ekivalen Formasi
Tacipi (Miosen – Pliosen Akhir) dengan kualitas baik.
Batuan yang berfungsi sebagai penyekat adalah bagian
atas sedimen Eosen Tengah – Eosen Akhir, yaitu berupa endapan serpih Formasi Walanae merupakan penyekat utama.
Target eksplorasi hidrokarbon pada Cekungan Bone terbagi
menjadi dua areayaitu target area dangkal (pencarian tilted
fault blocks Eosen Tengah mengandung reservoir lingkung
an pengendapan delta) dan dalam (pada klastik Eosen dan
Miosen).

1.4

Penelitian dan Evaluasi CBM

Panelitian dan evaluasi CBM yang dilaksanakan pada tahun
2013 antara lain di daerah Sumai Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi, daerah Muara kilis Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
daerah Tanjung Redeb kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
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1.4.1 Penelitian Dan Evaluasi CBM Daerah Sumai,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Penyelidikan ini dilakukan di Sub Cekungan Jambi. Formasi
pembawa endapan batubara adalah Formasi Airbenakat
berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir, Formasi Muaraenim berumur Miosen Akhir – Pliosen, dan Formasi Kasai ber
umur Plio-Plistosen, namun kegiatan penyelidikan difokuskan pada Formasi Muaraenim sebagai formasi pembawa
batubara utama. Daerah penyelidikan dipengaruhi struktur
lipatan dan sesar. Struktur lipatan berupa sayap dari antiklin
(homoklin) berarah relatif baratlaut – tenggara dengan kemiringan kedua sayap yang relatif landai, sedangkan sesar
berupa sesar normal yang memotong sumbu perlipatan,
dimensinya lebih kecil sehingga disimpulkan sebagai sesarsesar lokal yang terbentuk kemudian.
Formasi pembawa batubara daerah penyelidikan difokuskan pada Formasi Muaraenim. Lokasi pengeboran terletak
di Desa Muarakilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo.
Kegiatan pengeboran dilakukan pada satu titik bor dengan
kedalaman mencapai 428 m yang diberi kode lokasi bor
BKL-01. Dari hasil pengeboran, telah ditembus sembilan
lapisan batubara, dengan ketebalan bevariasi dari <0,35 m
- 9,75 m.
Berdasarkan interval kedalaman, pada interval 0 -100 m terdapat dua lapisan batubara yaitu lapisan L1 (1,05 m) dan
L2 (0,95 m). Pada interval 100 – 200 meter mengandung
dua sub lapisan dan satu lapisan batubara yaitu lapisan
L3-A (3,45 m), L3-B (9,75 m) dan L4 (5,00 m). Pada interval
200- 300 meter terdapat dua lapaisan L6 (1,10 m) dan L7
(0,55 m). Pada interval 300-400 m terdapat empat sub lapis
an batubara yaitu L7-A (2,80 m), L7-B (1,00 m), L8-A (0,90
m) dan L8-B (2,10 m). Pada interval >400 m terdapat satu
lapisan batubara tipis L9 (0,35 m). Persentase gas metana
tertinggi adalah 24,76% pada kedalaman 392,4 m – 392,9
m (sub lapisan L8-B).
Berdasarkan interval kedalaman, pada interval 0 -100 m terdapat dua lapisan batubara yaitu lapisan L1 (1,05 m) dan L2
(0,95 m). Pada interval 100 – 200 m mengandung dua sub
lapisan dan satu lapisan batubara yaitu lapisan L3-A (3,45
m), L3-B (9,75 m) dan L4 (5,00 m). Pada interval 200- 300 m
terdapat dua lapaisan L6 (1,10 m) dan L7 (0,55 m). Pada interval 300-400 m terdapat empat sub lapisan batubara yaitu
L7-A (2,80 m), L7-B (1,00 m), L8-A (0,90 m) dan L8-B (2,10
m). Pada interval >400 m terdapat satu lapisan batubara
tipis L9 (0,35 m). Persentase gas metana tertinggi adalah
24,76% pada kedalaman 392,4 m – 392,9 m (sub lapisan
L8-B).

1.4.2 Penelitian dan Evaluasi CBM Daerah Muara
Kilis Desa Pintas Tuo, Kecamatan Muara Tabir,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Daerah penyelidikan secara geologi terletak pada Sub Cekungan Jambi. Stratigrafi daerah penyelidikan dari tua ke
muda tersusun atas batuan dari Formasi Muaraenim, Formasi Kasai dan Aluvium. Formasi pembawa batubara daerah penyelidikan difokuskan pada Formasi Muaraenim
sebagai formasi pembawa batubara utama. Formasi pembawa batubara difokuskan pada Formasi Muaraenim. Lokasi
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pemboran berada di daerah Desa Pintas Tuo, Kecamatan
Muara Tabir, pada elevasi 97 m di atas permukaan laut. Titik bor ini diberi nama titik bor PTS-01. Kedalaman pemboran mencapai kedalaman 500.3 meter, menembus empat
lapisan batubara dengan ketebalan antara 0,5 m – 1,5 m.
Total ketebalan batubara yang ditembus oleh pengeboran
adalah 3,65 meter dari empat lapisan batubara. Formasi
Muaraenim ditemukan empat lapisan batubara, yaitu lapis
an A, B, C dan D.
Dari hasil pemetaan ditemukan singkapan batubara seba
nyak 10 buah, dengan variasi ketebalan antara 25 cm hingga 4 m, yang diperkirakan berasal dari empat buah lapisan
batubara. Kegiatan pengeboran berhasil mencapai kedalaman 500.3 m. Lapisan batubara yang berhasil ditembus sebanyak empat lapisan, dengan ketebalan antara 0.5 m – 1.5
m, yang diperkirakan lapisan batubara yang sama dengan
yang ditemukan di permukaan.

1.4.3 Penelitian Dan Evaluasi CBM Di Daerah Tanjung
Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan
Timur
a. Berau I
Daerah penyelidikan di Kampung Pandan Sari, Kecamatan
Segah, terletak pada Sub Cekungan Berau. Formasi pembawa batubara terdiri dari Formasi Latih dan Formasi Labanan.
Formasi Latih berumur Miosen Awal-Miosen Tengah yang
diendapkan di lingkungan delta, estuarin dan laut dangkal dengan ketebalan satuan mencapai 800 m, terdiri dari
batupasir kuarsa, bartulempung, batulanau dan batubara
(0,2-5,5 m) di bagian atas bersisipan serpih pasiran dan di
bagian bawah adalah batugamping. Formasi Labanan terdiri dari perselingan konglomerat, batupasir, batulempung,
batulanau disisipi batugamping dan batubara (0,2-1,5 m).
Formasi ini berumur Miosen Akhir-Pliosen yang diendapkan
di lingkungan fluviatil dengan ketebalan satuan kurang lebih 450 m. Struktur geologi daerah penelitian relatif sederhana, dimana kemiringan lapisan relatif landai (<150) dan
menunjukkan struktur monoklin dengan kemiringan lapisan
ke arah timur-timurlaut.
Berdasarkan hasil perhitungan kandungan gas dalam lima
lapisan batubara di daerah Pandan Sari berkisar antara 10
– 79,37 cc dengan nilai rata-rata 26,18 cc per canister. Dari
hasil analisis komposisi gas, kandungan gas metana di dalam lima lapisan batubara yang diukur berkisar antara 0%
- 16,41% dengan nilai rata-rata 9,5%.
Hasil analisis adsorption isotherm, total metana yang dapat
diserap oleh batubara dari sumur PS-01 berkisar antara 44
scf/ton hingga 203 scf/ton dan menunjukkan adanya pe
ningkatan seiring bertambahnya kedalaman. Analisis isotop
karbon menunjukkan perconto sumur PS-01 (seam MU dan
ML) mengandung gas metana (C1) meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil yang menujukkan rasio isotop
karbon rata rata -17,91 ‰ PDB dan -18,01‰ PDB.
Total sumber daya hipotetik blok Pandan Sari mencapai
406,86 juta ton terdiri dari sumber daya batubara tambang
terbuka (kedalaman <100 m) yaitu 138,19 juta ton, dan sumber daya tambang dalam (kedalaman >100 m) yaitu 268,67
juta ton. Sumber daya gas metana batubara jika dihitung

pada blok Pandan Sari tanpa dibatasi oleh kedalaman, seam
batubara, dan luas daerah pengaruh, maka sumber daya hipotetik gas metana batubara mencapai 552,19 MMSCF.

b. Berau II
Penyelidikan dilakukan di Kampung Gurimbang, Kecamatan
Sambaliung. Formasi Lati merupakan formasi pembawa batubara utama berumur Miosen Awal – Miosen Tengah tersusun atas batupasir kuarsa, batulanau, batulempung dan
batubara di bagian atas, dengan sisipan serpih pasiran dan
batugamping di bagian bawah. Ketebalan lapisan batubara
antara 0,1-6,6 m berwarna hitam-kecoklatan. Tebal formasi
mencapai 800 m yang diendapakan pada lingkungan delta,
estaurin dan laut dangkal.
Struktur geologi daerah penelitian tergolong moderat,
membentuk suatu cekungan sinklin asimetri dimana sayap
berat lebih ketat dibanding sayap timur lipatan. Geometri
membentuk suatu cekungan sinklin asimetris dengan tiga
arah umum sayap lipatan. Sayap utara memiliki arah umum
timur tenggara-barat baratlaut, sayap tenggara memiliki
arah umum jurus timurlaut-baratdaya dan sayap barat memiliki arah umum jurus utara-selatan. Kemiringan lapisan
pada sayap utara dan tenggara tergolong landai (< 150),
sedangkan kemiringan pada sayap barat tergolong curam
(hingga 850) dan melandai mendekati sumbu lipatan. Pola
sebaran litologi, termasuk endapan batubara umumnya
dikontrol oleh geometri dari cekungan tersebut.
Kegiatan pemboran mencapai kedalaman hingga 496,4 m
dengan lapisan batubara yang ditembus oleh pemboran
mencapai 22 lapisan batubara dengan ketebalan antara
0,10 - 7,65 m. Pengambilan sampel batubara untuk diukur
kandungan gasnya berasal dari 13 lapisan batubara yaitu
seam R, QU, P, O, NU, NL, M, LU, LL, K, J, I dan H. Berdasarkan hasil pengukuran kandungan gas (desorpsi) dalam
13 lapisan batubara di daerah Gurimbang berkisar antara
0 – 237,16 cc dengan nilai rata-rata 53,81 cc per canister.
Dari hasil analisa komposisi gas, kandungan gas metana di
dalam 13 lapisan batubara yang diukur berkisar antara 0%
- 73,03%.
Analisis isotop karbon perconto sumur GR-01 (seam R,
O, J dan I) menunjukkan kehadiran gas hidrokarbon yang
terdeteksi berupa metana tanpa dijumpai unsur-unsur gas
basah (C2+). Komposisi molekul percontoh gas menunjukkan keadaan senyawa metana yang sangat rendah (0.010.21 Mol%). Nilai rasio isotop karbon gas metana antara
-58.18‰ PDB dan -25.71‰ PDB. Karakter isotop contoh
seam O, menunjukkan karakter pembentukan gas oleh aktivitas mikroba (gas biogenik), sedangkan contoh yang lain
telah mengalami degradasi atau oksidasi oleh mikroba.
Total sumber daya hipotetik batubara pada blok Gurimbang
mencapai 753,61 juta ton, terdiri dari sumber daya batubara tambang terbuka (kedalaman <100 m) yaitu 172,53 juta
ton, dan sumber daya tambang dalam (kedalaman >100 m)
yaitu 581,08 juta ton. Sumber daya hipotetik gas metana
batubara ditentukan dan dibatasi berdasarkan titik informasi sumur GR-01 sebesar 397,3 MMSCF. Sedangkan sumber
daya gas metana batubara jika dihitung pada seluruh blok
penyelidikan Gurimbang mencapai 12,76 BSCF.
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c. Berau III
Daerah penyelidikan secara administratif termasuk dalam
Kampung Sambakungan, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Formasi Lati
berumur Miosen Awal – Miosen Tengah merupakan formasi
pembawa batubara utama. Kondisi struktur geologi daerah
penelitian tergolong sederhana, geometrinya membentuk
suatu pola cekungan yang terbentuk dari sinklin asimetri
yang dikenal dengan sinklin Lati. Kemiringan lapisan pada
sayap-sayap sinklinnya relatif landai dibagian utara, timur
dan selatan yaitu <100, sedangkan di bagian barat kemiringan landai-sedang (hingga 220). Pola sebaran litologi,
termasuk endapan batubara umumnya dikontrol oleh geo
metri dari cekungan tersebut.
Kegiatan pemboran mencapai kedalaman hingga 469,2 m
dengan lapisan batubara yang ditembus oleh pemboran
mencapai 11 lapisan batubara dengan ketebalan antara
0,15 - 2,40 m. Pengambilan sampel batubara untuk diukur
kandungan gasnya berasal dari lima lapisan batubara ya
itu seam P, OPL, N, E dan D. Berdasarkan hasil pengukuran
sementara kandungan gas (desorpsi) dalam lima lapisan
batubara di daerah Lati berkisar antara 47,11 – 312,31 cc
dengan nilai rata-rata 175,80 cc per canister. Dari hasil analisa komposisi gas, kandungan gas metana di dalam lima lapisan batubara yang diukur berkisar antara 7,85% - 18,75%.
Dari hasil penyelidikan, dapat disimpulkan bahwa kedalam
an pemboran PS-01 mencapai 503,5 m dengan sembilan lapisan batubara. Nilai rata-rata kandungan gas 26,18 cc per
canister, kandungan gas metana rata-rata 9,5%. Pemboran
GR-01 mencapai 496,4 meter dengan 22 lapisan batubara,
ketebalan antara 0,10–7,65 m. Nilai rata-rata kandungan
gas 53,81 cc per canister, kandungan gas metana antara 0%
- 73,03%. Pemboran LI-01 mencapai 469,2 meter dengan 11
lapisan batubara, ketebalan antara 0,15-2,40 m. Nilai ratarata kandungan gas 175,80 cc per canister, kandungan gas
metanaantara 7,85% - 18,75%. Total sumber daya hipotetik
blok penelitian Lati mencapai 384,93 juta ton. Sumber daya
gas metana batubara ditentukan dan dibatasi berdasarkan
titik informasi sumur LI-01 sebesar 8,14 MMSCF.

Gambar
1.16
Pengukuran Gambar 1.17 Pengukuran komkedudukan singkapan dan rekah posisi gas di dalam laboratorium CBM.
an (cleat) batubara.

1. 5

Survei Dinamika Cekungan

Maksud dilakukannya penelitian Geologi dan Geofisika
ini adalah untuk memperoleh data dan informasi geosain
tentang gambaran permukaan maupun bawah permukaan. Penelitian potensi migas meliputi survei permukaan
dan survei bawah permukaan. Sasaran penelitian meliputi,
proses sedimentasi, lingkungan pengendapan, fasies, arah
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pengendapan sedimen, petrofisika batuan dan diagenesa
serta mengidentifikasi potensi source, reservoir and seal
rock pada setiap unit batuan atau formasi di cekungan
tersebut. Pada Tahun Anggaran 2013, survei dilakukan di
4 lokasi yaitu Cekungan Biak-Yapen, Cekungan Teluk Kau,
Cekungan Tomini dan Cekungan Karama.

Gambar 1.18 Ruang Lingkup Pekerjaan Survei Dinamika Cekungan.

1.5.1 Cekungan Biak – Yapen
Pulau Yapen disusun oleh unit batuan volcanic dan karbonat, dimana disusun oleh pyroclastics sequence, shelf to
shallow water carbonate, shallow water of mixed silisicatstic-carbonate (pyroclastics material) dan platform margin
carbonate. Sistem pengendapan di pulau Yapen terdiri dari
deepening sequence (Oligosen-Miosen) dan shallowing sequence (Miosen-Pliosen).

Gambar 1.19 Model geologi cekungan Biak.

Pulau Biak disusun umumnya oleh unit batuan carbonate,
dimana terdiri dari slope carbonate sequence, deep water
carbonate sequence, shallow carbonate sequence. Sistem
pengendapan di Pulau Biak terdiri dari shallowing (Oligosen-Miosen) dan deepening sequence (Miosen-Pliosen).
Dari anmolasi sisa menunjukkan adanya closur-closur sebagai kitchen dan cebakan hidrokarbon, dimana perangkap
struktur antiklin diperkiran merupakan perangkap hidrokarbon di cekungan ini.
Batuan dasar didaerah ini secara umum terbentuk di kedalaman 7 – 8 km dan perlapisan batuan di kelompokkan
antara lapisan tersier, dengan rapat massa 2,55 g/cm³ sedangakn Pra-Tersier rapat massa 2,75 g/cm³ dan batuan
dasar 2,9 g/cm³.
Struktur utama pengontrol Pulau Yapen adalah sesar jobi
dan randawaya. Basement bagian barat Pulau Yapen dan
bagian barat Pulau Biak kemungkinan adalah australian
continental plate. Potensi cebakan struktur yang berkembang umumnya adalah positive flower struktur

Bab 1 Energi Fosil

Hasil analisa geokimia organik menunjukkan kandungan
toc dengan kategori buruk- cukup baik (0,5 % - 1,41%),
umumnya gas prone potential (kerogen tipe iii). Kandungan
TOC dengan kategori baik berasosiasi dengan sub marine
channel facies (turbidite) dan shallow water carbonate, sedangkan yang relatif buruk berasosiasi dengan deep water
carbonate.
Hasil analisa porositas menunjukkan cukup baik berkisar
antara 4,85% - 47,88%, porositas yang sangat baik berasosiasi dengan facies platform margin reef. Perangkap hidrokarbon diperkirakan perangkap strukutur berupa positive flower structure dan anticline.

Formasi Weda yang teramati di daerah penelitian ber
umur Miosen Akhir – Pliosen yang dibuktikan dengan
kumpulan fosil foraminifera planktonik Pulleniatina primalis, P.praecursor, Globorotalia pseudomiocenica, Gr.tumida,
Gr.multicamerata, Sphaeroidinella dehiscens, Globigerinoides fistulosus.
Formasi Weda bagian bawah tersusun atas perselingan
batugamping (mudstone, wackestone) dengan batupasir
atau batulempung yang kaya akan fosil jejak. Formasi Weda
bagian atas tersusun atas perselingan batugamping (mudstone) dengan batupasir karbonatan atau batulempung karbonatan yang menunjukkan lingkungan lebih dalam (Pyrgo
sp., Nodosaria sp.)
Pada umur Miosen Akhir – Pliosen, di bagian barat lengan
Halmahera lebih berkembang batugamping wackestone –
packestone, sedangkan di bagian timur lebih berkembang
perselingan batugamping (mudstone) dengan batupasir
karbonatan atau batulempung karbonatan.

Gambar 1.20 Source Qual- Gambar 1.21 Source Quality
ity (Hydrocarbon Proneness) (Effective Source Rocks) Cekungan Biak-Yapen.
Cekungan Biak-Yapen.

1.5.2 Cekungan Teluk Kau
Batuan alas dari Cekungan Teluk Kau adalah Kompleks ba
tuan ultra basa yang berumur Mesozoikum. Batuan pengisi Cekungan Teluk Kau dari tua ke muda adalah Formasi
Dodaga, Formasi Dorosagu, Formasi Bacan, Formasi Tutuli,
Formasi Weda, Formasi Tingteng, Endapan Volkanik Kuarter, Batugamping terumbu Kuarter, dan Aluvium.

Hasil evaluasi batuan induk di Cekungan Kau menunjukkan
potensi batuan induk pada tingkatan Poor to Fair dengan
rata – rata kematangan batuan pada tingkat immature,
dengan jenis kerogen tipe III GAS PRONE. Adanya kemun
culan rembesan dengan fraksi hidrokarbon yang berbeda
mengindikasikan adanya perbedaan asal batuan induk.
Hasil analisis MT pada lintasan Lolobata menunjukkan
adanya 2 sistem petroleum yang berbeda yang muncul
pada level kedalaman yang berbeda. Sehingga kemungkin
an pengisian hidrokabon pada cekungan Kau berasal pada
level sistem petroleum yang lebih dalam, pada profil MT
berada pada kedalaman lebih dari 2.500 meter.

Gambar 1.23 model MT daerah Tobelo-Buli.

Gambar 1.22 potensi Batuan di Cekungan Teluk Kau.

Formasi Dorosagu berumur Eosen berdasarkan kumpulan
fosil foraminifera besar Nummulites sp., Alveolina sp., Discocyclina sp., dan Amphistegina sp. Formasi Dorosagu di
bagian bawah tersusun oleh batugamping bioklastik dan
batupasir karbonatan sedangkan di bagian atas tersusun
oleh batupasir dan batulempung berwarna merah.
Formasi Bacan memiliki hubungan menjari dengan Formasi
Tutuli berumur Oligosen hingga Miosen Awal berdasarkan kumpulan foraminifera bentik besar dan foraminifera
planktonik (Lepidocyclina sp., Cycloclypeus sp., Miogypsinoides sp., Catapsydrax dissimilis, Globoquadrina altispira.).

Gambar 1.24 Source Quality (Hydrocarbon Proneness) Cekungan Teluk Kau.
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1.5.3 Cekungan Tomini – Gorontalo
Lokasi penelitian terletak pada 119,33° - 122° BT dan 0,6°
- 1,0° LS, termasuk pada Kabupaten Donggala. Kabupaten
Parigi Moutung, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol dan
Kabupaten Pahuwato, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Formasi batuan dapat diurutkan mulai dari berumur tua ke
muda yaitu komplek metamorfosis, Formasi Tinombo, ba
tuan terobosan, batuan sedimen laut, molasa Celebes Sarasin dan Sarasin (1901), batuan gunung api, batugamping
koral, endapan danau dan sungai, lalu yang paling muda
aluvium dan endapan pantai (Ratman, 1976).

1.5.4 Cekungan Karama
Lokasi daerah survei terletak di sepanjang pantai barat
pada bagian tengah Pulau Sulawesi yang sebagian besar
termasuk ke dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat. Terdapat 3 blok areal survei yang telah ditentukan, yang kemudian akan disebut dengan Blok Selatan, Blok Tengah, dan
Blok Utara.
Secara umum tektonostratigrafi regional wilayah studi
dapat dibagi menjadi empat megasikuen utama: Sikuen
batuan dasar Pra-rift, Sikuen Syn-rift, Sikuen Post-rift, dan
Sikuen Syn-orogenic
Kedudukan batuan di Cekungan Karama memiliki arah
umum jurus batuan utara – selatan dan utara-timurlaut –
selatan baratdaya dengan besar kemiringan lapisan dominan 150 – 600. Kedudukan lapisan tersebut direpresentasikan
oleh bentukan punggungan dan lembah yang memanjang
utara – selatan di daerah Majene dan Mamuju yang merupakan zona sabuk lipatan Majene.
Di Cekungan Karama ini, tiga play hidrokarbon dapat dikenali, yaitu berupa seri imbrikasi dari graben dan sabuk lipat
an dan sesar anjakan (foreland). Struktur graben tua pada
kala Pra-rift terdapat juga pada wilayah ini, yang membentuk suatu perangkap minyak dan gas. Terdapat juga konsep
play berupa paparan karbonat pada daerah bagian utara.

Gambar 1.25 Lokasi Cekungan Karama.

Gambar 1.26 Kedudukan batuan Cekungan Karama.
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Pada daerah Karama, struktur pada jalur kompresi berupa
antiklin dengan four way dip closure pada jalur sesar naik
dan berasosiasi dengan daerah down dip kitchen yang dikenal sebagai jalur lipatan anjakan Sulawesi Barat kemungkinan besar mengandung sejumlah lead struktur (berupa
rollover anticline), kemungkinan lain berupa perangkap
stratigrafi pada lingkungan laut terbuka dari Formasi Toraja
sampai Formasi Lisu.

1.6

Atlas Cekungan

Penyusunan atlas ini dimaksudkan untuk menghimpun
data dan informasi geologi dengan tujuan terintegrasikannya data dan informasi geologi wilayah cekungan terkait ke
dalam satu buku atlas cekungan, dengan titik berat dalam
hubungannya dengan prospek hidrokarbon. Penyusunan
atlas cekungan ini akan menghasilkan 1 (satu) set buku atlas cekungan berukuran A3 dengan format/isi buku sebagai
berikut:
•
Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,
Sasaran, Peta Indeks Cekungan (lokasi cekungan) dan
tipe cekungan).
•

Tataan Geologi

•

Stratigrafi dan Sedimentologi (Korelasi Stratigrafi
Cekungan, Stratigrafi dan Sedimentologi, Karakteristik
Sedimentologi, Sejarah Pengendapan).

•

Konfigurasi Bawah Permukaan dengan penekanan
pada peta residual gayaberat dan magneto telurik.

•

Sistem Migas (Batuan Induk, Batuan Waduk, Batuan
Penutup, Tipe Perangkap, serta mekamisme migrasi
hidrokarbon).

Pada Tahun 2013, penyusunan atlas di 3 lokasi cekungan
yaitu: Cekungan Taliabu, Cekungan Timor, dan Cekungan
Ketungau.

1.6.1 Cekungan Taliabu
Lokasi penelitian terletak pada Cekungan Taliabu di wilayah
Kabupaten Taliabu, Maluku Utara pada koordinat (124° 15’
00” BT - 126° 30’ 00” BT dan 1° 33’ 0” LS - 2° 05’ 0” LS).
Stratigrafi Cekungan Taliabu: Paling tua adalah Komplek
Batuan Malihan (Karbon). Tebal >1.000 m. Ditindih Formasi Menanga (Perem) Tebal 1.000 m; berlingkungan fluviatil - laut dangkal. Kemudian ditindih Batuan Gunung api
Mangole (Permo – Trias). Kemudian di atasnya di endapkan
Formasi Bobong (Yura) dan berlingkungan fluviatil-peralihan - laut dangkal dan ditindih Formasi Buya (Yura), berlingkungan laut dangkal- dalam - peralihan Tebal > 1.000
m. Diatas Fm Buya menindih Fm. Tanamu berumur Kapur
berlingkungan garis pantai ( shore line) - laut dangkal; Tebal
300 m. Kemudian ditindih Fm. Salodik.
Pola Kelurusan Punggungan: Pola kelurusan punggungan
Cekungan Taliabu berarah umum N 130o E-N 310o E, sedangkan arah umum sub maksimum N 160o E-N 340o E dan N
90o E-N 270o E dan arah umum mínimum adalah N 0o E-N
180o E.
Peta daerah potensi yang ditinjau dari dimensi serta nilai
tinggian anomali yang tampilannya diperbesar dari anomali
sisa dan daerah potensi tinggian anomali yang terdapat di
daerah Pena dan Tolong merupakan daerah antiklin me-
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manjang kearah barat hingga Teluk Jiko Parigi Cerminan
anomali dari 0 mGal hingga 5 mGal ditafsirkan sebagai pe
rangkap struktur terkait dengan terbentuknya migas dida
erah ini.
Pola Kelurusan Lembahan: Kelurusan lembahan adalah N
130o E-N 310o E; Arah umum sub maksimum N 160o E-N
340o E N 70o E-N 250o E atau timur timur laut-barat barat
daya, dan N 90o E-N 270o E atau barat-timur, dan arah umum
minimum adalah N 0o E-N 180o E atau utara-selatan.
Pola Kelurusan Regional: Pola kelurusan arah umum kelurus
an regional Cekungan Taliabu dengan variasi barat laut- timur tenggara dan utara timur laut-selatan barat daya.

dan gas di daerah Timor Barat.
Petroleum sistem Cekungan Timor dan satuan batuan yang
berpotensi sebagai batuan sumber, Cekungan Timor adalah Formasi Atahoc, Formasi Cribas, Formasi Aitutu dan
Formasi Wailuli; untuk batuan reservoir adalah batupasir
dari Formasi Babulu dan Wailuli, dan batugamping Formasi
Maubisse, Aitutu, Cablac dan Viqueque. Batulempung atau
serpih dari batuan-batuan berumur Pre-Tersier dan batulempung berumur Plio-Plistosen umumnya sebagai potensi dari batuan penutup di Cekungan Timor.

Gambar 1.28 Peta Lokasi Rembesan Minyak di Pulau
Timor (Charlton, 2001).

Gambar 1.27 Peta Anomali Sisa Cekungan Taliabu.

1.6.2 Cekungan Timor
Lokasi penelitian terletak pada Cekungan Timor mencakup
bagian barat Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Secara geografi wilayah kerja dibatasi oleh koordinat: 123o
30’ – 125o 15’E dan 9o – 10o 30’S.
Geologi Cekungan Timor memberikan gambaran dimana
batuan tertua banyak tersingkap di bagian Utara, sedangkan batuan yang lebih muda tersingkap di selatan dan yang
paling muda tersingkap di bagian Tengah Pulau. Batuan
tersebut secara tektonostratigrafi disusun dalam 3 (tiga)
runtunan utama yaitu endapan sedimen asal Benua Australia (Sikuen Kekneno dan Kolbano) dan Gondwana yang
berumur Perm - Awal Pliosen, Banda Terrane berumur Kapur - Neogen, dan endapan Post Orogenic.
Kawasan Timor dapat dibagi menjadi tiga zona fisiografi
yaitu:
•
Barisan Perbukitan Utara (Northern Range), berumur
Paleozoikum-Mesozoikum.
•

Cekungan Tengah (Central Basin), berumur Neogen
Akhir.

1.6.3 Cekungan Aru Tanimbar
Cekungan Aru-Tanimbar terletak di bagian selatan dari
Zona tubrukan antara Benua Australia - Busur Banda. Secara struktur Kawasan Aru-Tanimbar disusun oleh lipatan
dan lajur sesar naik terdiri atas imbrikasi tepi luar (imbricated outer ridge) Benua Australia dan dialasi oleh fragmen renik dari pra-tubrukan komplek busur luar samudera. Tataan stratigrafi dan struktur Cekungan Aru-Tanimbar
memiliki kemiripan secara analogi dengan Cekungan Bula
(Pulau Seram). di utara kawasan busur luar Banda dimana
lokasi beberapa sumurmigas berproduksi. Cekungan Ta
nimbar juga secara langsung berada di utara lokasi sumur
gas Abadi milik INPEX di Blok PSC Masela.
Runtunan stratigrafi yang tersingkap di Cekungan Aru-Ta
nimbar berkisar dari Perem sampai Resen. Runtunan Permian-Kapur Awal diendapkan dalam atau bagian barat tepi
suatu cekungan graben yang luas. Yang merupakan kelanjutan dari Graben Calder di Tepi Benua Australia (Australian Continental Margin). Runtunan Kapur Tengah – Miosen
berupa ruintunan laut dalam yang terakumulasi di tepi Australia setelah terjadinya pemekaran benua (after continental
breakup).

Barisan Perbukitan Selatan (Southern Range), berumur
Trias-Miosen yang termasuk dalam Sekuen Kekneno
dan Sekuen Kolbano. Zona ini juga terkadang disebut
sebagai Perbukitan Kolbano.

Trias – Yura Awal terdiri atas batupasir turbidit berlingkung
an mendangkal ke atas dari laut dangkal dari laut dalam ke
marginal atau non marin dengan pengendapan cepat dari
arus turbidit berasal dari delta pada Kapur Awal yang memiliki kemiripan dengan Formasi Babulu di Timor.

Litostratigrafi Timor dapat dibagi menjadi tiga sekuen yaitu
Sekuen Kekneno, Sekuen Kolbano, dan Sekuen Viqueque.
Potensi Migas Cekungan Timor umumnya berupa rembes
an yang dijumpai yaitu di daerah Besikama dan Kolbano.
Keberadaan rembesan minyak tersebut menjadi dasar penelitian terbaru mengenai potensi minyak dan gas bumi
khusunya di daerah Kolbano. Sejumlah rembesan minyak

Yura Awal–Tengah yang kemudian ditindih tak selaras Formasi Ungar berumur Kapur–Paleosen Awal. Sementara Formasi Tangustubun didominasi oleh rijang radiolaria dan
batulanau gampingan berumur Paleogen–Miosen Awal. Di
atas Unggar di endapkan Formasi Batumafudi dan Formasi
Batilembutu (Plio-Plistosen) berlingkungan laut dangkal semakin ke atas berubah menjadi terumbu.

•
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Gambar 1.29 Stratigrafi Cekungan Aru-Tanimbar.

Plistosen terdiri atas batugamping moluska terangkat di bagian barat pulau Yamdena. Kuarter adalah Formasi Saumlaki berupa terumbu koral terangkat. Kompleks Molu yang
dibagi kedalam Komplek Malihan Laibobar dan Komplek
Lumpur Babuan.
Cekungan Aru Tanimbar terletak di kawasan bagian tenggara daerah benturan antara Lempeng Benua Australia dan
Busur Banda (the Banda arc-continent collision zone). Secara
struktur Cekungan Tanimbar terdiri atas lipatan dan lajur
sesar naik, berupa imbrikasi ujung luar dari Benua Austra
lia, di alasi oleh sedikit fragmen dari pre-collisional oceanic
forearc complex.
Batuan sumber diperkirakan terutama dalam runtunan Trias
Akhir – Yura Awal berdasarkan kemiripan stratigrafi dengan
batuan sumber yang telah terbukti pada umur yang sama di
Cekungan Bula di Pulau Seram dan Timor.
Jenis Perangkap paling mungkin di kawasan ini adalah antiklin inversi, terbentuk oleh reaktivasi dalam compres dari
suatu struktur graben pra-tubrukan. Sesar normal Listrik di
bagian timur (lempeng bawah) daripada margin pra-tubrukan sistem graben Calder yang diperkirakan sebagai telah
teraktifkan dalam compresi menjadi bentuk inversi antiklin di bawah komplek lipatan permukaan dan jalur “thrust
melange”. Berdasarkan geologi permukaan, data gaya berat dan seismik “offshore”, antiklin inversi ini seperti mirip
dalam ukuran atau lebih luas daripada antiklin inversi suatu
host pada lapangan migas Oseil di Seram.

Di Cekungan Aru - Tanimbar kemungkinan besar pada runtunan yang meliputi coastal plain fluviatil dan karbonat
marin yang terbatas. Potensi batuan reservoir daripada
batupasir yang terbentuk beberapa tingkat pada stratigrafi
Cekungan Aru-Tanimbar. Namun, runtunan batuan terutama fluvio deltaic berumur Trias Akhir - Yura Awal (Formasi
Maru). Satuan ini secara tidak menerus dengan batuan
sumber “inferred” dan secara analogi langsung sama de
ngan Formasi Kanikeh di Seram yang membentuk runtunan
batuan reservoir di Bula Tenggara Lapangan Migas Bellien.
Lapisan penutup (Seal): Formasi Maru (Yura Tengah). Batuan
serpih ini juga membentuk tingkat struktur “decollement”
penting yang memisahkan struktur dekat permukaan yang
kompleks dari gaya struktur sederhana di bawahnya.

1.7

Survei Seismik

Survei yang dilakukan adalah menggunakan metoda passive seismic yaitu teknologi yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan hidrokarbon secara langsung dan dapat
memetakan daerah-daerah yang memilki potensi hidrokarbon.
Lokasi survei berada di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.
Luas area survei Cekungan Akimeugah adalah 1.613 km2
yang terdiri 80 stasiun pengamatan. Memiliki sumberdaya
gas bumi sebesar 28,98 TCF dan sumber minyak bumi sebesar 22,72 BBO. Area survei secara umum merupakan area
rawa yang dipengaruhi pasang surut air laut.
Proses instalasi seismometer terdiri dari 72 stasiun seismik
di dalam batasan dari area blok serta ditambah 8 stasiun
seismik yang di-install lebih luar dari area blok.

Tataan baik stratigrafi-struktur, Cekungan Tanimbar
mendekati analogi daripada Cekungan Bula dibagian Utara
Busur banda yang menghasilkan beberapa lapangan mi
nyak. Cekungan Tanimbar juga terletak secara langsung di
utara penemuan gas Abadi milik INPEX di Blok PSC Masela.
Prospek hidrokarbon Cekungan Aru-Tanimbar masih dalam
penyelidikan beberapa perusahaan migas.
Gambar 1.30 Lokasi area survei seimik Cekungan Akimeugah.
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BAB 2 Panas Bumi
2.1 Survei Pendahuluan Panas Bumi di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nangroe
Aceh Darussalam
Hasil survei pendahuluan ditemukan sebaran manifestasi di desa Kaloy, Aceh Tamiang dan desa Lokop, Aceh Timur, Provinsi
NAD. Geologi Desa Kaloy, tersusun atas tiga satuan batuan, yaitu satuan batugamping, satuan lempung dan endapan permukaan (aluvium). Manifestasinya mata air panas, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2.1 Karakteristik Manifestasi Panas Bumi Daerah Kaloy
Lokasi

Debit

Koordinat

Elevasi
(m.dpl)

Temp.
Air (oC)

Temp.
Udara (oC)

pH

D.H.L (μS/
cm)

KLY-1

696985 mT 9687923 mU

4

54,6

30,4

6,82

658

4

bikarbonat-sulfat.

KLY-2

374670 mT 463137 mU

85

51,9

30,4

6,97

430

4

bikarbonat-sulfat.

KLY-3

375883 mT 463573 mU

54

40,7

30,4

6,97

578

4

bikarbonat-sulfat.

Tipe Air

(L/dtk)

Geologi desa Lokop, tersusun atas enam satuan batuan, yaitu satuan batuan metamorfik (hornfelsik dan marmer), satuan
batuan sedimen, satuan batuan intrusi granitik, dan satu endapan permukaan. Manifestasinya mata air panas, masing-masing
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2.2 Karakteristik Manifestasi Panas Bumi Daerah Lokop

Lokasi

Koordinat

Elevasi
(m.dpl)

Temp.
Air (oC)

Temp.
Udara (oC)

pH

D.H.L (μS/
cm)

Debit

Tipe

(L/dtk)

Air

LKP-1

335324 mT 486626 mU

289

93,2

30,4

6,71

1080

50,0,5

bikarbonat

LKP -2

335256 mT486332 mU

306

51,8

30,4

6,87

528

3,0

bikarbonat

LKP -3

335378 mT486737 mU

286

88,3

30,4

6,91

848

-

bikarbonat

Air panas Kaloy terletak pada zona immature water, fluida
nya telah berinteraksi dengan batuan dalam keadaan panas
dan percampuran atau pengenceran dengan air permukaan
(meteoric water), dan berada pada lingkungan vulkanik, kemungkinan besar terjadi mixing dengan air permukaan.
Sedangkan air panas Lokop terletak pada zona mendekati
partial equilibrium, dan immature water (lokop 2), mata air
panas ini berasal dari kedalaman dan kemungkinan adanya
pengaruh sedimen, karena berada cukup jauh dari sungai
Lokop dan Way Mirah kecil kemungkinan terjadi mixing
dengan air permukaan.
Daerah prospek di dua lokasi menunjukkan pendugaan
temperatur bawah permukaan sekitar 83 – 99 oC, sedangkan dengan metoda SiO2 untuk daerah Lokop sekitar 119
– 155oC dan dengan metoda NaKCa dan NaK untuk daerah
Lokop menunjukkan kisaran temperatur antara 190 – 191oC
(NaKCa) dan antara 224 - 225 oC (NaK), termasuk ke dalam
enthalpi sedang hingga mendekati enthalpi tinggi.
Hasil plotting data dari sampel air pada diagram piper
memperlihatkan LKP-01, LKP-02 dan LKP-03 berada di zona
“ Primary Geothermal Fluid” atau pada batas antara fluida
panasbumi atau air NaCl dengan air campuran, sedangkan
KLY-01,KLY-02 dan KLY-03 dengan air dingin dari daerah

Gambar 2.1 Peta Geologi Tinjau daerah
panas bumi Kaloy.

Gambar 2.3 Diagram segitiga
Cl-SO4-HCO3.

Gambar 2.2 Peta Geologi
Tinjau daerah panas bumi
Lokop.

Gambar 2.4 Diagram segitiga
Na-K-Mg.
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Way Mirah, Tenggulun dan Kaloy yang berada pada daerah
air meteorik (“zona meteoric water”) atau air tanah dangkal.
Hasil analisis konsentrasi Isotop 18O dan 2H (D), LKP-01, LKP02 dan LKP-03 yang cenderung menjauhi meteoric water
line, artinya telah mengalami pengkayaan oksigen-18 akibat
adanya interaksi fluida panas dengan batuan di kedalaman,
kemungkinan sangat kecil terjadi pengenceran dengan air
meteorik di permukaan. Sedangkan KLY-01,KLY-02 dan KLY03 cenderung mendekatii garis meteoric water line, hal ini
mencerminkan bahwa mata air panas daerah Kaloy telah
terjadi pengenceran dengan air meteorik di permukaan.
Potensi panas bumi daerah Lokop dengan menggunakan
metoda perbandingan adalah 50 MWe kelas sumber daya
spekulatif sedangkan daerah panas bumi Kaloy adalah 25
MWe kelas sumber daya spekulatif

2.2 Survei Pendahuluan Panas Bumi di Kabupaten
Minahasa Utara dan Kota Bittung, Provinsi
Sulawesi Utara
Hasil survei pendahuluan ditemukan tiga lokasi sebaran
manifestasi panas bumi di Kabupaten Minahasa Utara yaitu
Wineru, Tanggari dan Kaleosan sedangkan di Kota Bitung
ada dua lokasi yaitu Batuputih dan Rumesu. Geologi Minahasa Utara dan Kota Bitung, khususnya di sekitar daerah
manifestasi, tersusun atas satuan batuan, masing-masing
sebagai berikut, Wineru terdiri dari 3 satuan batuan dan 2
endapan permukaan yang teridentifikasi, yaitu satuan tuf
gelas, satuan breksi, satuan tuf kristal, endapan danau, dan
aluvium. Tanggari terdiri dari lava andesit, satuan tuf gelas,
dan satuan tuf lapili. Kaleosan terdiri dari tuf gelas, satuan
tuf lapili, dan aliran piroklastik. Batuputih dan Rumesu dari
tua ke muda terdiri dari satuan Vulkanik Tua Tondano, Lava
Duasudara-1, Aliran Piroklastik Duasudara-1, Lava Dua
sudara-2, Aliran Piroklastik Duasudara-2, dan satuan Lava
Tembaankoka.
Dari hasil survei pendahuluan, dapat disimpulkan bahwa sistem panas bumi di daerah Minahasa Utara dan Bitung berasosiasi dengan sistem panas bumi pada daerah
tinggian (high terrain).
Daerah Wineru, Mata air panas muncul pada celah - celah
batuan, dengan asumsi temperatur reservoir sebesar 140
o
C, luas daerah prospek 3 km2, dan daya per satuan luas
sebesar 10 MWe/km2, maka potensi panas buminya adalah
sebesar 30 MWe pada kelas sumber daya spekulatif.

Gambar 2.5 Peta Geologi Tinjau daerah panas
bumi Wineru.
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Gambar 2.6 Peta Geologi Tinjau daerah
panas bumi Tanggari.

Daerah Tanggari, Mata air panas muncul melalui celah
bongkah batuan, di sekitar lubangnya dijumpai endapan
oksida besi berwarna kuning-kecoklatan, dengan asumsi
temperatur reservoir sebesar 140 oC, luas daerah prospek 1
km2, dan daya per satuan luas sebesar 10 MWe/km2, maka
potensi panas buminya adalah sebesar 10 MWe pada kelas
sumber daya spekulatif.
Daerah Kaleosan, manifestasi panas bumi muncul melalui
celah batuan dan terlihat uap air, dengan asumsi temperatur reservoir sebesar 210 oC, luas daerah prospek 3 km2, dan
daya per satuan luas sebesar 10 MWe/km2, maka potensi
panas buminya sebesar 30 MWe pada kelas sumber daya
spekulatif.
Daerah panas bumi Batuputih, dengan asumsi temperatur
reservoir sebesar 170 oC, luas daerah prospek 2 km2, dan
daya per satuan luas sebesar 10 MWe/km2, maka potensi
panas buminya sebesar 20 MWe pada kelas sumber daya
spekulatif.

2.3 Survei Pendahuluan Daerah
Kabupaten Manggarai Timur

Panas

Bumi

Secara regional, geologi daerah survei terdiri dari batuan
vulkanik dan batuan sedimen. Geologinya tersusun atas
10 satuan batuan yaitu Formasi Kiro (Tmk), Formasi Tanahau (Tmt), Formasi Bari (Tmb), Diorit Kuarsa (Tmd), Formasi
Waihekang (Tmpw), Formasi Laka (Tmpl), Hasil Gunungapi
Tua (Qtvw), Batuan Gunungapi Muda, Undak Pantai (Qct),
Aluvium (Qal).
Batuan vulkanik terdiri dari lava, aliran piroklastik dan batuan sedimen terdiri dari satuan batupasir gampingan, breksi
dan batugamping terumbu dan endapan permukaan yang
berupa material lepas dan termasuk dalam satuan aluvium
serta sinter karbonat.
Komplek air panas rana masak; jernih, rasa tawas, muncul
bualan gas, ada endapan sinter karbonat dan oksida besi.
Air panas rana roko; jernih, rasa agak asam dan sadah, muncul gelembung gas, ada endapan sinter karbonat dan oksida besi. Air panas mapos; jernih, rasa tawar sedikit asam,
terdapat endapan belerang, sinter karbonat dan endapan
silika residu. Air panas rana kulan; mata air panas berwarna
jernih, dengan rasa tawar dan banyak endapan lumut di
sekitar air panas. Air panas ulugalung; jernih, rasa tawar, dan
mengalir ke aliran sungai kecil. Air panas wae lareng; jernih,
rasa tawar, dan keluar sebagai pancuran kecil.

Bab 2 Panas Bumi

Tabel 2.3 Manifestasi Panas Bumi di Kabupaten Manggarai Timur
Lokasi

Koordinat

Elevasi

Temp.

Temp.

(m.dpl)

Air (oC)

Udara (oC)

pH

D.H.L

Debit
(L/dt)

Rana masak

240839 mT, 9034328 mU

4

46,6

27,6

5,88

15,8 ms/cm

0,3

Rana Roko

240131 mT, 9026387 mU

4

39,9

27,8

6,02

6200 µs/cm

0,75

Mapos

232671 mT, 9039328 mU

750

50,5

30,8

5,95

1300 µs/cm

2

Rana Kulan

247370 mT,9061631 mU

408

37,3

27,1

6,04

662 µs/cm

0,2

Ulugalung

253862 mT,9064671 mU

177

36,1

29

7,2

710 µs/cm

2

Wae Lareng

227323 mT, 9038454 mU

725

34,3

29,3

6,13

964 µs/cm

1

Geologi maupun struktur geologinya daerah ini sangat rumit karena terdapat beraneka ragam batuan dari berbagai
umur dan batuan tersebut umumnya bersentuhan secara
struktur serta terdapat batuan campur-aduk yang menutupi
hampir 40% pulau ini.

Gambar 2.7 Peta geologi tinjau
daerah Rana Masak.

Gambar 2.8 Peta geologi tinjau
daerah Mapos.

Hasil plotting pada diagram segitiga Cl-SO4-HCO3 dan NaK-Mg menunjukan air panas Roko dan Ranamasa tipe air
klorida, daya hantar listrik dan konsentrasi klorida dan boron tinggi kemungkinan pengaruh sedimen. Sedangkan air
panas Goloni, Pingganras dan Kelong termasuk tipe sulfat,
sebagai indikasi pengaruh gunung api. Posisi mata air terletak pada immature water manifestasinya dipengaruhi oleh
air permukaan (meteoric water). Konsentrasi Boron yang
relatif tinggi pada air panas Ranamasa (98-109 ppm) me
nunjukkan terjadi kesetimbangan pengaruh vulkanik dan
sedimen.
Potensi panas bumi dengan metode perbandingan untuk
daerah Mapos adalah 15 MWe, Rana Masak 20 MWe, Rana
Kulan 7 MWe, Ulugalung 5 MWe pada kelas sumber daya
spekulatif.

2.4

Survei Pendahuluan Daerah Panas Bumi
Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten
Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Geologi Kecamatan Amfoang Selatan, tersusun oleh 9 satuan batuan terdiri dari Komplek Mutis (pPm), Formasi
Maubisse/Lava bantal berkomposisi basaltis (TRml), Formasi Bisane (Pb), Formasi Aitutu (TRa), Formasi Cablak (Tmc),
Formasi Bobonaro (Tb), Formasi Noele (QTn), Batugamping
koral (QL), dan Endapan Aluvial (Qa). Satuan batuan daerah
Oh Haem dikelompokan menjadi batuan beku (diorit kuarsa), batuan metasedimen (meta batugamping klastik), batuan sedimen (perselingan antara batupasir) dan endapan
permukaan (aluvium) berupa material lepas yang termasuk
satuan aluvium. Pulau Timor dan beberapa pulau di sebelah baratnya terletak pada Busur Banda Luar tak bergunung
api, beranomali gaya berat negatif dan termasuk ke dalam
zona gempa dangkal (kedalaman pusat gempa < 100 km).

Struktur pertama yang berkembang adalah sesar normal
arah timurlaut-baratdaya, dan struktur yang lebih muda
berupa sesar oblique mengiri (sinistral) dengan arah baratlaut-tenggara, yang mengontrol mata air panas dan alterasi
lemah dan mengakibatkan hadirnya potensi panas bumi di
sekitar mata air panas Oh’ Haem.
Sebaran manifestasi panas bumi, yaitu meliputi: Mata air
panas Oh’aem 1 (APOH-1) dan Mata air panas Oh’aem 2
(APOH-2) dengan posisi dan karakteristik masing-masing
sebagai berikut terletak pada koordinat UTM: X = 610849
mE Y = 8926742 mN dan UTM: X = 610847 mE Y = 8926753
mN; elavasi 538 mdpl dan 534; debit 10 l/detik; luas manifestasi 8 x 20 m2 dan 8 x 10 m2; temperatur air 39.2°C dan
39.0°C; temperatur udara 29.0 °C dan 28.2 °C; pH 7.42 dan
7.56; daya hantar listrik 1824 µS/cm dan 1853 µS/cm.
Letak APOH-1 berdekatan dengan lokasi Mata air panas APOH-2. Kondisi kedua air panas tersebut sama yaitu
keduanya muncul melalui celah batuan yang mengalir ke
sungai Naibobo, ditemukan adanya sinter silika dan endap
an belerang dan bau belerang cukup menyengat dengan
warna air sedikit kehijauan. Daerah panas bumi Oh’Haem,
desa Amfoang mempunyai geotermometer sebesar 120 °C,
termasuk dalam entalpi rendah, rapat daya sebesar 5 MWe/
km2. Dengan luas daerah prospek sebesar 2,0 km2, maka
didapatkan nilai potensi pada kelas sumber daya spekulatif
adalah sebesar 10 MWe.

Gambar 2.9 Peta geologi tinjau daerah Amfoang.
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2.5 Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika
Daerah Panas Bumi Gunung Duasudara, Kota
Madya Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
Geomorfologi daerah survei dibagi menjadi Satuan Pedataran Pantai, Satuan Perbukitan Kerucut Batuangus, Satuan
Perbukitan Kaldera Tangkoko, Satuan Perbukitan Lereng
Tangkoko Muda, Satuan Perbukitan Lereng Tangkoko Tua,
Satuan Pegunungan Kerucut Duasudara Muda, Satuan Perbukitan Lereng Duasudara Muda, Satuan Perbukitan Lereng
Duasudara Tua, Satuan Perbukitan Kaki Klabat, dan Satuan
Perbukitan Tua Curam. Stratigrafi batuan didominasi oleh
lava andesit basal, aliran piroklastik dan jatuhan piroklastik dengan komposisi scorea dan batuapung (pumice) yang
berumur Tersier hingga Kuarter. Batuan tertua berupa Vulkanik Tua Tondano dan Vulkanik Toka Tindung serta Aliran
Piroklastik Klabat. Daerah Duasudara dan Tangkoko yang
berumur Kuarter berupa Lava dan aliran piroklastik dibagi
menjadi Duasudara 1, Duasudara 2 dan Duasudara 3 serta
Jatuhan Piroklastik Duasudara, Lava Tembaankoka, Lava Tawau serta Lava dan aliran piroklastik Tangkoko 1, Tangkoko
2 dan Tangkoko 3, Jatuhan piroklastik Tangkoko dan Lava
Batuangus, terakhir Endapan Pantai.

nerus dan membuka ke arah selatan dan ke arah pantai.
Berbeda dengan keberadaan mata air panas Pinasungkulan,
nilai anomali tinggi melingkupinya pada kedalaman 50 m.
Namun seiring bertambahnya kedalaman menjadi anomali
sedang dan diapit oleh keberadaan anomali rendah.
Sistem panas bumi Duasudara di kategorikan high terrain,
manifestasi berupa air panas. Air meteorik yang masuk
meresap ke dalam bumi melalui celah-celah rekahan dan
terakumulasi kemudian terpanaskan oleh sisa aktivitas vulkanik dari produk vulkanik Kuarter Toka Tembaankoka (1,2
± 0,2 Jtl). Fluida panas kemudian naik ke permukaan akibat
densitasnya berkurang dan bergerak ke atas melalui jalur
rekahan dan sesar sehingga muncul di sekitar Batuputih, Pinasungkulan, Rumesu dan Serawet. Masing-masing air panas berada di daerah outflow dan batuan penudung diduga
berasal dari hasil ubahan hidrotermal dalam bentuk mineral
lempung dengan jenis kaolin, illit dan haloysit yang memiliki sifat impermeable atau menahan lajunya fluida.

Struktur geologi menunjukkan arah tegasan utama baratlaut-tenggara yang dikontrol oleh subduksi di bagian utara
Sulawesi Utara yang menunjam ke arah selatan serta subduksi di bagian tenggara Sulawesi Utara yang menunjam ke
arah barat laut serta beberapa struktur kaldera dan kawah.
Mata air panas Gunung Duasudara pada umumnya memiliki kandungan senyawa silika yang tidak terlalu tinggi,
rata-rata kurang dari 120 mg/l kecuali pada mata air panas
Pareng, dengan konsentrasi 121,41 mg/l. Pengeplotan
diagram segitiga Cl-SO4-HCO3 dan diagram Na-K-Mg, menunjukkan semua air panas bertipe bikarbonat dan berada
pada immature water yang mengindikasikan bahwa reaksi
antara fluida dengan batuan reservoir telah tercampur oleh
air dingin di permukaan dengan proporsi yang tinggi.

Gambar 2.10 Peta geologi daerah Duasudara.

Plotting hasil analisis isotop pada grafik δD terhadap δ18O,
memperlihatkan bahwa air panas terletak sangat dekat
dengan posisi air dingin sebelah kanan dari garis Meteoric Water Line (MWL). Menunjukkan bahwa mata air panas
tersebut sangat dipengaruhi oleh air meteorik atau air permukaan.
Konsentrasi Hg tanah memperlihatkan anomali relatif tinggi
>120 ppb terletak di sebelah baratlaut daerah penyelidikan,
sedangkan Hg70-120 ppb berada bagian tengah, sementara Hg < 70 ppb menyebar merata di bagian baratdaya,
selatan ke tenggara daerah penyelidikan.

Gambar 2.11 Model tentatif sistem
panas bumi Duasudara.

Hasil survei geofisika, nilai anomali tinggi yang berada di
utara daerah survei (Srawet dan Batuputih) dan kemungkinan menerus hingga mata air panas Pareng (titik peng
ukuran gaya berat tidak mencakupi karena masalah hutan
suaka) dan kemungkinan merupakan satu kesatuan dengan
nilai anomali tinggi yang berada di tenggaranya.
Hasil penyelidikan TDEM memperlihatkan bahwa hingga
kedalaman 100 m, anomali tahanan jenis rendah melingkupi keberadaan mata air panas Srawet dan Batuputih.
Namun hingga kedalaman 200 m, anomali rendah ini me-
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Gambar 2.12 Peta kompilasi daerah panas bumi
Duasudara.

Bab 2 Panas Bumi

Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa daerah panas
bumi Duasudara mempunyai luas wilayah prospek sekitar
5 km2 (sumber daya hipotetik), dengan temperatur cut-off
sebesar 120 °C. Dengan menggunakan metode penghitung
an volumetrik, maka potensi sumber daya hipotetik sekitar
22 Mw dan termasuk ke dalam tipe sistem vulkanik.

2.6 Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika
Daerah Panas Bumi Way Umpu, Kabupaten Way
Kanan, Provinsi Lampung
Di daerah penelitian, satuan morfologi dikelompokan menjadi empat yaitu Kerucut Gunung Api, Kubah, Perbukitan
Bergelombang Terjal, Perbukitan Bergelombang Sedang,
Perbukitan Bergelombang Lemah, Pedataran. Batuan tertua
berupa batuan aliran piroklastik yang muncul dan menyebar ke seluruh daerah penyelidikan. Satuan Aliran Piroklasik
(Qap), Satuan Lava Riolitik (Qlr), Satuan Jatuhan Piroklastik Ranau (Qtr), Satuan Kubah Lava Gunung Asahan (Qla).
Stratigrafi didominasi oleh batuan vulkanik yang didasari
oleh satuan batuan aliran piroklastik. Struktur geologi yang
berkembang dipengaruhi pola utama sesar sumatera yang
berarah timurlaut – baratdaya dan sebagian berarah utaraselatan. Manifestasi yang muncul merupakan kontrol dari
arah sesar tersebut.
Berdasarkan pada hasil analisis pada diagram segi tiga ClSO4-HCO3, diagram segi tiga Na-K-Mg dan diagram segi
tiga Cl-Li-B, menunjukan fluida panas bumi berasal langsung dari reservoir yang air panas berasal dari proses vulkanik magmatik yang membawa gas HCl dan H2S terlarut.
manifestasinya muncul ke permukaan sesaat setelah mencapai kesetimbangan, ada indikasi pencampuran dengan
air permukaan. Air panas lainnya berada pada zona immature waters yang mengindikasikan fluida panas bumi telah
mengalami interaksi dengan air permukaan.

batuan dari gunung Remas yang diduga merupakan sumber panas dari sistem panas bumi didaerah Way Umpu.
Hasil kompilasi data anomali geologi dan geokimia me
nunjukkan bahwa daerah prospek berada di sebelah barat
hingga barat daya lereng Gunung Remas, atau di selatan
komplek mata air panas Way Umpu dengan asumsi bahwa luas prospek 20 km2, temperatur reservoir diperkirakan
sebesar 170 oC dan temperatur cut off adalah 150 oC, tebal
reservoir 1.000 m, maka didapatkan besarnya sumber daya
panas bumi daerah ini sekitar 40 MWe dan termasuk dalam
kelas sumber daya Hipotetik dengan sistem panas bumi
high terrain pada jalur vulkanik.

Gambar 2.13 Peta geologi daerah Way Umpu, Way Kanan,
Lampung.

Hasil analisis konsentrasi Isotop 18O dan 2H (D) dari sampel
air panas menunjukan bahwa mata air panas tersebut berasal dari kedalaman (deep water). Berdasarkan perhitungan
nilai geothermometer air, suhu reservoir diperkirakan antara 170 – 200 oC.
Konsentrasi Hg tanah memperlihatkan anomali relatif tinggi
>400 ppb yang terletak di sebelah barat daya daerah penyelidikan. Nilai Hg 200-400 ppb dan Hg<200 ppb tersebar
merata diseluruh daerah penyelidikan.
Hasil penyelidikan geofika (gaya berat) litologi batuan umumnya mempunyai densitas yang rendah mencerminkan
adanya alterasi di daerah itu. Air panas Way Umpu tubuh
batuan dengan densitas tinggi (anomali). Struktur yang
mengontrol pemunculan air panas berarah baratdayatimurlaut dimana arah struktur ini dipermukaan menjadi
aliran Sungai Way Umpu. Sumber panas diduga berasal dari
aktivitas magma atau intrusi batuan plutonik yang tidak
muncul ke permukaan di bagian tengah daerah penyelidik
an.

Gambar 2.14 Model panas bumi tentatif Way Umpu Selatan.

Gambar 2.15 Peta kompilasi anomali geologi dan
geokimia daerah penyelidikan.

Nilai anomali tahanan jenis rendah muncul di sebelah
baratdaya daerah penelitian dan semakin ke arah baratdaya
kecenderungannya semakin signifikan terhadap kedalaman
Nilai anomali tinggi muncul sebagai manifestasi dari tubuh
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2.7 Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika
Daerah Panas Bumi Sulili, Kabupaten Pinrang,
Provinsi Sulawesi Selatan
Secara umum geomorfologi daerah penyelidikan terbagi
menjadi perbukitan berlereng terjal, perbukitan berlereng
curam dan perbukitan bergelombang. Tersusun oleh batuan gunung api, batuan sedimen, dan endapan permukaan.
Batuan gunung api yang tersingkap diantaranya adalah lava
andesit, trakit, traki-andesit, breksi, dan tuf yang terdapat di
daerah Buttu Tirassa dan Buttu Paleteang.

C, temperatur udara 29oC, pH 8,9 – 9,3, daya hantar listrik
153 – 169 µS/cm, dan debit sebesar 0,5 – 1,5 liter/detik. Air
panas yang keluar dari rekahan batuan beku andesit-basal
berwarna jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan memiliki
gelembung-gelembung gas yang kecil dan tidak menerus.

o

Sesuai diagram segi tiga Cl-SO4-HCO3, diagram segi tiga
Na-K-Mg dan diagram segi tiga Cl-Li-B, mengindikasikan
air panas Sulili berasal langsung dari reservoir panas bumi
dan manifestasi yang muncul ke permukaan sesaat setelah
mencapai kesetimbangan ada indikasi pencampuran de
ngan air permukaan sedangkan air panas Lemosusu berasal
dari proses vulkanik magmatic.
Sesuai ploting Data isotop dengan persamaan SMOW
(Standard Mean Oceanic Water): δD = 8 δ18O + 14, mata air
panas tersebut berasal dari kedalaman (deep water). Hasil
penyelidikan TDEM dalam bentuk kurva decay dari beberapa kurva untuk tiap titik pengukuran, lalu diambil satu kurva
yang terbaik untuk diolah lebih lanjut ke dalam kurva apparent resistivity terhadap waktu dan dibuat modelnya untuk mendapatkan harga true resistivity dari hasil inversinya.

Gambar 2.16 Peta geologi daerah Sulili, Kabupaten
Pinrang.

Berdasarkan peta distribusi Hg tanah menunjukan keterdapatan manifestasi alterasi di bukit Paleteang. dan memperlihatkan anomali relatif tinggi >100 ppb sangat sempit
luas daerah anomalinya yang terletak di sebelah barat daerah penyelidikan, tepat di alterasi Paleteang dan satu spot
di air panas Sulili-2.
Pengukuran TDEM dilakukan sebanyak 40 titik, dari 39 titik
ukur digambarkan dalam bentuk kurva decay dari beberapa
kurva untuk tiap titik pengukuran, lalu diambil satu kurva
yang terbaik untuk diolah lebih lanjut ke dalam kurva apparent resistivity terhadap waktu dan dibuat modelnya untuk mendapatkan harga true resistivity dari hasil inversinya.

Gambar 2.17 Model Tentatif daerah panas bumi Sulili.

Manifestasinya berupa mata air panas di Daerah Sulili dan
alterasi batuan yang terdapat di Bukit (Buttu) Paleteang. Selain itu, terdapat satu manifestasi panas bumi di luar daerah
penyelidikan, yaitu mata air panas di Daerah Lemo Susu,
terletak di sebelah utara daerah penyelidikan. Masing-masing manifestasi dapat dijelaskan sebagai berikut: Mata Air
Panas Sulili, terletak di Kecamatan Paleteang, berada pada
elevasi 29 mdpl. Terdapat sekitar 5 mata air panas yang
muncul pada endapan alluvium, temperatur air panas 52 72 oC, temperatur udara 27oC, pH 7,15 – 7,71, daya hantar
listrik 4.290 – 4.500 µS/cm, dan debit sebesar 1 liter/detik,
berwarna jernih, sedikit berbau belerang, berasa asin, dan
memiliki gelembung-gelembung gas yang muncul dari
dasar kolam. Sedangkan Mata Air Panas Lemo Susu, terletak
di Desa Lemo Susu, Kecamatan Lembang, pada elevasi 168
mdpl. Terdapat 2 mata air panas dengan temperatur 40 - 41
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Berdasarkan analisis anomali Bouguer, diinterpretasikan
bahwa struktur tektoniknya terbentuk pada Miosen Te
ngah yang membentuk zona depresi dan sistem kekar pada
batu gamping sehingga terbentuk lapisan reservoir panas
bumi. Model sistem panas buminya bersumber dari magmatis regional yang diperkirakan berumur Plistosen (0,7 +
0,2 juta tahun) dan menghasilkan retas-retas andesit yang
membentuk batuan beku vulkanik Buttu Tirassa dan Buttu Paleteang yang berperan sebagai sumber panas (heat
sources). Aktivitas tektonik regional di seluruh Sulawesi terjadi pada Pliosen-Plistosen, diduga mengakibatkan teraktifkannya kembali sesar-sesar yang sebelumnya serta membentuk struktur lipatan dan sesar naik berarah baratlaut
- tenggara di sebelah timur daerah penyelidikan. Fluida panas bumi yang semula berada di bawah permukaan sekitar
Buttu Paleteang kemudian bergerak menuju ke permukaan
dan muncul sebagai manifestasi panas bumi dengan kontrol sesar-sesar tersebut.
Berdasarkan peta kompilasi geologi dan geokimia serta
model sistem panas bumi, diperoleh luas area prospek panas seluas 6 km2 dengan geotermometer 210 °C. Daerah
panas bumi Sulili berada pada sistem panas bumi flat terrain dengan potensi 30 MWe pada kelas sumber daya Hipotetik.

Bab 2 Panas Bumi

komposisi kimia yang merepresentasikan kandungan silika
dan daya hantar listrik yang lebih tinggi, walaupun kedua
nya berada di daerah partial equilibrium.

Gambar 2.18 Peta kompilasi geologi dan geokimia
daerah panas bumi Sulili.

2.8 Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika
Daerah Panas Bumi Talago Biru, Kecamatan
Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, Provinsi
Sumatera Barat

Dapat disimpulkan bahwa dari analisis komposisi kimianya
diduga air panas Padang Ganting merupakan outflow dari
sistem panas bumi yang terbentuk di lereng Gunung Marapi dikarenakan nilai komposisi kimia air panas Pariangan di
luar daerah survei memiliki komposisi kimia yang merepresentasikan kandungan silika dan daya hantar listrik yang
lebih tinggi, walaupun keduanya berada di daerah partial
equilibrium. Daerah panas bumi Talago Biru mempunyai
luas wilayah prospek sekitar 10 km2. Temperatur reservoir
diduga sebesar 150°C. Daerah panas bumi Talagobiru me
rupakan outflow dari sistem Gunung Marapi dengan potensi 27 MWe pada kelas sumber daya hipotetik.

Stratigrafi didominasi oleh batuan sedimen klastik berumur
Tersier dan granit Pra-Tersier, batuan vulkanik berupa lava
dan aliran piroklastik kuarter. Struktur geologi yang berkembang menunjukkan arah tegasan utama baratlaut-tenggara
yang dikontrol oleh pola sesar Semangko. Sebaran manifestasi air panas yang ditemukan sebanyak 6 lokasi.

Gambar 2.20 Model tentatif sistem panas bumi
Talago Biru.

Gambar 2.19 Peta Geologi daerah Talago Biru, Padang
Ganting, Sumatera Barat.

Hasil analisis geokimia dengan ploting Cl-SO4-HCO3 dan
Na-K-Mg air panasnya bertipe sulfat dan berada pada zona
partial equilibrium. Pada diagram Cl-Li-B menunjukkan
bahwa air panas dan air hangat tersebut terbentuk pada
satu sumber yang sama pada lingkungan vulkanik.
Plotting Isotop Oksigen 18 air dingin berkisar -8,16(-4,48)‰, sedangkan air panas berkisar-9,26- (-6,75)‰.
Plotting hasil analisis isotop pada grafik δD terhadap δ18O,
memperlihatkan adanya interaksi antara fluida panas pada
sistem panas bumi dengan batuan yang dilaluinya.
Mata air panas dengan temperatur tertinggi berada di Padang Ganting merupakan refleksi dari air permukaan yang
meresap ke bagian reservoir dan terpanaskan. Berdasarkan
analisis komposisi kimianya diduga air panas Padang Gan
ting merupakan outflow dari sistem panas bumi yang terbentuk di lereng Gunung Marapi dikarenakan nilai komposisi kimia air panas Pariangan di luar daerah survei memiliki

Gambar 2.21 Peta kompilasi daerah panas bumi
Talago Biru.

2.9 Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika
Daerah Panas Bumi Torire, Kabupaten Poso,
Provinsi Sulawesi Tengah
Stratigrafi di daerah survei menunjukkan litologi didominasi
oleh batuan sedimen dengan jenis batulempung, batupasir
dan konglomerat dengan komponen kuarsit yang menempati bagian tengah lokasi survei, sedangkan batuan plutonik dengan jenis granit dan granodiorit berada di bagian utara dan batuan metamorfik dengan jenis skis, filit
dan ampibolit menempati wilayah daerah survei di bagian
selatan ke tenggara. Urut – urutan batuan tertua ke muda
Satuan Skis – filit, Satuan Ampibolit, Satuan Granit, Satuan
Batulempung - Batupasir – Konglomerat takterpisahkan,
Satuan Batupasir Doda, Aluvium. Struktur geologi berdasarkan analisis kelurusan sesar dan rekahan menunjukkan arah
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aktiivitas tektonik setempat kemudian terbentuklah jalur
atau zona patahan yang memotong batuan penudung sehingga muncul ke permukaan berupa manifestasi air panas
di sekitar Katu, Torire, dan Banga.
Area prospek ini didukung oleh hasil kompilasi geologi
struktur, anomali geokimia CO2 dan Hg. Dari hasil kompilasi
metode tersebut didapat luas area prospek panas bumi Torire sekitar 9 km2 untuk kelas sumber daya hipotetik. de
ngan geotermometer 152°C diperoleh potensi panas bumi
Torire sekitar 26 MWe medium entalpi pada kelas sumber
daya hipotetik.

Gambar 2.22 Peta geologi daerah Torire,
Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

tegasan dari barat laut – tenggara. Pola ini searah dengan
pola utama sesar Palu – Koro yang membagi pulau Sulawesi
di bagian Sulawesi Tengah.
Penyelidikan di Kecamatan Lore Tengah, seluas sekitar 18 x
17 km2. Manifestasi panas bumi ditemukan 7 lokasi, yaitu:
Air panas Torire, Wanua, Ngkanio, Katu , Banga, Buntu, dan
Tandubaula.
Hasil pengeplotan pada diagram segitiga menunjukkan
bahwa semua air panas di daerah Torire dan sekitarnya bertipe bikarbonat, dengan konsentrasi senyawa lainnya yang
rendah, sebagai indikasi dominasi air permukaan, berada
pada zona immature water, karena faktor kontaminasi yang
dominan air permukaan, di dukung keberadaan pemuncul
an air panas tersebut yang tertutup oleh aliran sungai.
Hasil geofisika menunjukkan bahwa nilai anomali tinggi
yang berada di antara mata air panas torire dan Katu merupakan respon dari intrusi Granit, sedangkan anomali tinggi
di bagian selatan mata air panas torire di duga merupakan
respon dari satuan batuan metamorf. Nilai anomali rendah
yang berada di bagian utara merupakan respon dari zona
lemah yang memungkinkan akan terjadinya struktur-struktur sehingga fluida panas akan naik ke permukaan melalui
rekahan tersebut.
Berdasarkan tatanan tektonik geologi setempat jika dikaitkan dengan sistem non vulkanik pada morfologi di dataran
tinggi. Fluida yang masuk meresap ke dalam bumi, sama
seperti halnya daur hidrologi lokal di sekitar dataran Napu
dan Torire bawah permukaan melalui zona rekahan dan
sesar yang terdapat di daerah Katu dan sekitarnya hingga
ke daerah Torire terakumulasi pada batuan yang sarang/
permeabel yang diduga berada pada batuan metamorfik
kemudian terjebak oleh batuan penudung yang berada di
atasnya sebagai penyekat. Batuan penyekat tersebut diduga berkaitan dengan batuan sedimen Kuarter dengan
komposisi lempungan. Fluida dengan jenis bikarbonat yang
terperangkap kemudian terpanaskan oleh sisa panas dari
pembentukan batuan granit yang berumur 2,1 juta tahun
lalu atau pada periode Pliosen. Komposisi granitik yang
kaya akan mineral feldspar diduga masih menyimpan panas dan berfungsi sebagai sumber panas dalam sistem hid
rotermal yang terbentuk di daerah Torire. Seiring dengan
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Gambar 2.23 Peta kompilasi daerah panas
bumi Torire.

2.10 Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan
Geofisika Daerah Panas Bumi Ampallas,
Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
Hasil survei geologi daerah tersusun atas 12 satuan batuan
dari ber umur tua-muda, yakni: breksi tandung, lava andesit,
lava basalt, konglomerat, tuf, batugamping dan batupasir,
lava andesit dan endapan pantai. Manifestasinya berupa
mata air panas dan batuan ubahan. Mata air panas tersebar pada 4 lokasi yang berbeda, yaitu di Ampallas, Batupane, Gantungan, dan Karema. Manifestasi berupa batuan
ubahan terdapat di Daerah Ampallas, yaitu pada kaki bukit
sebelah barat daya Gunung Manututu dengan intensitas
ubahan rendah.

Gambar 2.24 Peta geologi daerah Ampalas, Mamuju.

Pengambilan sampel tanah dan udara tanah dilakukan
pada kedalaman 1 m pada lokasi titik amat. Hasil analisis
kandungan Hg, CO2, pH tanah dan H2O-, diketahui sebaran
konsentrasi Hg tanah dan CO2 udara tanah yang diperlukan dalam mendelineasi daerah prospek panas bumi. Luas
area prospek adalah 3 km2 dengan geotermometer 170°C,
diperoleh potensi panas bumi Ampalas sekitar 12 MWe medium entalpi pada kelas sumber daya hipotetik.
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2.11 Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan
Geofisika Daerah Panas Bumi Lokop,
Kabupaten Aceh Timur, Provinsi NAD

2.12 Survei Aliran Panas Daerah Panas Bumi
Sumani, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok,
Provinsi Sumatera Barat

Daerah penyelidikan merupakan bagian dari Lembar Langsa danTakengon, luas +180 km2. Manifestasi dibagi menjadi
kelompok air panas di Lokop dan Sembuang, serta beberapa titik batuan alterasi yang tersebar di sekitar air panas
maupun di lokasi lain seperti yang muncul pada batuan sabak dan batupasir.

Hasil pengukuran temperatur dasar lubang, suhu ber
kisar antara 24,30 - 40,160 C dengan rata-rata 28,670 C. Nilai
24,300C merupakan nilai minimal temperatur yang terukur
di lubang SMN-27 yang berada diluar daerah prospek, sedangkan 40,160C adalah nilai maksimum yang didapat dari
dasar lubang SMN-1 yang berada di dekat manifestasi permukaan berupa mata air panas Lawi. Berdasarkan distribusi
nilai aliran panas (heat flow), dengan menggunakan nilai 1,5
W/m2 sebagai nilai latar (background) maka nilai aliran panas lebih dari 1,5 W/m2 termasuk anomali.

Berdasarkan diagram segitiga Na-K-Mg posisi semua mata
air panas terletak pada immature water mendekati partial
equilibrium, sebagai indikasi bahwa manifestasi yang muncul ke permukaan dipengaruhi oleh interaksi antara fluida
dengan batuan dalam keadaan panas sebelum bercampur
dengan air permukaan (meteoric water). Berdasarkan diag
ram segi tiga Cl-Li-B ada indikasi terjadi kesetimbangan
pengaruh vulkanik.
Mata air panas daerah Lokop telah mengalami pengkayaan
oksigen-18 di kedalaman akibat adanya interaksi fluida panas dengan batuan di kedalaman, hal ini mencerminkan
bahwa mata air panas daerah Lokop selama perjalanan dari
kedalaman mencapai permukaan kemungkinan sangat kecil
terjadi pengenceran dengan air meteorik di permukaan.
Tatanan geologi didaerah Lokop berada di tepian cekung
an Sumatera bagian utara. Geotermometer reservoir sekitar 200°C dengan luas prospek 8 km2. Potensi energi panas
bumi di daerah ini sekitar 30 MWe kelas sumber daya hipotetik.

Nilai aliran panas (heat flow) permukaan berkisar antara
0,39 hingga 6,97 W/m2, dengan rata-rata 1,86 ± 0,40 W/
m2. Pada peta sebaran aliran panas memperlihatkan bahwa
zona anomali terdiri dari dua lokasi, yaitu di bagian utara
dan di bagian selatan. Zona anomali gradien termal yang
terdapat di bagian utara berasosiasi dengan batuan ubah
an, aliran piroklastik dan lava andesitik serta berasosiasi
juga dengan manifestasi panas bumi berupa mata air panas
di Kampung Balla. Zona anomali di bagian selatan berasosiasi dengan batuan aliran piroklastik, breksi dan aluvial.
Luas total zona anomali aliran panas permukaan di daerah
penyelidikan mencapai 17 km2.

Gambar 2.27 Peta sebaran nilai Gambar 2.28 Peta Kompilasi
aliran panas.
Geosains dan Aliran Panas.

Gambar 2.25 peta geologi daerah Lokop.

Daerah Sumani temperatur dasar lubang berkisar antara
24,30 - 40,160C, dengan temperatur tertinggi adalah 40,160C
yang didapat dari dasar lubang SMN-01 yang berada di
dekat manifestasi air panas Lawi – Karambia dengan luas
daerah anomali mencapai ± 2,87 km2, temperatur permukaan berkisar antara 0,01 - 1,410C/m dengan total luas
zona anomali adalah ± 2,32 km2. Sebaran nilai aliran panas
(heat flow) berkisar antara 0,01 - 5,05W/m2 dengan total
luas zona anomali adalah ± 2,40 km2. Dari hasil kompilasi
dari beberapa zona anomali yaitu, anomali gradien termal,
anomali temperatur dasar lubang, anomali aliran panas serta geosains di daerah Sumani terdapat konsistensi di sekitar
pemunculan air panas Lawi - Karambia.

2.13 Survei Aliran Panas Daerah Panas Bumi
Kadidia, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi
Tengah

Gambar 2.26 Diagram segi tiga NaK-Mg.

Korelasi antara zona penyebaran temperatur, gradien termal, aliran panas dan merkuri mempunyai dua kemungkin
an pembentukan, kemungkinan pertama adalah merkuri
yang terakumulasi berasal dari sistem yang sudah tidak ak-
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tif (fosil) yang terbentuk bersamaan dengan proses mine
ralisasi, sedangkan kemungkinan kedua adalah merkuri
yang terakumulasi terbentuk bersamaan dengan sistem
panas bumi yang masih aktif.
Hasil kompilasi dari beberapa zona anomali yaitu, anomali
temperatur dasar lubang, landaian temperatur, anomali
aliran panas serta anomali 3-G, terdapat suatu konsistensi
lokasi zona anomali, yaitu di sebelah utara dan di sebelah
selatan daerah penyelidikan.
Luas daerah anomali hasil kompilasi seluas 13 km2 dan
membuka ke arah utara yaitu ke Gunung Karua. Zona
anomali bagian utara lebih menarik mengingat dari hasil
analisis geokimia fluida panas bumi hasil survei terdahulu
memperlihatkan kemungkinan besar zona anomali bagian
selatan adalah daerah lateral flow (outflow) dari sistem
panas bumi Bittuang yang berpusat di Gunung Karua, sehingga bila program eksplorasi lanjutan dilakukan seperti
pemboran landaian temperatur di daerah ini, zona anomali
di bagian utara lebih diprioritaskan.
Temperatur dasar lubang bor berkisar antara 29,64 - 31,80
0
C dengan temperatur tertinggi berada di sekitar manifestasi panas bumi Balla (air panas, fumarol, batuan ubahan
dan tanah panas). Landaian temperatur permukaan berkisar
antara 0,12 - 2,33 0C/m, dengan nilai tertinggi berada di
sekitar manifestasi panas bumi Balla. Daerah anomali geosain di sebelah selatan merupakan daerah “Out flow” dari
sistem panas bumi Bittuang. Luas daerah anomali aliran
panas dan geosain seluas 13 km2, terletak di sebelah utara
kampung Balla berasosiasi dengan litologi Batuan Ubahan,
Aliran Piroklastik dan Lava Gunung. Karua dan masih membuka ke arah utara yaitu di lereng selatan Gunung Karua.

Gambar 2.29 Peta temperatur dasar sumur.

nilai konduktivitas batuan akan semakin tinggi pada batuan
yang masih segar dan pada batuan yang mengandung mi
neral mafik tinggi (basa dan ultrabasa) umumnya mempu
nyai nilai k lebih tinggi dari batuan berkomposisi asam, hal
ini karena kandungan mineral mafik yang tersusun oleh unsur logam magnesium (Mg) dan besi (Fe).
Zona anomali dari gradien temperatur permukaan tersebar
di 3 lokasi, yaitu sebelah Baratlaut (sekitar Cubadak) dan
di sebelah Timur. Nilai gradien temperatur permukaan ber
kisar antara 0,01 - 1,86 0C/m dengan rata–rata 0,05 0C/m.
Total zona anomali gradien temperatur permukaan dengan
mengambil nilai latar 0,12 0C/m mencapai ± 2,77 km2.
Nilai aliran panas (heat flow) permukaan berkisar antara
0,02 hingga 5,67 W/m2, dengan rata-rata 0,16 W/m2. Total
zona anomali aliran panas didaerah penyelidikan dengan
mengambil nilai latar 0,38 W/m2 mencapai 2,60 km2.
Kompilasi dari hasil penyelidikan aliran panas dengan hasil
penyelidikan geologi, geokimia,dan geofisika menunjukkan
bahwa anomali yang berkorelasi dengan luas prospek panas bumi hanya anomali yang berada di sekitar mata air
panas Cubadak, luas ± 1,04 km2 dan zona anomali ini berkorelasi dengan hampir semua zona anomali survei aliran
panas permukaan.

Gambar 2.31 Peta sebaran gradien temperatur permukaan
survei aliran panas daerah.

2.15 Pengeboran sumur Landaian Suhu Daerah
Panas Bumi B. Kili - G. Talang, Kabupaten Solok
Sumatera Barat
Gambar 2.30 Peta
sebaran nilai aliran
panas.

2.14 Survei Aliran Panas Daerah Panas Bumi
Cubadak, Kabupaten Pasaman, Provinsi
Sumatera Barat
Hasil survei menunjukan, temperatur dasar lubang berkisar
antara 24,30 - 74,87 0C, dengan temperatur tertinggi 74,87
0
C yang berada di dekat manifestasi permukaan berupa
mata air panas Cubadak, luas daerah anomali mencapai ±
2,24 km2. Nilai konduktivitas panas (k) rata-rata adalah 3,50
W/m.K dengan kisaran nilai antara 3,30 hingga 3,60 W/m.K,
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Lokasi penyelidikan berada di lingkungan vulkanik aktif Gunung Talang. Dengan ubahan hidrotermal didominasi oleh
mineral lempung bertemperatur rendah (montmorilonit)
dengan intensitas lemah – sangat lemah, tipe ubahan argilic
type, yang masih bersifat overburden dan sebagian besar
belum berfungsi sebagai batuan penudung sistem panas
bumi (caprock). Temperatur lumpur masuk (Tin) dan temperatur keluar (Tout) di sumur TLG-1, berkisar antara (Tin)
22,1-26,3 °C, (Tout) 22,4-27,6 °C. dT max = 1,7°C. Pengukur
an logging temperatur terakhir dilakukan dari permukaan
sampai kedalaman lubang bor 500 m, temperatur di kedalaman 300 m terukur sebesar 21,90°C. Sedangkan pada
dasar lubang bor (500 m) terukur 28,00 °C setelah dilakukan
pengukuran logging temperatur sebanyak 4 kali run dalam
4 hari, temperatur maximum terbaca sebesar 28,90°C, atau
sekitar 29°C setelah dikoreksi dengan metode Horner Plot.

Bab 2 Panas Bumi

suhu kembali turun atau cenderung flat dari kedalaman 500
- 642 m. Selanjutnya dari data logging 700 m terukur 30,1°C
setelah t-logging tool direndam selama ± 8 jam, temperatur maksimum terbaca sebesar 30,4°C, dan setelah dikoreksi
menggunakan metode Horner Plot didapatkan nilai temperatur sebesar 31,16°C. Dari data ini landaian suhu kembali
naik dari kedalaman 642 - 700 m.

Gambar 2.32 Composite Log sumur TLG-1, daerah panas bumi
G. Talang - B. Kili, Kabupaten Solok – Sumatera Barat.

Hasil pengeboran landaian suhu TLG-1 tahun 2013 mulai
kedalaman 500 – 803 m. Dan diperoleh bahwa batuan penyusun sumur landaian suhu TLG-1 mulai dari permukaan
hingga kedalaman akhir (803,00 m) disusun oleh batuan
vulkanik berupa perselingan breksi tufa, dan andesit serta sisipan tufa dengan dominasi oleh batuan breksi tufa
yang diduga sebagai produk aliran piroklastik dari Gunung Talang, serta batuan sedimen yang dijumpai mulai di
kedalaman 708,55 m.
Hadirnya mineral-mineral ubahan dengan intensitas rendah di sumur TLG-1 hingga kedalaman 500 m mendukung
data survei terpadu sebelumnya, yang menunjukkan zona
tahanan jenis rendah terdeteksi di kedalaman 500 m - 1.500
m. Namun hadirnya batuan sedimen pada kedalaman
708,55 m yang juga memiliki tahanan jenis rendah (low
resistivity) menempatkan nilai resistivitas rendah sebagai
zona prospek ini memiliki ambiguitas tinggi apakah cermin
an dari ubahan hidrotermal ataukah dari batuan sedimen.
Pekerjaan logging temperatur pada tahap ini dari permukaan sampai kedalaman lubang bor 642 m, temperatur di
permukaan tanah/posisi kedalaman sama dengan nol terukur sebesar 19,6°C. Sedangkan pada kedalaman lubang
bor 642 m terukur 28,18°C setelah logging tool temperatur
direndam di kedalaman 642 m selama ± 8 jam, temperatur
maksimum terbaca sebesar 28,91°C, dan setelah dikoreksi
menggunakan metode Horner Plot didapatkan nilai temperatur sebesar 30,05°C. Dari data ini didapatkan landaian

Gambar 2.33 Thermalgradient (landaian suhu) sumur TLG-1.

Pengukuran logging temperatur terakhir dilakukan dari
permukaan sampai kedalaman lubang bor 800 m, temperatur maksimum setelah probe direndam selama ± 12
jam terbaca sebesar 38,60°C, dan setelah dikoreksi menggunakan metode Horner Plot didapatkan nilai temperatur
sebesar 39,21°C. Dari data ini didapatkan landaian suhu di
sumur TLG-1 dari kedalaman 500 - 800 m sebesar ± 8°C /
100 m, dengan temperatur formasi di kedalaman ± 800 m
adalah 39,21°C.
Keseluruhan data tersebut jika ditarik rata-rata landaian
suhu secara keseluruhan maka didapatkan nilai landaian
suhu pada sumur TLG-1 sebesar 3,25 0C/100 m atau sebanding dengan nilai landaian suhu bumi normal (± 3°C
per 100 m). Hal ini menunjukkan bahwa sumur TLG-1 belum
memperlihatkan adanya potensi panas bumi yang cukup
menarik.

2.16 Pengeboran Landaian Suhu Daerah Panas
Bumi Lainea, Kabupaten Konawe selatan,
Provinsi Sulawesi Tengara
Secara geografis daerah penyelidikan berada pada posisi
4° 15’ 01” - 4° 25’ 50” LS dan 122° 28’ 41” - 122° 43’ 34” BT
atau berada pada koordinat UTM zona 51 N belahan bumi
selatan 442102 – 469614 mT dan 9530209 – 9510251 mU.
Sumur Landaian Suhu LNA-3 terletak pada koordinat: X =
458499, Y = 9514821 dengan ketinggian = 41 m dpl.

a. Survei Landaian Suhu Lainea -3 (LNA-3)
Kedalaman pengeboaran sampai 206 m. Batuan tersusun
atas batuan detritus klastik berupa kuarsa, kalsit, mika, detritus litik berupa batusabak dan fillit, dan dijumpai kuarsa
sebagai urat/pengisi rekahan dengan Batulempung, berupa
detritus klastik kuarsa, mika, kalsit, detritus litik berkomposisi filit dan batusabak, masadasar lempungan. Di beberapa
tempat tampak berstruktur cross lamination. Batupasir halus disusun oleh detritus klastik berupa kuarsa, kalsit, mika,
detritus litik berupa batusabak dan fillit. Batulempung sisipan batupasir, dijumpai pada interval kedalaman 66 154,55 m. Di beberapa tempat tampak berstruktur cross
lamination. Batupasir Kuarsa, inti bor, batuan sedimen berupa batupasir kuarsa (meta sedimen), dijumpai mulai interval
kedalaman 149,6 m – 160 m, 164 m – 170 m, dan 181 m
– 184,3 m, Terubah menjadi mineral lempung, oksida besi,
sekunder kuarsa dengan/tanpa pirit. Urat halus batuan diisi
oleh kuarsa dan/tanpa pirit. Satuan batuan ini kadangkala
disispi batuan sabak. Batu Sabak, dijumpai mulai interval
kedalaman 160 – 164 m, 160 – 164 m, 170 – 181 m, dan
184,3 - 206 m, batuan metamorfik bertekstur foliasi. terdeformasi yang mengakibatkan terbentuknya kekar berupa
kekar-kekar gerus terutama mulai interval 184,3 m dimana
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batuan berbentuk hancuran. Sebagian kekar dan urat halus
batuan terisi mineral kuarsa, oksida besi dengan/tanpa pirit.
Di beberapa tempat satuan batuan ini dijumpai ada sisipan
batupasir kuarsa.
Hasil analisis megaskopis inti bor, mulai kedalaman 12,7–
206 m menunjukkan batuan telah mengalami ubahan hidrotermal. Mineral lempung, (15 – 78 % dari total mineral),
Oksida besi, (1 – 70 % dari total mineral), Kuarsa sekunder,
(1 – 5 % dari total mineral), hadir hampir di semua kedalam
an, Dalam inti bor dijumpai sebagai pengisi rekahan/urat
halus (veins) dan rongga batuan (vugs). Pirit (1-2% dari total mineral), mulai muncul di interval kedalaman 157,5 m,
dalam jumlah sedikit, berwarna kuning, mengkilap. Secara
keseluruhan litologi sumur landaian suhu LNA-3 dari kedalaman 12,7 – 206 m telah mengalami ubahan hidrotermal
dengan tipe ubahan didominasi tipe argillic (didominasi
mineral montmorilonit, smektit dan kaolinit) yang berfungsi
sebagai batuan penudung panas (clay cap). Hasil pengukur
an temperatur lumpur masuk (Tin) dan temperatur keluar
(Tout) sumur LNA-3dari permukaan sampai kedalaman 206
m.

b. Survei Landaian Suhu Lainea -4 (LNA-4)
Kedalaman pengeboran sampai 485 meter. Hasil pengebor
an batuan mulai pada interval kedalaman 8 - 40,6 m ; 57,4
- 64 m : 119 – 119,55 m sebagian telah mengalami ubahan
hidrotermal menjadi mineral lempung, oksida besi, kuarsa
sekunder dan dijumpai kuarsa sebagai urat/pengisi rekahan
dengan ketebalan maksimum 5 mm. Batulempung, pada interval kedalaman 40,6 - 46,2 m: 64 - 82 m: 104,15 – 114,50
m terdiri dari detritus klastik kuarsa, mika, kalsit, detritus
litik berkomposisi filit dan batusabak, masadasar lempung
an. Di beberapa tempat tampak berstruktur cross lamination. Batupasir halus pada interval kedalaman 46,2 - 57,4
m : 82 – 104,15 m : 114,5 – 119 m detritus klastik berupa
kuarsa, kalsit, mika, detritus litik berupa batusabak dan fillit. Batulempung sisipan batupasir, dijumpai pada interval
kedalaman 119,55 – 161,60 m. Di beberapa tempat tampak berstruktur cross lamination. Batusabak, dijumpai mulai interval kedalaman 161,5 – 172,9 m, 181 – 198 m, 199
– 206 m, batuan metamorfik, bertekstur foliasi. mengalami
deformasi yang mengakibatkan terbentuknya kekar berupa
kekar-kekar gerus terutama mulai interval 184,3 m dimana
batuan berbentuk hancuran. Sebagian kekar dan urat halus
batuan terisi mineral kuarsa, oksidabesi dengan/tanpa pirit.
Di beberapa tempat satuan batuan ini dijumpai ada sisipan
batupasir kuarsa. Batupasir Kuarsa, inti bor, batuan sedimen
berupa batupasir kuarsa (meta sedimen), dijumpai mulai
interval kedalaman 172,9 – 181 m, 198– 199 m, berwarna
abu-abu, kehijauan, berukuran pasir halus hingga pasir
kasar, dengan kemas tertutup, kompak, kadangkala berlapis (graded). Disusun oleh fragmen kuarsa, mineral hitam,
sedikit mika(?). Terubah menjadi mineral lempung, oksida
besi, sekunder kuarsa dengan/tanpa pirit. Urat halus batuan
diisi oleh kuarsa dan/tanpa pirit.
Hasil analisis megaskopis inti bor, mulai kedalaman 8 – 206
m menunjukkan batuan telah mengalami ubahan hidrotermal, mineral-mineral ubahan dalam contoh batuan tersebut,
secara lebih rinci dibahas sebagai berikut. Mineral lempung,
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(3 – 35 % dari total mineral), dijumpai beberapa kedalaman
umumnya hadir dengan jumlah banyak (dominan), terdiri
dari jenis smektit, kaolinit dan montmorilonit. Berwarna
abu-abu keputih-putihan dan kehijauan. Kehadiran mineral
lempung ini terutama sebagai hasil proses argilitisasi terhadap masa dasar dan fragmen. Oksida besi, (1 – 5 % dari total
mineral), dijumpai tidak di semua kedalaman, hadir dengan
jumlah sedikit. Berwarna coklat, sedikit kekuningan, keme
rahan. Kadang terdapat pada bagian pinggir fragmen. Hadir
sebagai hasil ubahan dari masadasar dan fragmen. Kuarsa
sekunder, (2 – 5 % dari total mineral), hadir hampir di semua
kedalaman, Dalam inti bor dijumpai sebagai pengisi rekah
an/urat halus (veins) dan rongga batuan (vugs). Pirit ( 1 - 10
% dari total mineral), mulai muncul di interval kedalaman
40,6 m dalam jumlah sedikit, berwarna kuning, mengkilap.
Batuan/litologi sumur landaian suhu LNA-4 mulai dari kedalaman 8 – 206 m telah mengalami ubahan hidrotermal
dengan intensitas ubahan lemah sampai kuat (SM/TM = 10
– 85 %) oleh proses ubahan argilitisasi, oksidasi, silisifikasi,
dengan/tanpa piritisasi. Secara keseluruhan litologi sumur
landaian suhu LNA-4 dari kedalaman 0 – 206 m telah meng
alami ubahan hidrotermal dengan tipe ubahan didominasi
tipe argillic (didominasi mineral montmorilonit, smektit dan
kaolinit) yang berfungsi sebagai batuan penudung panas
(clay cap).
Selama kegiatan pengeboran sumur landaian suhu LNA-4
sampai kedalaman akhir (206 m), terjadi hilang sirkulasi sebagian (PLC) di kedalaman 27,75 – 31,5 m sebesar 10 - 23
lpm. Banyak dijumpai kekar-kekar gerus, rekahan-rekahan
mulai kedalaman 40,6 m, sebagian terisi mineral lempung,
kuarsa, sekunder, dan pirit sehingga mudah runtuh (caving).
Hasil pengukuran temperatur lumpur masuk (Tin) dan temperatur keluar (Tout) sumur LNA-4dari permukaan sampai
kedalaman 206 m.

Gambar
2.34
Grafik
temperatur vs kedalaman
sumur landaian suhu
LNA-4 di kedalaman 150
m.

2.17 Survei dan Pengeboran Landaian Suhu Daerah
Panas Bumi Bittuang, Sulawesi Selatan
Daerah penyelidikan terletak pada posisi 1190 36’ 57,24”
– 1190 45’ 1,70” BT dan 20 50’ 1,53” – 30 0’ 0,86” Lintang
Selatan (LS), atau 790.832 – 806.000 mT dan 9.668.000 –
9.686.453 mU pada sistem koordinat UTM, zona 50 selatan.

Bab 2 Panas Bumi

Hasil pengeboran landaian suhu BTG-1 diketahui batuan
penyusun dari permukaan hingga kedalaman akhir (362,40
m) tersusun oleh batuan vulkanik berupa perselingan breksi
tufa, dan andesit serta sisipan tufa didominasi oleh batuan
breksi tufa produk aliran piroklastik dari Gunung Karua, serta batuan sedimen mulai di kedalaman 150,25 m.
Analisis mikroskopik dari inti bor menunjukkan ubahan
dengan intensitas ubahan lemah (SM/TM = 10 – 20 %) dan
beberapa interval kedalaman telah mengalami ubahan hidrotermal intensitas ubahan sedang - kuat (SM/TM = >40
%), berupa argilitisasi, silisifikasi/devitrifikasi, oksidasi, dan
kloritisasi. Tipe ubahan didominasi tipe argillic (mineral
montmorilonit, smektit, kaolinit, kalsit) dan setempat berupa silisifikasi. Secara umum batuan di sumur bor ini telah
dipengaruhi oleh proses hidrotermal, Selain itu mineral
ubahan yang terbentuk pada umumnya hanya pada levellevel kedalaman tertentu atau tidak menerus mengikuti kedalaman dan tidak membentuk zonasi ubahan yang kontinyu. Batuan ubahan lempungan ini diperkirakan berfungsi
sebagai batuan penudung sistem panas bumi (caprock).

terbaca sebesar 45,00°C. Sehingga didapatkan landaian
suhu dari kedalaman 0 - 362 m berkisar ± 60C / 100 m (2x
landaian suhu rata-rata bumi). Hasil logging temperatur tahap kedua dari permukaan sampai kedalaman lubang bor
295 m, temperatur dipermukaan tanah/posisi kedalaman
sama dengan nol terukur sebesar 18,60 °C. Sedangkan pada
dasar lubang bor (295 m) terukur 41,70°C setelah logging
tool temperatur direndam di kedalaman 295 m selama ±
8 jam, temperatur maksimum terbaca sebesar 41,90°C. Sehingga didapatkan landaian suhu dari kedalaman 0 - 295 m
berkisar ± 80C / 100 m.
Hasil pengukuran temperatur lumpur masuk (Tin) dan temperatur keluar (Tout) sumur BTG -1 adalah sebagai berikut ;
(Tin) 19.0-24.9 °C, (Tout) 20.04-28.0 °C. dT max = 5 °C. Gradien termal di sumur BTG-1 dari permukaan hingga kedalam
an akhir sebesar ± 6°C / 100 m atau sekitar 2 x gradien
rata-rata bumi, dengan temperatur formasi di kedalaman ±
362 m adalah 45°C.

2.18 Monitoring Sumur Eksplorasi MT-2, MT-3, MT-4,
MT-5, dan Sumur Injeksi MT-6, Mataloko, NTT
Hasil monitoring sumur-sumur eksplorasi lapangan panas
bumi Mataloko sampai periode ketiga bulan November tahun 2013 menunjukkan tekanan kepala sumur (TKS) MT-3
adalah 5 barg dan MT-5 sebesar 5,5 barg yang dialirkan sebagian ke bleedingline dan sebagian kecil lainnya ke pipa
gatheringline.

Gambar 2.35 Composite log daerah pengeboran Bittuang.

Hadirnya mineral-mineral ubahan dengan intensitas rendah
di sumur ini, hingga kedalaman akhir, menujukkan bahwa
dari permukaan lapisan batuan memiliki tahanan jenis rendah (low resistivity). Namun hadirnya batuan sedimen pada
kedalaman 150,25 m, juga memiliki tahanan jenis rendah
(low resistivity) menempatkan nilai resistivitas rendah sebagai zona prospek ini memiliki ambiguitas tinggi yang
mencerminkan ubahan hidrotermal atau dari batuan sedimen. Hasil analisis batuan secara megakospis dan beberapa
parameter bor disajikan pada Composite Log.
Hasil pengukuran logging temperatur tahap pertama dari
permukaan sampai kedalaman lubang bor 130 m, temperatur di permukaan tanah/posisi kedalaman sama dengan nol
terukur sebesar 16,7°C. Sedangkan pada dasar lubang bor
(130 m) terukur 27,20°C setelah logging tool temperatur
direndam di kedalaman 130 m selama ± 8 jam, temperatur
maximum terbaca sebesar 30,80°C. Dari data ini didapatkan
landaian suhu dari kedalaman 0 - 130 m sebesar ± 10°C/100
m (3x landaian suhu rata-rata bumi). Pengukuran logging
temperatur terakhir dilakukan dari permukaan sampai kedalaman lubang bor 362 m, temperatur di permukaan terukur sebesar 24,40 °C. Sedangkan pada dasar lubang bor
(362 m) terukur 42,40°C setelah t-logging tool direndam di
kedalaman 362 m selama ± 8 jam, temperatur maksimum

Hasil analisis kimia fluida sumur yang ada menunjukkan konsentrasi senyawa kimia yang relatif kecil sehingga
diperkirakan tidak menimbulkan permasalahan terkait pemanfaatan fluida sumur. Analisis sampel gas dari fluida
sumur MT-3 menunjukkan peningkatan nilai rasio CO2/
H2S yang signifikan yang mengindikasikan adanya proses
kondensasi di bawah permukaan. Proses tersebut mengakibatkan terjadi peningkatan kandungan N2 dan total NCG.
Sedangkan pada sumur MT-4 dan MT-5, walaupun terjadi
peningkatan rasio CO2/H2S, namun perubahan-perubahan
yang terjadi masih relatif stabil.
Tidak ada pemunculan manifestasi baru sampai pada monitoring periode ketiga 2013. Manifestasi baru yang telah
muncul pada monitoring periode kedua 2013 mengalami
penurunan intensitasnya walaupun temperatur uapnya
masih relatif sama yaitu > 95 0C. Gas-gas yang terdeteksi
diantaranya H2S (10 ppm), CO (5 ppm), dan CO2 (500 ppm)
yang masih berada di bawah nilai ambang batas.
Untuk menghindari dampak negatif akibat adanya aktivitas
manifestasi panas bumi yang baru di sekitar lokasi sumur
MT-2 dan areal persawahan di sebelah barat daya Wai Beli,
diharapkan pemerintah dan masyarakat secara bersamasama mencari solusi agar manifestasi panas bumi yang ada
tidak membahayakan dan merugikan masyarakat.
Melihat cukup bagusnya potensi yang dimiliki lapangan panas bumi Mataloko, kegiatan pengembangan melalui pe
ningkatan kapasitas listrik yang dibangkitkan harus segera
dilanjutkan, sehingga akan memberikan manfaat yang lebih
besar kepada masyarakat di sekitarnya.
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Gambar 2.37 Interpretasi peta tahanan jenis kedalaman 750 m.
Gambar 2.36 Peta Lokasi Sumur Panas Bumi MT-2, MT-3, MT4, MT-5, dan MT-6 Mataloko.

2.19 Survei Magnetotellurik dan AMT Daerah Panas
Bumi Simisuh, Kabupaten Pasaman, Provinsi
Sumatera Barat
Berdasarkan hasil MT, keberadaan sistem panas bumi dan
pengaruh aktivitasnya terhadap lingkungan sekitarnya
(litologi batuan) dicirikan secara khas dengan nilai tahanan
jenis relatif rendah dibandingkan sekitarnya. Daerah pemunculan manifestasi panas bumi Simisuh berada pada
zona pertemuan dua struktur yang beralawanan arah, dan
berada pada zona tahanan jenis 25-100 ohmm. Mulai kedalaman 500 m muncul anomali tahanan jenis rendah <45
ohmm yang membentuk kontur menutup. Anomali tahanan
jenis rendah ini konsisten muncul dan semakin menyempit
sampai kedalaman 750 m.
Hasil pemodelan magnetotelurik memperlihatkan adanya
anomali tahanan jenis rendah (<40 ohmm) yang muncul di
sekitar mata air panas Simisuh yang menunjukkan batuan
teralterasi oleh fluida panas sehingga nilai tahanan jenisnya menjadi lebih rendah dibandingkan lingkungan sekitarnya (<60 ohmm) yang dapat membentuk lapisan batuan
yang bersifat kedap sehingga menahan fluida panas dari
bawah atau istilah lain lapisan penudung. Lapisan ini mulai
terdeteksi pada kedalaman 250 m dan sampai dengan kedalaman sekitar 1.000 m dengan luas yang bervariasi. Pada
kedalaman 1.250 m, lapisan bertahanan jenis rendah tidak
ditemukan lagi dan diperkirakan pada kedalaman ini telah
masuk zona reservoir atau tempat terakumulasi fluida panas dengan air dari permukaan. Lapisan reservoir ini berdasarkan MT memiliki nilai tahanan jenis tinggi antara 40
– 100 ohmm dan diduga tersusun dari batuan berukuran
pasir.
Daerah prospek panas bumi Simisuh berada di daerah pemunculan manifestasi Simisuh. Lapisan batuan penudung
diperkirakan tersusun dari konglomerat dan granit yang
telah mengalami alterasi dengan tahanan jenis <40 ohmm.
Lapisan penudung mulai terdeteksi pada kedalaman sekitar
250 m sampai dengan 1.000 m. Lapisan reservoir diduga
tersusun dari batuan berukuran pasir dengan tahanan jenis
di atas 40-100 ohmm dengan puncak reservoir berada pada
kedalaman sekitar 1.000 - 1.250 m. Luas daerah prospek panas bumi sekitar 10 km2, dengan potensi panas sekitar 57
MWe.
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Gambar 2.38 Peta
kompilasi geosain
dan keprospekan
daerah panas bumi
Simisuh.

2.20 Survei Magnetotellurik Dan TDEM Daerah
Panas Bumi Gunung Talang-Bukit Kili,
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan hasil pemodelan MT ini, tahanan jenis rendah
yang diinterpretasikan sebagai batuan penudung tersebar
dari dekat permukaan hingga kedalaman sekitar 1.500 m
dengan ketebalan cukup bervariasi dari 1.000 m - 1.500 m.
Batuan penudung ini menyebar secara luas dari sekitar fumarol di dekat Puncak Gunung Talang hingga mata air panas Bukit Kili. Di bagian bawah batuan penudung ini tersebar nilai tahanan jenis sedang (20-100 Ohm-m) yang diinterpretasikan sebagai reservoir panas bumi. Reservoir ini
diperkirakan hanya tersebar di sekitar mata air panas Batu
Berjanjang dan melebar ke arah selatan melingkupi mata
air panas Gabau Atas dan Fumarol dengan kedalaman puncaknya sekitar 1.500 m. Sedangkan nilai tahanan jenis sedang yang berada di sekitar mata air panas Batu Berjanjang
ke arah utara diinterpretasikan bukan merupakan reservoir
panas bumi karena merupakan zona outflow dari sistem panas bumi yang berada di Gunung Talang.
Batuan penudung yang merupakan batuan ubahan akibat
adanya interaksi antara fluida panas dengan batuan di sekitarnya ditunjukkan dengan respon tahanan jenis rendah
yang tersebar di daerah graben mulai manifestasi Bukit Kili
dibagian selatan hingga daerah Gunung Talang disebelah
Utara. Tahanan jenis rendah yang diinterpretasikan sebagai
batuan penudung ini tersebar dari mulai permukaan hingga
kedalaman sekitar 1.500 m dengan ketebalan antara 1.000
m hingga 1.500 m. Reservoir panas bumi diperkirakan ber
ada di bawah batuan penudung yang terdapat di bagian selatan yaitu di daerah Gunung Talang. Puncak dari reservoir
ini berada pada kedalaman sekitar 1.500 m dan semakin
mendalam ke arah utara yang dapat mencapai kedalaman
sekitar 2.500 m. Daerah prospek panas bumi berada di se
belah selatan dengan luas sekitar 17 km2. Estimasi potensi
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energi panas bumi di daerah Gunung Talang-Bukit Kili ini
sekitar 65 MWe dan termasuk ke dalam kelas cadangan terduga.

Gambar 2.39 Peta Kompilasi geosain daerah panas bumi
Gunung Talang-Bukit Kili.

2.21 Survei Magnetotellurik dan AMT Daerah Panas
Bumi Way Umpu, Kabupaten Way Kanan,
Provinsi Lampung
Hasil pemodelan yang ditampilkan secara vertikal dan dipotong berarah baratdaya-timurlaut, Berdasarkan hasil
pemodelan tersebut tercirikan adanya kubah lava yang
berada di lereng utara puncak Gunung Remas. Kubah lava
tersebut muncul di permukaaan dengan nama Bukit Neki.
Sumber panas sistem panas bumi Way Umpu berasal dari
sisa panas yang dibawa oleh tubuh lava ini yang kemudian
memanasi zona resevoir dan mengubah batuan di atasnya
menjadi batuan teralterasi dan membentuk lapisan penudung dan tersebar mengikuti topografi ke arah utara dan
masih membuka ke barat.
Daerah prospek panas bumi Way Umpu berada lereng
utara-baratlaut dari Gunung Remas. Lapisan batuan penudung diperkirakan tersusun batuan vulkanik berupa breksi,
piroklastik dan lava yang teralterasi dengan tahanan jenis di
bawah 25 ohmm. Lapisan penudung mulai terdeteksi pada
kedalaman sekitar 250 m - 500 m dari permukaan. Lapisan
reservoir diduga tersusun dari batuan vulkanik dengan tahanan jenis di atas 100 ohmm dengan puncak reservoir
berada pada kedalaman sekitar 700-1.000 m atau sekitar
elevasi 0 mdpl. Luas daerah prospek panas bumi sekitar 8
km2 dan kemungkinan besar masih membuka ke arah barat
dan barat daya. Dengan keprospekan yang masih membuka
ini, potensi panas bumi daerah ini minimal sekitar 14 MWe.

2.22 Survei Magnetotellurik Dan TDEM Daerah
Panas Bumi Kintamani, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali
Berdasarkan hasil pemodelan tahanan jenis 2D MT, tahanan
jenis rendah yang diinterpretasikan sebagai batuan penudung (clay cap) tersebar dari dekat permukaan hingga kedalaman sekitar 2.000 m dengan ketebalan antara 1.000 m
hingga 2.000 m. Batuan penudung ini tersebar dari sekitar
puncak Gunung Batur melebar sedikit ke arah utara dan
membuka ke arah Danau Batur. Di bagian bawah nilai tahanan jenis rendah ini terlihat adanya sebaran nilai tahanan
jenis sedang yang diinterpretasikan sebagai zona reservoir.
Puncak dari reservoir ini berada pada kedalaman sekitar
1.000 m dengan ketebalan sekitar 2.000 m. Reservoir ini
diperkirakan berada di sekitar puncak Gunung Batur dan
melebar ke arah timurlaut dan timur. Di sebelah timurlaut,
zona reservoir ini dibatasi oleh struktur sesar yang berarah
baratlaut-tenggara. Di sebelah baratlaut dan tenggara, zona
ini dibatasi oleh adanya kontras nilai tahanan jenis.
Hasil survei MT memperlihatkan adanya sebaran tahanan
jenis rendah yang diinterpretasikan sebagai batuan penudung (clay cap) di sekitar puncak Gunung Batur. Daerah
prospek panas bumi Kintamani-Gunung Batur diperkirakan
berada di sekitar puncak Gunung Batur dan melebar ke
arah timurlaut dengan luas sekitar 5 km2. Daerah prospek
ini dibatasi oleh kontras nilai tahanan jenis di bagian baratlaut dan tenggara, dan dibatasi oleh struktur sesar di bagian
timurlautnya. Estimasi potensi energi panas bumi di daerah
Kintamani-Gunung Batur ini cadangan terduga sebesar 50
MWe.

Gambar 2.41 Rekonstruksi Model Berdasarkan Data MT.

Gambar 2.42 Interpretasi Peta Tahanan Jenis.

2.23 Survei Magnetotellurik dan AMT Daerah Panas
Bumi Sumani, Kabupaten Solok, Provinsi
Sumatera Barat
Gambar 2.40 Analisis sistem kepanasbumian daerah
Way Umpu.

Pengukuran MT di daerah panas bumi Sumani telah dilakukan pada 38 titik dengan jumlah pengukuran sebanyak 42
kali karena terdapat empat titik ukur yang harus dilakukan
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pengukuran ulang akibat kualitas data yang tidak bagus.
Jarak antar titik ukur berkisar 800 m – 1.250 m. Sesuai hasil
pemodelan AMT dan MT berupa sebaran tahanan jenis
yang dicuplik pada kedalamann 750 dan 1.250 m, yang
mencirikan sebaran batuan bagian barat area perbukitan
ditempati nilai tahanan jenis yang tinggi yang diperkirakan respon batuan vulkanik. Nilai tinggi ini semakin jelas
dengan bertambah kedalaman seperti yang diperlihatkan
pada kedalaman 1.250. Pola kontur tertutup bertahanan
jenis tinggi terdeteksi di bagian selatan.
Penampang magnet (Gambar paling atas) memperlihatkan
adanya batuan berkerentanan tinggi yang diinterpretasikan
sebagai batuan vulkanik segar. Lapisan permukaannya di
sepanjang pemunculan mata air panas memiliki nilai yang
rendah yang diperkirakan batuan vulkanik yang meng
alami ubahan. Sedangkan pada penampang gaya berat
memperlihatkan sisi baratdaya didominasi nilai tinggi dan
diinterpretasikan tersusun dari batuan vulkanik. Penampang MT arahnya selaras dengan penampang gaya berat.
Penampang ini menunjukkan adanya lapisan batuan bertahanan jenis tinggi dengan pola seperti kubah di bagian
baratdaya. Sedangkan di bagian tengah ke arah timurlaut
tren lapisan permukaannya ditempati nilai tahanan jenis
rendah yang diperkirakan sebagai batuan teralterasi. Zona
resevoir di daerah Sumani diperkirakan berada di kedalam
an sekitar 1.250-1.500 m. Lapisan ini berada di bagian se-

latan, sekitar lokasi mata air panas Lakuak dengan nilai tahanan jenis sekitar 50-120 ohmm. Tebal lapisan resevoir ini
sekitar 1.000-1.250 m, tersusun dari lava Tersier yang telah
terkekarkan sehingga memliki sifat poros dan sarang (permeable).
Sistem panas bumi yang terbentuk diperkirakan karena
adanya sisa panas dari batuan terobosan. Lapisan batuan
penudung diperkirakan tersusun batuan vulkanik berupa
piroklastik dan lava yang teralterasi dengan nilai tahanan
jenis di bawah 10 ohmm. Lapisan penudung sampai dengan
kedalaman sekitar 1.000-1.250 m. Lapisan reservoir diduga
tersusun dari batuan vulkanik tersier yang telah terkekarkan
dengan tahanan jenis sekitar 50-120 ohmm dengan puncak reservoir berada pada kedalaman sekitar 1.250-1.500
m. Luas daerah prospek panas bumi sekitar 10,5 km2 dan
potensi panas bumi sekitar 36 MWe.

2.24 Survei Magnetotellurik dan TDEM Daerah
Panas Bumi Banda Baru, Kabupaten Maluku
Tengah Provinsi Maluku
Pengukuran MT telah dilakukan di sekitar panas bumi Wapsalit sebanyak 30 titik pengukuran, penyebaran titik. Jarak
titik ukur antar titik antara 500 - 1.000 m, dan dilakukan
dari siang hingga pagi hari berikutnya dengan selang waktu
antara 12 – 23 jam. Pengukuran TDEM dilakukan sebanyak
22 titik yang luasannya mencakup luasan survey MT. Kualitas data hasil pengukuran MT dan TDEM ini cukup baik
sampai dengan sangat baik.
Hasil Pemodelan sementara ditunjukan berupa peta tahanan jenis dan penampang 2D lintasan 3. Dari kedua gambar terlihat adanya batuan teralterasi di sekitar manifestasi
air panas yang ditunjukan dengan nilai tahanan jenis rendah < 10 ohmm. Penampang tahanan jenis memperlihatkan
adanya sistem panas bumi. Keberadaan caprock di tunjukkan oleh nilai tahanan jenis rendah < 10 ohmm, Reservoir
diduga berada tepat dibawah caprock dengan nilai tahanan
jenis sedang (25-100 ohmm). Keberadaan struktur terlihat
dengan adanya diskontinuitas nilai tahanan jenis tepat di
bawah mata air panas.

Gambar 2.44 Peta Tahanan semu frekuensi 10 Hz.
Gambar 2.43 Kompilasi Penampang magnet dan MT daerah
Sumani.
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Pemutakhiran data dan neraca sumber daya energi meliputi komoditas batubara, bitumen padat, Coal Bed Methane (CBM), dan panas bumi. Hingga tahun 2013, database
batubara terdiri dari 373 lokasi yang tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Jawa bagian barat, Pulau Kalimantan, Pulau
Sulawesi bagian selatan, dan Pulau Papua. Bitumen padat
sebanyak 67 lokasi yang tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi bagian selatan
dan tenggara, dan di Pulau Papua. Daerah penyelidikan
Coal Bed Methane sebanyak 13 lokasi yang tersebar di
Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau
Sulawesi bagian selatan. Selain itu juga dilakukan kegiatan
pemodelan geologi batubara dengan menggunakan Coal
Resources and Reserved Evaluation System (CRRES) berupa
pemutakhiran basis data batubara terutama yang terkait
dengan batubara tambang dalam, sehingga diharapkan
dapat meningkatkan nilai sumber daya batubara.

Gambar 3.1 Diagram perbandingan nilai sumber daya
dan cadangan batubara tahun 2010 – 2013.

Hasil pemuktahiran data dan neraca sumber daya energi
pada tahun 2013, diperoleh sumber daya 120,525 milyar
ton dan cadangan 31,36 milyar ton. Perbandingan sumber
daya batubara tahun 2010 – 2013 dapat disajikan pada
gambar 3.1. Sebaran potensi batubara tiap pulau dapat
dilihat pada gambar 3.2, dan sumber daya dan cadangan
batubara tambang dalam tahun 2013 dapat disajikan pada
tabel 3.1 sebagai berikut:
Pemutakhiran sumber daya bitumen padat terdiri dari serpih minyak dan tar sand tahun 2013 mencapai 11.606,67
juta ton, dan Sebaran Potensi Bitumen padat yang dapat
dilihat pada gambar 3.3 dan gambar 3.4. Status sumber
daya Coalbed Methane tahun 2013 mencapai sebesar
6,939 Milyar Cubic feet (MCF), yang dapat disajikan pada
gambar 3.5.

Gambar 3.2 Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia Status
2013.

Tabel 3.1 Sumber daya batubara tambang-dalam Indonesia, 2013
No

Lokasi

Sumber daya 100-500 m (ton)

1

Nedo Kalimantan + Kajian PSDG

19.738.750.163,97

2

Nedo Sumatera Selatan

20.658.330.000,00

3

Kajian Kalimantan Selatan
Total Sumber Daya Tambang Dalam

561.516.521,58
40.958.596.685,55
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Gambar 3.3 Grafik perkembangan nilai sumber daya
bitumen padat (Oil Shale dan Tar Sand) tahun 2010 –
2013.

Gambar 3.4 Grafik perkembangan nilai sumber daya
coalbed methane tahun 2011 – 2013.

Gambar 3.5 Sumber daya Bitumen Padat Indonesia Status 2013.

2012 menjadi 312 lokasi, dengan total potensi sebesar
28.811 Mwe, terdiri dari total sumber daya 12.385 Mwe dan
cadangan sebesar 16.426, yang dapat dilihat pada Tabel 2:

Status sumber daya dan cadangan panas bumi tahun 2013
terdapat penambahan jumlah daerah potensi panas bumi
Indonesia sebanyak 13 lokasi dari 299 lokasi pada tahun

Tabel 3.2 Potensi panas bumi Indonesia status sampai dengan awal Desember 2013.

Pulau

Jumlah
Lokasi

Energi Potensi (Mwe)
Sumber Daya
Spekulatif

Hipotetis

Terduga

Mungkin

Terpasang

Terbukti

Sumatera

93

3.227

2.424

6.791

15

380

12.837

122

Jawa
Bali-Nusa
Tenggara
Kalimantan

71

1.710

1.826

3.708

658

1815

9.717

1.134

33

407

417

1.013

0

15

1.852

5

12

145

0

0

0

0

145

Sulawesi

70

1.345

167

1.374

150

78

3.114

Maluku

30

545

97

429

0

0

1.071

Papua

3

75

0

0

0

0

75

312

7.454

4931

13.315

823

2.288

28.811

Total

12.385

16.426
28.811

36

Total

Cadangan
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4.1

Penyiapan Wilayah Kerja Energi Fosil dan Panas
Bumi

Penyiapan data dan informasi sumberdaya geologi untuk
usulan wilayah kerja pertambangan panas bumi tahun 2013
telah dilakukan di empat daerah prospek, yaitu Gunung Arjuno Welirang, Gunung Talang - Bukit Killi, Bumi Songgoriti,
dan Gunung Pandan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka
Wilayah Kerja Pertambangan Arjuno-Welirang diusulkan
seperti pada peta berikut ini:

A. Prospek Panas Bumi Gunung Arjuno Welirang
Hasil peneltian Magnettotellurik (MT), memberikan data
yang signifikan terhadap potensi panas bumi daerah Gunung Arjuno Welirang. Luas daerah prospek 57 km2, tetapi
tidak semua dapat dikembangkan karena bagian tubuh Gunung Arjuno Welirang diperkirakan didominasi oleh fluida
yang berasosiasi dengan magmatisme yang bersifat sangat
asam dan korosif. Daerah prospek yang dapat dikembangkan hanya 37 km2, masuk ke dalam kelas cadangan terduga.
Luas prospek ini belum memperhitungkan wilayah kehutanan. Estimasi potensi energi (cadangan terduga) sebesar
207 MWe.
Gambar 4.2 Peta usulan WKP daerah panas bumi Gunung
Arjuno- Welirang.

B. Prospek Panas Bumi Gunung Talang – Bukit Killi
Data pengeboran landaian suhu dan perhitungan, serta
pemodelan ulang potensi panas bumi kerjasama dengan
JICA tahun 2013 di daerah Gunung Talang Bukit Killi memberikan data yang signifikan terhadap potensi panas bumi
di daerah tersebut.

Gambar 4.1 Peta kompilasi geologi, geokimia,
geofisika daerah panas bumi Arjuno – Welirang.

Kriteria penentuan usulan Wilayah Kerja Pertambangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Diketahui bahwa sumber panas berada di bawah kerucut
Gunung Jantan. Berdasarkan peta kompilasi geosain, da
erah prospek berada di bagian selatan mata air panas Batu
Berjanjang, daerah Gunung Talang, luasnya diduga 17 km2
dengan potensi cadangan terduga sebesar 66 Mwe.

Tabel 4.1 Kriteria Penentuan Usalan Daerah Panas Gunung Arjuno Welirang
No.

Kriteria

Perkiraan Letak/ Lokasi

Keterangan

1

Heat Sources

Magma aktivitas Gunung Welirang

Masuk dalam wilayah usulan WKP

2

Top Reservoir

Di bagian barat Gunung Welirang pada
kedalaman 2.000 m

Masuk dalam wilayah usulan WKP

3

Daerah resapan

Meliputi lereng Gunung Arjuno - Welirang

Masuk dalam wilayah usulan WKP

4

Kemungkinan pengembangan

Di bagian lereng barat Gunung Arjuno
sekitar Air Panas Coban

Masuk dalam wilayah usulan WKP
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Gambar 4.3 Model tentatif panas bumi daerah Gunung
Talang.

Gambar 4.5 Peta kompilasi geologi, geokimia, geofisika
daerah panas bumi Gunung Songgoriti.

Kriteria penentuan usulan Wilayah Kerja Pertambangan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2 Kriteria Penentuan Usalan Daerah Panas Bumi Gunung Talang Bukit Killi
No.

Kriteria

Perkiraan Letak/ Lokasi

Keterangan

1.

Heat Sources

Magma aktivitas Gunung Talang

Masuk dalam wilayah usulan WKP

2.

Top Reservoir

Di bagian utara Gunung Talang
pada di kedalaman sekitar 1.500 dpl

Masuk dalam wilayah usulan WKP

3.

Daerah resapan

Meliputi lereng Gunung Talang

Masuk dalam wilayah usulan WKP

4.

Kemungkinan
pengembangan

Di bagian utara kearah Bukit Kili

Masuk dalam wilayah usulan WKP

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
Wilayah Kerja Pertambangan daerah panas bumi Gunung
Talang-Bukit Killi diusulkan seperti peta berikut ini:

Kriteria penentuan usulan Wilayah Kerja Pertambangan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.3 Kriteria Penentuan Usalan Daerah Panas Bumi Gunung
Songgoriti
No.
1.

Gambar 4.4 Peta usulan WKP daerah panas bumi Gunung
Talang.

Kriteria
Heat Sources

Perkiraan Letak/
Lokasi

Keterangan

Sisa Aktivitas
Magmatisme
Komplek Gunung
Butak

Masuk dalam
wilayah usulan
WKP

Masuk dalam
wilayah usulan
WK

Masuk dalam
wilayah usulan
WKP

2.

Top Reservoir
dan daerah
resapan

Di bagian utara
Gunung Butak,
elevasi 500 m dpl.
meliputi lereng
komplek Gunung
Butak dan Gunung
Kawi

4.

Kemungkinan
pengembangan

Ke arah utara
komplek Gunung
Butak

C. Prospek Panas Bumi Songgoriti
Berdasarkan peta kompilasi geosain, luas daerah prospek
terduga 16 km2 dengan potensi cadangan 41 Mwe.
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Adapun peta usulan WKP yang diajukan adalah sebagai
berikut:

Bab 4 Penyiapan Wilah Kerja Energi Fosil dan Panas Bumi

Gambar 4.8 Peta usulan WKP daerah panas bumi
Gunung Pandan.

Gambar 4.6 Peta usulan WKP daerah panas bumi Gunung
Songgoriti.

D. Prospek Panas Bumi Gunung Pandan
Berdasarkan peta kompilasi geosain, daerah prospek ber
ada di sekitar kelompok manifestasi mata air panas Juri.
Lokasi ini dikategorikan sebagai daerah prospek terduga
seluas 15 km2 dengan potensi cadangan terduga sebesar
39 Mwe.

4.2 Penyiapan Data dan Informasi Sumberdaya
Geologi Untuk Pengusulan Wilayah Kerja Coal
Bed Methane (CBM)
Penyiapan data dan informasi sumber daya geologi untuk
pengusulan Wilayah Kerja (WK) CBM adalah menghimpun
data potensi CBM berdasarkan data sekunder dan data ha
sil uji petik di beberapa wilayah di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Data yang dihimpun adalah karakteristik batubara
berdasarkan geologi dan geofisika yang berpotensi untuk
CBM sekaligus menentukan zona berpotensinya.

Gambar 4.7 Peta kompilasi geologi, geokimia, geofisika daerah
panas bumi Gunung Pandan, Jawa Timur.

Kriteria penentuan usulan Wilayah Kerja Pertambangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 4.9 Peta usulan WK CBM daerah Sumai dan
Muarakilis, Provinsi Jambi.

Tabel 4.4 Kriteria Penentuan Usalan Daerah Panas Bumi Gunung Pandan

No.

Kriteria

Perkiraan Letak/Lokasi

Keterangan

1.

Heat Sources

Di dalam depresi Pandan, sekitar kelompok
manifestasi Jari.

Masuk dalam wilayah
usulan WKP

2.

Top Reservoir

Berada di bawah permukaan sekitar kelompok
manifestasi Jari pada elevasi -250 s.d -1250m.

Masuk dalam wilayah
usulan WKP

3.

Daerah resapan

Meliputi daerah perbukitan/tinggian di bagian
utara, barat, timur, dan selatandaerah prospek,
bagian luar dari zona depresi Pandan.

Masuk dalam wilayah
usulan WKP

4.

Kemungkinan
pengembangan

Ke arah baratlaut daerah prospek dan ke arah
selatan, ke arah Gunung Takiran.

Masuk dalam wilayah
usulan WKP
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Zona potensi CBM yang diusulkan menjadi WK CBM terdiri dari dua lokasi prospektif di Pulau Sumatera, masingmasing di daerah Sumai dan di daerah Muarakilis, Provinsi
Jambi. Lainnya adalah satu lokasi di Pulau Kalimantan, yaitu
di daerah Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

4.3 Penyiapan Data dan Informasi Sumber
daya Geologi Untuk Pengusulan Wilayah
Pertambangan Batubara
Kajian ini sebagai upaya untuk mengusulkan beberapa daerah prospek batubara yang ada di Indonesia sebagai data
pendukung penyiapan Wilayah Pertambangan (WP) batubara, khususnya terkait dengan usulan WIUP batubara.
Gambar 4.10 Peta usulan WK CBM daerah Berau, Provinsi
Kalimantan Timur.

Hasil delineasi usulan WIUP batubara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Rekomendasi usulan WIUP Batubara Tahun 2013

No
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Usulan WIUP

Komoditi

Luas (Ha)

Sumberdaya (Ton)

1

Garonggang, Tapanuli Selatan, Sumut

Batubara

5.247

8.194

2

Kandis, Rokan Hulu, Riau

Batubara

5.209

-0,15 – 0,50

3

Muarapauh, Bengkulu Selatan

Batubara

5.049

Tebal : 0,2 – 0,55

4

LubukAgung

Batubara

5.474

720.810

5

Durian tambang, Kampar,Raiu

Batubara

5.031

2.419.989

6

Alloha, Nias, Sumut

Batubara

5.429

2.419.989

7

Muzoi, Nias, Sumut

Batubara

8

Pendulangan, Sawahlunto

Batubara

829,4

38.611.737

9

G. Langko, Pesisir Selatan

Batubara

5.403

1.224.958

10

Bojongmanik, Lebak, Banten

Batubara

3.217

4.870.000

11

Pakuyur, Nunukan

Batubara

1.087

323.628

12

Long Bayuh, Nunukan

Batubara

814

1.108.295

13

Long Uped, Nunukan

Batubara

1.084

208.282

14

Tanjung, Karya

Batubara

1.085

264.794

15

Warokop, Papua

Batubara

76.900

820.065 .

16

P. Bacan-Halmahera Slt, Maluku Utara

Batubara

76.900

3.212.944
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BAB 5 Mineral Logam
5.1

Metallogeni

Penelitian metallogeni dilaksanakan di empat lokasi, yaitu
di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara; Kabupaten
Kupang Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Muyup, Kalimantan Timur; dan Lumajang, Jawa Timur.

5.1.1 Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara
Halmahera memiliki struktur geologi yang komplek membentuk busur struktur yang hampir sejajar utara-selatan
disusun oleh batuan yang berbeda antara bagian barat
dan lengan timur. Halmahera dan pulau-pulau disekitarnya.
Bagian timur Halmahera-Waigeo terbentuk busur non vulkanik, di bagian barat antara Halmahera-Obi disusun olleh
busur vulkanik dan yang ketiga adalah Pulau-pulau Talaud
sampai Tifore terdiri dari busur non vulkanik.

Pengamatan petrografi didominasi andesit, andesit piroksen, dasit dan basalt andesitik. Di lapangan berbentuk sebagai dyke, sill serta stock yang berukuran beberapa meter
hingga puluhan meter. Mineralisasi logam mulia dan logam
dasar yaitu Au, Ag, Cu, Pb, Zn terdapat pada urat-urat kuarsa berukuran beberapa maksimal 30 cm merupakan produk
akhir dari kegiatan magma yang menerobos batuan vulkaniklastik bagian dari Formasi Gosowong. Diduga kegiatan ini
berlangsung pada Pliosen hingga Plio-Pleistosen.
Analisis mineral logam menunjukkan nilai anomali tinggi
pada beberapa percontoh, yaitu diantaranya: Au antara
0,005-7,88 ppm, Pb <0,01-1754 ppm, Cu 4,44-5547 ppm,
Zn 3,96-793 ppm, Ag 1,2-39,2 ppm.
Analisis mineralgrafi Au tidak nampak, keberadaannya
diduga dalam bentuk electrum. Yang ditemukan adalah
logam dasar yang lainnya. Berdasarkan analisis penentuan
umur mutlak dengan metoda 40Ar/39Ar, kegiatan magmatik
berlangsung pada Miosen Atas atau antara 5,4 - 2,6 juta tahun yang lalu. Batuan inilah yang bertindak sebagai batuan
induk (Host rock), sedangkan source rock adalah terobosan
batuan vulkanik andesitik hingga dasitik yang berumur
antara 2,4 hingga 2,9 juta tahun yang lalu. Batuan ini diduga menghasilkan mineralisasi di daerah Halmahera Utara
dan sekitarnya.
Hasil analisis batuan alterasi dengan metoda ASD terbentuk
mineral-mineral argilik. Hubungan komposisi mineralogi
dan alterasi dalam sistim hidrotermal menurut Corbet dan
Leach (1993) terbentuk pada kondisi epitermal sulfida rendah, yaitu antara temperatur 50 – 200o.

Gambar 5.1. Peta Geologi daerah Halmahera, Maluku Utara

Bagian timur Halmahera-Waigeo dicirikan oleh batuan ofiolit dan sedimen endapan laut dalam berumur Mesozoikum. Di utara sampai lengan timur Halmahera dan Waigeo
batuan ini membentuk imbrikasi dengan endapan flish yang
berumur Paleosen-Eosen. Di lengan tenggara ditempati
oleh batuan karbonat dan konglomerat laut dangkal yang
berumur Tersier awal. Batuan volkanik andesitik dijumpai di
beberapa daerah Halmahera Utara yang diikuti oleh batuan
klastik dan karbonat yang berumur Miosen Akhir – Pliosen
yang tersebar luas diseluruh pulau.
Daerah penelitian umumnya merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 300 m. dpl. Batuan
termineralisasi terdiri dari batuan vulkaniklastik, sedimen
vulkanik, batupasir, konglomerat, ignimbrit, terobosan andesit, dan dasit yang berumur antara 5,4 – 2,6 juta tahun
(Miosen Akhir).
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Berdasarkan klasifikasi Cox drr., 1979, batuan di daerah penelitian menunjukkan komposisi dari basalt andesitik hingga dasit, sebagian besar berkomposisi andesit. Sedangkan
afinitas batuan menurut klasifikasi Pecerillo & Taylor, 1976,
untuk batuan yang termineralisasi adalah berkisar antara
kalk alkalin hingga potasik kalk alkalin. Batuan basalt andesitik yang terdapat di Galela termasuk dalam afinitas
toleitik.
Karakteristik geokimia unsur jejak dan tanah jarang (REE)
batuan percontoh hasil pengeplotan konsentrasi REE pada
diagram laba-laba semua sampel memperlihatkan pola
yang mirip. Bahkan pada unsur Sm,Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er,
Tm, Yb, Lu tampak hampir berimpit. Tak nampak ada ano
mali negatif. Hanya satu sampel (13HR 39) menunjukkan
kenaikan konsentrasi (grafik menaik dari La-Ce), sementara
sampel yang lainnya mengalami penurunan. Percontoh
batuan andesit disumbang oleh fluida yang berasal dari
materi tersubduksi. Dimana karakteristik REE menunjukkan
tipikal pola batuan andesit (batuan volkanik) busur kepulauan.
Mineralisasi di daerah Halmahera Utara merupakan sistem urat yang berarah utara utara-selatan tipe hidrotermal
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sulfida rendah yang di lapangan ditandai adanya urat-urat
kuarsa yang mengandung logam mulia emas dan perak
serta logam dasar Cu, Pb dan Zn. Daerah yang memperlihatkan indikasi tersebut ada di daerah Gosowong, Toguraci,
Kencana di Kecamatan Kao serta yang tersingkap di Desa
Roko di Kecamatan Galela.
Di Desa Roko cebakan ini sudah ditambang sejak tahun
2008. Para penambang menambang emas primer dengan cara membuat sumuran. Dari sumur itulah, material
yang mengandung emas diangkut ke permukaan dengan
mempergunakan kerekan. Material ini dimasukan ke dalam
karung dan selanjutnya dimasukan kedalam tromol guna
menghaluskan material yang kasar. Terakhir, material yang
telah halus dikeluarkan dari tromol dan dicuci/disaring untuk mendapatkan butiran emasnya.

5.1.2 Kabupaten Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur
Morfologi daerah penelitian pada umumnya ditempati oleh
satuan morfologi perbukitan bergelombang landai sampai terjal. Sebagian kecil ditempati oleh bukit-bukit yang
menonjol ataupun pegunungan yang memanjang yang
mengesankan topografi karst. Satuan dan Formasi batuan
yang terdapat di didaerah penelitian adalah batuan dari
Kompleks Bobonaro, satuan batugamping koral, Formasi
Noele, dan Alluvium.

yang saling berpotongan lebarnya ± 300 mm dan serta jarang mencapai 2,00 cm, Batuan ultramafik dan ultra basa
teralterasi – termalihkan dengan menghadirkan mineral
sekunder epidot, klorit, kalsit, kuarsa, serpentin.
Lapisan batuan lainnya yang ditemukan tersingkap di daerah penelitian adalah tuf, piroklastik, batu kapur, batukapur
gampingan, batugamping terumbu. Tuf, endapan piroklastik ada yang berwarna putih, masif di satu bagian dan terkekarkan di bagian lain. Ada yang berwarna putih, terkekarkan, Ada yang berwarna abu-abu kehijauan berlapis tipis <
3,00 cm.
Batukapur berwarna putih kekuningan – kecoklatan masif
(tidak berlapis) terbentuk dari butiran kapur yang di duga
hasil hasil alterasi kalsit atau kalsit yang kehilangan CO2. Batukapur gampingan berlapis tipis < 5,00 cm dan ada yang
< 20,00 cm, batu gamping terumbu berwarna putih kekuningan dengan permukaan yang kasar tajam, berongga
terbentuk dari butiran kalsit, fosil, dan kristal kalsit penyemen yang mengisi ruang antara butiran kalsit dan ronggarongga batuan.
Batuan tersebut tersingkap secara terpisah dan tidak tersusun menurut urutan stratigrafi oleh karena itu agak sulit
mengurutkannya, tetapi dengan melakukan pengamatan di
lokasi air terjun di Desa Oenesu, Kecamatan Nekamese dan
di Desa Oben, Kecamatan Nekamese, maka urutan stratigrafinya tersusun dari bawah – ke atas sebagai berikut :
Tuf, endapan piroklastik, batukapur gamping setempat berlapis tipis < 20cm dan batugamping terumbu. Di atas batuan-batuan tersebut diendapkan aluvial berupa pasir, kerikilkerakal, bongkah lepas berbagai jenis batuan dan mangan.

Gambar 5.2 Peta Geologi daerah Kupang, NTT.

Daerah penelitian Kompleks Bobonaro disusun oleh lempung bersisik dengan bongkah-bongkah beraneka ragam
dari berbagai jenis batuan, berbagai ukuran dan berbagai
umur, diperkirakan berumur Tersier (Pra Miosen – Pliosen)
hasil dari proses terobosan diaper serpih.
Formasi Noele terdiri dari selang-seling antara napal pasiran, batu pasir, konglomerat dan tufa-dasit, umurnya diperkirakan antara Miosen Atas sampai Plio-Plistosen. Struktur
yang berkembang sesar dan kekar.
Batuan campur aduk yang dinamakan Kompleks Bobonaro
tersingkap baik di tepi jalan umum antara Kupang – Baun
sepanjang ± 300 m, dan di Kecamatan Nekamese di sekitar batas Desa Oemasi dan Desa Oenif, litologinya terdiri
atas masa dasar lempung dengan berbagai warna antara
lain merah tua, merah jambu, hijau, hijau pucat, abu –
abu, merah kecoklatan, kuning, dan abu-abu kebiruan, Di
dalam masa dasar tertanam bongkah – bongkah dari berbagai batuan antara lain ultramafik, ultra basa, tuf, rijang,
batupasir, batugamping yang teralterasai – termalihkan,
terpotong-potong oleh urat-urat halus klorit dan kuarsa

Mineralisasi mangan ditemukan di Sungai Kaonoemle pada
bongkah-bongkah rijang dan batuan campuran berupa
bongkah berukuran 2,50 m setebal 0,50 m berselingan mineral mangan dan rijang. Pada permukaannya berbentuk
nodul-nodul dengan batas antaranya adalah rijang. Diorit
yang mengintrusi batuan campuran menyebabkan mineral
isasi mangan baik pada diorit disertai alterasi tipe propilit
yang menghadirkan mineral sekunder epidot, klorit, kalsit,
kuarsa, maupun pada batuan gamping.

5.1.3 Daerah Muyup, Kabupaten
Kalimantan Timur

Kutai

Barat,

Morfologi daerah penelitian bergelombang, ditutupi oleh
batuan sedimen, batuan gunung api Tersier dan Kuarter
yaitu Meragoh Volcanics yang dikenal dengan batuan Gunung api Matulang (Abidin dkk., 1993). Batuan tertua yang
tersingkap adalah kelompok batuan sedimen Formasi Kiham Haloq, Pamaluan, dan Tuyu.
Formasi Kiham Haloq terdiri dari perselingan batupasir
dan batulempung dengan sisipan konglomerat di bagian
bawahnya. Formasi Pamaluan tersusun dari batuapasir de
ngan sisipan batlempung, serpih, napal, tuf, batulanau dan
sisipan batubara. Sebaliknya, Formasi Tuyu terdiri dari napal,
batulempung dengan sisipan batugamping.
Di daerah Prospek Muyup, batuan Gunungapi Muyup dianggap sebagai host mineralisasi di daerah ini. Batuan ini
terdiri dari riolit, batuan “intermedier flow”, basalt andesit,
dan volkanoklastik dan tersingkap secara lokal.
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Gambar 5.3 Peta Geologi daerah Kupang, NTT.

Formasi Ujohbilang didominasi oleh batulumpur dan sedikit
batupasir. Formasi ini ditutupi tidak selaras oleh Batuan gunung api Metulang (Abidin dkk., 1993) dan Formasi Kampung Baru. Batuan gunung api Metulang terdiri dari lava,
endapan piroklastik dan epiklastik. Lava berwarna abu-abu,
vesikular, skoria, amigdaloidal, masif, struktur aliran dan
porfiritik. Batuan porfiritik terdiri dari aglomerat dan tuf.
Umurnya diperkirakan Plio-Plistosen hingga Holosen.
Bahan galian yang dijumpai di wilayah penelitian adalah
mineralisasi emas. Emas yang prospek dijumpai di Muyup,
Sungai Nyamuk, dan Kelian. Daerah prospek emas Kelian sudah pernah ditambang oleh PT. Kelian Equatorial
Mine dari Australia. Prospek Muyup sudah dikenal cukup
lama bersamaan dengan terkenalnya Tambang Kelian.
Kenampakan di lapangan, cebakan emas ditemukan di
dalam batuan ubahan yang dikenal dengan batuan Gunung
api Muyup. Alterasi yang dijumpai berupa ubahan argilik
dan silisifikasi. Alterasi argilik ditandai oleh adanya mineral
lempung sedangkan silisifikasi ditandai dengan kehadiran
mineral kuarsa/silika.

5.1.4 Daerah Lumajang Jawa Timur
Secara fisiografi morfologi daerah penelitian termasuk Lajur
Pegunungan Selatan, bagian tengah Lajur Depresi Tengah,
dan bagian utara termasuk Lajur Gunung api Kuarter (Bemmelen, 1949). Morfologi daerah ini terbagi menjadi 5 satuan
yaitu pedataran, perbukitan, pegunungan karst dan lereng
kerucut gunungapi (T. Suwarti dan Suharsono, 1993).
Batuan tertua yang tersingkap di daerah ini adalah Formasi
Mandalika (Tomm) yang terbentuk oleh batuan gunung api,
berupa lava andesit, basal, dan breksi gunung api di bagian
bawah, sedangkan bagian atas adalah breksi tuf, tuf sela
bersisipan lava, dan tuf. Umurnya diperkirakan Oligosen
Akhir – Miosen Awal.
Struktur yang dijumpai di daerah penelitian adalah lipatan
(berupa sinklin), sesar normal (umumnya berarah baratdaya
– timurlaut dan tenggara – baratlaut), kekar (terdapat pada
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Gambar 5.4 Peta Geologi daerah Kabupaten
Lumajang, Jawa Timur.

batuan beku, batuan gunung api dan batuan sedimen de
ngan arah tidak teratur) dan kelurusan (menunjukkan arah
baratlaut – tenggara, timurlaut – baratdaya dan barat –
timur).
Penelitian Metalogeni di Kabupaten Lumajang dan sekitar
nya, Provinsi Jawa Timur, adalah dengan melakukan peng
amatan terhadap batuan Gunung api Formasi Mandalika
produk Gunung api Semeru berumur Oligo-Miosen, produk
Gunung api Lamongan, dan produk Gunung api Tengger,
serta Endapan Pantai berupa pasir besi berumur Halosen.
Formasi Mandalika produk Gunung api Semeru dengan
litologi terdiri atas breksi lahar, otobreksiasi lava, lava basaltik-andesitik, tuf litik, terobosan dangkal/subvolkanik
andesitik/dioritik dan dasitik yang memperlihatkan tandatanda alterasi-mineralisasi. Alterasi-mineralisasi pada ba
tuan andesitik/dioritik di ujung Jembatan Besuk, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, menghadirkan pasangan
mineral alterasi kuarsa, karbonat/kalsit, klorit, epidot yang
menyebar, dan pasangan kalsit - kuarsa berbentuk urat halus (tebal ≤0,7 cm), dan mineralisasi pirit yang menyebar.
Di Desa Oro-oro Umbo, Kecamatan Pronojiwo, batuan
teralterasi sempurna menghadirkan pasangan mineral alterasi andesitik/dioritik dan dasitik yang memperlihatkan
tanda-tanda alterasi-mineralisasi. Alterasi-argilit, kuarsa,
kalsit, klorit, epidot, dan mineralisasi pirit/kalkopirit, dan
limonit-hematit berbentuk urat-urat halus tak tentu arah,
(tebal ≤0.7 cm). Di hulu Sungai Ngrawan, Desa Tamanayu,
Kecamatan Pronojiwo, alterasi pada batuan andesitik/dioritik menghadirkan pasangan mineral alterasi klorit-epidotkalsit-kuarsa, dan mineralisasi pirit/kalkopirit dan limonit
yang menyebar di dalam batuan andesitik/diorit itu sendiri.
Di hilir Sungai Ngrawan, Desa Sukosari, Kecamatan Tempursari, alterasi terdapat pada float batuan andesitik/dioritik dengan pasangan mineral alterasi klorit-epidot-kuarsakalsit yang menyebar dan mengisi rongga pada batuan itu
sendiri, dan pasangan kalsit-kuarsa berbentuk urat-urat
halus paralel dan jarang (tebal ≤0.7 cm), dipotong oleh
urat-urat kalsit-kuarsa lain yang lebih halus. Di lokasi yang
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sama alterasi-mineralisasi terjadi pada batuan dasitik de
ngan menghadirkan pasangan mineral alterasi argilik, dan
mineralisasi pirit.
Batuan produk Gunung api Lamongan tidak menunjukkan
alterasi-mineralisasi Batuannya adalah basalt-andesit, me
nunjukkan struktur berongga (scoriaceous)-masif-otobreksiasi, tekstur porfiritik dengan fenokris plagioklas ada yang
mencapai ukuran 7,00 mm, piroksen, ± olivin, tertanam di
dalam masa dasar gelas dan mikrolit/mikrokristalin.
Batuan produk Gunungapi Tengger juga tidak menunjukkan alterasi-mineralisasi. Batuannya adalah basalt-andesit,
bertekstur afanitik dan porfiritik dengan fenokris plagioklas,
piroksen ±olivin, berukuran ≤ 3,00 mm tertanam di dalam
masa dasar gelas dan mikrolit/mikrokristalin. Percontoh
batuan telah diambil untuk analisis laboratorium guna penelitian petrologi-petrogenesis.
Endapan Pantai berupa pasir besi halus ukuran butir ≤ 2, 00
mm, terdapat di pantai Wodgalih, Desa Wodgalih, Kecamat
an Yosowinangun, juga di pantai Pakrupa, Desa Pandanwangi, Kecamatan Kunir, dan di pantai laut Bambang, Desa
Bago, Kecamatan Pasirian, serta pantai Watupecah, Desa
Watupecah, Kecamatan Pasirian.

5.2

Penelitian Tektonik dan Keberadaan Unsur
Tanah Jarang di Pulau Singkep dan Pulau
Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Batuan tertua yang tersingkap termasuk dalam Kompleks
Malihan Persing berumur Perm - Karbon. Batuan malihan ini
telah mengalami perlipatan, pensesaran dan penerobosan
selama Trias kemudian ditindih secara tidak selaras oleh
batuan sedimen Formasi Tanjungdatuk yang berumur Jura
dan diterobos oleh batuan granitan.
Satuan Batuan Jura ditindih secara tidak selaras oleh Satuan
Batuan Sedimen Formasi Tengkis, Pancur dan Semarung
yang berumur Kapur. Yang kemudian ditutupi secara tidak
selaras oleh satuan batuan Kuarter, Sutisna dkk., 1995.
Hamparan batuan yang membentuk Pulau Lingga ini di
dominasi oleh sedimen klastik halus sampai kasar. Singkap
an batuan beku asam (granit) tidak muncul di permukaan.
Ada dua sampel dan titik pengamatan di Pulau Lingga yang
mengidentifikasi adanya batuan beku (Dioritik) namun
hanya sebatas boulder. Sedangkan tubuhnya sendiri tidak
muncul di permukaan. Hal ini juga diperkuat dengan ada
nya data pengamatan float di sungai sekitar daerah yang
terindikasi adanya boulder Dioritik (tidak ditemukan adanya
float batuan beku)

dan meta-sedimen.
Tailing yang diambil dari wilayah penelitian menunjukkan
nilai Cu dan Zn masih ekonomis, melebihi 750 ppm. Kan
dungan perak yang sedikit lebih tinggi pada contoh granitik
perlu pembanding dengan contoh granitik lain yang berada
pada lokasi penelitian ini. Hasil analisis 16 contoh terpilih
belum menunjukkan nilai yang signifikan mengenai kan
dungan logam mulia, terutama emas, di Kabupaten Lingga.

5.3

Inventarisasi dan Prospeksi Mineral Logam

5.3.1 Inventarisasi Mineral Logam
Tambrauw, Provinsi Papua Barat

Kabupaten

Litologi daerah penyelidikan, satuan batuan dengan litologi
dari tua ke muda adalah sebagai berikut: Satuan Batusabak,
kwarsit (Jkt), Satuan Batupasir gampingan (Tmko), Satuan
Tuf, breksi lava (Tmm), Satuan Batupasir, batulanau (SFx),
Satuan Batugamping koral (Qc), Alluvium (Qa) yang ber
umur Jura hingga Kuarter.
Hasil inventarisasi terdapat beberapa komoditi bahan galian logam berupa mineralisasi pirit dan singkapan urat
kuarsa. Distrik Saosapur dan Distrik Sukwoor umumnya
batuan yang dijumpai adalah berupa batuan sedimen batugamping pasiran, batusabak, batuan ini tidak mengalami
ubahan, dapat dilihat di peta geologi dan mineralisasi daerah uji petik.
Terdapat beberapa indikasi endapan mineral logam diantaranya endapan logam mulia, keterdapatan bahan galian
secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pada lokasi lain di bagian barat dan selatan daerah penyelidikan yaitu pada lokasi TBR 13/035/R, TBR 13/036/R
leleran kwarsa (vein quartz) yang mengikuti bidang perlapisan batusabak mineralisasi pirit dan lokasi TBR 13/019/R,
kampung Baun Distrik Yembun dijumpai batupasir terkesikkan, pirit tersebar. Dari temuan-temuan tersebut memungkinkan menghasilkan adanya gejala hidrotermal dan gejala
mineralisasi terlihat dengan adanya mineral sulfida.
Berdasarkan pengamatan geologi dalam inventarisasi
mineral logam di daerah pesisir utara sepanjang pantai dari
Distrik Saosapur sampai Distrik Skykwoor terdapat endapan
pasir besi yang saat ini dikelola PT. Sorong Saosapur Jaya
Sakti dan PT. Sorong Manunggal Tambrauw Jaya.

5.2.1 Unsur Tanah Jarang (Rare Earth Element REE)
Unsur Tanah Jarang (Rare Earth Element, REE) umumnya
berhubungan dengan intrusi batuan asam (granit) sebagai
sumbernya. REE akan terkonsentrasi melalui proses sedimenter terutama heavy mineral REE. Apabila kadar feldspar
dan silika yang terkandung di dalam batuan granit mencapai jumlah 80% telah terpisahkan oleh proses pelapukan
dan sedimenter, maka kadar REE akan meningkat 8 sampai
10 kali lipat. REE juga terkandung di dalam limbah tambang
bouxit atau tambang timah yang dibuang sebagai tailing.
Nilai total REE tertinggi terdapat pada batuan tipe granitan

Gambar 5.5 Peta Geologi dan uji petik.
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Pada umumnya litologi di wilayah Distrik Saosapur hingga
Distrik Sukwoor yang dijumpai adalah berupa batusabak,
batugamping terumbu dan terdapat beberapa indikasi endapan mineral logam diantaranya: endapan logam mulia
yaitu di wilayah bagian barat Sausapur pada lokasi TBR
13/003/F di Sungai Nanggouw berupa batuan lepas (floot)
diameter ± 10 – 25 cm, urat kuarsa mengandung mineral
sulfida, berwarna putih, berongga, pirit terdapat dalam
jumlah banyak dalam urat tersebut pada batuan batusabak
(slate) diduga terbentuk dalam lingkungan batusabak.
Temuan batuan mineralisasi dijumpai pula di lokasi
TBR13/019/R Cabang kiri Sungai Mega, Kampung Baun,
Distrik Yembun pada elevasi 161 m di atas permukaan laut
berupa batupasir, berwarna kelabu gelap, terkesikkan dipotong urat-urat kuarsa halus mineralisasi pirit tersebar,
kubik, oksidasi berada diantara lapisan batusabak. Selain itu
di wilayah Saosapur(TBR 13/025/R), termasuk pada ketinggian 50 m di atas permukaan laut berada pada sungai yang
mengalir dari selatan ke utara bermuara di Samudera Pasifik, dijumpai singkapan urat kuarsa berarah N 1900E/400
lebar ± 25 cm panjang 10 m, sejajar lapisan berada diantara
lapisan batusabak urat (vein) berwarna putih kekuningan,
masif setempat kemerahan terdapat retakan, bentuk memipih memiliki ketebalan yang tidak konstan.
Pada Distrik Saosapur bagian barat di lokasi TBR 13/035/R,
dijumpai singkapan mineralisasi sulfida pada sungai yang
mengalir dari timur ke barat bermuara di Samudera Pasifik,
terdapat dalam batusabak ditandai dengan hadirnya sulfida
pirit tersebar dalam batusabak secara disiminasi maupun
dalam bentuk stockwork, berwarna kuning pucat tertanam,
berbentuk kubik hingga tidak beraturan, pirit setempat terdapat mengelompok pada batusabak terdapat urat-urat
halus kurang dari 2 mm tidak mengandung pirit.
Dan di wilayah Distrik Saosapur bagian barat, pada Lokasi
TBR 13/036/R terdapat di sungai yang mengalir dari timur
ke barat bermuara di Samudera Pasifik, dijumpai urat kuarsa terdapat diantara lapisan batusabak memiliki arah N
1700E/600 ketebalan antara beberapa milimiter hingga 15
centimeter, berwarna putih lilin kekuningan, struktur masif
setempat berongga urat kuarsa membentuk zona memanjang sekitar 1,5 m urat kwarsa ini terletak sekitar 250 m ke
arah selatan lokasi TBR 13/035/R.
Hasil inventarisasi dapat disimpulkan bahwa indikasi mine
ralisasi yang terdapat di Kabupaten Tambrauw yaitu dite-

mukannya batuan lepas (floot) diameter ± 10 – 25 cm,
urat kuarsa mengandung mineral sulfida, berwarna putih,
berongga, piritan terdapat dalam jumlah banyak dalam urat
tersebut pada batuan batusabak (slate) diduga terbentuk
dalam lingkungan batusabak di Sungai Nanggouw.
Di Lokasi wilayah Distrik Saosapur bagian barat, dijumpai
urat kuarsa diantara lapisan batusabak memiliki arah N
1700E/600 ketebalan antara beberapa milimeter hingga 15
cm, berwarna putih lilin kekuningan, struktur masif setempat berongga urat kuarsa membentuk zona memanjang
sekitar 1,5 m urat kwarsa ini.
Temuan lain batuan mineralisasi dijumpai pula di Cabang
kiri Sungai Mega, Kampung Baun, Distrik Yembun pada elevasi 161 m di atas permukaan laut berupa batupasir, berwarna kelabu gelap, terkesikkan dipotong urat-urat kuarsa
halus mineralisasi pirit tersebar, kubik, oksidasi berada diantara lapisan batusabak.

5.3.2

Inventarisasi Mineral Logam Kabupaten Seram
Bagian Barat, Provinsi Maluku

Litologi daerah penyelidikan, geologinya meliputi secara
berurutan dimulai dari tua ke muda adalah sebagai berikut: satuan sekis, genes, amfibolit dan pualam, satuan filit,
batusabak dan gamping terpualamkan, satuan batusabak,
metagrewake, metakonglomerat, satuan perselingan batupasir, serpih dan lanau, satuan bt.gamping koral, kalsilutit
dan bt.gp.oolit, satuan pers. bt.gamping, bt.pasir, bt.lanau
dan lempung, satuan bt.gamping terumbu, satuan kong
lomerat, satuan batuan lava, tufa, breksi gunung api dan
aglomerat, satuan batuan dunit, serpentinit, harzburgit dan
gabro, satuan granit, satuan batuan tektonit dan satuan aluvium, yang berumur perem hingga holosen.
Secara regional, struktur berupa patahan turun, patahan
geser, patahan naik dan lipatan, ditemui jenis-jenis urat
kuarsa, tekstur batuan termineralisasi, ubahan dan tipe
mineralisasi. Jenis urat kuarsa berbentuk a) sigmoidal, b)
sejajar, c) tidak menerus dan d) saling berpotongan. Tekstur
yang teramati pada urat kuarsa adalah Banded colloform,
Blade-like dan breksiasi Serpentinisasi/asbestos, terbentuk
pada batuan ultrabasa (peridotit, gabro, dunit) yang ditemukan di daerah Kobar. Ubahan yang teramati pada batuan
yang umumnya terkena struktur adalah argilitisasi, serisitisasi, silisifikasi dan serpentinisasi. Tipe Mineralisasi adalah
hidrotermalisasi (mesotermal dan epitermal) pada batuan
sekis dan breksi serta lateritisasi pada batuan ultrabasa.
Selama kegiatan lapangan terkumpul conto-conto sebagai
berikut: 52 conto sedimen sungai, 30 conto konsentrat dulang. Jumlah conto batuan yang terkumpul dari lapangan
sebanyak 71 conto yang dikelompokkan untuk masing-masing analisis yaitu : 45 conto untuk analisis kimia, 16 conto
untuk analisis petrografi, 2 conto untuk analisis mineragrafi,
5 conto untuk analisis fluida inklusi serta 3 conto untuk
analisis PIMA.

Gambar 5.6 Singkapan Urat Kuarsa Pada Lapisan
Batusabak Saosapur.
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Adanya tektonik pada Kala Miosen disertai oleh sesar naik
menyebabkan batuan alas dan batuan kerak samudera
terangkat ke permukaan. Bersamaan dengan tektonik dan
struktur tersebut, naik juga larutan magmatik yang menyebabkan beberapa batuan termineralisasi antara lain

Bab 5 Mineral Logam

nikel yang bersumber dari batuan ultrabasa, logam mulia
dan logam dasar yang bersumber dari batuan malihan dan
breksi hidrotermal. Mineral-mineral logam yang teramati
dan umum dijumpai berdasarkan pengamatan hasil pendulangan adalah garnet, magnetit dan zirkon. Ubahan yang
teramati antara lain argilitisasi, serpentinisasi dan silisifikasi.
Potensi bahan galian yang cukup prospek untuk dikembangkan saat ini adalah nikel laterit di daerah Hoamoal
Depan dan Belakang sementara bahan galian logam lainnya seperti emas dan logam dasar termasuk nikel di tempat
lainnya masih perlu dikaji lebih rinci.

antan Timur = 145 m3 x 5,18 ton/m3= 751,1 Ton.
Bijih besi magnetit di desa Munjan telah habis di tambang,
akan tetapi masih menyisakan pertanyaan apakah bekas galian yang terendam air diduga masih menyisakan bijih besi.
Adanya indikasi minerali sulpida berupa pirit atau kalkopirit
yang terdapat pada batuan andesit terubah di sekitar kontak dengan batuan granitik di desa Munjan.

Gambar 5.8 Peta sebaran Prospek Mineral
Logam.

5.3.3 Prospeksi Mineral Logam di daerah perbatasan
Kabupaten Bengkayan, Provinsi Kalimantan
Barat

Gambar 5.7 Peta pencontoan batuan dan tekstur batuan termineralisasi.

5.3.2 Prospeksi Mineral Logam Kabupaten Anambas,
Provinsi Kepulauan Riau
Geologi daerah prospeksi terbagi menjadi Geologi Siantan
disusun oleh kelompok batuan bersifat basa–intermediate
terdiri dari diorit, andesit, gabbro, diabas dan basal yang setempat disisipi oleh radiolaria yang diterobos oleh kelompok batuan granitik. Geologi Jemaja disusun oleh kelompok
batuan sama halnya seperti litologi penyusun Pulau Siantan.
Geologi Matak disusun oleh tiga kelompok batuan, yaitu:
kelompok batuan bersifat basa–intermediate dan kelompok
batuan malihan yang keduanya diterobos oleh kelompok
batuan granitik dan Geologi Munjan disusun oleh kelompok batuan sama halnya seperti litologi penyusun Matak.
Hasil pengamatan keberadaan pirit diketemukan dalam
batuan andesit terubah dan hematit diketemukan dalan
konsentrat dulang sedangkan emas dan perak tidak diketemukan dalam semua pendulangan mineral berat yang
dilakukan. Diperoleh 28 conto sedimen sungai, 19 conto
konsentrat dulang, 15 conto batuan dan 8 conto bijih besi.
Ditemukan bijih besi di desa Langir, Kecamatan Siantan
Timur berupa bongkah-bongkah berdiameter 40 – 50 cm,
kerapatan sebaran 5 % pada area seluas kurang lebih 5.800
m2. Sedangkan bijih besi di desa Munjan, Kecamatan Siantan Selatan telah habis ditambang dan telah dipindahkan
ke stock file yang ada di pantai barat bagian selatan Pulau Mempuruk dan telah dikapalkan, sehingga sulit untuk
memprediksi berapa banyak bijih besi yang telah diproduksi
dari daerah ini. Dengan diameter bongkah yang ada apabila
diasumsikan kedalamannya sama dengan diameter permukaan (kedalaman 50 cm). maka dengan demikian potensi
bijih besi magnetit yang ada di Desa Langir, Kecamatan Si-

Daerah prospeksi disusun oleh batuan terobosan, batuan
gunung api, batuan sedimen dan endapan teras, adanya
ubahan yang terbentuk berupa argilitisasi, limonitisasi,
lateritisasi, silisifikasi, Sesar naik sekala kecil juga telah
terekam di Formasi Pedawan, dimana kontak dengan
Granodiorit Jagoi sebagian besar adalah tersesarkan, sesar
dengan arah timur-timur laut menunjukan secara setempat
arah struktur dominan. Hubungan struktur antara runtuhan
sedimen Mesojoik terlipat dan bancuh yang mengandung
ofiolit terhancurkan kuat dari Komplek Serabang Mesozoikum ke arah utara tidak jelas, sesar utama berarah timur
memisahkan keduanya.
Berdasarkan pengamatan lapangan, keterdapatan indikasi
endapan mineral logam diantaranya endapan bijih besi, endapan bauksit dan endapan logam mulia. Batubesinya telah
ditambang dan diproses dalam sekala kecil oleh masyarakat
Dayak yang telah lama memproduksi besi.
Selama kegiatan lapangan selain pemetaan geologi/ peng
amatan lapangan terkumpul conto-conto sebagai berikut:
48 conto batuan, 87 conto endapan sungai aktif, 87 conto
sari dulang/mineral berat diperoleh jumlah sebanyak 215
conto. Ditemukan sebaran bijih bauksit dalam batupasir
Kayan, hanya di bagian atas permukaan dengan tebal berkisar 5 - 20 cm. Mineral emas hanya ditambang secara efektif dan berhasil di Sambas/Siluas. Di bagian selatan daerah
prospeksi terdapat emas aluvial dan sedikit emas dalam

Gambar 5.9 bijih besi laterit dalam batupasir lokasi No. JB 13-053-R.
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urat, terdapat di dalam dan sekitar jalur lipatan batuan malihan kontak dengan Batuan Terobosan Sintang yang berasosiasi dengan mineralisasi.
Dari hasil penyelidikan dapat disimpukan bahwa terdapat dua jenis endapan emas yang ada di Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding berupa emas aluvial
dan primer. Endapan bijih besi terdapat dalam batupasir
Kayan yang mengalami limonitisasi menjadi bijih besi tipe
laterit dimana prosentase fragmen hematit mencapai sekitar 20%. Endapan bauksit teramati di punggungan menuju
Desa Sebujit, Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Si
ding dengan ketebalan 5 -20 cm hanya di permukaan, yang
dicirikan oleh konkresi mineral aluminium oksida, di lokasi
ini batuan dasar terdiri dari batupasir Kayan yang diduga
sebagai sumber endapan bauksit.

0,06 % Co, 0,29 % Ni, 23,19 % Fe dan 0,35 % Cr.
Hasil analisis kimia 2 contoh batuan unsur-unsur Ce, Dy, Eu,
Ho, La, Nd, Sm, Tb, Tm, Ydan Yb tidak menunjukkan nilai
(0) sedangkan unsur lain adalah 1 ppm La, 9 – 10 ppm Gd,
16 – 17 ppm Pr, 95 – 117 ppm Co, 2.168 s/d 3.560 ppm Ni,
4,19 – 4,68 % Fe dan 457 – 866 ppm Cr.

5.3.4 Prospeksi Mineral Logam Kabupaten Luwu
Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
Gambar 5.11 Mineral Garnerit Terlihat
Didalam rekahan batuan peridotit.

Gambar 5.10 Peta Geologi, Mineralisasi dan Ubahan, Daerah
Kecamatan Jagoi Babang dan Siding.

Lokasi prospeksi berada di luar kawasan hutan lindung dan
di luar area IUP eksplorasi/produksi. Batuan umumnya tersusun oleh batuan ultramafik, ditemukan ubahan berupa
serpentinisasi-asbestos dalam batuan lherzolit, harzburgit,
peridotit serta mineral garnerit berupa urat-urat mengisi
rekahan. Indikasi lateritisasi ditunjukkan adanya sebaran
butir-butit limonit (iron oxide cap) dipermukaan tanah laterit, menunjukkan adanya proses lateritisasi (nikel – besi laterit) di daerah ini. Batuan di daerah ini disusun oleh kelompok
batuan ultrabasa yang terdiri dari lherzolit, dunit, serpentinit dan kemungkinan juga harzburgit/ peridotit dan gabro.
Indikasi pemineralan dengan adanya mineral garnerit pada
rekahan didalam batuan peridotit yang hancur/fracturing.

Gambar 5.12 Peta sebaran potensi Nikel
Laterit.

Urut-urutan lapisan tanah laterit yang diperoleh dari pengeboran tangan menunjukkan kondisi lapangan yang berbeda
antara satu lokasi dengan lokasi lain, tergantung tingkat
kemiringannya. Khususnya bila dibandingkan antara lokasi
datar dengan lokasi lereng.
Potensi sumberdaya hipotetik lapisan tanah laterit sampai
dengan zona transisi di bagian atas zona saprolit mempunyai volume sebesar 45.208.800 m3 atau sekitar 67,8 juta
ton berkadar rata-rata 0,06 % Co; 0,29 % Ni; 23,19 % Fe,
0,35 % Cr. Kandungan Ni dari lubang bor tangan cenderung
meningkat ke arah kedalaman (saprolit) dan Fe mempunyai
kecenderungan menurun ke arah kedalaman.

Sebaran tanah laterit dikontrol kemiringan lereng, pembatasannya dilakukan secara digital diatas peta sesuai analisis Digital Elevation Model dari ASTGTM_S03E 120-121, luas
sebaran potensi terukur 14.490.000 m2. Ketebalan rata-rata
tanah laterit sampai zona transisi di atas zona saprolit 3,12
m, maka volume potensi sumber daya hipotetiknya sebesar 45.208.800 m3 atau sekitar 67,8 juta ton dengan asumsi
berat jenis sekitar 1,5 ton/m3 berkadar rata-rata 0,06 % Co;
0,29 % Ni; 23,19 % Fe, 0,35 % Cr.
Hasil analisis kimia unsur-unsur Co, Ni, Fe dan Cr terhadap
80 contoh tanah laterit dari 23 titik lokasi bor tangan menunjukkan kandungan 213 s/d 1.934 ppm Co, 1.038 s/d
5.568 ppm Ni, 10,84 s/d 47,11 % Fe dan 1.853 s/d 6.545
ppm Cr, dengan kadar rata-rata secara keseluruhan adalah
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Gambar 5.13 Urut-urutan Lapisan Tanah Laterit Bor ML 7
dan ML 8.
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5.3.5 Prospeksi Mineral Logam Daerah Ransiki,
Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua
Barat
Daerah prospeksi tersusun oleh batuan sedimen malihan,
batuan ultramafik, batuan vulkanik, batuan gunung api,
batuan terobosan dan endapan teras, Struktur geologi yang
berkembang adalah struktur lipatan dan sesar. Struktur lipatan berarah umum timur – barat, di beberapa wilayah
berarah baratlaut – tenggara. Sedangkan struktur sesar
memiliki arah hampir baratlaut, terutama di wilayah selatan
Prafi, Sidey, Warmare dan Masni dan yang berarah baratlaut
– tenggara terutama pada daerah Menyambaou, Cakubou,
Oransbari dan Ransiki.
Daerah prospeksi mencakup dua distrik dilakukan beberapa
pengamatan/penentuan lokasi yaitu lokasi Oransbari dan
Ransiki dengan kode conto RO13. Kegiatan yang dilakukan
meliputi pemetaan geologi dan pemercontoan. Pemercontoan dilakukan untuk semua jenis komoditi, untuk mineral
logam pemercontoan yang dilakukan yaitu pemercontoan
endapan sungai aktif 36 conto, pendulangan mineral berat
36 conto dan 43 conto batuan.
Pada umumnya di daerah prospek, batuan tertua telah me
ngalami pensesaran pada bidang-bidang sesar terisi oleh
mineral-mineral logam. Secara megaskopis keterdapat
an
urat di lokasi tidak mengandung mineral logam baik yang
langsung yang terlihat di singkapan atau batuan terapung.
Indikasi mineralisasi yang teramati di lapangan terdapat di
beberapa lokasi baik yang termasuk kedalam wilayah Distrik
Ransiki ataupun Oransbari, antara lain: Kode conto RO1304R Batuan vulkanik andesit warna abu termineralisasi
terlihat pirit, lokasi Sungai Warkandi-Ransiki, Kode conto
RO13-07F Batuan diorit warna abu termineralisasi terlihat pirit tersebar atau dalam urat-urat kecil, lokasi di anak
Sungai Muari, Kode conto RO13-10F Silifikasi berwarna
abu terlihat stockwork vein dengan pirit yang mengisi urat
tersebut, lokasi anak cabang Sungai Muari-Oransbari, Kode
conto RO13-16F Boulder andesit propilitik abu kehijauan,
terlihat pirit tersebar, lokasi di Sungai Waruser-Oransbari,
Kode conto RO13-18FB Batuan diorit warna abu keputihan
termineralisasi terlihat kalkopirit tersebar atau dalam uraturat kecil, lokasi di anak Sungai Mati-Ransiki, Kode conto
RO13-19F Batuan diorit warna abu keputihan termineralisasi terlihat kalkopirit tersebar atau dalam urat-urat kecil,
lokasi di anak Sungai Mati-Ransiki.

Gambar 5.14 Peta Geologi dan Mineralisasi Daerah Ransiki.

Keterdapatan mineralisasi berupa pirit dan kalkopirit dalam
bongkah batuan di Sungai Wilayah Ransiki dan Oransbari
terdapat banyak sekali endapan kecil-kecil sulfida dalam
Formasi Kemum. Batuan terobosan atau vulkanik termi
neralisasi yang berumur Miosen Akhir dan Pliosen dikontrol
oleh struktur sesar-sesar kecil yang yang pada umumnya
berarah baratlaut. Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
memiliki indikasi berupa mineral logam dasar, setelah dilakukan pengamatan lapangan di beberapa tempat ter
utama di Sungai Utama Masabui, Muari, dan Mati.

5.3.6 Prospeksi Mineral Logam di Kabupaten Timor
Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Singkapan batuan yang teramati adalah singkapan satuan
batu serpih-batu lanau-gamping, singkapan satuan kalkarenit-serpih-napal-grewaki, singkapan satuan batulanaurijang-serpih-kalsilutit, singkapan satuan kalsilutit-napalserpih-rijang, singkapan satuan kalsilutit-batugamping
oolotik-kalkarenit, singkapan satuan napal-batupasir-kong
lomerat, singkapan satuan batugamping koral, singkapan
satuan konglomerat dan singkapan satuan aluvium.
Pembuatan sumur uji dan parit uji dilakukan di Desa Noe
Fukan dan di Desa Noe Baki Pemilihan lokasi berdasarkan
tanda-tanda hadirnya mineral mangan pada singkapan
batuan serta adanya aktivitas penambangan oleh rakyat/
perusahaan. Pada sumur uji dan parit uji, ditemukan mine
ralisasi mangan. Jumlah conto yang terkumpul dari parit uji
sebanyak 5 conto dengan interval @ 2 m sementara dari
sumur uji adalah 3 conto, @ 1 m. Jumlah conto batuan yang
terkumpul dari lapangan sebanyak 29 conto terdiri dari: 15
conto untuk analisis kimia, 10 conto untuk analisis petrografi, 3 conto untuk analisis mineragrafi, 1 conto untuk analisis fluida inklusi.
Penyontoan dilakukan pada singkapan batuan atau batuan
apungan yang termineralisasi atau pada batuan segar, juga
dilakukan pengamatan mengenai jenis-jenis urat kuarsa,
tekstur batuan termineralisasi, ubahan dan tipe mineralisasi. Hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut: jenis urat
kuarsa dalam bentuk a) sigmoidal, b) sejajar, c) tidak menerus. Tekstur yang teramati pada urat kuarsa adalah Banded, colloform, vuggy dan breksiasi-oksidasi. Serpentinisasi
pada batuan ultrabasa (peridotit) ditemukan di daerah
Tobu, sedangkan ubahan pada batuan yang terkena struktur adalah argilitisasi, serisitisasi, silisifikasi dan serpentinisasi, sementara tipe mineralisasinya diperkiraan adalah
hidrotermalisasi (mesotermal dan epitermal) pada batuan
sekis dan breksi, serpentinisasi pada batuan ultrabasa serta
perlapisan dan nodul pada mangan. Struktur yang mempengaruhi pemineralan di Timor Tengah Selatan umumnya
patahan naik. Ubahan yang ditemukan adalah argilitisasi,
serisitisasi, kaolinitisasi dan besi oksida. Tekstur urat kuarsa
yang ditemukan pada sekis adalah, sigmoidal, colloform,
banded dan vuggy.
Singkapan di daerah Kp. Noefukam berupa perlapisan
yang terdiri atas selang-seling kalsilutit, kalkarenit dan
batugamping berwarna putih. Pada batuan mamperlihatkan perlapisan paralel yang baik dengan jurus dan kemiringan N275E/30 seperti yang teramati pada contoh TTS
13/17/R dengan koordinat 664704mE; 8904770mN. Dalam
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5.4.1 Eksplorasi Umum Mineral Logam, Kabupaten
Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

Gambar 5.15 Perselingan kalkarenit, kalsilutit dan batu gamping di Kp Nifuhan (Lokasi conto TTS 13/15-17/ R).

perselingan ini kadang-kadang teramati adanya lensa kecil/
konkresi mineral talc, berwarna putih, berbutir halus dan
sangat lunak. Sebagian batugamping berwarna kemerahan
yang diperkirakan mengandung rodhokrosit dan setempat
memperlihatkan lapisan tipis mangan yang mengisi pada
bidang.
Singkapan pada tebing Oe Buki, merupakan perselingan
dari batupasir, batusabak, serpih dan batulanau, dan pada
bagian atas ditutupi oleh batu lempung kelabu dan batu
lempung bersisik berwarna kemerahan. Diperkirakan dalam
komplek batuan ini telah mengalami pensesaran yang
kuat sehingga lapisan menunjukkan kemiringan yang tajam. Jurus dan kemiringan lapisan tersebut N25E/10. Pada
beberapa bagian lapisan batuan menunjukkan berwarna
kehitaman diduga mengandung mangan seperti yang teramati pada lokasi conto TTS 13/021/R dengan koordinat
654013mE; 8899618mN.

Geologi satuan batuan dari tua ke muda adalah sebagai
berikut Satuan Batugamping Berongga (PCkl), Satuan Filit
Serpihan (PCks), Satuan Batugamping Pasiran (TRtl), Satuan
Batusabak Serpihan (TRts), Satuan Konglomerat (Tob), Sa
tuan Batuan Serpih Napalan (Tos), Satuan Batuan Granit (g),
Satuan Batuan Diorit (d), Satuan Batupasir (Tmol), Satuan
Breksit Andesit (Qama), Satuan Tufa batuapung (Qpt) dan
Aluvium (Qal).
Kegiatan yang dilakukan meliputi pemetaan geologi dan
pemercontoan. Pemercontoan dilakukan untuk semua jenis
komoditi. Pemercontoan untuk mineral logam yaitu endap
an sungai aktif 35 conto, pendulangan mineral berat 35
conto, 30 conto batuan dan 8 conto tanah.
Keterdapatan endapan bijih besi di daerah ini merupakan
cebakan tipe skarn/metasomatik kontak. Lokasi cebakan
besi berupa perbukitan yang dijumpai adanya singkapan
bijih besi magnetit, oksida besi, singkapan bijih besi berwarna coklat kehitaman, magnetik, hematit, beberapa bagian mempunyai tekstur masif namun secara umum memperlihatkan tekstur spongy (berongga). Komposisi mineral
didominasi magnetik dan hanya sebagian kecil hematit
dengan tingkat kemagnitan sangat kuat (TD 13-17 R).

Dari hasil prospeksi dapat disimpulkan bahwa batuan yang
dominan terdapat di daerah Timor Tengah Selatan adalah
satuan lempung bersisik dan bongkah asing (Fm.Bobonaro)
yang merupakan tempat kedudukan cebakan mangan di
samping Satuan batulanau-rijang-serpih-kalsilutit (Fm.Nakfunu).
Struktur yang mempengaruhi pemineralan di Timor Tengah
Selatan umumnya patahan naik. Ubahan yang ditemukan
adalah argilitisasi, serisitisasi, kaolinitisasi dan besi oksida.
Tekstur urat kuarsa yang ditemukan pada sekis adalah, sigmoidal, colloform, banded dan vuggy.
Tipe mineralisasi yang berkembang adalah serpentinisasi,
perlapisan dan nodul. Prospek bahan galian yang terutama
adalah mangan berlapis/nodul disamping kemungkinan
adanya logam dasar dan logam mulia.

Gambar 5.16 Perlapisan batupasir, serpih,
batu sabak dan batu lanau diperkirakan
mengandung mangan di Oe Buki (Lokasi
conto TTS 13/ 021/R).
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Gambar 5.17 Singkapan bijih besi, magnetit pada
lokasi TD 13-17 R.

Terdapat dua jenis komoditi bahan galian yang ada di lokasi
ini yaitu Emas tipe plaser yang terdapat pada endapan aluvial, butiran emas terdapat dalam batuan yang terbentuk
bukan berasal dari proses hydrotermal, endapan ini biasa
nya terdapat pada batuan yang mengalami pengendapan
atau sedimentasi dimana butiran-butiran emas dan terdapat bersama-sama dengan butiran mineral atau batuan
lainnya. Komoditi lainnya adalah endapan bijih besi berupa
endapan bijih besi primer, terdapat di daerah Nagari Tiga
Koto, Kecamatan Rambatan, diperkirakan pembentukan bijih besinya sebagai proses kontak metasomatik oleh larutan
magma berkomposisi sedang sampai ultra basa yang naik
ke permukaan bereaksi dengan batu gamping membentuk
mineral skarn.

Bab 5 Mineral Logam

5.4.2 Eksplorasi Umum Mineral Logam mulia,
Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara
Barat
Kegiatan eksplorasi umum dilakukan di dua blok, yaitu Blok
I Olat Tanah Merah dan Blok II Santong Utara. Eksplorasi
dilakukan pada singkapan maupun boulder. Ubahan dan
mineralisasi terjadi pada batuan tuf, tuf pasiran dan andesit
lelehan atau lava. Ubahan yang terjadi pada batuan adalah
silisifikasi hingga argilik. Pada Blok I, urat kuarsa umumnya
berupa veinlet. Sedangkan pada Blok II urat kuarsa tunggal/single, urat kuarsa tersebut telah di usahakan oleh penduduk lokal diekstrak emasnya dengan cara menggunakan
teromol/gelundung dari tabung besi dan cairan air raksa,
dapat dilihat hasil foto butiran emas.

ngendapan emas akan menyesuaikan dengan temperatur
pengendapannya, ditandai dengan hadirnya urat kwarsa
masif yang terbentuk tidak banyak mengandung bijih emas
sedangkan urat fase sesudahnya combfracture, finelets atau
bentuk sugarry memiliki emas lebih banyak.
Dari hasil eksplorasi umum, disimpulkan bahwa secara
umum batuan yang tersingkap di daerah uji petik didominasi batuan vulkanik/gunung api tua (Tersier). Batuan yang
mengalami ubahan dan mineralisasi terjadi pada batuan
vulkanik/gunung api tua Tersier (tuf, lava andesit-basal) dan
di beberapa lokasi berindikasi endapan logam emas yang
ditambang oleh penduduk setempat. Indikasi mineralisasi
emas diduga pada urat kuarsa dengan tekstur vuggy, combfracture. Bijih emas (urat kuarsa utama) yang sudah ditambang masyarakat diperkirakan 800 ton. Tonase zona urat
tipis dan batuan samping yang tidak ditambang masyarakat
hingga kedalaman 10 m diperkirakan 150.000 ton.

5.4.3 Eksplorasi Umum Mangan, Kabupaten Gunung
Kidul, Provinsi DI Yogjakarta

Gambar 5.18 Foto Urat kuarsa lebar 80 cm
posisi N 55 E relative tegak lokasi Blok 2 Teluk
Santong Utara.

Gambar 5.19 Foto butiran emas hasil
pendulangan dari urat kuarsa dengan
tekstur Vuggy dan comb fracture,
lokasi di Blok Olat Tanah Merah.

Daerah mineralisasi ini telah ditutupi oleh batuan vulkanik
muda yang mengakibatkan sebagian besar batuan atau
daerah mineralisasi tertutup, begitu juga hadirnya daerah pedataran yang cukup lebar ditutupi endapan aluvium
mengakibatkan kelurusan zona mineralisasi tak dapat di
ikuti dengan baik. Kedudukan zona mineralisasi yang berpasangan memperlihatkan struktur daerah ini yang berarah
utara-selatan, maka struktur ini mengontrol arah utama
mineralisasi. Dengan data yang ada memperlihatkan daerah mineralisasi dan pengaruh batuan terubah sangat luas,
hal ini dapat dimengerti karena adanya intrusi batuan diorit
yang terbentuk dengan temperatur tinggi. Akibatnya pe

Penyelidikan dilakukan di empat blok, meliputi dua kecamatan, Ponjong dan Semin. Keempat blok tersebut yaitu
Blok Sambiredjo dan Blok Plarung, Blok Mbendung dan
Blok Kali Gayam. Indikasi mineralisasi berkaitan dengan endapan mangan, terjadi karena proses hidrotermal.
Pada Blok Sambiredjo dan Plarung yang berada di wilayah
Desa Sawahan, Kecamatan Ponjong, sekalipun keterdapatan mangan terjadi pada batuan yang sama namun memiliki kenampakan yang berbeda. Blok Plarung, mangan
terdapat sebagai urat yang memiliki arah tertentu dengan
arah jurus perlapisan N.45°E/90° dengan ketebalan 30 cm,
dimana batuan samping mengalami ubahan berupa silisifikasi. Ubahan tersebut tidak berkembang baik, menunjukkan warna kuning kotor, keras. Sementara pada Blok Sambiredjo, mineralisasi mangan terjadi cukup intensif, batuan
samping mengalami ubahan kuat juga dijumpai adanya
veinlet-veinlet mangan yang mengisi rekahan-rekahan ba
tuan samping.
Indikasi mangan pada Blok Mbendung, terdapat dalam ba
tuan tufa. Khusus pada wilayah Desa Redjosari, Kecamatan
Semin, indikasi mineralisasi hidrotermal terjadi pada batuan
tufa yang diperkirakan menyambung ke arah wilayah Kabupaten Wonogiri.
Hasil eksplorasi umum dapat disimpulkan bahwa, di Desa
Sawahan, Kecamatan Ponjong sebagian besar ditempati

Gambar 5.20 Foto kondisi endapan mangan
pada batuan tufa di daerah Mbendung.
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oleh satuan batugamping, sebagian batuan breksi vulkanik
dan tufa. Keterdapatan endapan mangan, umumnya pada
lingkungan batugamping di wilayah Sawahan, Ponjong. Sementara di wilayah Semin endapan mangan terdapat dalam
lingkungan batuan vulkanik (tufa dan breksi tufa). Mangan
terjadi dan terbentuk dengan cara mengisi rekahan dan replacement dalam batugamping sebagai mineral pirolusit.
Dan endapan mangan yang terdapat di Semin terbentuk
dalam batuan tufa. Mangan umumnya terbentuk dalam
bentuk nodul nodul khususnya di daerah Semin. Sedang
kan di Ponjong (Sambiredjo) mangan terbentuk dengan
cara replacement.
Untuk wilayah Sambiredjo, diasumsikan jika ketebalan ratarata 0,5 m luas adalah 45 Ha, maka sumberdaya hipotetik
adalah 1.068.750 ton bijih pirolusit. Untuk wilayah Plarung
jika diasumsikan bahwa luas wilayah prospek mangan di
daerah ini sekitar 5 Ha maka sumber daya hipotetiknya adalah sebesar 118.750 ton bijih jenis bijih pirolusit. Jadi untuk
wilayah Ponjong potensi mangan diperkirakan 1.187.500
ton.

rah kecoklatan. Tekstur yang dijumpai dapat berupa tekstur
pisolitik dan tekstur konkresi tabular berongga dan pipih
pejal.
Daerah Dusun Bubuy, Desa Munggu Gelombang Kecamatan Ketungau Tengah lokasi conto SS13-17C dengan luas
yang diperkirakan dari digitasi 236,8 Ha, ketebalan endapan
bauksit 3,0 m, berat jenis bauksit 1,6 g/cm3 kadar rata-rata
34,23% dan CF = 0,35. Sumberdaya bijih terunjuk sebesar
11.366.400 ton, tingkat kepercayaan 50%, dengan kadar
rata-rata 34,23%.
Sebaran bauksit di Bukit Abun, Desa Tabuk Hulu Kecamat
an Belitang Hulu, lokasi conto SS13-37C luas sebaran berdasarkan digitasi 387.500 m2 dengan tebal rata-rata 5,0 m,
berat jenis bauksit 1,6 g/cm3, CF= 0,6. Sumberdaya bijih
terunjuk 4.340.000 ton, tingkat kepercayaan 50% dengan
kadar rata-rata 41,93%.
Petunjuk keterdapatan REE (Rare Earth Element) atau Unsur Tanah Jarang bila melihat kandungan rata-rata dalam
conto endapan bauksit, hasilnya kurang signifikan, dimana
kadar rata-rata Ce 51.0 ppm, La 21.56 ppm, Pr 47.11 ppm,
Gd 13.67 ppm, Nd 12.78, Dy 1.00 ppm, Lu 1.44 ppm dan
Sm 3.00 ppm atau total 151,56 ppm (0,0152 %) dimana biasanya untuk REE bernilai ekonomis minimal kandungan
rata-rata Total REE sebesar 0,5%.
Potensi endapan bauksit di daerah penyelidikan secara kasat mata terdapat di beberapa tempat cukup tebal. Diantara
sebaran yang dapat diperkirakan dengan nilai kadar dari
laboratorium adalah berupa sumberdaya volumetrik yang
mempertimbangkan luas dan ketebalan.

Gambar 5.21 Peta geologi Dusun Gambar 5.22 Peta geologi Dusun
Sambiredjo.
Plarung.

5.4.4 Eksplorasi Umum Mineral Bauksit, Kabupaten
Sintang dan Kabupaten Sekadau, Provinsi
Kalimantan Barat
Struktur geologi di lapangan secara umum berupa sinklin
dan antiklin yang membentuk morfologi bukit bergelombang rendah (undulating). Sedangkan jejak-jejak struktur
tidak dapat diamati karena tertutup sedimentasi yang cukup
tebal. Beberapa tempat terdapat kelurusan-kelurusan tinggian yang memanjang berarah hampir timur-barat yaitu di
Bukit Panggilan, wilayah Kecamatan Ketungau Tengah.
Hasil eksplorasi ditemukan mineralisasi berupa intrusi batuan beku yang dapat djumpai yaitu Gunung Paung di Dusun
Tatay Desa Tanjung Sari Kecamatan Ketungau Tengah. Satuan batuan ini berupa batuan diabas berwarna abu-abu terdiri dari mineral mafik, kuarsa dan terdapat mineral logam.
Berkaitan dengan mineralisasi pada endapan bauksit adalah
berupa hasil proses oksidasi dalam batuan beku, metamorf
maupun sedimen yang kaya akan alumina berupa tanah
laterit yang umumnya berwarna kuning, merah atau me-
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Gambar 5.23 Peta Geologi Da
erah Kecamatan Belitang Hulu.

Gambar 5.24 Endapan Bauksit
Bertekstur Pisolitik Pada Bongkahan Endapan Bauksit Massif
Berwarna Kuning, Merah Kecoklatan.

Hasil eksplorasi umum di Kecamatan Ketungau Tengah,
rata-rata kandungan Al2O3 sebesar 18%, SiO2 reaktif 15%
dan Fe2O3 sebesar 31%. Sumberdaya bijih bauksit (raw ore)
terunjuk sebesar 11.366.400 ton, tingkat kepercayaan 50%,
dengan kadar rata-rata 34,23%. Sedangkan di Kecamatan
Belitang Hulu Rata-rata kandungan Al2O3 sebesar 31%, SiO2
reaktif 16% dan Fe2O3 sebesar 17%. Sumberdaya bijih bauksit (raw ore) terunjuk 4.340.000 ton, tingkat kepercayaan
50% dengan kadar rata-rata 41,93% dan keterdapatan REE
(Rare Earth Element) atau Unsur Tanah Jarang bila melihat
kandungan rata-rata dalam conto endapan bauksit kurang
signifikan, minimal kandungan rata-rata Total REE sebesar
0,5%.

Bab 5 Mineral Logam

5.4.5 Eksplorasi Umum Logam di Pulau Obi Kabupaten
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Lokasi penyelidikan di Dusun Tabuji Wilayah Pulau Obi.
Struktur geologi berupa sesar geser. Dijumpai gawir yang
curam di beberapa tempat lain, kemungkinan sebagai sesar
normal, juga adanya alur sungai yang tiba-tiba belok membentuk sudut 90o dan air terjun. Intrusi batuan beku yang
dapat djumpai yaitu satuan batuan diorit berwarna abu-abu
terdiri dari mineral mafik, kuarsa dan terdapat mineral pirit.
Diduga sebagai satuan batuan yang menyebabkan batuan
lainnya terubah akibat larutan hidrotermal yang dibawanya,
tetapi dalam satuan batuan dioritnya sendiri terbentuk tekstur stockwork berupa urat-urat kuarsa tipis.
Tracing float yang dilakukan untuk menyusuri ke arah hulu
sungai dimana batuan float tadi diketemukan, singkapan
batuan insitunya berhasil ditemukan sebagai induk dari
conto batuan tersebut. Dengan diketemukannya singkapan
batuan insitu sebagai induk bijih, maka dilakukan pembuat
an bukaan atau bentuk paritan untuk melihat dimensinya.
Lokasi singkapan bijih terletak di jalur aliran cabang anak
Sungai Tabuji yang keadaan airnya sudah kering. Sketsa sederhana disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 5.26 Boulder Batu- Gambar 5.27 Peta Geologi Dan Mineralan Termineralisasi Sebagai isasi Daerah Tabuji Kecamatan Obi.
Conto Batuan Float Yang
Mengandung Mineralisasi
Bornit, Kalkopirit, Malakhit,
Pirit.

5.4.6 Survei Polarisasi Terimbas (IP) Logam Daerah
Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parit
Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan
Provinsi Sumatera Barat
Survei dilakukan pada daerah pengukuran/pengamatan
IP seluas 1.000 m x 1.000 m = 1 km², yaitu terdiri dari 11
lintasan (Lintasan F – P) dengan arah baratdaya-timurlaut.
Panjang lintasan 1.000 m, interval titik ukur/amat 25 m dan
50 m, interval lintasan 100 m. Pengukuran dilakukan menggunakan konfigurasi Dipole-Dipole dengan interval 25 m
dan 50 m serta kedalaman dari n=1 hingga n=7.
Nilai chargeability tinggi > 20 mV/V yang diperkirakan sebagai daerah zona mineralisasi, hampir ditemui di semua
lintasan.

Gambar 5.25 Sketsa sederhana zona bijih dengan arah N240oE/80o,
sebagian besar tererosikan karena terletak persis di jalur aliran
sungainya.

Beberapa satuan batuan berupa satuan batuan diorit, tufa,
breksi gunungapi dan satuan batuan andesit, yang secara
regional dinisbikan sebagai Formasi Bacan. Keterdapatan
singkapan bijih logam di dalam satuan batuan tufa vulkanik
dengan jenis ubahan pada batuan induknya adalah silisifikasi. Diinterpretasikan singkapan bijih logam di daerah penyelidikan sebagai cebakan logam tipe cavity filling. Mine
ral-mineral logam yang dapat teramati dalam bijih tersebut
antara lain bornit, kalkopirit, malakhit, pirit dan oksida besi
lainnya.
Hasil eksplorasi umum dapat disimpulkan bahwa potensi
mineral logam yang masih berupa indikasi dapat dikembangkan di kemudian hari, cukup luas yaitu seluas batuan
gunungapi yang dipengaruhi intrusi diorit diduga sekitar 2
km x 2 km. Jika melihat indikasi yang ada di permukaan
setidaknya terdapat sebesar 15,12 ton bijih dengan kadar
35 ppm - 1930 ppm (0,193 %) Cu atau rata-rata 697 ppm
yang dapat dijadikan sebagai indikasi awal didalam mencari
potensi yang sebenarnya di bawah permukaan.

Mineral logam yang menjadi target adalah logam-logam
dasar berupa emas, perak, tembaga, pirit, atau mineral
sulfida lainnya. Daerah zona mineralisasi berada pada nilai
chargeability tinggi dan nilai tahanan jenis rendah hingga
tinggi. Nilai chargeability tinggi diperkirakan sebagai respon
batuan bawah permukaan yang telah termineralisasi mine
ral logam. Nilai anomali tahanan jenis rendah kemungkinan
mempunyai porositas yang tinggi dan bersifat permeable,
sedangkan nilai tahanan jenis tinggi diperkirakan sebagai
batuan metamorf dan batuan beku yang masih kompak.

Gambar 5.28 Nilai chargeability dan tahanan jenis
pada setiap lintasan.
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5.4.7 Survei Polarisasi Terimbas (IP) Logam Daerah
Sambirejo Gunung Kidul Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan peta sebaran nilai anomali tahanan jenis, diketahui nilai tahanan jenis rendah yang diduga merupakan
manifestasi dari mangan makin masif muncul di kedalam
an -20 m dari permukaan dengan semakin mengecilnya
luasan nilai tahanan jenis sedang dan nilai tahanan jenis
tinggi, namun hal ini mulai membalik pada kedalam -30 m
dari permukaan, dimana sedikit demi sedikit nilai tahanan
jenis tinggi mulai meluas lagi, dan semakin meluas pada
kedalaman -35 m dari permukaan.
Nilai tahanan jenis endapan mineral mangan yang sangat
rendah memberikan kontras yang cukup tinggi terhadap
nilai tahanan jenis gamping yang tinggi, mengakibatkan
spektrum nilai tahanan jenis rendah meluas di daerah penyelidikan, nilai tahanan jenis rendah ini mendominasi hampir di seluruh bagian daerah penyelidikan di sebelah timur
dan menjadi lebih masif seiring dengan meningkatnya kedalaman, sedangkan bagian barat sendiri didominasi oleh
batugamping dan tidak terlalu terakumulasi endapan ma
ngan di daerah tersebut.
Nilai chargeability endapan mineral mangan yang sangat
tinggi memberikan kontras yang cukup tinggi terhadap
nilai chargeability batugamping yang rendah, mengakibat-

Gambar 5.29 Peta Tahanan Jenis per Kedalaman.
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kan spektrum nilai tahanan jenis tinggi meluas. Nilai chargeability tinggi mendominasi hampir di seluruh bagian daerah
penyelidikan di sebelah timur dan menjadi lebih masif seiring dengan meningkatnya kedalaman, sedangkan bagian
barat sendiri didominasi oleh batugamping dan tidak terlalu terakumulasi endapan mangan di daerah tersebut. Berdasarkan peta sebaran nilai anomali chargeability diketahui
nilai chargeability tinggi yang diduga merupakan manifestasi dari mangan mulai muncul di kedalaman -15 m dari
permukaan dan semakin membesar mengikuti kedalaman.
Endapan mangan yang tersebar di daerah Sambirejo diduga berada di formasi Wonosari-Punung yang terdiri
dari batugamping napalan, batugamping konglomerat
dan batulanau. Endapan mangan yang prospektif berada
kurang lebih 10 –15 m di bawah permukaan tanah dengan
nilai chargeability diperkirakan diatas 40. Dengan penetrasi
alat yang kurang dalam (kurang lebih 31 m), perhitungan
cadangan dibatasi hingga kedalaman 35 m di bawah permukaan dengan asumsi nilai chargeability dari endapan
mangan diatas 100 m.V, dengan perhitungan sumber daya
mulai elevasi 308 mdpl hingga 452 mdpl. Berdasarkan perhitungan, volume cadangan mangan adalah 787.968 m3 dan
dengan menggunakan asumsi nilai densitas 5.08 gr/cm3 tonasenya sebesar 4.002.877 ton.

Gambar 5.30 Peta sebaran Vertikal Chargeability per kedalaman.
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BAB 6 Mineral Bukan Logam
6.1

Inventarisasi Mineral Bukan Logam di
Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten
Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara

Stratigrafi daerah Kabupaten Halmahera Utara berupa
Batuan Sedimen yang terdiri dari Formasi Weda (Tmpw),
Formasi Togawa (Qpt) dan Batugamping terumbu (Ql); Endapan Permukaan terdiri dari Aluvium (Qa/t); Batuan Gunungapi terdiri dari Formasi Bacan (Tomb), Formasi Kayasa
(Qpk), Tufa (Qht) dan Batuan Gunungapi Holosen (Qhva/b);
dan Batuan Beku terdiri dari Andesit (An).

Sedangkan stratigrafi daerah Kabupaten Halmahera Barat
berupa Batuan Sedimen yang terdiri dari Formasi Weda
(Tmpw) dan Formasi Togawa (Qpt); Endapan Permukaan
terdiri dari Aluvium (Qa/t); Batuan Gunungapi terdiri dari
Formasi Bacan (Tomb), Formasi Kayasa (Qpk), Tufa (Qht)
dan Batuan Gunungapi Holosen (Qhva/b).

A. Kabupaten Halmahera Utara
Potensi mineral bukan logam di Halmahera Utara berupa,
Basalt, Batugamping, Felspar, Perlit, Sirtu, Trass dengan
urain masing-masing sebagai berikut:

Tabel 6.1 Potensi mineral bukan logam kabupaten halmahera utara (Ton)
No

Lokasi

Komoditi

Sumber Daya
Hipotetik

Keterangan

Basal, berwarna hitam, berlubang-lubang, keras, tebal tersingkap
kurang lebih 8 m, vegetasi semak belukar, digunakan untuk
bangunan dengan harga Rp. 100.000,-/truk.
1

Desa Mamuya,
Kecamatan Galela

Basalt

80.241.920

SiO257.18 – 59.90%,Al2O3 16.61 – 18.00%, Fe2O3 8.32 – 8.75%, CaO
6.75 – 8.27%, MgO 1.54 – 1.84%, Na2O 0.14 – 3.11%, K2O 1.89 –
2.31%, TiO2 0.78 – 0.79%, MnO 0.16 – 0.18%, P2O5 0.29 – 0.31%,
SO3 0.03 – 0.08%, H2O- 0.07 – 0.69%, HD 0.17 – 0.48%. Dipanaskan
pada suhu 1.1000C mengembang hingga 1,3 – 1,5 kali, kegunaan
Rockwool umumnya digunakan untuk melindungi pipa, kapal,
rumah mobile, dan peralatan memasak domestik

Singkapan basal, berwarna hitam, vegetasi semak belukar dan
terjal, tebal tersingkap kurang lebih 8 m, diusahakan oleh penduduk
untuk bahan bangunan dengan harga Rp- 150.000,-/truk.

2

Desa Mede, Desa
Ruko dan Desa Luari,
Kecamatan Tobelo
Utara

Basalt

607.104.000

SiO256.42 – 60.07%,Al2O3 15.65 – 18.72%, Fe2O3 8.63 – 9.03%, CaO
5.96 – 8.72%, MgO 1.70 – 1.99%, Na2O 3.08 – 3.35%, K2O 1.06 –
2.39%, TiO2 0.66 – 0.87%, MnO 0.18 – 0.19%, P2O5 0.18 – 0.33%, SO3
0.01 – 0.08%, H2O- 0.10 – 0.31%, HD 0.18 – 0.23%. Dipanaskan pada
suhu 11000C mengembang hingga 1,3 kali.
kegunaan Rockwool umumnya digunakan untuk melindungi pipa,
kapal, rumah mobile, dan peralatan memasak domestik

Singkapan basal, berwarna hitam, kompak, keras, vegetasi semak
belukar, tebal tersingkap kurang lebih 6 m.

3

4

Desa Pume,
Kecamatan Galela
Timur

Desa Dowongimaiti,
Kecamatan Kao
Utara

Basalt

24.064.500

SiO259.60%,Al2O3 16.91%, Fe2O3 8.46%, CaO 6.87%, MgO 1.46%,
Na2O 3.11%, K2O 2.30%, TiO2 0.79%, MnO 0.17%, P2O5 0.30%, SO3
0.01%, H2O- 0.12%, HD 0.14%.
kegunaan Rockwool umumnya digunakan untuk melindungi pipa,
kapal, rumah mobile, dan peralatan memasak domestik

Batugamping

116.760.000

batugamping, berwarna putih, kompak, tebal tersingkap kurang
lebih 8m, vegetasi semak belukar dan terjal. CaO 51.71%, MgO
1.16%. Kegunaannya untuk bahan baku semen dan Precipitated
Calcium Carbonate (PCC)
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5

Desa Bori I,
Kecamatan Kao
Utara

6

Desa Bori II,
Kecamatan Kao
Utara

7

Desa Tahane, Kec.
Malifut

Batugamping

122.764.800

Batugamping

1.390.000

Felspar

51.385.600

batugamping, berwarna putih kecoklatan, keras, tebal tersingkap
kurang lebih 8 m, vegetasi semak belukar. CaO 51.71%, MgO 1.01%.
Kegunaannya untuk bahan baku semen dan Precipitated Calcium
Carbonate (PCC)

batugamping, berwarna putih kecoklatan, keras, tebal tersingkap
kurang lebih 5 m, vegetasi semak belukar. CaO 51.37%, MgO 1.16%
Kegunaannya untuk bahan baku semen dan Precipitated Calcium
Carbonate (PCC)
Na2O + K2O =3.31 + 4.84 =8.15%.
Kegunaanya Sebagai bahan pelebur/perekat dalam pembuatan
keramik
Perlit berwarna kelabu muda, keras, tebal tersingkap kurang lebih
10 m, vegetasi semak belukar dan agak terjal.

8

Tanjung Barnabas,
Desa Tomabaru,
Kecamatan Malifut

Perlit

39.960.000

SiO266.44%,Al2O3 14.99%, Fe2O3 5.20%, CaO 4.36%, MgO 0.97%,
Na2O 2.69%, K2O 2.79%, TiO2 0.48%, MnO 0.08%, P2O5 0.09%, SO3
0.03%, H2O- 1.07%, HD 1.91%.
Kegunaanya Sebagai bahan baku beton ringan, isolasi bangunan,
plesteran, isolator temperatur tinggi/rendah, bahan penggosok,
saringan/filter, bahan pembawa dan campuran makanan ternak

9

Sungai Mamuya,
Desa Mamuya,
Kecamatan Galela

Sirtu

3.000.000

10

Sungai Mede, Desa
Mede, Kecamatan
Galela Utara

Sirtu

3.350.000

11

Desa Balisosang,
Kec. Malifut

Sirtu

825.000

12

Desa Biang,
Kecamatan Kao

Trass

34.608.000

Pasir sungai, berwarna hitam, berbutir halus, terdapat di aliran
Sungai Mamuya, lebar sungai 20 m, vegetasi semak belukar dan
pohon kelapa, diusahakan untuk bahan bangunan dengan harga
Rp. 100.000,-/truk.

Pasir sungai, berwarna hitam, berbutir halus-sedang, terdapat di
aliran Sungai Mede, lebar sungai 20 m, vegetasi semak belukar dan
pohon kelapa, diusahakan untuk bahan bangunan dengan harga
Rp. 100.000,-/truk.
Sirtu yang merupakan campuran dari berbagai fragmen batuan, di
aliran Sungai balisosang, lebar sungai kurang lebih 6 m, vegetasi
semak belukar.
Tuf diperkirakan tras, berwarna coklat, berbutir halus, mudah
hancur, tebal tersingkap kurang lebih 7 m, vegetasi semak belukar
agak gundul
SiO266.04%,Al2O3 16.81%, Fe2O3 5.39%, SO3 0.04%, H2O- 2.36%, HD
7.96%.Kegunaannya Untuk bahan baku batako, industri semen,
campuran bahan bangunan dan semen alam.

Tuf diperkirakan tras, berwarna coklat, berbutir halus, mudah
hancur, tebal tersingkap kurang lebih 7 m, vegetasi semak belukar.
13

14
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Desa Kusu Lofra,
Kecamatan Kao

Desa Bukit Tinggi,
Kecamatan Malifut

Trass

191.919.000

SiO262.80 - 63.09%,Al2O3 17.10 - 17.95%, Fe2O3 5.01 – 5.44%, SO3
0.02 – 0.03%, H2O- 1.84 - 2.07%, HD 6.70 - 6.75%. Kegunaannya
Untuk bahan baku batako, industri semen, campuran bahan
bangunan dan semen alam.

Tuf diperkirakan tras berwarna coklat, berbutir halus, mudah
hancur-sedang, tebal tersingkap kurang lebih 6 m, vegetasi semak
belukar.
Trass
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SiO262.89%,Al2O3 21.48%, Fe2O3 2.99%, SO3 0.08%, H2O- 1.39%, HD
7.85%. Kegunaannya Untuk bahan baku batako, industri semen,
campuran bahan bangunan dan semen alam.
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B. Kabupaten Halmahera Barat
Potensi mineral bukan logam di Halmahera Barat berupa,
Andesit, Batuapung, Diatomea, Felspar, Kaolin, Oker, Perlit,
Trass, Sirtu dengan urain masing-masing sebagai berikut:

Berdasarkan hasil inventarisasi, di daerah Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat, dapat disimpulkan terdapat beberapa mineral bukan logam, yaitu:

Tabel 6.2 Potensi mineral bukan logam kabupaten halmahera barat (Ton)
No

1

2

Lokasi

Desa Bobonehena,
Kecamatan Jailolo

Desa Tataleka,
Kecamatan Jailolo

Komoditi

Sumber daya
Hipotetik

Andesit

19.170.000

Batuapung

15.281.980

Keterangan

Tersingkap pada bagian atas lava, berwarna abu-abu kehitaman,
berbutir halus, kompak, tebal tersingkap 5 m, sedangkan pada
bagian bawah pelapukan breksi, masa dasar warna merah,
diusahakan oleh penduduk sebagai bahan bangunan

Breksi batuapung, berwarna coklat kekuningan, ringan,
berongga, berukuran 3-10 cm, tebal tersingkap 10 m, banyaknya
batuapung sekitar 10%, vegetasi semak belukar.
SiO269.96%,Al2O3 13.54%, Fe2O3 3.66%, CaO 1.88%, MgO 0.75%,
Na2O 2.35%, K2O 2.97%, TiO2 0.51%, H2O- 0.60%, HD 4.17%
kegunaannya untuk pembuatan bahan konstruksi dan sektor
industri
Tuf batuapung (dominan) berwarna abu-abu, ringan, berongga,
berukuran 3 - 10 cm, banyaknya batuapung sekitar 40%,
vegetasi semak belukar. Tebal 15 m.

3

Desa Saria,
Kecamatan Jailolo

Batuapung

61.963.800

SiO266.98%,Al2O3 14.20%, Fe2O3 4.63%, CaO 2.85%, MgO 0.89%,
Na2O 1.71%, K2O 2.41%, TiO2 0.55%, H2O- 0.69%, HD 5.55%.
kegunaannya untuk pembuatan bahan konstruksi dan sektor
industri
Diatomea, di bagian atas berwarna kuning kecoklatan (krem),
berbutir halus, ringan, laminasi, sedangkan di bagian bawah
berwarna putih, vegetasi semak belukar..

4

Desa Domato, Kec.
Jailolo Selatan

5

Desa Tungteternate,
Kecamatan Ibu
Tengah

Diatomea

Felspar

97.808.800

15.540.000

SiO2 rata-rata 84.10 %, Al2O3 rata-rata 3.85 %, Fe2O3 rata-rata
1.67 %, CaO rata-rata 0.39 %, MgO rata-rata 1.01 %, K2O ratarata 0.04 %, P2O5 rata-rata 0.03 %, H2O- rata-rata 4.32 %, HD
rata-rata 8.78 %. mengandung mineral diatomite dan kaolinite.
kegunaannya sebagai bahan bangunan (bata ringan atau
wallboard), bahan isolator/peredam panas, bahan penyaring/
filter, bahan pemutih pada industri kertas, cat tembok ataupun
plamer/filler, bahan keramik dan bahan pengosok logam
Batuan asam yang diperkirakan Felspar berwarna putih,
kompak, disamping nya zona hancuran, tebal tersingkap kurang
lebih 10 m, vegetasi semak belukar.
Na2O + K2O =2.33 + 3.28 = 5.61%. bahan campuran bodi
stoneware.

6

7

Desa Hijra,
Kecamatan Jailolo
Selatan

Desa Hijra, Kec.
Jailolo Selatan

Felspar

1.786.686

Felspar berwarna kelabu muda, berbutir kasar, mudah hancur,
tebal tersingkap 2 m, terdapat zona ubahan, pada bagian bawah
kaolin warna putih berbutir halus, tebal tersingkap 2 m, mudah
hancur, vegetasi semak belukar.
Na2O + K2O =1.33 + 2.05 = 3.38%. bahan campuran bodi
stoneware

Kaolin

1.638.384

Merupakan zona ubahan pada batuan yang diperkirakan perlit,
berwarna kelabu muda, berbutir kasar, mudah hancur, tebal
tersingkap 2 m, terdapat, pada bagian bawah kaolin warna putih
berbutir halus, tebal tersingkap 2 m, mudah hancur, vegetasi
semak belukar..
SiO2 45.75 %, Al2O3 32.49 %, Fe2O3 4.79%, TiO2 1.09%, H2O 1.82%,
HD 15.67%. mengandung mineral kaolinite dan cristobalite.
bahan campuran bodi stoneware
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8

9

10

Desa Bangkit
Rahmat, Kecamatan
Jailolo Selatan

Desa Bobonehena,
Kecamatan Jailolo

Desa Braha,
Kecamatan Jailolo
Timur

Oker

Oker

Oker

10.974.990

20.874.000

50.101.100

Oker, berwarna coklat tua, berukuran butir lempung, mudah
hancur, tebal tersingkap 6 m, vegetasi semak belukar.
SiO244.15%,Al2O3 28.77%, Fe2O3 10.06%, TiO2 1.34%, H2O- 2.97%,
HD 15.53%.kegunaannya sebagai pada bahan pembuatan cat,
dapat pula untuk memberi warna pada ubin atau sebagai luluh
Oker, berwarna merah kecoklatan, berukuran butir lempung,
mudah hancur, tebal tersingkap 2 m, vegetasi semak belukar.
SiO254.12%,Al2O3 18.19%, Fe2O3 10.89%, TiO2 0.82%, H2O- 0.07%,
HD 0.15%.kegunaannya sebagai pada bahan pembuatan cat,
dapat pula untuk memberi warna pada ubin atau sebagai luluh
Oker, berwarna merah keabu-abuan, berukuran butir lempung,
mudah hancur, tebal tersingkap 4 m, terdapat bintik-bintik
berwarna putih abu-abu, vegetasi pohon cengkeh dan semak
belukar.
SiO245.52%,Al2O3 28.00%, Fe2O3 10.35%, TiO2 1.06%, H2O- 2.36%,
HD 14.25%.kegunaannya sebagai pada bahan pembuatan cat,
dapat pula untuk memberi warna pada ubin atau sebagai luluh
Tersingkap batuan membentuk Gunung (Gunung Batu/
Gamkonora)), pada bagian atas perlit berwarna kehitaman,
keras, kompak, bagian tengah perlit berwarna kelabu muda,
keras, sedangkan bagian bawah andesit, warna abu-abu, keras,

11

Desa Barru Kec. Ibu
Selatan

Perlit

173.250.000

SiO273.09%,Al2O3 13.71%, Fe2O3 2.56%, CaO 1.86%, MgO 0.62%,
Na2O 4.10%, K2O 3.04%, TiO2 0.34%, MnO 0.10%, P2O5 0.11%,
SO3 0.02%, H2O- 0.38%, HD 51%. Dipanaskan pada suhu 11000C
mengembang hingga 1,2 kali.
kegunaannya sebagai bahan baku beton ringan, isolasi
bangunan, plesteran, isolator temperatur tinggi/rendah, bahan
penggosok, saringan/filter, bahan pembawa (media) dan
campuran makanan ternak
Tersingkap pada bagian atas lava berwarna kelabu muda,
berbutir halus, keras, tebal tersingkap 20 m, pada bagian
bawah oker warna merah berukuran butir lempung, liat, tebal
tersingkap kurang lebih 6 m, areal sekitar semak belukar.

12

Desa Bangkit
Rahmat, Kec. Jailolo
Selatan

Perlit

36.305.100

SiO270.41%,Al2O3 15.42%, Fe2O3 2.91%, CaO 0.85%, MgO 0.26%,
Na2O 2.83%, K2O 4.78%, TiO2 0.44%, MnO 0.04%, P2O5 0.04%,
SO3 0.03%, H2O- 0.68%, HD 2.02%.
kegunaannya sebagai bahan baku beton ringan, isolasi
bangunan, plesteran, isolator temperatur tinggi/rendah, bahan
penggosok, saringan/filter, bahan pembawa (media) dan
campuran makanan ternak

13

14

15

58

Desa Domato,
Kecamatan Jailolo
Selatan

Desa Bukubualawa,
Kecamatan Jailolo

Desa Bukumatiti,
Kecamatan Jailolo

Trass

Trass

741.960

13.140.900

Tras, berwarna kuning kecoklatan, berbutir kasar,mudah
hancur,tebal tersingkap 5 m, terdapat fragmen batuapung
berukuran 2 - 5 cm, vegetasi semak belukar.

Tras, berwarna kuning kecoklatan, berbutir kasar,mudah
hancur,tebal tersingkap 5 m, vegetasi semak belukar.
SiO250.25%,Al2O3 26.11%, Fe2O3 8.66%, SO3 0.08%, H2O- 2.59%,
HD 12.72%. kegunaannya untuk bahan baku batako, industri
semen, campuran bahan bangunan dan semen alam

Tras, berwarna kuning kecoklatan, berbutir kasar,mudah
hancur,tebal tersingkap 10 m, vegetasi semak belukar.
Trass

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI 2013

7.118.220

SiO251.70%,Al2O3 26.71%, Fe2O3 7.83%, SO3 0.02%, H2O- 2.36%,
HD 11.12%.kegunaannya untuk bahan baku batako, industri
semen, campuran bahan bangunan dan semen alam
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16

Desa
Tabesang,
Kecamatan
Sahu
Timur

Sirtu

124.500.000

Sirtu darat, breksi polemik berwarna coklat yang merupakan
campuran dari berbagai fragmen batuan . vegetasi semak
belukar agak gundul, tebal tersingkap kurang lebih 15 m.Sudah
diusahakan untuk bahan bangunan oleh penduduk

17

Desa
Bukumatiti,
Kecamatan Jailolo

Sirtu

4.865.000

Sirtu darat, breksi polemik berwarna coklat yang merupakan
campuran dari berbagai fragmen batuan . vegetasi semak
belukar agak gundul, tebal tersingkap kurang lebih 10 m. Sudah
diusahakan untuk bahan bangunan oleh penduduk

Gambar 6.2 Peta keterdapatan potensi mineral bukan logam di Kabupaten
Halmahera Barat.
Gambar 6.1 Peta keterdapatan potensi mineral
bukan logam di Kabupaten Halmahera Utara.

Kabupaten Halmahera Utara terdapat mineral bukan logam
dengan sumber daya hipotetik yaitu: basalt (711.410.420
ton), batugamping (240.914.800 ton), felspar (51.385.600
ton),Perlit (39.960.000 ton), sirtu (7.175.000 ton), trass
(263.419.800 ton).
Di Kabupaten Halmahera Barat, terdapat mineral bukan logam dengan sumber daya hipotetik yaitu: andesit
(19.170.000 ton), batuapung (77.245.780 ton), diatomea
(97.808.800 ton), felspar (17.326.686 ton),kaolin, (1.638.384
ton), oker (81.950.090 ton), perlit (209.555.100 ton), trass
(21.001.080 ton), sirtu (129.365.000 ton).

6.2

Inventarisasi Mineral Bukan Logam di
Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten
Majene, Provinsi Sulawesi Barat

A. Kabupaten Polewali Mandar
Stratigrafi (dari Tua-Muda) terdiri dari Formasi Latimojong,
Batuan Terobosan, Batuan Gunung api Walimbong, Formasi
Loka batuan epiklastik gunung api, Formasi Mandar, Formasi Mapi, Napal Pambuang, Batugamping Terumbu dan
Endapan Aluvium. Dijumpai mineral Bukan logam berupa:
lempung, felspar, andesit, batugamping dangranit.

Tabel 6.3 Potensi sumberdaya mineral bukan logam di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
NO

DAERAH

KOMODITI

1.

Desa Kelapa Dua, Kec.
Anreapi

Lempung

2.

Desa Anreapi, Kec.
Anreapi

SUMBERDAYA
(ton)
37.100.000

KUALITAS
Bisa digunakan sebagai bahan baku bata tahan api
Felspar dari pelapukan granit, mengandung 67,69% SiO2; 17,32%
Al2O3; 3,11% Fe2O3; 4,26-5,58 % K2O; 0,01-1,20 % Na2O; 0,02% H2Odan hilang dibakar 2,84%

Felspar

115.750.000

Dari hasil analisis bakar diketahui sifat keramik bahan setelah dibakar
pada suhu 1.400ºC, menunjukkan sudah padat, massa gelas cukup
banyak, sedikit porous, warna bakar coklat tua. Kegunaan bahan
diarahkan untuk campuran bodi stoneware.
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3.

Desa Miring, Kec.
Binuang

Felspar

375.000

Felspar berupa tufa dasit, mengandung 70,39% SiO2; 15,80% Al2O3;
1,84% Fe2O3; 4,53 % K2O; 2,83 % Na2O; H2O- dan hilang dibakar 1,50%.
Dari hasil analisis bakar diketahui sifat keramik bahan setelah dibakar
pada suhu 1.400ºC, menunjukkan sudah melebur, massa gelas sangat
banyak, tidak porous, warna bakar coklat tua. Kegunaan bahan
diarahkan untuk campuran bodi stoneware.

4.

Desa Miring, Kec.
Binuang

Andesit

31.675.000

andesit, abu-abu kehitaman, keras, masiv, sebagian sudah mengalami
pelapukan, ditambang dan diolah menjadi split dengan stone crusher,
digunakan sebagai bahan pembuatan jalan dan kontruksi di sekitar
Polewali Mandar

Felspar

32.500.000

Pelapukan granit mengandung 64,05% SiO2; 15,57% Al2O3; 4,82%
Fe2O3; 3,74 % K2O; 1,97 % Na2O; 0,88% H2O- dan hilang dibakar
1,46%. Dari hasil analisis bakar diketahui sifat keramik bahan setelah
dibakar pada suhu 1.400ºC, menunjukkan sudah melebur merata,
massa gelas sangat banyak, tidak porous, warna bakar coklat tua.
Kegunaan bahan diarahkan untuk campuran bodi stoneware.

Lempung

6.250.000

merupakan hasil pelapukan dari granit, digunakan oleh penduduk
sebagai bahan pembuatan bata dengan harga jual 350 rupiah/buah,
bahan bakar berupa sekam padi

Felspar

26.750.000

Pelapukan granit mengandung 71,64% SiO2; 16,43% Al2O3; 1,69%
Fe2O3; 4,66 % K2O; 0,05 % Na2O; 1,94% H2O- dan hilang dibakar 3,76%.
Dari hasil analisis bakar diketahui sifat keramik bahan setelah dibakar
pada suhu 1400ºC, menunjukkan sudah melebur merata, massa gelas
cukup banyak, tapi masih sedikit porous, warna bakar coklat tua.
Kegunaan bahan diarahkan untuk campuran bodi stoneware.

Lempung

17.750.000

mengandung 63,31% SiO2; 20,36% Al2O3; 5,32% Fe2O3; 0,11% CaO;
<0,01% MgO; 0,84% H2O- dan hilang dibakar 4,75%

38.250.000

Felspar hasil ubahan satuan tuf dari Batuan Gunungapi Walimbong,
mengandung 70,52% SiO2; 13,86% Al2O3; 1,62% Fe2O3; 4,10 % K2O;
2,49 % Na2O; 1,34% H2O- dan hilang dibakar 3,87%. Dari hasil analisis
bakar diketahui sifat keramik bahan setelah dibakar pada suhu 1400ºC,
menunjukkan sudah padat, massa gelas cukup banyak tapi masih
sedikit porous, warna bakar coklat tua. Kegunaan bahan diarahkan
untuk campuran bodi stoneware.

5.

Desa Patapanua, Kec.
Matakali

6.

Desa Matakali, Kec.
Matakali

7.

DesaIndu
Makombang, Kec.
Matakali

8.

Desa Tapango, Kec.
Tapango

9.

Felspar

10.

Desa Jambumalea,
Kec. Tapango

Felspar

2.500.000

Felspar dari satuan tuf mengandung 70,10% SiO2; 14,56% Al2O3; 2,28%
Fe2O3; 2,48-4,46 % K2O; 1,04-1,81 % Na2O; 3,23% H2O- dan hilang
dibakar 4,73%. Dari hasil analisis bakar diketahui sifat keramik bahan
setelah dibakar pada suhu 1400ºC, menunjukkan sudah melebur
merata, massa gelas sangat banyak, tidak porous, warna bakar coklat
tua. Kegunaan bahan diarahkan untuk campuran bodi stoneware

11.

Desa Rapang, Kec.
Tapango

Andesit

2.500.000

andesit, warna abu-abu kehitaman, keras, kompak, masiv

12.

Desa Ihing dan Desa
Pulliwa, Kec. Bulo

Felspar

135.625.000

pelapukan granit mengandung 60,99% SiO2; 17,65% Al2O3; 5,36%
Fe2O3; 3,82-4,23 % K2O; 0,95-1,31 % Na2O; 2,52% H2O- dan hilang
dibakar 4,87%. Dari hasil analisis bakar diketahui sifat keramik bahan
setelah dibakar pada suhu 1400ºC, menunjukkan sudah melebur
merata, massa gelas cukup banyak, tapi masih sedikit porous, warna
bakar coklat tua. Kegunaan bahan diarahkan untuk campuran bodi
stoneware.

13.

Desa Kurma, Kec.
Mapili

Andesit

27.500.000

Lava andesit berwarna abu-abu kecoklatan, keras, terkekarkan,
dijumpai diusahakan oleh masyarakat

Batugamping

208.750.000

endapan batugamping terumbu digunakan sebagai tanah urug
dan bahan kontruksi bangunan.Berdasarkan hasil analisis kimia
mengandung 6,72% SiO2; 1,74% Al2O3; 0,82% Fe2O3; 53,96% CaO;
1,35% MgO; 0,39% H2O- dan hilang dibakar 34,23%, brightness =
70,40% dan whitness = 43,75%

Granit

13.250.000

Singkapan batuan granit, warna abu-abu kehitaman, keras, masiv,
kompak, pernah ditambang sebagai bahan bangunan

14.

15.
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Desa Rapang, Kec.
Tapango

Desa Bala, Kec.
Balanipa
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B. Kabupaten Majene
Stratigrafi daerah Kabupaten Majene (dari Tua-Muda) terdiri dari Batuan Gunungapi Walimbong, Batuan Gunung
api Adang, Formasi Mandar/Mamuju, Formasi Mapi, Napal Pambuang, Batugamping Terumbu dan Aluvial. Di Kabupaten Majene dijumpai mineral Bukan logam berupa
batugamping, Bentonit, Felspar, Zeolit.
Batugamping terumbu di Desa Tubo Selatan, Kec. Tubo,
tersingkap ditebing bukit pinggir jalan Di Kabupaten Majene dijumpai mineral Bukan logam berupa: batugamping,
bentonit, felspar, dan zeolit.
Gambar 6.3 Peta keterdapatan potensi mineral bukan logam
di Kabupaten Polewali Mandar.
Tabel 6.4 Potensi sumber daya Mineral Bukan Logam di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
NO

1.

2.

3.

DAERAH

Desa Tubo Selatan,
Kec. Tubo

Desa Kunda, Kec.
Banggae Timur

Desa Soreang Palipi,
Kec. Banggae

KOMODITI

Batugamping

Batugamping

Batugamping

SUMBERDAYA (ton)

KUALITAS

19.100.000

Batugamping terumbu, tersingkap ditebing bukit pinggir
jalan, warna putih kecoklatan, mengandung cangkang
terumbu koral dan kerang, berlubang, berbutir halus-kasar,
tidak berlapis, tebal tersingkap lebih dari 10 meter, telah
ditambang untuk tanah urug. Berdasarkan hasil analisis kimia
mengandung 4,58% SiO2; 2,39% Al2O3; 1,48% Fe2O3; 49,40%
CaO; 1,34% MgO; 1,44% H2O- dan hilang dibakar 40,55%

26.565.000

Batugamping terumbu berwarna krem kecoklatan, kurang
kompak, jejak koral, tufa berwarna abu-abu kecoklatan,
berbutir halus sampai kasar, ketinggian singkapan 3 m.
.Berdasarkan hasil analisis kimia mengandung 32,47% SiO2;
8,02% Al2O3; 2,62% Fe2O3; 32,33% CaO; 2,76% MgO; 1,75%
H2O- dan hilang dibakar 18,62%

18.270.000

batugamping terumbu, berwarna putih abu-abu kecoklatan,
kurang kompak, jejak koral. Ketebalan singkapan 10
m. Merupakan satu tubuh dengan batugamping lokasi
MJ.06, yang masuk wilayah Desa Bonde Utara, Kecamatan
Pambuang,.Berdasarkan hasil analisis kimia mengandung
1,84% SiO2; 0,77% Al2O3; 0,65% Fe2O3; 53,03% CaO; 1,31%
MgO; 0,39% H2O- dan hilang dibakar 42,27%

4.

Desa Tinambung,
Kec. Pambuang

Bentonit

1.740.000

berwarna abu-abu kehijauan, kilap lilin dan pelapukan
mengulit bawang. Berdasarkan hasil analisis kimia
mengandung 49,91% SiO2; 13,50% Al2O3; 4,98% Fe2O3; 8,67%
CaO; 2,67% MgO; 6,96% H2O- dan hilang dibakar 16,30%,
hasil analisis methilin blue mengandung 40 % monmorilonit

5.

Desa Pesuloang,
Kec. Pambuang

Felspar

1.940.000

Berdasarkan hasil analisis kimia mengandung 65,25% SiO2;
14,53% Al2O3; 3,34% Fe2O3; 4,70 % K2O; 1,36 % Na2O; 1,40%
H2O- dan hilang dibakar 4,03%

6.

Desa Bukit Samang,
Kec. Somba

3.450.000

Berdasarkan hasil analisis kimia mengandung 63,19% SiO2;
14,33% Al2O3; 4,36% Fe2O3; 3,04% CaO; 2,56% MgO; 3,58
H2O- dan hilang dibakar 6,86% 19,57 meq % ,mengandung
mineral anorthile, illite, montmorilonite dan mordenite

7.

Desa Ulai, Kec.
Uluanda

6.967.500

Berdasarkan hasil analisis kimia mengandung 53,88% SiO2;
14,30% Al2O3; 4,93% Fe2O3; 2,23% CaO; 2,64% MgO; 10,64%
H2O- dan hilang dibakar 18,19%. hasil analisis methilin blue
mengandung 40 % monmorilonit

163.750.000

batugamping kristalin, warna kecoklatan, keras, pejal,
menunjukkan perlapisan, arah jurus dan kemiringan N 290⁰
E/40⁰. Berdasarkan hasil analisis kimia mengandung 7,54%
SiO2; 2,77% Al2O3; 1,70% Fe2O3; 45,81% CaO; 1,93% MgO;
1,46% H2O- dan hilang dibakar 39,63%

8.

Desa Mekkata, Kec.
Malunda

Zeolit

Bentonit

Batugamping
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6.3

Prospeksi Endapan Zirkon Di Kabupaten
Sintang, Provinsi Kalimantan Barat

Stratigrafi daerah prospeksi (dari Tua – Muda) terdiri dari
Komplek Semitau (CTRs), Batuan Malihan Pinoh (PzTRp),
Batuan Gunungapi Menunuk (Klm), Tonalit Sepauk (Kls),
Batuan Gunungapi Betung (TRKb), Komplek Kapuas (JKlk),
Kelompok Selangkai (Kse), Formasi Kantu (Teka), Batupasir
Tutoop (Tetu), Formasi Ketungau (Teke), Batupasir Haloq
(Teh), Serpih Silat, Batupasir Dangkan, Formasi Ingar (tak
terbedakan) (Teu), Formasi Ingar (Tei), Batupasir Dangkan
(Ted), Serpih Silat (Tesi). Formasi Montalat (Teme), Formasi Payak (Teop), Formasi Tebidah (Tot), Batupasir Sekayam
(Tos), Batupasir Alat (Toa), Batuan Terobosan Sintang (Toms),
Rombakan Lereng (Qs), Endapan Aluvium Tertoreh (Qat),
Endapan Aluvium (Qa), Endapan Danau (Ql).
Gambar 6.4 Peta keterdapatan potensi mineral bukan
logam di Kabupaten Majene

Di Kabupaten Polewali Mandar dijumpai mineral Bukan logam dengan sumber daya hipotetik yaitu: lempung (61.100.000 ton), feldspar (351.750.000 ton), andesit
(61.675.000 ton), batugamping (208.750.000 ton), Granit
(13.250.000 ton). Sedangkan di KabupatenMajene dijumpai
mineral Bukan logam dengan sumber daya hipotetik yaitu:
batugamping (227.685.000 ton),Bentonit (8.707.500 ton),
felspar (1.940.000 ton),zeolit (3.450.000 ton).

Ditemukan mineral endapan pasir zirkon yang merupakan
hasil rombakan dari batuan asal pembawanya (granit), diendapkan dalam endapan aluvial purba Sungai Kapuas dan
Sungai Melawi yang terendapkan bersama-sama dengan
pasirkuarsa dan mineral berat lainnya (hematit, ilmenit, rutil, garnet dan magnetit). Sebaran endapan Zirkon terdapat
di beberapa lokasi (blok), Sumber daya hipotetik mineral
zirkon di daerah prospeksi adalah 3.943.097,5 ton.

Dari hasil analisis bakar, kegunaan feldspar dari satuan
tuf atau pelapukan granit di Kabupaten Polewali Mandar,
umumnya dapat digunakan sebagai untuk campuran bodi
stoneware. Kandungan K2O + Na2O rata feldspar dari sa
tuan tuf 5.856 %, dan K2O + Na2O rata feldspar dari pelapukan granit5.502 %. Penampakan benda uji dari campuran bahan lempung (PM.08) dan felspar (PM.09) dengan
komposisi (% berat) PM.08: PM.09 = 80 : 20, tidak terjadi
deformasi, susut bakar kecil, penyerapan air cukup. Di arahkan untuk ubin dekoratif jenis bodi earthenware/terracotta
pada suhu pembakaran 950ºC.

Gambar 6.5 Peta Sebaran Endapan Zirkon di Kabupaten Sintang.

Tabel 6.5 Hasil Analisis Kimia Pada Endapan Zirkon
Blok
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ZrO2 (%)

Ce (%)

Y (%)

Nd (%)

La (%)

Lokasi

Sintang

3,73 -19,49

0,1390 -0,1943

0,0094 -0,0119

0,0556 -0,0753

0,0798 -0,1133

Desa Baning dan Kel. Tanjung Puri,
Kecamatan Sintang

Sepauk

2,23 -8,13

0,16

0,01

0,06

0,09

Sinar Budi, Desa Kenyauk, Kecamatan
Sepauk

Kelam Permai

7,38 -13,85

0,31

0,016

0,13

0,179

Dusun Ujung Kulan, Desa Mandiri Jaya,
Kecamatan Kelam Permai

Ketungau Hilir

4,04 -10,58

0,019 -0,287

0,0008 -0,0166

0,1332 -0,3322

0,1808 - 0,4630

Desa Tanjung Baung, Kecamatan
Ketungau Hilir

Binjai

3,1543 -15,5635

0,3138 -0,7684

0,0195-0,0366

0,1332-0,3322

0,1808 - 0,4630

Sumban dan Desa Sei Daun, Kecamatan
Binjai

Dedai

8,2233 -13,3580

0,4313

0,0246

0,1782

0,2699

Sei Tapang, Kecamatan Dedai

Tempunak

7,4123 -10,8316

0,0515

0,0045

0,0188

0,0272

Desa Tempunak Kapuas, Kecamatan
Tempunak

Sei Tebelian

10,5432 -17,5877

0,2959

0,0217

0,1208

0,1767

Desa Ransi Dakan, Kecamatan Sei
Tebelian
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Batuan granit dijumpai di Desa Kebong dan Desa Ensaid
Panjang, Kec. Kelam Permai serta di daerah Empaci dan
sekitarnya, Kec. Dedai. Total sumberdaya hipotetik adalah
5.150.752.508 ton, dengan kandungan SiO2 68,55%; Al2O3
14,15%; Fe2O3 1,51%; Na2O 3,42%; K2O 2,50% dan hilang
dibakar 1,96%. Berdasarkan hasil analisa ICP mempunyai
kandungan ZrSiO4 6,2853%; ZrO2 4,2246% dan Zr 3,127%.

Dari hasil prospeksi dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Sintang, selain pasir zirkon dijumpai pula mineral
bukan logam dan batuan berupa: batuan granitik (granit),
pasirkuarsa dan lempung. Sumber daya hipotetik pasir zirkon 3.943.097,5 ton, berdasarkan hasil analisa kimia
major, ICP serta aktivasi neutron, kandungan unsur-unsur yang ada di dalam pasir zirkon daerah prospeksi belum memenuhi standar perdagangan seperti yang dipersyaratkan untuk pembuatan produk-produk yang berbasis pada zirkonium,sumberdaya hipotetik batuan granit
5.150.752.508 ton, digunakan sebagai bahan konstruksi,
baik sebagai batu belah maupun sebagai split, sumber
daya hipotetik pasir kuarsa 960.578.500 ton dipergunakan
sebagai bahan baku untuk pembuatan bata tahan api dan
bahan baku untuk pengecoran, dan sumber daya hipotetik lempung 16.000.000 ton, berdasarkan analisa bakar
kemungkinan cocok untuk bahan tahan api suhu rendah.

Keterdapatan Pasir kuarsa dijumpai di daerah yang sama
dengan keterdapatan endapan pasir zirkon, Total sumberdaya hipotetik pasir kuarsa di daerah prospeksi adalah
960.578.500 ton, mempunyai kandungan SiO2 86,56-96,52
%.
Lempung dijumpai di Desa Gurung dan Desa Kajang, Kec.
Sei Tebelian. Lempung residual di Desa Gurung berupa
lempung kaolinan, berwarna kemerahan sampai putih abuabu kemerahan, sedikit pasiran, luas sebaran 200 ha, tebal
rata-rata 1,5 m, sumberdaya hipotetik sebesar 3.000.000 m3
atau setara dengan 4.800.000 ton. Kandungan SiO2 64,82%68,68%; Al2O3 15,20%-16,23%; Fe2O3 2,52%-4,26%; Na2O
0,15%-0,26%; K2O 2,12%-2,22% dan hilang dibakar 9,05%9,45%. Dari hasil analisa ICP mengandung Ce 56 ppm-86
ppm; CeO2 69 ppm-106 ppm; Y 11 ppm-12 ppm; Y2O3 14
ppm-15 ppm; Nd 9 ppm-19 ppm; Nd2O3 10 ppm-22 ppm;
La 26 ppm-46 ppm; La2O3 30 ppm-54 ppm, kandungan ZrSiO4 342 ppm-589 ppm; ZrO2 230 ppm-396 ppm; Zr 170
ppm-293 ppm. Berdasarkan analisa bakar sifat-sifat keramik bahan setelah dibakar pada suhu 1.400°C menunjukkan
agak padat, sangat porous, warna bakar krem, cocok untuk
bahan tahan api suhu rendah.

6.4

Eksplorasi Umum Zeolit di Kabupaten Ende,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Endapan zeolit dijumpai pada satuan tufa Formasi Kiro dan
Formasi Nangapanda. Formasi Kiro tersusun oleh breksi polimik, selang seling batupasir tufaan dan tufa pasiran. Breksi, kelabu muda sampai kelabu tua, berkomponen batuan
beku bersusunan andesit, basal dan diabas terkloritkan,
menyudut hingga menyudut tanggung, berukuran 0,5 – 5
cm, terkloritkan dan terkalsitkan cukup kuat, perekat (masa
dasar) berupa tufa pasiran, berwarna kelabu muda – kelabu tua, padat, terkersikkan, dan pejal. Sisipan tuf diantara
batupasir berwarna coklat keputihan, tuf berwarna hijau
muda-tua, berbutir halus-agak kasar, laminasi, mempunyai
arah N55°E/20. Formasi Nangapanda tersusun dari batupasir, tuf, tufa pasiran, dan breksi. Endapan zeolit dijumpai
pada satuan ini, umumnya berupa tufa pasiran dan tuf yang
terubah, berbutir halus berwarna hijau muda-tua, berbutir
halus-kasar, kompak, pecahan konkoidal, bagian luar berwarna putih (oksidasi), merupakan sisipan diantara batupasir, mengalami gejala struktur berupa sesar.

Sedangkan lempung residual di Desa Kajang, luas sebaran
700 ha, tebal rata-rata 1 m, sumberdaya hipotetik sebesar
7.000.000 m3 atau setara dengan 11.200.000 ton, sehingga
total sumberdaya hipotetik lempung 16.000.000 ton. Dari
hasil analisa kimia mengandung SiO2 78,85%; Al2O3 9,67%;
Fe2O3 2,69%; Na2O 0,40%; K2O 0,99% dan hilang dibakar
5,04%. Analisa ICP mengandung Ce 9 ppm; CeO2 11 ppm;
Y 3 ppm; Y2O3 4 ppm; La 7 ppm; La2O3 8 ppm, kandungan
ZrSiO4 408 ppm; ZrO2 274 ppm; Zr 203 ppm. Lempung di
lokasi tersebut saat ini belum diusahakan.

A. Daerah Kamubheka, Maukaro
Endapan zeolit dijumpai dalam 2 blok sebaran, Karakteristik
masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.6 Karakteristik dan Hasil Analisis Kimia Endapan Zeolit Daerah Kamubheka, Maukaro
Tebal

Luas

Sumberdaya

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K 2O

H 2O

KTK/

(m)

(Ha)

Tereka (Ton)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

CEC(meq %)

I

10

80.000

20.000.000

80.129

8.24

1.25

1.01

1.11

3.80

4.58

139,76

II

10

640.000

14.464.000

67.01 -67.45

10.65 -10.83

2.06 -2.25

3.44 -3.53

0.97 -1.26

2.59 -2.95

4.76

140,03

Blok
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Dari hasil bakar kegunaan diarahkan: Blok I untuk bahan tunggal atau campuran bodi porselen atau bahan tahan api suhu
rendah. Blok II untuk bahan campuran bodi stoneware porselen.

B. Daerah Nggemo, Maukaro
Endapan zeolit dijumpai dalam 3 blok sebaran, Karakteristik masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 6.7 Karakteristik dan Hasil Analisis Kimia Endapan Zeolit Daerah Nggemo, Maukaro

Blok

Tebal
(m)

Luas
(m2)

Sumberdaya

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K 2O

H2O

KTK/

Tereka (Ton)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

CEC (meq %)

I

7

4600

210.693

64.01 -72.98

8.94 -14.85

1.80 -4.75

1.37 -2.68

1.36 -2.57

1.21 -3.33

2.28 -5.08

92,38 - 216,61

II

7

12.700

204.470

61.57-64.67

10.32-12.26

3.30-4.79

3.31-3.82

1.40-2.21

0.39-1.61

5.25-6.51

142,10 – 187,11

III

50

80.000

9.680.000

66.32-71.26

11.61-12.40

2.01-2.51

2.28-2.60

1.86-2.32

2.08-2.40

2.82-6.19

126,29 – 157,12

Dari hasil bakar kegunaan diarahkan: Blok I untuk bahan
tunggal bodi stoneware suhu 1150 – 12000C. Blok II untuk
bahan tunggal bodi eartenware suhu < 11000C. Blok III untuk bahan campuran bodi stoneware atau bahan tahan api
suhu rendah (< 1400 0C).

C. Daerah Nangapenda

5 blok sebaran yaitu Blok I di daerah Nangaboa, Desa Ondorea Barat, Blok II di daerah Zyawasa, Desa Ondorea, Blok
III di Wolo Tenggaropi, Kampung Penggajawa, Desa Ngorea,
Blok IV di Kampung Penggajawa, Desa Ngorea, Blok V di
Desa Ondorea Barat dengan karakteristik masing-masing
dapat diuraikan sebagai berikut:

Endapan zeolit di Kecamatan Nangapenda dijumpai dalam
Tabel 6.8 Karakteristik dan Hasil Analisis Kimia Endapan Zeolit Daerah Nangapenda
Blok

Tebal
(m)

Luas (m2)

Sumberdaya

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

H2O

KTK/

Tereka (Ton)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

CEC (meq %)

I

20

720.000

34.272.000

40.72-70.17

5.93-10.47

1.82-3.82

2.19-22.39

1.46-2.16

1.96-2.57

4.36-5.65

133.51 - 176.51

II

25

900.000

52.875.000

66.11-69.00

10.26-12.21

1.52-2.58

2.23-2.83

1.19-2.03

2.26-4.30

2.37-5.49

148.36 - 183.27

III

10

130.000

2.899.000

60.19-66.51

9.79-11.42

1.55-4.75

1.63-3.75

1.65-2.66

1.30-3.59

4.86-8.78

155.19 - 205.22

IV

10

50.000

1.130.000

53.03-67.65

7.72-12.08

1.23-7.30

2.27-4.26

1.02-4.17

1.48-2.31

4.46-5.98

151.38 - 192.02

V

10

900.000

21.600.000

37.76-56.39

7.50-9.44

2. 60-3.02

9.69-26.76

1.51-2.23

0.92-1.08

2.74-4.70

116.41 - 157.33

Gambar 6.6 Peta sebaran endapan zeolit
Daerah Kamubheka, Maukaro.
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Gambar 6.7 Peta sebaran endapan zeolit
Daerah Nggemo, Maukaro.

Gambar 6.8 Peta sebaran endapan
zeolit Daerah Nangapada.

Bab 6 Mineral Bukan Logam

Dari hasil eksplorasi dapat disimpulkan bahwa endapan
zeolit di Desa Kamubheka, Kecamatan Maukaro, di blok
I harga KTKnya rendah dibandingkan nilai rata-rata KTK
Tasikmalaya, yang telah banyak digunakan dalam industri.
Dapat diarahkan untuk bahan campuran bodi stoneware
suhu 1.150– 1.2000C, atau bahan campuran bahan tahan
api suhu rendah. Sedangkan untuk Blok II dari nilai KTKnya
dapat digunakan untuk industri dan sebagai bahan campuran bodi stoneware porselen. Endapan zeolit di Desa
Nggemo, Kecamatan Maukaro, di blok I dari nilai KTKnya
dapat digunakan untuk industri dan sebagai bahan tunggal
bodi eartenware suhu < 11000C sampai bahan tunggal bodi
stoneware suhu 1.150 – 1.2000C. Blok II dari nilai KTKnya
dapat digunakan untuk industri dan sebagai bahan tunggal
bodi earthenware suhu < 1.1000C. Sedangkan untuk Blok
III dari nilai KTKnya dapat digunakan untuk industri dan sebagai bahan campuran bodi stoneware atau bahan tahan
api suhu rendah (< 1.400 0C). Endapan zeolit di Nangapada
dan sekitarnya, Kecamatan Nangapada, di blok I dari nilai

KTKnya dapat digunakan untuk industri dan sebagai bahan
tunggal bodi earthenware suhu < 1.1000C sampai bahan
tunggal bodi stoneware suhu 1.150 – 1.2000C. Sedangkan
untuk Blok II, Blok III. Blok V dan Blok V dari nilai KTKnya
dapat digunakan untuk industri.

6.5

Eksplorasi Umum Endapan Feldspar
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

di

Stratigrafi daerah Kabupaten Bungo (dari Tua – Muda) terdiri dari:Satuan Batuan Volkanik Formasi Pelepat (Pp), Satuan
Granit (Jgr), Satuan Sienit (Jsy), Satuan Andesit (PTab), Sa
tuan Konglomerat Formasi Sinamar (Tos), Satuan Batupasir
Formasi Rantauikil (Tmr), Satuan Batulempung Formasi Gumai (Tmg), Satuan Batulempung Formasi Airbenakat (Tma),
Satuan Batulempung Formasi Muara Enim (Tmpm), Satuan
Batuan Tuf Formasi Kasai (QTk) dan Satuan Batuan Volkanik
Formasi Bukitpunjung (Qpb). Endapan felspar berupa sabastone ini dijumpai tersebar di 9 (sembilan) blok daerah,
yaitu:

Tabel 6.9 Keterdapatan Felspar di Kabupaten Bungo

Luas
(Ha)

Tebal
(m)

Sumber daya
Tereka (ton)

No

Lokasi

Keterangan

1

Rantel dan sekitarnya,
Desa Rantauasam,
Kecamatan Pelepat

75

5

9.375.000

Felspar dijumpai berupa sabastone (hasil
pelapukan granit), berwarna merah kecoklatan,
berbutir kasar.

2

Daerah Lubuktelau dan
sekitarnya, Kecamatan
Pelepat

105

5

13.125.000

Berupa sabastone, berwarna coklat kemerahan,
berbutir kasar

3

Daerah Dusun Baru dan
sekitarnya, Kecamatan
Pelepat

325

5

40.625.000

Berupa sabastone, berwarna coklat , berbutir
halus, mudah hancur

4

Daerah Belukarpanjang
dan sekitarnya,
Kecamatan Pelepat,

110

7

19.250.000

Berupa sabastone, berwarna abu-abu kecoklatan,
berbutir halus, mudah hancur.

5

Daerah Rantau Duku dan
sekitarnya, Kecamatan
Rantaupandan

2.300

10

575.000.000

6

Daerah Rantau Pandan
dan sekitarnya,
Kecamatan Rantau
Pandan

160

5

20.000.000

Berupa sabastone, berwarna coklat, berbutir
kasar

7

Daerah Lubuk Kayuaro
dan Muara Buat,
Kecamatan Bathin III Ulu

580

5

72.500.000

Berupa sabastone, berwarna coklat kemerahan,
berbutir sedang

8

Daerah Bukit Kemang dan
Renajelemu, Kecamatan
Tanah Tumbuh

295

5

36.875.000

Berupa sabastone, berwarna merah kecoklatan ,
berbutir kasar

9

Daerah Peninjau dan
sekitarnya, Kecamatan
Bathin II Pelayang

550

5

68.750.000

Berupa sabastone, berwarna coklat kemerahan,
berbutir sedang.

Berupa sabastone, berwarna coklat kemerahan,
berbutir kasar
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Hasil eksplorasi umum endapan felspar Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi endapan felspar dijumpai berupa sabastone
(pelapukan batuan granit), terdapat tersebar di sembilan
lokasi dengan luas sebaran sekitar 4.500 Ha dan sumber
daya tereka sebesar sekitar 850.000.000 ton, luas endap
an lempung sekitar 820 Ha dengan jumlah sumber daya
tereka sekitar 93.250.000 ton. Lempung digunakan secara
luas sebagai bahan baku pembuatan keramik dan gerabah.
Beberapa lokasi telah mulai diusahakan oleh penduduk setempat sebagai bahan baku pembuatan bata merah. Penggunaan lempung bersama-sama dengan sabastone dari
daerah sekitarnya dengan komposisi tertentu diharapkan
dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bodi
keramik.

Dari sembilan blok lokasi keterdapatan endapan felspar di
daerah Kabupaten Bungo ini, total luas endapan secara keseluruhan sekitar 4.500 Ha dengan total sumber daya tereka sekitar 850.000.000 ton.
Pada Formasi Muaraenim dan Formasi Airbenakat dijumpai
lempung sedimen yang terbentuk dari proses sedimentasi
hasil rombakan batuan yang lebih tua. Pada umumnya lempung berwarna kuning kecoklatan, plastis, dan berbutir halus hingga sedang. Lempung sedimen dijumpai di daerah:
Luas endapan lempung di ketiga lokasi tersebut yakni
sekitar 820 Ha dengan jumlah sumber daya tereka sekitar
93.250.000 ton.

Tabel 6.10 Potensi endapan lempung di Kabupaten Bungo (ton)
No

Lokasi

Luas
(Ha)

Tebal (m)

Sumber daya
Tereka (ton)

Keterangan

1

Dusun Benit, Kelurahan
Sungai Mengkuang,
Kecamatan Rimbo Tengah

185

3

13.875.000

Lempung berwarna kuning kecoklatan, plastis, dan
berbutir halus hingga sedang.
Sebagian lempung ini sudah diusahakan oleh
penduduk setempat sebagai bahan baku untuk
pembuatan bata merah

2

Dusun Tebat, Kecamatan
Muko-Muko Bathin VI

325

5

40.625.000

Lempung berwarna kuning kecoklatan, plastis, dan
berbutir halus hingga sedang

38.750.000

Lempung berwarna kuning kecoklatan, plastis, dan
berbutir halus hingga sedang.
Sebagian lempung ini sudah diusahakan oleh
penduduk setempat sebagai bahan baku untuk
pembuatan bata merah

3

Dusun
Air
Gemuruh,
Kecamatan Bathin III

310

5

Gambar 6.9 Peta geologi dan sebaran flespar di Kecamatan
Pelepat, Kabupaten Bungo.

Gambar 6.10 Peta geologi dan sebaran flespar di Kecamatan
Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo.
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BAB 7 Konservasi Sumber Daya Geologi
7.1

Penelitian Mineral Lain dan Mineral Ikutan
di Wilayah Pertambangan Kabupaten Barito
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Bahan galian batubara terdapat hampir di seluruh wilayah
kabupaten Barito, tersebar di beberapa kecamatan, Izin
Usaha Pertambangan (IUP) berjumlah 109 berupa IUP eks
plorasi dan IUP operasi produksi. Untuk mengetahui jenis
dan kualitas dari mineral lain/bahan galian lain dan mineral
ikutan di daerah penelitian telah dilakukan pemercontoan
sebanyak 56 conto batuan.

Potensi Batulempung terletak di antara lapisan batubara,
baik sebagai overburden maupun interburden. Potensinya
sangat berlimpah yang selama ini hanya dimanfaatkan
sebagai tanah timbunan seperti halnya bitumen. Secara
umum endapan batulempung berwarna abu-kecoklatan
hingga kemerahan, plastis, setempat terdapat bintik-bintik
putih keabuan, berlapis baik dengan tebal bervariasi antara
1 - 5 m, sedangkan bagian bawahnya endapan batupasir
lempungan, berwarna coklat kekuningan, berbutir halussedang, sebagian besar terdiri dari pasir kuarsa, plastis, berlapis baik, memperlihatkan struktur laminasi, di beberapa
tempat disisipi batulanau, tebal lapisan 1 - 2 m. Jurus dan
kemiringan lapisan N190ºE/9º-18º.
Hasil analisis major element dari lempung mengandung
rata-rata SiO2 61,68%, Al2O3 21,63%, Fe2O3 9,26%, CaO 0,1%,
MgO 0,13%, Na2O 0%, K2O 0,54%, MnO 0,04%, H2O 1,41%,
HD 5,83%. Batulempung dengan kadar Al2O3 > 20%, dapat
bernilai ekonomis sebagai bahan baku aluminium.

Gambar 7.1 Peta lokasi pengambilan conto batuan.

Bahan galian lain dan mineral ikutan yang terdapat di daerah penelitian yang masuk dalam wilayah pertambangan
batubara yaitu bitumen padat, batulempung, batugamping,
dan pasir kuarsa.
Endapan bitumen padat terdapat pada Formasi Tanjung
dan Formasi Warukin sebagai batuan pengapit di antara
lapisan batubara berupa serpih baik sebagai over burden
maupun inter burden dengan ketebalan 1-3 m, sedangkan
pada formasi yang berumur muda yaitu pada Formasi Berai
dan Formasi Warukin dengan ketebalan relatif tipis. Untuk
mengetahui kualitas bitumen padat yang terdapat pada
setiap formasi yang berbeda, maka dilakukan penyontoan
bitumen padat pada Formasi Tanjung yang berumur Eosen,
Formasi Montalat (Oligosen), Formasi Berai (Miosen), dan
Formasi Warukin yang berumur lebih muda. Hasil analisis
retort kandungan minyak pada bitumen padat 5 - 30 liter/
ton. Pada umumnya perhitungan sumber daya dilakukan
untuk kandungan minyak > 50 liter/ton.

Potensi batugamping berupa batugamping terumbu dan
batugamping klastik, diperkirakan berasal dari Formasi
Berai. Keberadaannya hanya terbatas di beberapa lokasi
antara lain di sekitar Desa Ampari, Kecamatan Awang, Desa
Siderejo, Kecamatan Tanjung dan di Desa Netapin, Kecamat
an Dusun Tengah, telah di tambang di Desa Ampari dan
di wilayah PT. Tanjung Bartim Kurnia di Desa Netapin, oleh
masyarakat setempat digunakan untuk bahan pengeras
jalan dan pondasi rumah. Hasil analisis kimia diperoleh
nilai rata-rata SiO2 1,76%, Al2O3 12,02%, Fe2O3 0,49%, CaO
51,88%, MgO 1,94%, NaO 0%, K2O 0,03%, MnO 0,07%, H2O
0,28%, HD 43,10%. Potensi batugamping ini cocok sebagai
bahan baku industri semen.
Potensi pasir kuarsa terdapat di Desa Jangkang. Secara
megaskopik berwarna putih keabuan, berbutir halus, bersifat lepas, sedangkan bagian atas berupa batupasir lempungan, berwarna kuning kemerahan hingga coklat ke
merahan, tersusun oleh kuarsa sedikit mika, berbutir kasar
hingga sangat kasar, menyudut tanggung dan membundar
tanggung, terekat oleh lempung setempat diselimuti oksida
besi, agak padat hingga mudah lepas, dengan ketebalan
antara 2 – 4 m, dengan sebaran pasir kuarsa ± 10 Ha.
Endapan pasir kuarsa juga terletak di Desa Pulau Patai, Kecamatan Dusun Timur. Berwarna putih keabuan, berbutir
halus-kasar, bersifat lepas, penyebarannya cukup luas ±
200 Ha, ketebalan antara 1 – 2 m. Saat ini penggunaannya
hanya untuk bangunan dan pembuatan batako secara terbatas, padahal nilai keekonomian pasir kuarsa cukup tinggi,
disamping akses mudah dijangkau, sebarannya luas di permukaan tanah sehingga layak diusahakan untuk meningkatkan nilai tambah.

Gambar 7.2 Endapan bitumen, abu
kehitaman di Lokasi Tambang PIT 2 PT.
Senamas Energindo Mineral.

Hasil analisis kimia diperoleh nilai rata-rata SiO2 93,93%,
Al2O3 2,52%, Fe2O3 0,89%, CaO 0,08%, MgO 1,32%, NaO 0%,
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K2O 0,10%, MnO 0,02%, H2O 1,57%, HD 0,49%. Berdasarkan nilai standar dari SNI ASTM No. 12, ASTM 03, ASTM C
23T dan peraturan Bina Marga No. 01/ST/BM/1972, pasir
di daerah ini hanya bisa dipakai sebagai bahan campuran
beton dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan
kaca Indoflot (Sudrajat dkk, 1997)
Hasil penellitian dapat disimpulkan Batulempung ketebalan
bervariasi antara 1 - 5 m, kadar Al2O3 > 20%, dapat bernilai
ekonomis sebagai bahan baku aluminium. Batugamping
telah di tambang dan digunakan untuk bahan pengeras
jalan dan pondasi rumah, berdasarkan hasil analisis kimia
cocok digunakan sebagai bahan baku industri semen. Endapan pasir kuarsa penyebarannya ± 200 Ha, ketebalan
antara 1 – 2 m, saat ini hanya digunakan untuk bangunan
dan pembuatan batako secara terbatas, padahal nilai ke
ekonomian pasir kuarsa cukup tinggi, akses mudah dijangkau, sebarannya luas dan keberadaannya di permukaan
tanah sehingga pasir kuarsa ini berpeluang diusahakan untuk meningkatkan nilai tambah.

7.2

Pengeboran Untuk Penyelidikan Mineral Ikutan
dan Unsur Tanah Jarang Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Endapan aluvial timah umumnya mengandung mineral ikutan seperti ilmenit (TiO2), magnetit (Fe2TiO4), zirkon (ZrSiO4),
xenotim (YPO4), monazit (Ce, La,Nd,Th)PO4 dan lainnya.
Mineral-mineral ikutan tersebut mengandung unsur tanah
jarang (UTJ).
Pengeboran dilaksanakan di daerah Blok Tambang Besar
(TB) Nudur Hilir, Blok TB Nudur 3, Blok TB Nudur 4, Blok
TB Nudur 1 dan Blok TB Mawas 2, Desa Bencah, Kecamat
an Air Gegas, merupakan wilayah pertambangan PT. Timah.
Daerah penyelidikan didominasi oleh endapan aluvial
berumur Kwarter dan merupakan endapan pembawa bijih
timah, dengan ketebalan lebih dari 15 m dan sebarannya
cukup luas terdapat pada lembah-lembah. Endapan aluvial
di daerah Nudur Hilir, Nudur dan Mawas ketebalannya sekitar 4 - 6 m merupakan daerah bukaan tambang PT. Timah.
Pengeboran menggunakan Bor Bangka diameter 4“ pada
endapan aluvial di daerah bukaan tambang maupun tailing
bekas penambangan PT. Timah, dengan kedalaman titik bor,
rata-rata kedalaman bervariasi maing-masing sebagai berikut Blok Nudur Hilir antara 4 - 10 m, rata-rata kedalaman 7
m. Blok Nudur 3 dan 4 antara 7 – 10 m, rata-rata kedalaman
7,60. Blok Nudur 1 antara 3 - 7 m, rata-rata kedalaman 5,60
m, Blok Mawas antara 7 – 10 m, rata-rata kedalaman 8,60 m.
Total kedalaman lubang bor seluruhnya 233,6 m.
Selain pengambilan conto pengeboran diambil juga conto
dari singkapan bukaan tambang dengan cara chanel sampling, dan conto pengolahan tambang dari tempat pencucian timah maupun pengolahan timah primer dan dari
smelter dengan cara comot.
Hasil analisis mineral butir beberapa conto bor menunjukkan adanya mineral ilmenit 0,07 - 28,93% rata-rata 3,65%,
kasiterit trace -75,71% rata-rata 2,92% dengan jumlah trace
50% dari jumlah conto, monasit trace-0,23% rata-rata 0,05%
dengan jumlah trace 83,76% dari jumlah conto.
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Gambar 7.3. Peta Lokasi
Titik Bor di Nudur Hilir.

Gambar 7.4 Pengeboran
di Ttitk Bor Nudur Hilir.

Hasil analisis pengambilan conto pada primary jig me
ngandung mineral ilmenit 1,95%, kasiterit 45,88%, dan
monasit trace. Pada secondary jig ilmenit 6,42%, kasiterit
7,30%, dan monasit trace. Pada konsentrat akhir pencucian
mengandung ilmenit 1,61%, kasiterit 91,63%, dan monasit
0,13%. Hal ini menunjukkan ilmenit dan monasit terkonsentrasi pada konsentrat akhir. Pada conto tailing pun masih
menunjukkan adanya mineral ilmenit 4,11%, kasiterit 4,99%,
dan monasit 0,02%. Sedangkan hasil analisis pada conto
raw material BS/05/A di smelter CV Sabang Tin mengan
dung ilmenit 0,26%, kasiterit 97,64%, dan monasit 1,53%.
UTJ pada hasil pengeboran tidak menunjukkan hasil yang
signifikan, sedangkan pada slag smelter CV Sabang Tin
menunjukkan Ce 17275 ppm, Dy 2245 ppm, Eu 8 ppm, Gd
1805 ppm, Ho 325 ppm, La 7665 ppm, Lu 210 ppm, Nd 7230
ppm, Pr 6030 ppm, Sc 220 ppm, Sm 1785 ppm, Tb 315 ppm,
Tm 168 ppm, Y 14245 ppm, dan Yb 1680 ppm. Sedangkan
hasil analisis pada beberapa conto bor mengandung radioaktif unsur Uranium (U) 5,6 - 56,5 ppm dan Thorium (Th)
11,32 - 49,38 ppm.
Hasil pengeboran menunjukkan adanya mineral ikutan ilmenit dan monasit. Pada conto pencucian kadar monasit
yang lebih tinggi, hal ini menunjukkan kegiatan pencucian
dapat meningkatkan kadar monasit. Pada conto tailing
masih terdapat kadar ilmenit, kasiterit dan monasit, hal ini
menunjukkan dalam tailing masih berkemungkinan memiliki nilai ekonomis. Hasil UTJ lebih signifikan terdapat pada
conto slag dari pada conto pengeboran.
Hasil perhitungan sumber daya tereka dari pengeboran di
beberapa blok pemboran sebagai berikut:
TB Nudur Hilir Sumber daya tereka kasiterit sebesar 263.089
ton dengan luas daerah pengaruh 24,29 Ha; Ilmenit sebesar
396,30 ton dengan luas daerah pengaruh 25,20 Ha; monasit
504,49 kg luas daerah pengaruh 14,06 Ha.
TB Nudur 3 dan 4 sumber daya tereka kasiterit sebesar 0,238
ton dengan luas daerah pengaruh 0,5 Ha; Ilmenit sebesar
28,87 ton dengan luas daerah pengaruh 1,25 Ha; monasit
(TB Nudur 4) 11,01 kg luas daerah pengaruh 0,25 Ha.
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TB Nudur 1 sumber daya tereka kasiterit sebesar 4,72 ton
dengan luas daerah pengaruh 1,25 Ha; Ilmenit sebesar
23,61 ton dengan luas daerah pengaruh 1,25 Ha; monasit
72,63 kg luas daerah pengaruh 1 Ha.
TB Mawas 2 sumber daya tereka kasiterit sebesar 9,083 ton
dengan luas daerah pengaruh 0,5 Ha; Ilmenit sebesar 9,93
ton dengan luas daerah pengaruh 1,25 Ha.

7.3

Pengeboran untuk Penyelidikan Mineral Ikutan
dan Unsur Tanah Jarang Daerah Capkala,
Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan
Barat

Formasi batuan daerah penyelidikan terdiri formasi batuan
sedimen, gunungapi dan terobosan yang berumur dari Kapur hingga Kuarter dengan urutan dari tua ke muda yaitu
Granodiorit Mensibau, Batuan Gunungapi Raya, Formasi
Hamisan, Batuan Terobosan Sintang, Batuan Gunung api
Niut, Endapan Aluvial dan Rawa dan Endapan Aluvial Tertoreh.
Pengamatan di beberapa bekas penggalian ball clay rakyat
menunjukkan siklus pengendapan aluvial di daerah Capkala, terjadi dua kali yaitu pengendapan material ball clay
di bagian bawah diikuti pengendapan material pasir kuarsa
digunakan sebagai bahan baku pembuatan industri keramik di Kota Singkawang. Untuk mengetahui potensi mineral ikutan dan UTJ, dilakukan penyontoan endapan ball
clay dengan cara pengeboran dan chanell sampling, penyontoan konsentrat dulang dan endapan pasir kuarsa (raw
material), ketebalan endapan ball clay bervariasi dengan
kedalaman maksimal sampai 7 m. Sebanyak 30 lubang bor
telah dilakukan dengan jumlah conto sebanyak 41 conto
ball clay. Pengeboran dilakukan di luar daerah IUP eksplorasi dan operasi produksi ball clay yang sedang beroperasi.

saat ini minimal 600 ppm UO2.
Potensi pasir kuarsa seluas 1.500 Ha, ketebalan rata-rata 1
m dan berat jenis 2,65. Estimasi potensi endapan yang tersisa sebesar 6 juta m3 atau 15.900 ton. Hasil analisis major
element pasir kuarsa kandungan SiO2 94,02 – 95,23%, Al2O3
0,71 - 1,39%, Fe2O3 0,44 – 0,60%, CaO 0,06 – 0,08%, MgO
1,43 – 1,49%, K2O 0,04 – 0,05% dan TiO2 80 – 2,71%. Endapan pasir kuarsa mengandung kadar SiO2 yang sangat
tinggi (> 90%) dengan mineral pengotor relatif rendah. Pasir kuarsa tersebut mempunyai nilai tambah apabila digunakan sebagai bahan baku pada industri kaca dan semen.
Hasil analisis mineralogi butir pada endapan pasir kuarsa
juga mengandung zirkon yang merupakan senyawa zirkonium silikat yang didalamnya terkandung UTJ, yaitu thorium,
yttrium dan cerium. Kadar rata-rata zirkon sebesar 15 gr/m3
dengan potensi yang tersisa sebesar 90 ton. Kadarnya lebih
kecil dibandingkan di wilayah lain di Pulau Kalimantan yang
kadar rata-rata > 200 gr/m3.
Hasil penellitian dapat disimpulkan bahwa estimasi potensi sumber daya endapan ball clay sebesar 117.000 ton
dan pasir kuarsa 15.900 ton. Kadar UTJ dalam conto ball
clay tidak menunjukkan angka peninggian yang cukup berarti dibandingkan dengan kadar rata-rata UTJ dalam kerak
bumi, hanya unsur Lu dan Ho sedikit di atas kadar rata-rata
kerak bumi. Kadar unsur U dan Th menunjukkan nilai yang
lebih tinggi dari kadar U dan Th rata-rata kerak bumi. Kadar
SiO2 yang sangat tinggi > 90% dengan mineral pengotor
relatif rendah akan memiliki nilai tambah apabila dimanfaatkan sebagai bahan baku pada industri kaca dan semen
bila dibandingkan dengan penggunaan saat ini yaitu untuk
material bahan bangunan. Potensi zirkon pada endapan pasir kuarsa sebesar 90 ton dengan kadar 15 gram/m3 lebih
kecil dari kadar zirkon di Kalimantan.

Penyontoan ball clay dengan cara chanell sampling meng
ikuti tebal lapisan, interval kedalaman 1 m. Conto yang didapat merupakan conto undistrub yang kualitas lebih baik
dibandingkan dengan conto ball clay hasil pemboran, karena conto ball clay hasil pengeboran masih tercampur sedikit
material pasir bagian atas. Penyontoan konsentrat dulang
dilakukan pada endapan pasir kuarsa yang terletak di atas
lapisan endapan ball clay.

Potensi Unsur Tanah Jarang, Uranium dan Thorium
pada endapan Ball Clay
Hasil pemetaan, sebaran endapan ball clay seluas 1.500 Ha,
ketebalan rata-rata 5 m, berat jenis 2,6. Estimasi sisa sumberdaya endapan ball clay sebesar 45 juta m3 atau 117.000 ton.
Hasil analisis unsur tanah jarang (UTJ) conto bor dan test pit
secara umum kadar UTJ dalam conto ball clay tidak menunjukkan angka peninggian yang cukup berarti dibandingkan
dengan kadar rata-rata UTJ dalam kerak bumi, hanya unsur
Lu dan Ho sedikit di atas kadar rata-rata kerak bumi. Unsur
Ce, Y dan La yang umumnya cukup besar di daerah granit,
tidak menunjukkan kadar yang tinggi. Hasil analisis unsur
radioaktif kadar uranium (U) berkisar 2,92 – 160,6 ppm dan
Thorium (Th) berkisar 1,27 – 115,0 ppm. Apabila dibandingkan kadar U dan Th di daerah penyelidikan terhadap kadar
rata-rata kerak bumi ada peninggian cukup berarti tetapi
masih kurang prospek, mengingat kadar U yang ekonomis

Gambar 7.5 Pengendapan endapan aluvial
di Daerah Capkala.

Gambar 7.6 pengeboran tangan dan chanell sampling.
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7.4

Penelitian Optimalisasi Potensi Bahan Galian
di Wilayah Bekas Tambang/Tailing Kabupaten
Paser, Provinsi Kalimantan Timur

Geologi
daerah penyelidikan merupakan sebagian
Cekungan Pasir. Litologi daerah kegiatan dapat dibagi menjadi 4 jenis batuan yaitu batuan sedimen terdiri dari Formasi Tanjung, Formasi Berai, Formasi Pamaluan dan Formasi
Warukin yang berumur Tersier. Hasil pengamatan, bahan
galian dan mineral ikutan antara lain bitumen padat, batu
lempung, batugamping, bijih besi, batuan ultrabasa, dan
bijih nikel.

A. Bitumen Padat
Endapan bitumen padat terdapat pada Formasi Warukin
dan Formasi Pamaluan yang tersebar pada beberapa lokasi,
keterdapatannya di antara lapisan batubara berupa serpih
baik sebagai overburden maupun interburden. Endapan ini
dapat terbuang pada tahap penambangan batubara menjadi waste. Hasil analisis retort mengandung minyak 20 – 60
liter/ton. Kandungan minyak tertinggi sebesar 60 liter/ton
terdapat di lokasi Energi Bumi Tanah Paser. Estimasi sumberdaya bitumen padat yang mengandung minyak sebesar
37.433.000 ton.

B. Batulempung
Batulempung terletak di antara lapisan batubara. Estimasi
sumberdaya hipotetiknya 10.057.000 m3. Endapan ini berpotensi terbuang menjadi waste pada waktu penambangan
batubara. Batulempung telah diusahakan oleh penduduk
untuk pengurugan jalan dan pembuatan bata merah.
Hasil analisis major element kandungan SiO2 cukup tinggi
berkisar 41,49 – 80,80%, Al2O3 16,17 – 23,06%, Fe2O3 1,56
– 17,20%, CaO 0,05 – 0,76%, MgO 0,06 – 1,76%, Na2O 0,01
– 0,12%, K2O 0,26 – 2,2 % dan MnO 0,03 – 0,19%. Dengan
kandungan SiO2 yang tinggi dan kandungan logam yang
rendah, baik untuk material bahan pembuatan bata tahan
api. Untuk itu perlu dilakukan uji plastisitas, uji pembuatan
bentuk dan uji pembakaran.

lisis major element mengandung SiO2 2,32 - 2,43%, Al2O3
0,02 - 2,49%, Fe2O3 53,97 - 73,85%, FeO 0,75 - 0,86% dan Fe
total 52,85 - 68,04%, dan tailing mengandung SiO2 38,29 %,
Al2O3 0,45 %, Fe2O3 49,89%, FeO 0,46% dan Fe total 35,28%.

E. Batuan Ultrabasa
Batuan ultrabasa terdapat di wilayah pertambangan biji
besi PT Dihan Putra Perkasa yang terletak di Desa Samurangau dan Desa Muara Samu, Kecamatan Batu Sopang.
Batuan ultrabasa belum dimanfaatkan oleh perusahaan
maupun masyarakat setempat. Sebaran batuan ultrabasa di
didominasi oleh batuan serpentinit, harzburgit, diabas dan
sedikit dunit. Estimasi sumber daya hipotetiknya diperkirakan 51.400 ton.

F. Bijih Nikel
Potensi bijih nikel terletak di Desa Long Gelang, Kecamatan
Long Ikis. Hasil analisis kimia major element mengandung
Fe2O3 6,89 – 50,41%, Ni 1,81 - 25,20%, Co 92 - 642 ppm, Cr
1070 - 5248 ppm.
Dapat disimpulkan bahwa potensi bahan galian di daerah
penelitian berupa bitumen padat, batulempung, batugam
ping, bijih besi, batuan ultrabasa dan bijih nikel. Bitumen
padat dan batulempung terdapat di wilayah penambangan
batubara, berpotensi terbuang pada saat penambangan.
Kandungan minyak dalam bitumen padat berkisar antara
20 – 60 liter/ton dengan sumber daya 37.433.000 ton. Ba
tulempung dengan sumber daya 10.057.000 m3 memiliki
kandungan SiO2 yang cukup tinggi dan kandungan logam
yang cukup rendah baik untuk material bahan pembuatan
bata tahan api. Batugamping secara kuantitas dan kualitas
layak untuk dikembangkan sebagai bahan bangunan, sedangkan ultrabasa terdapat banyak bidang belahnya. Perlu
pengolahan dan pemurnian untuk peningkatan nilai tambah dari bijih besi dan bijih nikel

C. Batugamping
Potensi batugamping berasal dari Formasi Berai, umumnya
berupa lensa-lensa batugamping klastik berada di lokasi
sekitar Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis. Hasil analisis kimia
kandungan CaO 53,67%, MgO 1,48%, SiO2 1,00%, Al2O3
0,45%, Fe2O3 0%, FeO 0,9% dan Fe total 0,40%. Karena
kandungan CaO cukup tinggi, dapat dipakai sebagai kapur
pertanian untuk menaikan pH tanah di wilayah Kabupaten
Paser bagian selatan yang kondisi pH tanahnya relatif rendah.

Gambar 7.7 Foto Bongkah Bijih
Besi Magnetit di Stockpile Desa
Muara Samu.

Gambar 7.8 Bekas penambangan nikel PT Telen Pasir
Prima Desa Long Gelang.

D. Bijih Besi
Bijih besi berada pada wilayah pertambangan PT Dihan Putra Perkasa, di Desa Samurangau dan Desa Muara Samu,
Kecamatan Batu Sopang. Mineralisasi berbentuk kerakal
sampai dengan bongkah, diameter berkisar 15 – 20 cm,
berwarna coklat kemerahan, bentuk butir menyudut sampai menyudut tanggung, warna gores coklat tua metalik,
pelapukan mengkulit bawang, keras, sedikit berongga terisi
zeolit, lapuk sedang. Luas diperkirakan 25,9 Ha. Hasil ana-
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7.5

Penelitian Optimalisasi Potensi Bahan Galian
di Wilayah Bekas Tambang/Tailing, Kabupaten
Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

Penelitian dimaksudkan untuk pengumpulan data yang
meliputi kondisi geologi, keadaan bahan galian, sebaran
dan jenis bahan galian dan sumber daya bahan galian yang

Bab 7 Konservasi Sumber Daya Geologi

terdapat di wilayah bekas tambang/tailing. Batuan penyusun di daerah ini terdiri dari Formasi Meragoh, Formasi Tanjung, Formasi Pamaluan, Formasi Pulubalang, Formasi Balikpapan, Formasi Kampungbaru dan endapan aluvial.

Gambar 7.10 Bukaan Bekas Tambang PT. Teguh
Sinar Abadi.

Gambar 7.9 Peta lokasi pemercontoan di Daerah
Barong Tongkok, Kutai Barat.

A. Bekas Tambang Emas Kelian
PT. Kelian Equatorial Mining, produksi awal tahun 1992 de
ngan kapasitas produksi 14,5 ton emas dan 15 ton perak.
Puncak produksi Tahun 1997 dengan kapasitas 15 ton emas.
Penambangan terus berlanjut sebelum ditutup tahun 2004.
Pada saat dilakukan penelitian, tim penelitian tidak diberi
izin memasuki wilayah bekas tambang Kelian oleh PT. Hutan Lindung Kelian Lestari sebagai pengelola daerah bekas
tambang tersebut.

B. Bekas Tambang Batubara di Wilayah PKP2B PT.
Firman Ketaun Perkasa
Batubara dijumpai pada Formasi Pulubalang, dengan ke
tebalan 0,3 – 2,7 m. Hasil analisis conto batubara FKP/
KB/R.01A dan FKP/KB/R.01A moisture 4,07 – 4,44%, volatile
matter 43,43 – 43,60%, fixed carbon 49,83 – 50,50%, ash
1,63 - 2,50%, total sulphur 1,25 – 1,85% dan nilai kalori 7.274
– 7.376 kal/gr sedangkan dalam laporan tahunan 2012 PT
Firman Ketaun Perkasa nilai kalori batubara 6.089,90 kal/gr.
Hasil analisis unsur utama conto batulempung FKP/KB/R.03
kandungan SiO2 66,06%, Al2O3 21,06%, Fe2O3 1,74%, CaO
0,01%, MgO 0,43%, Na2O < 0,01%, K2O 2,62%, TiO2
1,03%, MnO 0,03%, H2O 1,30%. Kandungan SiO2 yang
relatif cukup tinggi dengan kandungan logam yang rendah,
baik untuk material bahan pembuatan bata tahan api. Estimasi sumberdaya hipotetik batulempung sebesar 52.532
m 3.

C. Bekas Tambang Batubara di Wilayah PKP2B PT.Teguh
Sinar Abadi
Batubara dijumpai pada Formasi Pulubalang dengan ke
tebalan 0,3 – 2,7 m. Hasil analisis conto batubara TSA/
KB/R.05A dan TSA/KB/R.07A moisture 5,07 – 5,28%, volatile
matter 34,93 – 43,89%, fixed carbon 44,86 – 48,76%, ash
2,07 – 15,14% dan total sulphur 0,32 – 0,48% dan nilai kalori 5.955 - 7.154 kal/gr, sedangkan dalam laporan tahunan
2012 PT. Teguh Sinar Abadi nilai kalori batubara 6.088,22
kal/gr.
Hasil analisa unsur utama conto batupasir kuarsa TSA/
KB/R.06 kandungan SiO2 89,15%, Al2O3 7,67%, Fe2O3 0,57%,

CaO 0,07%, MgO 0,87%, Na2O < 0,01%, K2O 0,13%, TiO2
0,21%, MnO 0,03%, H2O 0,07%. Kandungan silikat yang
tinggi mendekati 90% dan kandungan mineral lain yang
cukup rendah, baik dijadikan bahan baku untuk industri
gelas.
Hasil analisis unsur utama 4 conto batulempung TSA/
KB/R.04, TSA/KB/R.08, TSA/KB/R.09, dan TSA/KB/R.10 kan
dungan SiO2 61,48 – 64,28%, Al2O3 5,47 – 19,70%, Fe2O3
4,78 – 44,06%, CaO 0,32 – 1,28%, MgO 0,78 – 2,91%, Na2O
< 0,01%, K2O 0,27 – 2,27%, TiO2 0,12 – 0,90%, MnO 0,08
– 0,48%, H2O 0,95 – 1,72%. Kandungan SiO2 yang relatif
cukup tinggi dengan kandungan logam yang rendah, baik
untuk material bahan pembuatan bata tahan api. Estimasi
sumberdaya hipotetik batulempung 210.128 m3 dan batupasir kuarsa 52.532 m3.

D. Bekas Tambang Batubara di Wilayah PKP2B PT
Gunung Bayan Pratama
Batubara dijumpai pada Formasi Pamaluan terdiri dari batupasir sisipan batulempung, batulempung dan batubara.
Ketebalan batubara 0,5 – 5 m, kemiringan 10o – 45o, jurus
baratdaya – timurlaut. Hasil analisis conto batubara GBP/
KB/R.13A, GBP/KB/R.14A, GBP/KB/R.18A dan GBP/KB/R.21
moisture 1,96 – 2,28%, volatile matter 34,06 – 42,20%, fixed
carbon 51,87 – 57,25%, ash 0,88 – 9,53%, total sulphur 0,30
– 2,50% dan nilai kalori 5.955 - 7.154 kal/gr, sedangkan
dalam laporan tahunan 2012 PT. Gunung Bayan Pratama
nilai kalori batubara di prospek Payang Selatan 7.035 kal/
gr, di prospek Payang Tengah 7.443 kal/gr, dan di prospek
Payang Utara 6.878 kal/gr.
Hasil analisis unsur utama 5 conto batulempung GBP/
KB/R.12, GBP/KB/R.16, GBP/KB/R.17, GBP/KB/R.19A, GBP/
KB/R.20A kandungan SiO2 55,52 – 66,64%, Al2O3 16,72 –
19,40%, Fe2O3 3,28 – 10,33%, CaO 0,20 – 0,47%, MgO 1,13 –
1,66%, Na2O < 0,01%, K2O 1,93 – 2,36%, TiO2 0,82 – 0,99%,
MnO 0,07 – 0,17%, H2O 1,06 – 1,25%. Kandungan SiO2 yang
relatif cukup tinggi dengan kandungan logam yang rendah,
baik untuk material bahan pembuatan bata tahan api. Estimasi sumberdaya hipotetik batulempung sebesar 525.320
m3 dan batulempung karbonan sebesar 52.532 m3.

E. Bekas Tambang Batubara di Wilayah PKP2B PT.
Trubaindo Coal Mining
Batubara dijumpai pada Formasi Pamaluan terdiri dari batupasir sisipan batulempung, batulempung dan batubara. Ba-

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI 2013

71

Sumber Daya Mineral

tubara berwarna hitam dengan ketebalan 0,5 – 5 m, terdapat 23 seam, total tebal batubara 29,29 m dengan jurus
baratdaya – timurlaut dan kemiringan 10o – 45o.
Hasil analisis conto batubara TCM/KB/R.23, TCM/KB/R.26,
TCM/KB/R.30, TCM/KB/R.33, TCM/KB/R.34 dan TCM/
KB/R.36 moisture 5,45 – 8,01%, volatile matter 38,04 –
43,12%, fixed carbon 46,19 – 49,70%, ash 2,06 – 3,90%, total
sulphur 0,22 – 1,98% dan nilai kalori 5.955 - 7.154 kal/gr,
sedangkan dalam catatan lapangan dari PT Trubaindo Coal
Mining nilai kalori batubara berkisar 5.541 – 7.325 kal/gr.
Hasil analisis 4 conto batulempung TCM/KB/R.25, TCM/
KB/R.28, TCM/KB/R.35, dan TCM/KB/R.37 kandungan SiO2
65,54 – 70,85%, Al2O3 17,03 – 17,80%, Fe2O3 3,72 – 4,54%,
CaO 0,42 – 0,53%, MgO 1,20 – 1,42%, Na2O < 0,01%, K2O
1,90 – 2,10%, TiO2 0,76 – 0,89%, MnO 0,04 – 0,10%, H2O
0,90 – 1,13%. Kandungan SiO2 yang relatif cukup tinggi
dengan kandungan logam yang rendah, baik untuk material bahan pembuatan bata tahan api. Estimasi sumberdaya
hipotetik batulempung sebesar 450.256 m3 dan batulempung karbonan sebesar 236.394 m3.
Disimpulkan bahwa conto batulempung dari 4 lokasi bekas
tambang memiliki kandungan SiO2 55,52 - 70,85% dengan
kandungan logam yang rendah, baik untuk material bahan pembuatan bata tahan api. Potensi sumber daya hipotetik batulempung di PT. Firman Ketaun Perkasa sebesar
52.532.000 m3, di PT. Teguh Sinar Abadi sebesar 210.128.000
m3, di PT. Gunung Bayan Pratama sebesar 525.320.000 m3,
di PT. Trubaindo Coal Mining sebesar 450.256.000 m3. Conto
batupasir kuarsa memiliki kandungan SiO2 89,15% dengan
kandungan mineral lain rendah, baik untuk material bahan
baku industri gelas. Potensi sumber daya hipotetik batupasir kuarsa di PT. Teguh Sinar Abadi sebesar 52.532.000 m3.

7.6

nya kadar unsur Gd meningkat 2 kali yaitu 7,53% dan unsur
Pr meningkat 3 kali yaitu sebesar 20,94% dari rata-rata ke
rak bumi. Hasil analisis conto tailing menunjukkan adanya
peningkatan kadar unsur rata-rata Ce 57,88%, Dy 1%, Sm
4,13% sebesar 2 kali terhadap kadar rata-rata pada conto
batuan sedangkan kadar rata-rata tailing Gd 7,25% dan Pr
24% tidak menunjukkan peninggian terhadap kadar ratarata pada conto batuan, masih sebesar 2 kali dari rata-rata
kerak bumi.
Hasil analisis unsur radioaktif pada batuan dan tailing me
nunjukkan kadar unsur U berkisar antara 19,55 – 227,45
ppm dan unsur Th berkisar antara 55,00 – 171,25 ppm.
Kadar rata-rata unsur U pada kerak bumi sebesar 1,8 ppm
dan unsur Th sebesar 6 ppm (www.en.wikipedia.org). Apabila dibandingkan kadar U dan Th di daerah penelitian terhadap kadar rata-rata kerak bumi terlihat ada peninggian,
tetapi masih kurang prospek, mengingat kadar minimum
unsur U yang ekonomis saat ini minimal 600 ppm UO2 (kadar ekonomis pada cadangan uranium terbesar di Olympic
Dam, Australia).
Tailing sisa pencucian bauksit mengandung Al2O3 32% dan
SiO2 40%, residu bauksit Al2O3 25% dan SiO2 3%, serta abu
layang Al2O3 10% dan SiO2 42%. Alumina dan silika merupakan komponen utama pembentuk material (aluminosilikat) geopolimer untuk menghasilkan materiall geopolimer
yang memenuhi persyaratan untuk bangunan khususnya
untuk bata dan mortar. Tailing ini telah digunakan sebagai
bahan campuran pada pembuatan batako.
Mineral ikutan berupa boulder hematit yang terdapat bersama-sama bijih granit dimanfaatkan secara terbatas untuk
bahan pondasi bangunan ringan.

Penelitian Mineral Ikutan dan Unsur Tanah
Jarang Daerah Bekas Tambang di Pulau Bintan,
Kepulauan Riau

Geologi Pulau Bintan mempunyai kondisi yang unik de
ngan cebakan bauksit yang bernilai ekonomi dan telah lama
diusahakan. Terdapat juga komoditas tambang lain diantaranya granit, andesit, pasir, serta tailing hasil pengolahan
bauksit. Pada wilayah bekas tambang bauksit masih menyisakan bauksit kadar rendah, mineral lain/mineral ikutan dan
UTJ. Geologinya tersusun oleh formasi sedimen Pra-Tersier
dan Kuarter serta batuan beku yang terdiri dari granit dan
diorit. Geologi daerah penelitian di bagian timur didominasi
oleh batuan granit berumur Kapur yang telah mengalami
laterisasi (pelapukan) sangat kuat dan membentuk cebakan
laterit bauksit.
Untuk mengetahui potensi mineral ikutan dan UTJ dilakukan
penyontohan batuan dengan cara chanell sampling yaitu di
bagian atas dari bijih bauksit (horizon A), zona bijih bauksit
di front penambangan (horizon B), dan bagian bawah cebakan bijih bauksit (lempung), penyontoan tailling dilakukan
di tempat kolam penampungan bijih bauksit berupa lempung dan di tempat pengumpulan tailing berupa pasir.
Hasil analisis dari ketiga horizon bijih bauksit, secara umum
kadar UTJ tidak menunjukkan peninggian apabila diban
dingkan dengan kadar rata-rata UTJ pada kerak bumi. Ha
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Gambar 7.11 Penampang bijih bauksit hasil pelapukan dari
batuan granit.

7.7

Penelitian Mineral Ikutan dan Sebaran Merkuri
di Daerah Pertambangan Rakyat/PETI Mandor,
Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat

Aktivitas PETI dilakukan di daerah aliran Sungai Mandor
mulai dari hulu Sungai Mandor (Menjalin) sampai ke arah
muara Sungai Mandor (Sungai Tengkorak), sehingga sebaran endapan tailing dibagi menjadi 2 blok yakni Blok
Menjalin dan Blok Mandor.

Bab 7 Konservasi Sumber Daya Geologi

A. Zirkon

D. Sebaran Merkuri dan Logam Berat Lainnya

Potensi zirkon di Blok Menjalin diperkirakan 3.719,22 ton
dan di Blok Mandor 46.396,23 ton. Pasaran zirkon dunia sebagian besar digunakan sebagai mineral industri, yaitu untuk pasir cetak (foundri), bata tahan api (refaktori), keramik
dan gelas, kimia zirkonium, dan lain-lain.

Hasil analisis endapan aluvial mengandung nilai rata-rata
Cu 5,31 ppm, Pb 19,77 ppm, Zn 14,69 ppm, Cd 1,31 ppm,
As 0 ppm dan Hg 0,008 ppb. Kandungan Pb, Cd, dan Hg
tersebut melebihi nilai kelimpahan unsur pada kerak bumi.
Nilai rata-rata unsur pada conto tailing yaitu Cu 6,33 ppm,
Pb 13,33 ppm, Zn 14,33 ppm, Cd 0,67 ppm, As 0 ppm dan
Hg 0,017 ppb. Hasil analisis mineralogi butir selain teridentifikasi emas, juga mineral magnetit, ilmenit, kuarsa, zirkon,
limonit, monasit, garnet, dan galena. Hasil analisis conto
sedimen sungai aktif pada daerah rona awal mengandung
Cu, Pb, Zn, Cd, dan Hg. Nilai Cu, Pb, dan Zn masih di bawah
nilai kelimpahan unsur pada sedimen sungai, sedangkan
unsur Hg ada 2 conto yang mengandung nilai lebih tinggi
dari kelimpahannya yaitu conto MDR/03/SS 148 ppb dan
MDR/07/SS 523 ppb. Dengan demikian daerah rona awal
secara alamiah mengandung unsur Hg yang lebih tinggi
dari kelimpahan unsurnya di alam yaitu < 10 - 100 ppm.
Nilai Hg pada conto sedimen sungai aktif rona akhir tidak
menunjukkan adanya peninggian nilai bila dibandingkan
dengan rona awalnya. Bahkan sampai ke arah bagian hilir
Sungai Mandor daerah Kopyang menunjukkan nilai unsur
Hg cenderung menurun.

B. Ilmenit
Potensi ilmenit di Blok Menjalin diperkirakan 17.668,80 ton
dan di Blok Mandor 56.604,59 ton. Mineral ilmenit me
ngandung unsur uranium dan thorium, dapat diolah dan
digunakan sebagai bahan baku pigmen rutil untuk pewarna
berkualitas tinggi. Pigmen ini banyak digunakan pada industri cat, pulp dan pewarna lainnya. Mineral rutil (TiO2)
merupakan bahan baku pembuatan titanium metal. Data
perkiraan penggunaan produk Titanium selalu meningkat
sekitar 10 -15 %. Keberadaan rutil di alam ditemukan sebagai mineral tersendiri, namun industri saat ini beralih ke rutil
sintetik yang dibuat dari ilmenit dengan kadar 45% – 70%
TiO2.

C. Lempung
Lempung, dengan potensi sumber daya terukur sebesar
3.850.773 Ton dengan sebaran yang cukup luas. Hasil analisis kimia conto MDR/111/Clay mengandung unsur SiO2
53%, Al2O3 34,12%, Fe2O3 1,09%, CaO 0,07%, MgO 0,0%,
Na2O 0,0%, K2O 1,69%, MnO 0,02%, H2O- 1,30% dan HD
9,69%. Lempung tersebut diduga kaolin. Penggunaan bahan galian kaolin dalam industri dapat berfungsi sebagai
pelapis (coater), pengisi (filler), barang-barang tahan api,
dan insolator. Penggunaan kaolin utama adalah dalam industri-industri kertas, keramik, cat, sabun, karet/ban, dan
pestisida. Penggunaan lainnya dalam industri-industri kos
metik, farmasi (obat-obatan), fertilizer, absorbent, pasta
gigi, industri logam dan barang-barang bangunan.

Gambar 7.12 Sebaran Endapan
Tailing Emas Aluvial di Kecamatan Menjalin dan Mandor

Hasil analisis conto tanah pada rona akhir bila dibandingkan dengan hasil rona awal menunjukkan adanya peninggian yang signifikan pada unsur Hg yaitu 9.650 ppb pada
rona akhir dan 66 - 75 ppb pada rona awal. Tingginya nilai
unsur Hg sangat mungkin terjadi karena daerah tersebut
merupakan tempat penggarangan bullion yang pada saat
proses tersebut uap Hg jatuh ke tanah di sekitarnya. Hasil
analisis conto air bersih nilai unsur Pb, Zn, Cd, As dan Hg
tidak terdeteksi. Derajat keasaman (pH) terdeteksi 5,13 5,88 yang bersifat asam dan tidak memenuhi persyaratan
untuk air bersih sesuai dengan PerMenteriKes RI No.416/
Menkes/Per/IX/1990 yaitu 6,5 - 9,0. Dilakukan pula analisis
unsur besi, flourida, kesadahan (CaCO3), klorida, kromium,
mangan, nitrat, nitrit, selenium, sianida, sulfat dan zat organik (KMnO4) yang hasilnya masih berada di bawah baku
mutunya.
Hasil analisis conto air permukaan sungai di beberapa lokasi
unsur Cu, Pb dan Zn di atas baku mutu air yang ditetapkan
PP No. 82 Tahun 2001. Unsur Cd, As dan Hg di bawah baku
mutunya. Sedangkan hasil pengukuran pH air permukaan
sungai 4 - 6, bersifat asam. Hasil analisis unsur Hg dan Cd
pada tumbuhan tidak terdeteksi yang berarti tidak adanya
kontaminasi unsur Hg dan Cd pada conto tumbuhan di
daerah penelitian, seperti tidak terdeteksinya unsur Hg dan
Cd pada ikan.
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8.1

Pedoman Teknis Eksplorasi Endapan Laterit
(Bauksit dan Nikel).

Endapan laterit merupakan salah satu tipe endapan mineral
logam yang secara umum terbentuk dari hasil pelapukan
dari formasi batuan pembawa mineralisasi. Penambangan
endapan laterit dilakukan secara terbuka dengan teknologi
yang sederhana sehingga tidak memerlukan biaya besar.
Eksplorasi endapan laterit bauksit dan nikel sudah banyak
dilakukan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah, namun sampai saat ini belum ada pedoman baku eksplorasi
endapan laterit yang bisa dipakai sebagai acuan teknis, terutama dalam penyusunan laporan hasil eksplorasi endapan
laterit baik untuk bauksit maupun untuk nikel. Sehubungan
dengan hal tersebut pada tahun 2013, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral. Badan Geologi memandang
perlu untuk menyusun Pedoman Teknis Eksplorasi Endap
an Laterit yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, baik
swasta maupun instansi pemerintah.
Penyusunan Pedoman ini dimaksudkan sebagai bahan
acuan dalam melakukan eksplorasi endapan laterit bauksit dan nikel dengan tujuan agar ada keseragaman dalam
melakukan kegiatan eksplorasi dan pelaporan. Ruang lingkup pedoman ini meliputi petunjuk tentang tata cara eks
plorasi mulai dari tahap persiapan, penyelidikan lapangan,
pekerjaan laboratorium, pengolahan data, dan pembuatan
laporan. Pedoman ini dibatasi hanya pada aspek yang berhubungan dengan komoditas bauksit dan nikel. Dibahas
juga acuan, istilah, dan definisi yang dipergunakan dalam
penyusunan materi pedoman.
Eksplorasi mineral untuk menemukan daerah prospek endapan laterit. Rangkaian eksplorasi menggunakan metoda
yang sistematis meliputi pengumpulan data, tinjauan basis
data, inderaja dan analisa SIG, pemetaan geologi, survey
geofisika, survey topografi, pemboran uji, sumur uji dan
penyontohan ruah, preparasi conto, analisa laboratorium,
validasi dan geo-evaluasi, taksiran dan model sumberdaya, penilaian bijih dan sumber daya, penambangan dan
pelaporan, dilakukan dalam tiga tahap, yaitu kegiatan pra
lapangan, kegiatan lapangan dan kegiatan pasca lapangan.

pengukuran geofisika dan penghitungan faktor konkresi.
Sedangkan untuk kegiatan eksplorasi endapan laterit nikel
dengan pemetaan geologi dan sumber daya, pengukuran
topografi, pemboran, deskripsi inti bor, pembuatan sumur
uji, pengukuran geofisika, bulk sampling, pengukuran densitas bijih.
Kegiatan pasca lapangan untuk eksplorasi endapan laterit
bauksit antara lain analisa kimia dengan metoda AAS, XRF,
ICP untuk kandungan unsur-unsur Al2O3, Fe2O3, SiO2, TiO2,
CaO, MgO, LOI; Analisa fisika yang terdiri atas analisa fraksi,
analisa petrografi/mineragrafi dan analisa PIMA/XRD. Sedangkan untuk eksplorasi endapan laterit nikel dilakukan
analisa kimia dengan AAS, XRF, ICP unsur seperti Ni, Co,
AL2O3, SiO2, MgO, Fe2O3, TiO2, MnO, Cr2O3, LoI, Cu dan Zn.
Untuk analisa fisika dilakukan dengan pengukuran density
dan derajat kelembapan serta analisa petrografi/mineragrafi.
Selain analisis sebagaimana tersebut di atas, kegiatan pasca
lapangan ini juga dilakukan pengolahan data endapan la
terit bauksit maupun laterit nikel meliputi penggambaran
peta, taksiran sumberdaya atau cadangan
Kegiatan penyelidikan untuk pencarian endapan laterit terdiri atas dua tahapan eksplorasi yaitu Penyelidikan umum
dan Eksplorasi. Penyelidikan umum meliputi Survey Tinjau
dan Prospeksi. Sedangkan eksplorasi meliputi Eksplorasi
Umum dan Eksplorasi Rinci. Masing-masing tahapan ke
giatan tersebut mempunyai batasan dan metoda tersendiri. Selain itu target komoditi logam baik primer maupun
sekunder akan sangat berpengaruh terhadap metoda yang
akan dipakai. Beberapa parameter yang terkait dengan
ke
giatan eksplorasi antara lain tahapan eksplorasi, metoda eksplorasi, luas wilayah, penyontohan, kerapatan titik
pengamatan, keluaran (output) dan tolok ukur .

Kegiatan pra lapangan ini bertujuan untuk memberikan
gambaran mengenai potensi atau prospek endapan laterit
serta keadaan geologinya yang meliputi studi literatur, interpretasi citra/remote sensing dan analisis sistim informasi
geografis serta geofisika. Selain itu, dilakukan juga penyi
apan peralatan lapangan dan penyusunan rencana kerja
eksplorasi serta Inspeksi lapangan pendahuluan dengan
menggunakan peta dasar skala 1:50.000 sebagai langkah
awal sebelum dilaksanakan kegiatan eksplorasi.
Kegiatan lapangan eksplorasi laterit bauksit dilakukan de
ngan pemetaan geologi dan sumber daya, pengukur
an topografi, pembuatan sumur uji, preparasi conto,
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Gambar 8.1 Alur Metoda Eksplorasi Endapan Laterit.
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Target eksplorasi adalah penemuan baru sumberdaya atau
cadangan mineral, hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa
aspek yang meliputi inovasi, penerapan konsep, teknologi
dan metoda yang digunakan. Dan diperlukan strategi eks
plorasi yang disesuaikan dengan target komoditas baik untuk bauksit maupun nikel.
Setelah kegiatan lapangan dan analisis laboratorium dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah evaluasi data untuk
penyusunan laporan eksplorasi.

8.2

Kajian Potensi Litium Di Indonesia

Sejalan dengan program pemerintah dalam penghematan
bahan bakar minyak, berbagai upaya dilakukan, diantaranya dengan mendorong penggunaan kendaraan hibrida,
yaitu kendaraan yang dapat digerakkan menggunakan
BBM maupun tenaga listrik. Semakin gencarnya pengembangan kendaraan hibrida dan listrik, diperlukan catudaya
(baterai) dengan teknologi maju yang dapat menyimpan
energi yang efisien. Kendaraan ini dikembangkan menggunakan baterai Lithium-ion (Li-ion) yang dianggap paling
cocok untuk sumber daya listrik murni dan hibrida (motor
bakar dan listrik).

ngai Isahan sampai ke hilir Sungai Sikambu di bagian barat.
Zona mineralisasi timah yang sudah dikenal, dengan zona
anomali geokimia Sn berkisar 70-710 ppm. Secara umum
dari data anomali geokimia seluruh Pulau Sumatera terlihat konsentrasi anomali Li berada di Sumatera bagian utara
dengan karakteristik sebagai berikut:
•
Kandungan unsur Litium relatif tinggi (36 – 214 ppm)
di daerah Aceh, dijumpai pada batuan malihan yang
luas, dan setempat-setempat di sepanjang perbukitan
Barisan.
•
Beberapa kelurusan sebaran nilai litium dengan kan
dungan relatif tinggi dengan arah baratdaya-timurlaut
memotong Pulau Sumatera seperti di Daerah Tembesi,
kemungkinan merupakan indikasi adanya struktur
geologi dan batuan granitoid.
Lokasi uji petik di daerah Tikus yang secara administratif
termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Belitung, berjarak
kurang lebih 30 km dari kota Tanjung Pandan. Pemilihan
lokasi uji petik ini atas dasar keterdapatan kandungan Li
yang sangat signifikan pada zona greisen batuan granit.
Batuan granit ini berumur Trias yang sudah mengalami pelapukan kuat.

Secara geologi di Indonesia peluang untuk memperoleh
komoditas litium adalah pada batuan granit pegmatit. Pada
lingkungan batuan granit pegmatit menunjukkan Li sangat
berasosiasi dekat dengan timah. Pada lingkungan granit
zona greisen di Tambang Timah daerah Tikus menunjukkan kandungan Li mencapai hingga 4.280 ppm atau 0,428%
dan Sn mencapai 34.300 ppm atau 34,3% (Schwartz, 1990).
Kandungan Li pada zona greisen ini jauh melebihi kandung
an ekonomis Li pada berbagai tipe endapan lainnya.
Tabel 8.1 Hasil analisis Litium (ppm) dari daerah Tikus, Pulau
Belitung (Schwartz, 1990)
Unsur

Jenis Batuan
Li

Sn

W

43 (40-47)

11 (4-21)

10 (6-15)

Granit berbutir
megakris-sedang
termuskovitkan

987 (530-1,790)

303 (7-776)

3 (3-139)

Greisen

1160 (37-4,280)

3000 (22-34,300)

1,110 (9-9,430)

264 (158-550)

2110 (258-3,990)

914 (244-2,270)

Albit (DDH 194.277)

33

29

24

Albit (DDH 194.282)

21

30

9

Muskovit Albit (DDH
194.287)

550

59

12

Granit Biotit berbutir
halus-sedang

100

28

23

153 (92-255)

85 (9-814)

303 (27-3,080)

Granit biotit berbutir
megakris-sedang

Granit berbutir
sedang-kasar
teralbitkan

Granit Muskovit
berbutir halus

Kandungan unsur litium dari granit Hatapang minimum 45
ppm dan maksimum 350 ppm yang ditunjukkan dengan
kontur kesamaan kadar sebesar 150 ppm yang berlokasi
di bagian batas utara Granit Hatapang bersamaan dengan
kedudukan nilai kadar timah yang tinggi. Di Pegunungan
Tigapuluh Riau, zona mineralisasi berupa jaringan uraturat kuarsa mengandung kasiterit tersebar dari hulu Su

Gambar 8.2 Peta Geologi Pulau Belitung dan Lokasi Uji
Petik.

Pada dasar open pit yang ada sekarang dijumpai adanya
greisen yang kontak dengan batuan sedimen berumur Permo-Karbon. Pada greisennya sendiri tampak kristal kuarsa
kasar-sangat kasar dengan urat-urat. Secara fisik keadaan
batuan tersebut sangat keras. Daerah Tikus juga merupakan lokasi tambang timah pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan puing-puing peninggalan bekas bangunannya masih dapat kita saksikan. Pada perkembangannya
daerah Tikus sampai saat ini masih diusahakan penambangan timah sebagai IUP dari salah satu perusahaan swasta
nasional.

Gambar 8.3 Lokasi tambang open pit di Tikus tampak greisen pada koordinat
(107.771922, -2.65255).

Gambar 8.4 Greisen dengan
Kristal kuarsa sangat kasar.
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Pengambilan conto di daerah Tikus dengan cara trenching
maupun chip pada batuan yang sangat keras dan conto
batuan/tanah diambil sebanyakkurang lebih 0,5 kg/meter. Beberapa conto batuan yang diambil kadang-kadang
batuan yang sudah terpisah karena tercuci oleh pro
ses
penyemprotan dalam operasi tambang, sebagian lagi diambil dari singkapan insitu dengan kode conto R. Adapun
batuan granit yang sudah lapuk biasanya lunak berwarna
merah, coklat kemerahan, putih atau kuning yang dikategorikan tanah. Pengambilan batuan granit lapuk dengan cara
trenching satu conto per meter yang kemudian dicampur,
label dengan kode TR. Secara terpisah di luar lintasan diambil conto yang berasal dari tailing yang kemudian diberi
kode Tl. Sebanyak 52 conto dikirim ke laboratorium untuk
analisis unsur Li, Sn, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho,
Er, Tm, Yb dan Lu.
Sesuai kondisi geologi yang terdapat di Pulau Sumatera,
Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Kalimantan dan Riau
Kepulauan, kemungkinan potensi pengembangan eksplorasi lithium akan sangat berhubungan dengan batuan induk
dengan komposisi granitik khususnya yang mempunyai indikasi granit seri ilmenit atau tipe-S yang diikuti dengan
mineralisasi greisen yang mengandung timah.
Berdasarkan hasil kajian dan uji petik, maka gambaran
pengembangan eksplorasi litium prioritas ke depan dapat
disajikan sebagai berikut:
1.

Daerah Pulau Belitung, pada batuan granit pegmatitik yang mempunyai mineralisasi tipe greisen dengan
kandungan Li mencapai 1.160 ppm

2.

Daerah Hatapang, terdapat batuan granit tipe-S yang
mengandung unsur Li mencapai 350 ppm. yang setara
dengan granit yang ada di di Pulau Puket dan Samui,
Thailand dan Guangdong - Zhuguangshan, China.

3.

Daerah Pegunungan Tigapuluh untuk menindaklanjuti anomali geokimia Li dari sedimen sungai. Indikasi
timah sekunder juga telah ditemukan didaerah ini.

4.

Daerah Sumatera bagian utara, pada anomali geokimia
regional unsur Li dari sedimen sungai menunjukkan
konsentrasi yang cukup tinggi.

Gambar 8.6 Peta daerah indikasi litium dan pengembangan eksplorasi litium prioritas ke depan: 1. Daerah
Tikus Pulau Belitung; 2. Daerah Hatapang; 3. Daerah
Pegunungan Tigapuluh dan 4. Daerah Aceh - Sumatera
Utara.

8.3

Kajian Timah Primer Di Pulau Belitung Provinsi
Bangka Belitung

Selain Timah, di Pulau Belitung ditemukan juga beberapa
jenis logam dasar (Pb, Zn) dan Besi. Kajian timah primer Pulau Belitung dilakukan sebagai bagian dari realisasi kerjasama (MoU) antara Badan Geologi dan PT. Timah Tbk. Hasil
pengumpulan data sekunder, diperoleh informasi adanya
sejumlah indikasi terutama pada wilayah IUP PT. Timah, Tbk.

Gambar 8.7 Peta Kompilasi Logam di
Pulau Belitung.

Gambar 8.5 Peta Lokasi pengambilan conto batuan di daerah
Tikus Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.
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Kegiatan uji petik tahap pertama, pengamatan dilakukan di
bekas tambang Parit Tebu, Desa Lintang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Walaupun Parit Tebu telah
ditambang, PT Timah belum pernah secara detail mempelajari bahwa cebakan timah yang ditambang sebetulnya
bukanlah endapan sekunder/placer yang lazim ditambang,
tapi merupakan bagian dari cebakan primer yang teroksidasi. Hal ini tercermin dari jenis batuan induk yang masih
teridentifikasi dengan jelas, sebagian mengandung uraturat kwarsa bercampur dengan urat limonit mengikuti bidang perlapisan.
Secara geologi, Parit Tebu termasuk kedalam Formasi Tajam
berumur Permo Karbon yang terdiri dari perselingan batupasir, batulempung, serpih dll. Batuan ini, umumnya, telah
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mengalami malihan. Di lapangan, batuan ini sebagian besar
telah megalami pelapukan kuat sehingga muncul laterit/
limonit/regolit yang tebal. Namun di beberapa tempat,
batuan ini masih terlihat segar dan sebagian mengalami
ubahan silika, pirit dan lempung serta setempat mengan
dung urat-urat kwarsa.

Gambar 8.8 Peta Geologi dan Lokasi Pengambilan Conto Uji
Petik Tahap Pertama.

Gunung Batu Besi
Lokasi uji petik lainnya adalah Gunung Batu Besi dimana
hingga sekarang masih dilakukan penambangan oleh
masyarakat. Terletak di Desa Mangkubang, Kecamatan
Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Selain ada
nya bijih
timah juga terdapat bijih besi dan mineral sulfida lainnya
seperti pirit, kalkopirit, dan galena. Oleh karena itu, Tambang Gunung Batu besi sangat menarik untuk dikaji. Saat
ini, penambangan yang masih beroperasi baik untuk timah
maupun untuk bijih besi (laterit Fe).

Gambar 8.9 Lokasi Bekas
Tambang Timah di Gunung Batu
Besi dengan Latar Belakang
Tenda
Milik
Masyarakat
Penambang Timah Dari Batuan
Granit Lapuk Laterit.

Gambar 8.10 Singkapan Oksida Besi, Malahit pada zona
oksidasi di Gunung Batu Besi.

Secara geologi, batu besi ditutupi oleh batuan gunung
api (dolerit/basalt) dan granit. Batuan gunung api berupa
basalt atau dolerit berwarna abu kehitaman, keras, padat,
termineralisasi dan terlipat serta terhancurkan dan diduga
berumur lebih tua dari granit. Batuan gunung api ini sebagian besar telah mengalami pelapukan kuat sehingga
memberikan warna dari kuning, putih, merah hingga kecoklatan. Akibat dari pelapukan kuat, batuan termineralisasi
berubah menjadi gossan yang terdiri dari hematit, jarosit,
gutit, pirit, kalkopirit dan galena. Pada zaman Trias, batuan
gunung api ini diterobos oleh granit (tipe I? dan S). Gra
nit, umumnya sudah mengalami pelapukan kuat, sehingga
menghasilkan kaolin.

Indikasi mineralisasi di Parit Tebu berupa urat-urat kwarsa,
urat tipis berukuran mili meter tidak beraturan dan saling
perpotongan, dimana batuan induknya berupa perselingan
batupasir dan batulempung termetakan. Diduga bijih timah
primer berasosiasi dengan urat kuarsa. Secara umum yang
tampak di permukaan adalah akibat proses pelapukan terhadap batuan termineralisasi dengan kandungan urat tipis
yang berlimpah, berubah menjadi gossan. Mineralisasi di
Tambang Batu Besi, selain bijih besi laterit, tedapat juga
timah, pirit, kalkopirit, galena dan seng. Saat ini, penambangan hanya bijih timah (primer) dan bijih besi laterit. Bijih
timah primer di tambang oleh masyarakat lokal sedangkan
bijih besi laterit ditambang oleh pengusaha menengah-besar. Tidak seperti halnya bijih timah di Parit Tebu yang terdapat dalam batuan sedimen, di Gunung Batu Besi ini, bijih
timah terdapat dalam batuan granit berupa urat, tersebar
dan kemungkinan sebagai cebakan Greisen. Untuk itu perlu
dilakukan kajian secara rinci.
Selain itu, dijumpai pula mineralisasi logam dasar (pirit, galena, kalkopirit dan seng termasuk ada indikasi keterdapatan
emas). Diperlukan penelitian dan kajian yang lebih rinci lagi
mengenai cebakan logam dasar ini dan juga keberadaan
bijih besi laterit yang saat ini masih dilakukan penambang
an. Tiga jenis endapan terdapat pada satu lokasi sehingga
sangat menarik untuk dipelajari.
Dapat disimpulkan bahwa secara umum batuan di Pulau Belitung mengalami laterisasi atau oksidasi sehingga petunjuk
timah primer di permukaan tidak teramati secara megaskopis. Namun, penambangan timah pada batuan sedimen termetakan teramati dengan jelas bahkan daerah kontak de
ngan batuan granit juga teramati di sekitar lokasi tambang.
Di beberapa lokasi banyak dijumpai urat–urat kuarsa yang
bercampur dengan oksidasi besi, sebagai petunjuk adanya
sumber timah primer di kedalaman.
Untuk mengkaji apakah ada cebakan primer selain urat,
yaitu jenis Greisen, maka perlu dilakukan:
1. Penelitian geofisika guna mengetahui konfigrasi batuan granit di bawah permukaan.
2. Melakukan pemboran uji apabila sudah diketahui
adanya batuan granit.
3. Menganalisa conto hasil pemboran baik dalam batuan
sedimen (urat) maupun dalam batuan granit (Greisen).
4. Selain itu perlu dilakukan pemetaan geologi rinci, untuk mengetahui prospek potensi logam dasar.

8.4

Kajian Mineralisasi Logam di Pulau Buru
Provinsi Maluku

Secara tektonik, wilayah Indonesia berada pada interaksi
antara beberapa lempeng tektonik utama yaitu lempeng
eurasia, lempeng australia, lempeng pasifik, dan lempeng
filipina. Kondisi tersebut mengakibatkan terbentuknya jalur
magmatisme sekaligus menjadi jalur mineralisasi sepanjang
jalur interaksi antar lempeng.
Dalam perkembangannya, kegiatan eksplorasi dan pe
nemuan deposit mineral logam tidak hanya terfokus pada
daerah-daerah dengan litologi batuan vulkanik saja, namun
pada berbagai jenis litologi yang selama ini dianggap tidak
prospek untuk terbentuknya mineral. Penemuan deposit
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emas di Pulau Buru oleh masyarakat merupakan salah satu
isu besar di dunia pertambangan sehingga perlu segera
ditemukan jawaban ilmiah atas keberadaan deposit tersebut.
Geologi Pulau Buru merupakan bagian dari Busur Banda
bagian luar yang nerupakan busur non-vulkanik (Guntoro, 2000). Berdasar peta geologi lembar Pulau Buru
(Tjokrosapoetro dkk, 1993) litologi daerah penelitian dari
umur batuan tua ke muda tersusun oleh Kompleks Wahlua
(Pzw), Kompleks Rahna (Pzr), Formasi Ghegan (Tg), Formasi
Dalam (Td), Formasi Mefa (Tm), Formasi Kuma (MTk), Formasi Wakatin (Tmw), Formasi Hotong (Tmh), Formasi Leko
(Tpl) dan endapan aluvium (Qa). Kompleks Wahlua (Pzw)
tersebar luas di bagian timur Pulau Buru dan didominasi
oleh batuan metamorf derajat sedang dari skis hijau sampai
amfibolite tingkat rendah, filit, batu sabak, batupasir metaarkose, kuarsit dan marmer. Pada Kompleks Wahlua (Pzw)
ini mineralisasi Gogorea dan Gunung Botak berada.

Gambar 8.12 Penambangan emas oleh rakyat di Gogorea dan
Gunung Botak.

Dari blok Gunung Botak menunjukkan hasil yang hampir
sama dimana dari analisi kimia conto permukaan menunjukkan kandungan unsur Au sebesar 0,001 – 0,13 gr/ton,
dan dari conto penggalian mencapai 19,049 gr/ton.
Pada kedua blok tersebut mineralisasi terjadi pada batuan
metamorf Komplek Wahlua (PzW). Mineralisasi berupa uraturat kuarsa baik yang sejajar dengan foliasi maupun yang
memotong.

Gambar 8.11 Peta geologi Pulau Buru ( modofikasi Tjokrosapoetro dkk, 1993).

Idrus dkk (2012) mengemukakan hasil penelitian pendahuluan mengenai konsep mineralisasi di daerah Gogorea dan
Gunung Butak dimana batuan induk adalah skis mika. Mi
neralisasi terjadi pada dua tipe urat kuarsa yaitu urat kuarsa
yang paralel terhadap bidang foliasi batuan metamorf dan
urat kuarsa yang berasosiasi dengan ubahan argilik. Zona
mineralisasi pada umumnya mengalami breksiasi dan overprinting dengan ubahan argilik dengan kontrol struktur
yang kuat memiliki orientasi arah utara - selatan atau timur
laut - barat daya. Mineralisasi terjadi pada temperatur sedang antara 300oC - >400oC dengan salinitas rendah (0,36
- 0,54 % berat NaCl ekuivalen).
Di lokasi penelitian sedang berlangsung kegiatan penambangan emas oleh rakyat baik di Gogorea maupun Gunung
Botak. Penelitian dilakukan pada dua blok area penambangan rakyat yaitu blok Gogorea yang berada di bagian utara
dan Blok Gunung Butak di bagian selatan. Conto batuan
termineralisasi di permukaan maupun dari lubang penggalian penambangan rakyat di kedua lokasi dilakukan analisis
geokimia, XRD, XRF, PIMA dan Inklusi Fluida.
Hasil analisis kimia menunjukkan nilai kandungan unsur
Au yang relatif tinggi pada beberapa tempat. Pada blok
Gogorea dari conto permukaan didapat kisaran nilai unsur
Au sebesar 0,005 – 0,03 gr/ton, sedangkan dari conto hasil
penggalian menunjukkan kadar Au mencapai 23,7 gr/ton (
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Gambar 8.13 Peta geologi dan Gambar 8.14 Peta geologi dan
kandungan unsur Au daerah kandungan unsur Au daerah
Gogorea.
Gunung Botak.

Dapat disimpulkan bahwa mineralisasi emas di daerah penelitian terjadi pada batuan metamorf komplek Wahlua.
Batuan pembawa mengalami ubahan tipe argilik. Mineralisasi terbentuk dengan tipe urat-urat kuarsa baik yang sejajar maupun memotong foliasi.

8.5

Kajian Bahan Bangunan Untuk Bahan Baku
Pembuatan Jembatan Selat Sunda

Jembatan Selat Sunda adalah penghubung antara Pulau
Jawa dengan Pulau Sumatera. Proyek ini dicetuskan pada
tahun 1960 dan sekarang akan merupakan bagian dari
proyek Asian Highway Network (Trans Asia Highway dan
Trans Asia Railway). Dana direncanakan berasal dari pembiayaan Konsorsium dengan perkiraan biaya sekitar 10 mi
liar Dollar Amerika atau 100 triliun rupiah. Menurut rencana
panjang JSS ini secara keseluruhan mencapai 31 km dengan
lebar 60 m dan masing-masing sisi mempunyai 3 lajur untuk kendaraan roda empat dan lajur ganda untuk kereta api
akan mempunyai ketinggian maksimum 70 m dari permukaan air. JSS telah dilakukan Soft Launching 2007. Kemen-
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terian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pembangunan
Jembatan Selat Sunda tetap menjadi prioritas pemerintah,
karena pentingnya jembatan tersebut untuk meningkatkan koneksi antara dua koridor ekonomi besar yaitu Koridor Ekonomi Jawa dan Ekonomi Sumatera, dalam rangka
mengembangkan potensi ekonomi kedua wilayah, sesuai
dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangun
an Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 untuk mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi sesuai
dengan keunggulan dan potensi strategis wilayah.
Dari hasil evaluasi geologi keterdapatan bahan bangunan,
terdapat potensi di wilayah Provinsi Banten, yaitu Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, dan Lampung Selatan, Provinsi
Lampung. Untuk itu dilakukan uji petik di wilayah tersebut
di atas agar diketahui potensi bahan bangunan khususnya
batuan beku (andesit/basal), yang kemungkinan akan digunakan sebagai bahan baku rencana pembangunan jembatan Selat Sunda.
Formasi pembawa bahan bangunan di Kota Cilegon Dan
Kabupaten Serang, yang sudah diusahakan adalah Batuan Gunung api Kamuning (Qpvk) berupa lava andesit, basal piroksen, porfir dan Batuan Gunung api Gede (Qpg)
berupa lava bersusunan andesit piroksen. Potensi bahan
bangunan di Kota Cilegon terdapat di daerah Kecamatan
Pulomerak, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Purwakarta
dan Kecamatan Grogol. Potensi bahan bangunan di Kabupaten Serang terdapat di Kecamatan Ciomas, Kecamatan
Puloampel dan Kecamatan Bojonagara. Sedangkan di Kabupaten Lampung Selatan terdapat di daerah Kecamatan
Rajabasa, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Katapang dan
Kecamatan Sidomulyo. Pada saat ini di daerah Kota Cilegon
dan Kabupaten Merak dan Sekitarnya batuan andesit sudah
ditambang baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat
setempat, pada umumnya batuan andesit ini ditambang
untuk dijadikan batu split.
Di Kabupaten Lampung Selatan yaitu di Kecamatan
Bakauheni dan Kecamatan Ketapang andesit sudah ditambang, batuan andesit ini dijadikan batu belah dan batu split,
sedangkan di Kecamatan Rajabasa batuan andesit ditambang berupa bongkah-bongkah untuk dikirim ke Jakarta
(Pantai Indak Kapuk) Berdasarkan hasil uji laboratorium
batuan andesit, berupa lava produk vulkanik Gunung Gede
yang terdapat di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, ha
nya dapat digunakan untuk beton ringan, sedangkan batuan andesit yang terdapat di Kecamatan Ciomas, Kabupaten

Serang dapat digunakan untuk beton berat. Untuk batuan
andesit yang terdapat di Kecamatan Rajabasa dan Kecamat
an Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan dapat digunakan untuk beton berat.
Lava andesit Batuan Gunungapi Kamuning, dapat digunakan untuk fondasi bangunan konstruksi berat dan agregat
beton, menurut peta geologi mempunyai luas sebaran ±
618 ha, dengan ketebalan rata-rata 20 m, sumberdaya hipotetik formasi ini 1.236.000.000 m3, dan lava andesit Batuan
Gunung Api Gede dapat digunakan untuk bangunan perumahan dan kontruksi ringan, menurut peta geologi mempunyai luas sebaran ± 7.400 ha, dengan ketebalan rata-rata
20 m, sumber daya hipotetik formasi ini 14.800.000.000 m3.

Gambar 8.16 Peta Geologi Dan Potensi Bahan Bangunan
di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Potensi bahan bangunan berupa andesit, kemungkinan
lainnya dapat dijumpai pada Batuan Gunungapi Payung,
berupa lava bersusunan andesit, bertekstur porfir, kelabu
hitam, umumnya lapuk, Batuan Gunung api Karang, berupa
lava bersusunan andesit dan basal, Batuan Gunungapi Danau,
berupa lava bertekstur aliran, bersusunan andesit-basal, Diorit Rangkong, berupa diorit kuarsa serta dasit andesit dan lava dari Batuan
Gunungapi Muda, berupa lava, bertekstur aliran, bersusunan andesit-basal.
Sedangkan di Kabupaten Lampung Selatan formasi pembawa
bahan bangunannya adalah: Endapan Gunung api Muda
(Qhv), berupa Lava andesit-basal dan Satuan Andesit (Tpv)
berupa lava bersusunan andesit.
Lava andesit Endapan Gunungapi Muda, dapat digunakan untuk fondasi bangunan konstruksi berat dan agregat
beton, menurut peta geologi mempunyai luas sebaran ±
20.300 ha, dengan ketebalan rata-rata 20 m, sumber daya
hipotetik formasi ini 40.660.000.000 m3, dan lava andesit
Satuan Andesit dapat digunakan untuk fondasi bangunan
konstruksi berat dan agregat beton, menurut peta geologi mempunyai luas sebaran ± 59.800 ha, dengan ketebalan rata-rata 20 m, sumberdaya hipotetik formasi ini
119.600.000.000 m3.

8.6

Gambar 8.15 Peta Geologi Dan Potensi Bahan Bangunan
Di Kabupaten Serang Dan Sekitarnya, Provinsi Banten.

Kajian Endapan Pasirkuarsa di Kalimantan
Timur

Hasil kajian diperoleh endapan pasirkuarsa di Kabupaten
Penajam Paser Utara terdapat di daerah Kecamatan Penajam dan Kecamatan Waru, Sedangkan di Kabupaten Kutai
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Kertanegara terdapat di daerah Kecamatan Samboja, Muara
Jawa, dan Kecamatan Loa Janan. Pasirkuarsa di Kabupaten
Penajam Paser Utara dijumpai pada Formasi Kampung Baru,
Formasi Balikpapan, Formasi Pulau Balang, Formasi Pama
luan, dan Formasi Warukin. Luas sebaran formasi pembawa
pasirkuarsa tersebut 214.600 ha, jika tebal pasirkuarsa ratarata 2 m, sumberdaya hipotetik 4.292.000.000 m3. Sedang
kan luas sebaran formasi pembawa pasirkuarsa di Kabupa
ten Kutai Kartanegara 865.900 ha, jika tebal pasirkuarsa rata-rata 2 m, maka sumberdaya hipotetik 17.318.000.000 m3.
Pasirkuarsa di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dijumpai pada Endapan Aluvium secara megaskopis berwarna putih sampai putih kecoklatan dan sebagian kelabu,
berbutir halus sampai kerikilan, diusahakan untuk bahan
bangunan dengan harga Rp. 400.000,-/5 m3.

Gambar 8.17 Peta Formasi Pembawa Pasir Kuarsa dan lokasi
pengambilan conto di Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan
Timur.
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Kegunaan lainnya endapan pasirkuarsa di daerah Kabupa
ten Kutai Kartanegara, berdasarkan analisa kimia mengan
dung 96,71 %- 97,98 % SiO2; total (CaO+MgO+Al2O3+Fe2O3)
2.03 %-2,28 %, baik digunakan sebagai bahan baku dalam
industri pengecoran logam (cetakan pengecoran logam)
dan bahan campuran untuk pembuatan badan keramik bersama-sama dengan kaolin (china clay), felspar dan ball clay,
selain itu juga sebagai glasir, industri keramik maju (advance
ceramics) digunakan sebagai bahan campuran “ceramic non
oxide” seperti badan keramik jenis silicon nitride dan silicon karbida. Syarat pasirkuarsa untuk cetakan pengecoran
logam SiO2 minimal 95%, total (CaO+MgO+AL2O3+Fe2O3)
maksimal 2%.

Gambar 8.18 Peta Formasi Pembawa Pasir Kuarsa di Kabupaten
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
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BAB 9 Pemutakhiran Neraca Sumber Daya Mineral
9.1

Potensi Sumber Daya Mineral Logam

Pengusahaan bahan galian mineral logam mempunyai ciri
yang sangat berbeda dengan pengusahaan mineral bukan logam. Pengusahaannya dapat dilaksanakan dengan
memerlukan padat modal, teknologi canggih serta derajat
risiko yang relatif tinggi. Berkembangnya berbagai industri
logam dan meningkatnya pembangunan fisik di berbagai
sektor menyebabkan kebutuhan bahan galian logam terus
meningkat baik sebagai bahan baku utama maupun penunjang terutama pengembangan infrastruktur dan industri
berbasis logam Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya mineral, maka perlu dilakukan inventarisasi dan evaluasi potensi untuk memantau akurasi potensi
sumber daya mineral yang terdiri dari kelompok komoditi
mineral logam dan mineral bukan logam. Melalui data yang
diperoleh tersebut diharapkan dapat mendukung penggunaan potensi sumber daya mineral untuk kepentingan
pembangunan daerah dan nasional.
Status potensi sumber daya cadangan bijih dan logam beberapa mineral strategis Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 9.1.
Perbandingan Sumber daya dan cadangan mineral logam
Tahun 2010 dan Tahun 2013 dapat dijelaskan pada diagram
batang Gambar 9.1 dan Gambar 9.2

Tabel 9.1 Status Sumber Daya Dan Cadangan Mineral Logam Strategis
Tahun 2013
TOTAL SUMBER DAYA (TON)

BIJIH

LOGAM

BIJIH

LOGAM

Emas Primer

7.670.116.969

7.215

3.224.994.814

2.773

Bauksit

1.264.704.602

529.336.043

582.621.415

238.165.350

Nikel

3.565.478.997

52.152.471

1.168.108.558

21.625.738

17.526.023.145

106.153.360

3.125.764.377

27.568.365

712.464.366

401.771.219

65.579.511

39.825.354

2.116.772.030

425.416.227

173.810.612

25.412.653

15.490.763

6.304.770

4.429.029

2.834.916

Seng

624.641.336

7.299.423

5.844.091

795.803

Timah

449.420.641

2.076.403

801.245.947

410.491

Xenotim

23.165.947

326

0

0

Monasit

1.569.312.847

25.921

0

2.715

13.754.843.291

834.105,5631

14.381.360.524

836.153,3485

Tembaga
Besi
Pasir Besi
Mangan

Perak

Gambar 9.1 Diagram Batang Perbandingan Neraca Sumber Daya
dan cadangan Mineral logam Tahun 2010 - 2013.

TOTAL CADANGAN (TON)

KOMODITI

Gambar 9.2. Diagram Batang Perbandingan Neraca Sumber daya
dan cadangan mineral logam tahun 2010 - 2013.
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9.2

Potensi Sumber Daya Mineral Bukan Logam

Pemutakhiran neraca mineral bukan Logam tahun 2013 untuk beberapa mineral strategis bukan logam dapat disajikan
pada tabel 9.2. dan Perbandingan Sumber daya Mineral Bukan Logam 2009 – 2013 dapat disajikan pada Gambar 9.3
dan Gambar 9.4.

Gambar 9.4 Diagram Perbandingan Sumber Daya Mineral Bukan
Logam 2009 – 2013.

Gambar 9.3 Diagram Perbandingan Sumber Daya Mineral
Bukan Logam 2009 – 2013.

Tabel 9.2 Status Sumber Daya Mineral Bukan Logam Strategis Tahun 2013
SUMBERDAYA (Ton)
KOMODITI

Hipotetik

Tereka

Terunjuk

JUMLAH
SUMBER DAYA
(TON)

Terukur

PRODUKSI
(TON)

SUMBER DAYA
(TON) (Awal
Thn 2014)

No
1

Zeolit

85.002.000

113.100.000

49.908.000

27.000.000

275.010.000

304.897

274.705.103

2

Pasir kuarsa

17.158.950.500

167957000

619788000

117614000

18.064.309.500

31.964.402

18.032.345.098

3

Kaolin

907.509.000

51.530.000

97.149.200

12.189.064

1.068.377.264

2.542.013

1.065.835.251

4

Bentonit

448.686.500

108.263.520

58.249.000

0

615.199.020

1.805.802

613.393.218

5

Lempung

88.580.491.350

8.224.385.000

810.800.700

200.119.586

93.415.216.286

208.630.509

93.206.585.777

6

Felspar

4.827.808.000

3.621.331.000

402.914.000

1.500.000

8.853.553.000

965.003

8.852.587.997

7

Marmer

105.744.109.000

1.811.887.000

555.420.000

428.526.230

108.539.942.230

850.742

108.539.091.488

8

Batugamping

535.150.547.000

94.544.305.000

7.141.260.750

2.297.258.867

639.133.371.617

510.898.288

638.622.473.329

9

Granit

55.026.627.000

4.023.522.000

592.708.000

0

59.642.857.000

99.576.258

59.543.280.742

2.171.021.000

163.800.000

4.837.106.000

0

7.171.927.000

2.714.221

7.169.212.779

10
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BAB 10 Penyiapan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral
10.1 Penyiapan Data dan Informasi Sumberdaya
Geologi
Untuk
Pengusulan
Wilayah
Pertambangan Mineral
Kajian Wilayah keprospekan ini adalah 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 Wilayah Izin Usaha Prtambangan
(WIUP) mineral.
Sesuai hasil akhir tahun 2013 telah diselesaikan blok WUP
pembuatan usulan delineasi WP khususnya WIUP untuk
sebagian besar pulau di Indonesia. Hasil delineasi usulan
WIUP mineral adalah sebagai berikut:

Gambar 10.1 Peta usulan WIUP Mineral dan Batubara Tahun
2013.

Tabel 10.1 Rekomendasi usulan WIUP Mineral Logam Tahun 2013
No

Usulan WIUP

Komoditi

Luas (Ha)

Sumberdaya (Ton)

1

KwalaBoe, Aceh Besar, NAD

Besi Primer

15.570

Hipotetik 350.000, dengan kadar 54 % Fe.

2

Ampar Tengah, Merangin, Jambi

Emas

37.324

Terukur sebesar 310.900, kadar 11gr/tAu.

3

Mangani, Limapuluh Koto, Sumatera Barat

Perak

14.550

Terukur 900.000, kadar 265gr/tAg

4

Oleehe, Aceh Besar, NAD

Pasir Besi

5330

124.124, kadar 55 % Fe

5

Cempaka Buang, KotawaringinTimur,
Kalteng

Emas

5055

1.750.970

6

Baamang, KotawaringinTimur, Kalteng

Emas

66720

3.480.180

7

Mentayan Hulu, Kotawaringn Timu,
Kalteng

Emas

18.160

3.476.830

8

Pasir Putih, KotawaringinTimur, Kalteng

Emas

12.080

2.300.000

9

Sebadi, KotawaringinTimur, Kalteng

Emas

20.920

3.680.000

10

Pulau Suwangi, Tanah Bumbu, Kalsel

Besi

3224

115.000

11

Pulau Danawan, Tanahbumbu, Kalsel

Besi

5.550

3450000

12

Batuberani, Balangan, Kalsel

Besi

39990

35.110

13

Sungai Tawao, Balangan, Kalsel

Mangan

10220

56.172

14

Gunung Nuih, Pasir, Kaltim

Nikel

4973

608.400

15

Segah, Berau, Kaltim

Seng

15903

39.000

16

Pebatuan, Ketapang, Kalbar

Besi

11980

640.000

17

Kelingkau, Sambas, Kalbar

Emas

4543

22.000

18

Sungai Seminis, Sambas, Kalbar

Emas

2289

256.000

19

Pangkalan Batu, Sambas, Kalbar

Emas

2852

323.628
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10.2 Penyiapan Data dan Informasi Sumberdaya
Geologi
Untuk
Pengusulan
Wilayah
Pertambangan Rakyat (WPR) di Pulau
Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
Kegiatan penyiapan data dan informasi sumberdaya geologi untuk pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua ini dimaksudkan untuk menginventarisasi data kegiatan pertambangan
rakyat dan WPR yang berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi,
Maluku dan Papaua sekaligus mengevaluasi seluruh WPR
yang ada untuk kemudian disebandingkan dengan kriteria
WPR berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun
tujuan kajian ini adalah sebagai bahan evaluasi dan masuk
an di dalam penyusunan WPR yang akan ditetapkan oleh
pemerintah kabupaten/kota.
Hasil kegiatan ini berupa usulan WPR yang terdapat dibeberapa wilayah dapat dilihat pada tabel 10.2.
Tabel 10.2 Beberapa wilayah usulan WPR Tahun 2013
NO

USULAN WPR

KABUPATEN/
PROVINSI

KOMODITI

1

Rakumpit

Kota Palangkaraya/
Kalimantan Tengah

Emas

2

Alason

Minahasa Tenggara/
Sulawesi Utara

Emas

3

Gogrea

Maluku

Emas

Wasegi

Manokwari/Papua
Barat

Emas Primer

4

10.3 Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG)
Dalam Penentuan Wilayah Prospek Mineral di
Pulau Jawa Bagian Tengah
Kegiatan ini untuk mengidentifikasi daerah-daerah prospek
untuk mineralisasi logam Au-Ag dari data geokimia, geofisika, litologi, struktur geologi, dan titik-titik keterdapat
an
mineral logam dengan cara diproses menggunakan GIS.
Metoda yang digunakan adalah pengumpulan data potensi
sumberdaya geologi daerah kegiatan dalam format shapefile, pembuatan aplikasi nilai kemungkinan dan pembuatan
data statistik, model untuk pembuatan peta potensi mineral berbasis web, pembangunan database GIS, pembuatan
peta indeks potensi mineral dan pembuatan layout peta.

Gambar 10.4 Peta usulan
Kabupaten Buru, Maluku.

WPR

di

10.4 Kajian Sumber Daya Geologi Penunjang
Ekonomi Kreatif
Guna mendukung penyediaan data potensi sumber daya
geologi sebagai bahan baku penunjang ekonomi kreatif,
maka perlu dilakukan kajian sumber daya geologi penunjang pengembangan industri yang berbasis ekonomi kreatif
di Pulau Kalimantan. Tujuannya adalah untuk menyediakan
data dan informasi mengenai potensi sumber daya geologi
dan data sentra produksi ekonomi kreatif serta lokasi ke
terdapatan bahan bakunya yang dapat dimanfaatkan dalam
mendukung pengembangan industri berbasis ekonomi
kreatif. Metode yang digunakan berupa pengumpulan data
dari berbagai sumber antara lain: laporan hasil penyelidik
an, data sentra produksi dari Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik, dan situs
website yang selanjutnya didiskusikan untuk menyusun dan
menyelaraskan data.
Hasil kegiatan adalah tersedianya wilayah potensi bahan
baku keramik di daerah Pasir Panjang (Kota Singkawang),
daerah Capkala (Kabupaten Bengkayang), daerah Kembayan (Kabupaten Sanggau), dan daerah Mandor (Kabupaten
Landak) sebagai cadangan bahan baku keramik di Provinsi
Kalimantan Barat. Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tersedia wilayah potensi bahan baku keramik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Banjar, serta
Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar untuk lokasi
bahan baku batu hias.

Hasil kegiatan ini diperoleh dari pengolahan data spasial
geokimia, litologi, struktur, dan geofisika menggunakan
software Arc View 3.3, dengan ukuran sel basis data spasial 100 m x 100 m, dimana dengan menggunakan model
integrasi likelihood ratio yang menunjukkan hasil indeks
potensi mineral yang relatif sama dengan model integrasi
weight of evidence. Untuk studi kasus Pulau Jawa, tepatnya
di bagian tengah pulau Jawa, menunjukkan bahwa daerah
dengan indeks sangat tinggi (warna merah tua) merupakan
daerah yang berpotensi adanya mineralisasi logam dasar
dan logam mulia.

Gambar 10.6 Peta indeks potensi mineral model frekuensi rasio
di daerah Jawa bagian tengah.
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Geologi Lingkungan dan Keragaman Geologi

BAB 11 Geologi Kuarter
Endapan kuarter adalah endapan yang belum terkonsolidasi. Karakteristik endapan umumnya sangat lunak–lunak
sedang, gembur, lepas, sehingga mempunyai daya dukung
lahan rendah dan sangat rawan terhadap kebencanaan. Karena penggunaan lahan hampir 90 % berada di endapan
kuarter maka harus dilakukan penyelidikan / pemetaan untuk menginformasikan kondisi bawah permukaan dan permukaan

Endapan Rawa di atas Endapan Laut dangkal ( SW/SM/
SW/SM)
11. Endapan laut dangkal (SM)
12. Endapan pasir dataran pantai (B) di atas pre Holosen
sedimen (B/pHs)
13. Endapan pasir dataran pantai (B) dan Koral (B/Q)
14. Endapan pasir dataran pantai (B)
15. Endapan Pre Holosen (pHs)

11.1 Peta Geologi Kuarter
Pemetaan geologi kuarter dilakukan di 2 lokasi yaitu di
Lembar Jepara (secara administrasi terletak pada Kabupaten Jepara, Jawa Tengah) dan Lembar Sidayu (secara administrasi terletak pada Kabupaten Gresik, Jawa Timur).

A. Lembar Jepara Skala1:50.000
Terdapat 12 jenis lingkungan pengendapan:
1. Tanah penutup (S).
2.

Endapaan Dataran Banjir / Food Plain Deposits (FP).

3.

Endapan Cekungan Banjir/ Flood Basin Deposits (FB).

4.

Endapan Hasil Erupsi Gunungapi / Volcanic Product (V).

5.

Koral / Coral Reff (Q).

6.

Endapan Pasir Dataran Pantai /Beach Sand (BS).

7.

Endapan Pasir Pematang Pantai/ Beach Ridgees (BR).

8.

Endapan Alur Sungai Purba /Paleochannel Deposits(CH).

9.

Endapan Rawa Bakau / Swamp (SW).
Gambar 11.1 Peta Geologi Kuarter Lembar Jepara.

10. Endapan lagun (Paya) (Lagoonal Deposit (LG).
11. Endapan Laut Dangkal / (Shallow Marine Deposit (SM).
12. Endapan pre Holosen / pre Holocenen Sediments (pHs).
Menghasilkan 15 variasi tipe penampang:
1.

Endapan limpah banjir di atas pre Holosen (FP/pHs).

2.

Endapan Limpah Banjir di atas Endapan Laut Dekat
pantai (FP/SM).

3.

Endapan Limpah Banjir di atas Endapan Volcanic, di
atas endapan laut dangkal (FP/V/SM).

4.
5.

Kombinasi lingkungan pengendapan terdiri dari 19 jenis,
yaitu:
1. Endapan pasang surut (Tf) diatas endapan laut dangkal
(Sm).
2.

Endapan pasang surut (Tf) diatas endapan laut dangkal
(Sm) diatas endapan pasang surut (Tf) diatas endapan
laut dangkal (Sm).

Endapan cekungan banjir di atas pre Holosen (FB./pHs).

3.

Endapan Cekungan Banjir di atas endapan laut dangkal
di atas pre Holosen (FB/SM/pHs).

Endapan pasang surut (Tf) diatas endapan laut dangkal
(Sm) diatas endapan pasang surut (Tf).

4.

Endapan limpah banjir (Fp) diatas batuan dasar (Br).

6.

Endapan laut dangkal di atas endapan pasir pematang
pantai (SM/BR).

5.

Endapan pasir pantai (B) diatas endapan pasang surut
(Tf) diatas batuan dasar (Br).

7.

Endapan Cekungan Banjir di atas endapan Lagoon di
atas endapan Laut Dangkal (FB/LG/ SM).

6.

Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf) diatas batuan dasar (Br).

8.

Endapan Limpah Banjir di atas Endapan Rawa di atas
Endapan laut dangkal (FP/SW/SM).

7.

Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan sungai purba (Cp) diatas batuan dasar (Br).

9.

Endapan cekungan banjir di atas Endapan laut dangkal
(FB/SM).

8.

Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf) diatas endapan rawa bakau (MgS) diatas batuan
dasar (Br).

10. Endapan Rawa di atas Endapan Laut Dangkal di atas
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9.

Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf) diatas endapan pasir pantai (B).

10. Endapan pasang surut (Tf) diatas endapan pasir pantai
(B) diatas endapan pasang surut (Tf) diatas endapan
dangkal (Sm).
11. Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf) diatas endapan dangkal (Sm) diatas endapan
pasang surut (Tf).
12. Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf) diatas endapan dangkal (Sm) diatas endapan
pasir pantai (B) diatas endapan pasang surut (Tf).

3 Lokasi yaitu di Lembar Jatirogo, Lembar Tuban, dan Lembar Mojokerto

A. Lembar Jatirogo
Berada di Kabupaten Tuban, Lamongan dan Gresik, koordinat 112° 00’ - 112° 30’ BT dan 06° 45’ - 07° 00’ LS. Lembar
Jatirogo merupakan produk dari 7 (tujuh) bentukan asal yaitu gunung api, fluvial, laut, struktur, struktur denudasi dan
kars, yang terbagi dalam 32 (tiga puluh dua) satuan bentuk
lahan. Geomorfologi Lembar Jatirogo didominasi oleh bentukan asal struktur.

13. Endapan pasang surut (Tf) diatas endapan laut dangkal
(Sm) diatas endapan pasang surut (Tf) diatas endapan
rawa bakau (MgS).
14. Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasir pantai
(B) diatas endapan pasang surut (Tf) diatas endapan
dangkal (Sm) diatas batuan dasar (Br).
15. Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf) diatas endapan pasir pantai (B) diatas batuan
dasar (Br).
16. Endapan pasang surut (Tf) diatas endapan laut dangkal
(Sm) diatas endapan pasang surut (Tf) diatas batuan
dasar (Br).
17. Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf) diatas batuan dasar (Br).
18. Endapan pasir pantai (B) diatas batuan dasar (Br).
19. Pelapukan batuan (So) diatas batuan dasar (Br).

Gambar 11.3 Peta Geomorfologi Lembar Jatirogo.

B. Lembar Tuban
Berada di Kabupaten Tuban, Lamongan dan Gresik, Provinsi
Jawa Timur. Koordinat 112° 00’ - 112° 30’ BT dan 06° 45’ 07° 00’ LS. Lembar Tuban merupakan produk dari 6 (enam)
bentukan asal yaitu fluvial, laut, struktur, denudasi, struktural-denudasi serta kars, yang terbagi dalam 29 (dua puluh sembilan) bentuk lahan. Geomorfologi Lembar Tuban
didominasi oleh bentukan asal struktur.

Gambar 11.4 Peta Geomorfologi Lembar Tuban.

C. Lembar Mojokerto

Gambar 11.2 Peta Geologi Kuarter Lembar Sidayu.

11.2 Peta Geomorfologi
Maksud pemetaan adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi semua data tentang sebaran kenampakan bentuk lahan yang diakibatkan oleh proses–proses geomorfik
sebagai data dasar pengembangan wilayah. Pada Tahun
2013, Pemetaan Geomorfologi Skala 1:100.000 Dilakukan di

Berada di Lembar Mojokerto , meliputi sebagian dari 7 kabupaten yaitu Kabupaten Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan,
Gresik, Tuban, Bojonegoro dan Jombang, Provinsi Jawa
Timur. Koordinat 112°00’-112°30’BT dan 7°00’-7°30’LS.
Bentukan Asal Fluvial :
•
Dataran Banjir (F1)
•
Cekungan Banjir (F2)
•
Rawa Buri (F3)
•
Dasar Lembah Timbusan (F4)
•
Alur Sungai yang ditinggalkan (F5)
•
Gosong Pasir (F6)
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•

Beting Sungai (F7)

Bentukan asal struktur dapat dibagi lagi menjadi beberapa
bentuklahan yaitu: perbukitan antiklin, perbukitan sinklin,
lembah antiklin, lembah sinklin, dataran antiklin, perbukitan struktur bergelombang, dataran bergelombang terlipat
lemah dan perbukitan homoklin. Bentukan asal denudasi
dapat dipisahkan berupa bentuklahan pematang tinggi terdenudasi. Sedang untuk bentukan asal fluvial dapat dibagi
menjadi beberapa bentuklahan yaitu bentuklahan dataran
banjir, cekungan banjir, rawa buri, dasar lembah timbusan,
alur sungai yang ditinggalkan, gosong pasir dan beting
sungai.

Gambar 11.6 Tahapan Penelitian.
Gambar 11.5 Peta Geomorfologi Lembar Mojokerto

•

Turun-naiknya muka laut terekam dalam rangkaian
perubahan fasies secara lateral dan vertikal. Walaupun
naik-turunnya muka laut tidak selalu terjadi secara berangsur, siklus turun-naiknya muka laut tersebut dapat dikorelasikan dengan ciri antara lain alas sedimen
Holosen yang awalnya berpengaruh terhadap bentuk
permukaan sedimen Holosen tetapi juga dipengaruhi
oleh ketidak simetrisen muka laut dari waktu kewaktu.

•

Berubahnya sistem fluvial (Sinousity channel system)
dan lingkungan darat lainnya, secara vertikal dapat
dikenali dari model fasiesnya yang dibedakan oleh
susunan dan komposisinya dari waktu kewaktu. Hal
tersebut mengingatkan bahwa karakter perubahan fasies secara vertikal dikendalikan oleh perubahan energi
aliran dari waktu kewaktu. Adanya perubahan energi
aliran mengikuti waktu disebabkan oleh berubahnya
iklim. Artinya bahwa siklus perubahan iklim merupakan bagian dari dinamika proses pengendapan. Selain
itu, pergeseran alur mengikuti waktu juga terekam dari
evolusi tubuh sedimen alur sungainya.

•

Ketidaksimetrisan muka laut dan bergesernya alur sungai mengikuti waktu cenderung disebabkan oleh naikturunnya alas cekungan, sedangkan naik-turunnya alas
cekungan pada umumnya disebabkan oleh faktor tektonik.

11.3 Penelitian Geodinamika Kuarter Daerah Gresik
dan Sekitarnya, Jawa Timur
Lokasi penelitian terletak di Kota Gresik, dengan koordinat
120° 30’ 00” - 112° 40’ 00” BT dan 6° 50’ 00” - 07° 09’ 00” LS.
Daerah Gresik merupakan wilayah terdekat dengan Surabaya yang mengalami perubahan lingkungan yang sangat
cepat, area pertanian secara cepat beralih fungsi menjadi
kawasan industri maupun pemukiman. Oleh karena itu sa
ngat diperlukan pemahaman yang baik terhadap dinamika
geologi Kuarter di daerah ini, diantaranya: adalah perubah
an fasies endapan secara vertikal dan horisontal termasuk
perubahan garis pantainya.
Maksud kegiatan adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi semua data profil sedimen Kuarter secara detil, baik
dari singkapan maupun pemboran dangkal (mendeskripsi
lito-fasies bawah permukaan; menafsirkan lingkungan pe
ngendapannya; pengambilan contoh sedimen secara sistematis)
Tahapan Penelitiannya adalah sebagai berikut:
Dari hasil kegiatan diperoleh:
•
Sedimen Holosen di daerah telitian terendapkan di
atas sedimen Tersier dengan roman permukaan yang
berundulasi.

88

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI 2013

Bab 12 Geologi Teknik

BAB 12 Geologi Teknik
Informasi geologi teknik sangat diperlukan dalam rangka
mendukung pengembangan wilayah dan pembangunan
infrastruktur. Informasi ini secara garis besar mencakup
tentang sifat fisik dan keteknikan tanah dan batuan, daya
dukung tanah dan batuan, lokasi material sumber bahan
bangunan/konstruksi yang diperlukan, kemudahan akses
ke lokasi pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur, serta potensi kendala geologi teknik yang ada.
Berkaitan dengan program percepatan pembangunan nasional, pada Tahun Anggaran 2013, Badan Geologi telah
melakukan kegiatan di Bidang Geologi Teknik untuk mendukung penyediaan data, peta, informasi dan rekomendasi
dalam penataan ruang, dan pembangunan infrastruktur
strategis sebagai berikut.
12.1. Pemetaan Geologi Teknik

12.1.1. Pemetaan Geologi Teknik Bersistem
Kegiatan Pemetaan Geologi Teknik bersistem dilaksanakan
pada skala 1: 100.000 di 6 lokasi yang berada di wilayah
Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan sebagai berikut:
1. Pemetaan Geologi Teknik Daerah Bandingagung, Sumatera Selatan
2. Pemetaan Geologi Teknik Daerah Pulauberingin, Sumatera Selatan
3. Pemetaan Geologi Teknik Daerah Baturaja, Sumatera
Selatan
4. Pemetaan Geologi Teknik Daerah Bandarjaya, Provinsi
Lampung
5. Pemetaan Geologi Teknik Daerah Pakuan Ratu, Provinsi
Lampung
6. Pemetaan Geologi Teknik Daerah Muaradua, Sumatera
Selatan

Pemetaan Geologi Teknik Daerah Pakuan Ratu, Lampung
Sebaran Formasi Geologi Teknik
1. Satuan Geologi Teknik Endapan Aluvium(Qa)
Endapan aluvium umumnya masih bersifat lepas, belum
terkonsolidasi, terdiri dari berbagai jenis batuan dari bongkah, kerikil, pasir, lanau, lumpur dan lempung. Pasir coklat
kehitaman-hitam, berukuran halus – kasar, mengandung
komponen berukuran kerakal, membulat-membulat tanggung, lepas-agak padat, bergradasi baik, porositas tinggi. Lempung abu-abu kehitaman plastis sedang-tinggi,
permeabilitas rendah, bersifat lunak hingga teguh. Lanau
abu-abu hingga abu kehitaman, plastisitas rendah-sedang,
permeabilitas rendah, konsistensi sangat lunak.
Berdasarkan hasil pengujian laboratorium: kandungan lempung = 14 -19%, lanau = 18 - 42%; pasir = 3 - 49%, kohesi
(c) = 0,117 -0,219 kg/cm2, sudut geser dalam (Ф)= 8,46°15,490 dengan grup simbol ML dan MH.
Daya dukung tanah untuk pondasi dangkal dengan

kedalaman 0,50 m lebar 1,20 m, yaitu 8,75 – 16,33 ton/
m2(sedang), dan kedalaman 1,00 m daya dukung rata-ratanya adalah 9,41– 17,94 ton/m2. Untuk bangunan sedang
– berat pondasi bangunan harus bertumpu pada batuan
dasar atau dengan membuat pondasi dengan tiang pancang sampai daya dukung yang diijinkan.
Penggalian mudah dilakukan dengan peralatan non mekanik. Kedalaman muka air tanah bebas sangat dangkal –
agak dalam (1 - 5 m). Kendala geologi teknik yang terdapat
disini adalah banjir. Potensi bahan galian yang ada adalah
pasir, kerikil, dan batu belah.
2. Satuan Geologi Teknik Endapan Rawa (Qs)
Satuan ini merupakan endapan rawa, di permukaan didominasi oleh lempung lanauan - lempung pasiran, gambut,
di bawahnya dijumpai sisipan lempung pasiran dan pasir
lanauan, dan lapisan paling bawah berupa pasir kuarsa, tebal bervariasi antara 5 - >7 m. Lempung lanauan - lempung pasiran abu-abu kehitaman, sangat lunak - lunak,
mengandung material organik, plastisitas rendah – sedang.
Gambut berwarna abu-abu kehitaman, sangat lunak -lunak,
mengandung sisa tumbuhan. Pasir berwarna putih agak
kekuningan hingga kecoklatan, berbutir halus - sedang, porositas sedang - tinggi, agak padat - padat, mengandung
butiran – butiran kuarsa.
Hasil uji laboratorium mekanika tanah: fraksi lempung 42 –
59%, lanau 38 – 43% dan pasir halus 3 – 10%, pasir sedang
3- 5%, Group Simbol CH - MH.
Daya dukung untuk pondasi dangkal dengan kedalaman
0,50 m dan lebar pondasi 1,20 m rata-ratanya 6,18 – 20,98
ton/m2 (rendah- sedang), dan kedalaman 1,00 m dengan
lebar pondasi daya dukung rata-rata berkisar 6,80 - 23,25
ton/m2 (rendah - sedang). Kedalaman muka air tanah sa
ngat dangkal – dangkal (0.0 - 1 m).
Penggalian sangat mudah – mudah dilakukan dengan peralatan sederhana (nonmekanik), kendala geologi teknik yang
dihadapi dalam pembangunan daerah ini adalah muka air
tanah yang dangkal dan banjir. Untuk itu sebaiknya daerah
ini tidak dijadikan kawasan pemukiman tetapi tetap dipertahankan sebagai kawasan rawa untuk penampung air pada
waktu musim hujan sehingga banjir tidak semakin meluas.
3. Satuan Geologi Teknik Formasi Kasai (QTk)
Satuan ini terdiri dari batulempung tufaan, batulempung,
batupasir, konglomerat. Penyebaran satuan ini di bagian
tengah hingga di timur laut daerah pemetaan. Tufa berwarna putih kekuningan – abu-abu muda, mengandung
batuapung, setempat memperlihatkan struktur silang siur,
lunak. Batulempung tufaan, berwarna putih hingga merah
kecoklatan dan lunak. Batupasir tufaan, putih-merah kecoklatan, setempat berupa batupasir konglomeratan dan
agak kompak. Tanah pelapukan satuan ini di permukaan
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didominasi oleh pasir lanauan – pasir lempungan, putih
kekuningan, permeabilitas sedang – baik, lepas – agak padat, tebal tanah pelapukan 0,5 m sampai dengan lebih dari
3 m.
Hasil analisis laboratorium mekanika tanah: kandungan
lempung = 19 - 41 %, lanau = 13 - 34 %, pasir = 46 - 47 %,
kohesi (c) = 0,120 – 0,277 kg/cm2, sudut geser dalam (Ф)=
11,44 – 13,90 ° dan grup simbol ML-CH.
Daya dukung tanah permukaan untuk pondasi dengan le
bar 1,20 m dan kedalaman 0,50 m mempunyai kisaran daya
dukung yaitu antara 8,41 – 12,75 ton/m2 (sedang)dan kedalaman 1,00 m daya dukungnya antara 9,02 – 13,62 ton/
m2 (sedang), penggalian tanah dapat dilakukan dengan
peralatan sederhana untuk batuan harus memakai peralatan mekanik.
Kendala geologi teknik yang dijumpai adalah erosi dan
longsor. Erosi terjadi pada daerah yang terbuka dengan
ketebalan tanah pelapukan yang tipis dan kurang padat.
Bahaya longsor dapat terjadi pada satuan ini yaitu pada
daerah dengan kemiringan lereng > 50 %. Berdasarkan perhitungan analilis kemantapan lereng pada tanah pelapukan
satuan ini dengan asumsi tebal tanah 2,00 m dalam kondisi
kering, longsoran dapat terjadi pada daerah dengan kemi
ringan lereng > 35o, untuk kondisi setengah jenuh longsoran dapat terjadi pada daerah dengan kemiringan lereng
> 30° dan dalam kondisi jenuh longsoran dapat terjadi pada
daerah dengan kemiringan lereng > 30°

Gambar 12.1 Peta Geologi Teknik Daerah Pakuanratu,
Provinsi Lampung.

12.1.2. Penyusunan Peta Geologi Teknik Siap Terbit
Penyusunan Peta Geologi Teknik Siap Terbit dilaksanakan
pada dua lokasi sebagai berikut.
1.

Peta Geologi Teknik Pulau Lombok

4. Satuan GeologiTeknik Formasi Muara Enim (Tmpm)
Formasi Geologi teknik dibentuk oleh batu lempung, batu
lanau, batu pasir, tufaan dengan sisipan batubara. Di bebe
rapa tempat dijumpai batu lempung keras dan batu lumpur
karbonan berwarna coklat tua kehitaman bersisipan batu
bara.
Berdasarkan hasil pengujian laboratorium mekanika tanah
dan batuan terhadap tanah pelapukan: lempung = 26 58%, lanau = 7 - 21%; pasir halus = 9 - 33%; pasir sedang
= 9 - 23%; pasir kasar = 0- 21%; kerikil halus = 0 – 8%;
group symbol MH, CH dan ML, kohesi(c) = 0,186 - 0,306
kg/cm2; sudut geser dalam = 10,79o- 13,350kg/cm2; pocket
penetrometer antara 2,25 – 4,25 kg/cm2.

Gambar 12.2 Peta Geologi Teknik Pulau Lombok.

2.

Peta Geologi Teknik Pulau Sumbawa

Daya dukung pondasi dangkal untuk kedalaman 0,50 dan
lebar 1,20 m adalah sedang 9,31 – 12,42 ton/m2 (sedang),
sedangkan untuk kedalaman 1,00 m dan lebar pondasi 1,20
m adalah 10,22 - 13,62 ton/m2 (sedang).Penggalian tanah
dapat dilakukan dengan peralatan sederhana, untuk batuan
diperlukan peralatan mekanis. Kedalaman muka air tanah
bebas sangat dalam (>10 m) dari permukaan tanah setempat sampai dengan langka air tanah.
Kendala geologi teknik dalam pengembangan wilayah ini
adalah potensi erosi yang tinggi apabila tanaman penutup hilang akibat kegiatan pembukaan lahan (land clearing) dan adanya kegiatan gali timbun (cut and fill), gerakan
tanah dapat terjadi pada lereng >400 terutama pada tanah
pelapukan yang tebal dengan lereng yang terjal.
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Gambar 12.3 Peta Geologi Teknik Pulau Sumbawa.
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12.1.3 Pemetaan Geologi Teknik Perkotaan
a. Kawasan Perbatasan
Pemetaan Geologi Teknik Perkotaan pada wilayah perbatasan ditujukan untuk mendukung pengembangan
wilayah dan penataan rung di daerah perbatasan NKRI.
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 lokasi,yaitu: Pemetaan
Geologi Teknik Kota Atambua, Prov. NTT.

b. Pusat Kegiatan Wilayah dan Nasional
Pemetaan Geologi Teknik Perkotaan juga dilaksanakan untuk mendukung pengembangan wilayah dan penataan ruang pada pusat kegiatan wilayah dan nasional. Kegiatan ini
dilaksanakan pada 5 lokasi sebagai berikut:
1.

Pemetaan Geologi Teknik Kota Muarabungo, Prov.
Jambi

2.

Pemetaan Geologi Teknik Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara

3.

Pemetaan Geologi Teknik Kota Parepare, Provinsi
Sulawesi Selatan

4.

Pemetaan Geologi Teknik Kota Mamuju, Provinsi
Sulawesi Barat

5.

Pemetaan Geologi Teknik Kota Manokwari, Prov. Papua
Barat.

Pemetaan Geologi Teknik Kota Mamuju, Sulawesi Barat
Sebaran Formasi Geologi Teknik
Berdasarkan hasil evaluasi kesamaan fisik dan batuan yang
didukung oleh data hasil analisa laboratorium mekanika
tanah dan batuan serta bor tangan dapat diketahui bahwa
daerah pemetaan dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam)
satuan Formasi Geologi Teknik sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap sampel
tanah TS.2, TS.3, TS.5, TS.18, dan TS.19, sifat fisiknya adalah:
berat jenis (Gs)= 2,559 - 2,777; berat isi asli = 1,508 - 1,745
g/cm3; kadar air asli (wn) = 46,91 – 126,46 %; batas cair (LL)
= 73,79 – 152,79%; batas plastis (PL)= 38,42 – 74,18%; indeks plastis (PI)= 35,38 – 78,61% grup simbol = CH, MH,
OH; kohesi (c) = 0,034 - 0,322 kg/cm², sudut geser dalam
(Ф) = 9,68 – 31,52º, Uji konsolidasi : Compression index (Cc)
=0,3378 ; Swell index (Cs) = 0,0439 – 0,0975; Koefisien of
consolidasi (Cv) = 0,00080 – 0,00100 cm2/det.
Satuan ini tersebar di sekitar pantai bagian utara dan sebagian di selatan pemetaan. Penggalian mudah dilakukan
dengan peralatan non mekanik. Kedalaman muka air tanah
bebas kurang dari 5 m (dangkal). Kisaran nilai perhitungan
daya dukung yang diijinkan untuk pondasi dangkal sebesar
3,20 – 19,40 ton/m2 (rendah – sedang).
2. Satuan Geologi Teknik Batu Gamping Koral (Ql)
Satuan ini merupakan batuan sedimen berupa batu gam
ping terumbu, batu gamping bioklastika, berwarna putih
kekuningan, berongga, keras setempat dengan cangkang
moluska.Tanah pelapukannya terdiri dari lanau lempungan
– lempung lanauan, coklat kemerahan, plastisitas sedang –
tinggi, permeabilitas rendah – sedang, gampingan, ketebal
an 0, 40 m – 2,50 m, banyak terdapat bongkah-bongkah
batu gamping terumbu, setempat terdapat sisipan batu pasir, kuning kecoklatan, berbutir halus, kompak, agak lapuk.
Berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap sampel
tanah TS.26, TS. 27, TS.28 dan B.10, mempunyai sifat fisik
tanah sebagai berikut: berat jenis (Gs)= 2,723 - 2,773; berat
isi asli = 1,321 - 1,763 g/cm3; kadar air asli (wn) = 36,71 –
45,06 %; batas cair (LL) = 71.07 – 90.89%; batas plastis (PL)=
34,53 – 44,81%; indeks plastis (PI)= 26.26 – 56.85%; grup
simbol = CH - MH; kohesi (c) = 0,089 - 0,252 kg/cm², sudut
geser dalam (Ф) = 19.58 – 24.98º.
Sifat fisik batuan (B.10) adalah sebagai berikut :berat jenis
(Gs)= 2,626; berat isi asli = 2,428 g/cm3; kadar air asli (wn) =
3.01 %; kuat tekan = 65,67 kg/cm2 (lunak).
Penyebaran satuan ini di sebelah utara daerah pemetaan
(Pulau rampuang). Penggalian sulit dilakukan dengan peralatan non mekanik. Kedalaman muka air tanah bebas >
10 m. Kisaran nilai perhitungan daya dukung yang diijinkan
untuk pondasi dangkal sebesar 12,50 – 22,40 ton/m2 (sedang - tinggi).

Gambar 12.4 Peta Geologi Teknik Kota Mamuju, Provinsi
Sulawesi Barat.

1. Satuan Geologi Teknik Endapan Alluvium (Qa)
Satuan ini merupakan endapan pantai, sungai dan rawa,
umumnya sangat lunak dan bersifat lepas, belum terkonsolidasi, terdiri dari pasir, lanau dan lempung, setempat sisa
tumbuhan, berwarna abu-abu kehitaman. Pasir berukuran
halus – kasar. Lempung bersifat plastis, sangat lunak - kaku,
permeabilitas rendah sampai sedang. Ketebalan endapan
alluvium ini antara 1,00 – > 3,00 m.

3. Satuan Geologi Teknik Anggota Tapalang, Formasi Mamuju (Tmmt)
Satuan ini merupakan pelapukan dari batu gamping terumbu, batu gamping kepingan dan napal. Tanah pelapukan
terdiri dari lanau pasiran – lanau lempungan, gampingan,
berwarna coklat tua, teguh, plastisitas sedang, permeabilitas sedang, ketebalan tanah 0,25 - 0,85 m, banyak terdapat
kerikil – bongkah gamping. Satuan ini diwakili oleh sampel
tanah TS.16; TS.17. Hasil analisis laboratorium mekanika
tanah dan batuan terhadap sampel tersebut adalah sebagai berikut: berat jenis (Gs) = 2,742 – 2,759; berat isi asli
= 1,471 – 1,700 g/cm3; kadar air asli (wn) = 53,90 – 70,78
%; batas plastis (LL) = 95,19 – 100,07%; batas plastis (PL)=
41,57 – 45,37%; indeks plastis (PI)= 53,62 – 54,71%; grup
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(Ф) = 13,06 – 22,81o. Sifat fisik terhadap sampel batuan
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 dan B.7 adalah sebagai berikut:
berat jenis (Gs) = 2,382 – 2,698; berat isi asli = 1,677 –
2,492 g/cm3; kadar air asli (wn) = 2,60 - 20,48 %; qu =
56,34 – 262,71 kg/cm2.

simbol MH; kohesi (c) = 0,090 - 0,190 kg/cm2; sudut geser
dalam (Ф) = 16,88 - 27,39o.
Penyebarannya menempati bagian selatan daerah peme
taan. Penggalian sulit dilakukan dengan peralatan non mekanik. Kedalaman muka air tanah bebas > 10 m. Kisaran
nilai perhitungan daya dukung yang diijinkan untuk pondasi dangkal sebesar 19,70 – 21,50 ton/m2 (sedang - tinggi).
4. Satuan Geologi Teknik Formasi Mamuju (Tmm)
Satuan ini merupakan pelapukan dari napal, kalkarenit,
batu gamping koral bersisipan tuf dan batu pasir, terdiri
dari lanau lempungan - pasir lanauan, berwarna abu-abu
kecoklatan - coklat kekuningan, lunak – teguh, plastisitas
sedang, permeabilitas rendah – sedang, porositas rendah,
tufaan, ketebalan antara 0,70 - 2,25 m, kedalaman muka air
tanah bebas > 10 m.
Berdasarkan hasil pengujian laboratorium mekanika tanah
dan batuan terhadap sampel: TS.8, TS.9, TS.10, TS.11, TS.14,
TS.15 dan B.11, mempunyai sifat fisik sebagai berikut: berat
jenis (Gs) = 2,691 – 2,736; berat isi asli = 1,428 – 1,851 g/
cm3; kadar air asli (wn) = 37,49 – 70,80 %; batas cair (LL) =
53,62 - 130,81%; batas plastis (PL)= 33,37 - 58,08%; indeks
plastis (PI)= 20,25 - 72.73 %; grup simbol CH, MH, OH, kohesi (c) = 0,163 - 0,410 kg/cm2; sudut geser dalam (Ф) =
11,52 – 27,78o.
Sifat fisik batuan (B.11) adalah sebagai berikut: berat jenis
(Gs)= 2,767; berat isi asli = 2,699 g/cm3; kadar air asli (wn)=
0,99 %; kuat tekan (qu) = 431,21 kg/cm2 (keras).
Penyebaran satuan ini menempati bagian utara dan selatan daerah pemetaan. Penggalian sulit dilakukan dengan
menggunakan peralatan non mekanik. Kedalaman muka air
tanah bebas > 10 m. Kisaran nilai perhitungan daya dukung
yang diijinkan untuk pondasi dangkal sebesar 9,10 – 29,20
ton/m2 (sedang - tinggi).
5. Satuan Geologi Teknik Batuan Gunungapi Adang (Tma)
Satuan ini terdiri dari tuf, lava, breksi gunung api bersusunan leusit basal, sebagian mikaan.
1. Tuf berwarna putih kotor – kekuningan, padat, berbutir
kasar, setempat berlapis selang seling dengan batu pasir berwarna abu-abu kehitaman, ketebalan lapisan >
3 m.
2. Lava, berwarna abu-abu kehitaman, keras.
3. Breksi, berwarna abu-abu tua, masa dasar pasir tufaan,
komponen andesit/basal, kompak, keras.
Tanah pelapukan dari satuan ini terdiri dari lempung lanauan sampai pasir lanauan.
•
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Lempung lanauan, berwarna coklat kekuningan – coklat
tua, lunak – sangat kaku, plastisitas sedang – tinggi,
permeabilitas rendah, tufaan, ketebalan 0,40 - 2,00 m.
Hasil uji laboratorium mekanika tanah terhadap sampel tanah: TS.4, TS.6, TS.7, TS.12, TS.13 dan TS.20, dan
TS.24 mempunyai sifat fisik sebagai berikut:berat jenis
(Gs) = 2,477 – 2,777; berat isi asli = 1,281 – 1,891 g/cm3;
kadar air asli (wn) = 21,72 – 93,92 %; batas cair (LL) =
56,56 - 161,32%; batas plastis (PL)= 24,42 - 56,12%; indeks plastis (PI)= 26,74 - 65.25 %; grup simbol CH, MH,
kohesi (c) = 0,041 - 0,280 kg/cm2; sudut geser dalam
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•

Pasir lanauan, berbutir agak kasar, berwarna coklat
kekuningan, agak padat, porositas sedang – tinggi, tufaan, ketebalan 0,75 – 2,00 m. Hasil uji laboratorium
mekanika tanah terhadap sampel tanah TS.1, TS.21, TS.
22, TS.23, TS.25, mempunyai sifat fisik berikut: berikut:
berat jenis (Gs) = 2,445 – 2,759; berat isi asli = 1,436 –
1,919 g/cm3; kadar air asli (wn) = 28,17 - 34,65%; batas
cair (LL) = 48,28 - 60,28%; batas plastis (PL)= 33,00 –
47,35%; indeks plastis (PI)= 24,91 - 26,74%; grup simbol MH, ML/SM, CL/SC kohesi (c) = 0,017 – 0,204 kg/
cm2; sudut geser dalam (Ф) = 23,74 - 27,40o. Sifat fisik
sampel batuan terhadap sampel B.5 dan B.6 adalah sebagai berikut: Sifat fisik batuan: berat jenis (Gs) = 2,408
– 2,643; berat isi asli = 2,102 – 2,293 g/cm3; kadar air
asli (wn) = 5,19 - 7,44 %; qu = 38,05 - 127,81 kg/cm2.

Penyebaran satuan ini paling luas di daerah pemetaan, mulai dari timur, barat, utara sampai selatan mulai dari ketinggian 350 m - 1.084 m dpl. Penggalian sulit dilakukan de
ngan peralatan non mekanik. Kedalaman muka air tanah
bebas > 10 m. Kisaran nilai perhitungan daya dukung yang
diijinkan untuk pondasi dangkal sebesar 1,50 - 15,30 ton/
m2 (rendah - sedang).
6. Satuan Geologi Teknik Batuan Gunungapi Talaya (Tmtv)
Satuan ini terdiri dari batuan breksi gunung api, tuf dan lava
bersusunan andesit-basal dengan sisipan batu pasir, setempat batu bara.
•
Breksi berwarna abu-abu kecoklatan, masa dasar pasir
lanauan, komponen batuan beku andesit, menyudut,
kompak, keras - agak lapuk.
•
Lava berwarna abu-abu tua, keras, kompak, sebagian
lapuk ringan.
Tanah pelapukannnya terdiri dari pasir lempungan – pasir
lanauan, agak padat - padat, berwarna coklat kekuningan,
porositas sedang - tinggi, tufaan. Ketebalan tanah pelapuk
annya antara 0,40 – 1,50 m.
Berdasarkan hasil pengujian laboratorium mekanika tanah
dan batuan terhadap sampel TS. 29, TS 30, B.8, B.9 mempunyai sifat fisik tanah sebagai berikut: berat jenis (Gs) =
2,609 – 2,646; berat isi asli = 1,899 – 1,922 g/cm3; kadar air
asli (wn) = 19,13 – 29,69%; batas cair (LL) = 37,58 – 47,03%;
batas plastis (PL)= 24,16 – 24,17%; indeks plastis (PI)= 13,42
– 22,86%; grup simbol ML, CL, SM, kohesi (c) = 0,036 - 0,086
kg/cm2; sudut geser dalam (Ф) = 77,93 - 35,61o.
Sifat fisik batuan: berat jenis (Gs) = 2,625 – 2,707; berat isi
asli = 2,583 – 2,665 g/cm3; kadar air asli (wn) = 0,85 – 0,94
%;qu = 272,80 – 610,55 kg/cm2.
Penyebarannya menempati bagian tenggara daerah
pemetaan. Penggalian sulit dilakukan dengan peralatan non
mekanik. Kedalaman muka air tanah bebas > 10 m. Kisaran
nilai perhitungan daya dukung yang diijinkan untuk pondasi dangkal sebesar 6,20 – 14.20 ton/m2 (rendah - sedang).
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c. Pulau-pulau Terluar
Pemetaan Geologi Teknik juga dilaksanakan untuk mendukung pengembangan wilayah dan penataan ruang pada
pulau terluar NKRI. Kegiatan ini dilaksanakan pada 3 lokasi
sebagai berikut:
1. Pemetaan Geologi Teknik Pulau Tidore, Provinsi Maluku
Utara
2. Pemetaan Geologi Teknik Pulau Seram bagian barat,
Provinsi Maluku
3. Pemetaan Geologi Teknik Pulau Biak, Provinsi PAPUA
Pemetaan Geologi Teknik Pulau Tidore, Maluku Utara
Sebaran Formasi Geologi Teknik
1. Satuan Geologi Teknik Endapan Aluvium (Qa)
Pada daerah pemetaan, endapan aluvium merupakan endapan sungai, rawa dan endapan pantai. Endapan ini terdiri dari bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau, lumpur dan
lempung. Endapan ini umumnya masih bersifat lepas dan
belum terkonsolidasi. Endapan rawa umumnya lempung
an, abu-abu gelap, lunak – sangat lunak, plastisitas tinggi.
Endapan pantai umumnya pasir lanauan – lanau pasiran,
coklat kekuningan, dan plastisitas rendah.
Hasil pengujian laboratorium terhadap sifat fisik sampelsampel tanah aluvium memperlihatkan komposisi lempung
0 – 25%, lanau 7 – 52%; pasir 30 – 88%, dan kerikil <10%.
Parameter kekuatan tanah didapati berupa kohesi (c) ber
kisar 0,04 – 0,22 kg/cm2 dan sudut geser dalam (Ф) 15,39°–
25,710. Hasil uji laboratorium secara keseluruhan menunjukkan jenis tanah-tanah tersebut berupa tanah fraksi kasar
dengan simbol grup SM dan tanah fraksi halus dengan simbol grup MH.
Endapan aluvium di daerah pemetaan merupakan endapan
sungai, rawa dan pantai. Endapan-endapan ini umumnya
masih bersifat lepas dan belum terkonsolidasi dengan baik.
Endapan tersusun dari bongkah, kerikil, pasir, lanau, lumpur
dan lempung. Tanah fraksi kasar berukuran butir pasir halus
– kasar sampai kerakal dengan porositas tinggi. Tanah fraksi
halus bersifat plastis – agak plastis, terkadang sangat kaku,
dan permeabilitas sedang – rendah. Endapan-endapan
tersebut rata-rata memiliki ketebalan > 2 m yang umumnya
membentuk pedataran.
Daya dukung tanah untuk kedalaman pondasi persegi de
ngan lebar 1,20 m pada kedalaman 0,50 m adalah rendah
– sedang dengan kisaran daya dukung 6,87 – 14,07 ton/
m2 dan daya dukung sedang untuk 1,00 m dengan kisar
an 10,66 – 19,88 ton/m2. Untuk bangunan sedang – berat
pondasi bangunan harus bertumpu pada batuan dasar atau
dengan membuat pondasi dengan tiang pancang hingga
mencapai daya dukung yang diinginkan.
Penggalian mudah digali dengan peralatan non mekanik.
Kedalaman muka air tanah bebasdi beberapa tempat dijumpai pada kedalaman 1,0 – 1,5 m di bawah permukaan
tanah setempat. Kendala geologi teknik yang terdapat disini adalah keberadaan tanah lunak yang berasal dari endap
an rawa.
2. Satuan Geologi Teknik Batuan Gunungapi (Qhv)

Satuan ini terutama tersusun oleh breksi, lava, dan tufa.
Breksi berwarna abu-abu hingga kecoklatan dengan komponen andesit berukuran hingga ± 100 cm, kemas terbuka dengan massa dasar tufa dan bersifat agak padat.
Lava berwarna abu-abu kehitaman, umumnya bersusunan
andesit-basal, setempat memperlihatkan struktur berongga, berkekar, padat, dan kondisi pelapukan tingkat lanjut.
Tufa berwarna kuning hingga kecoklatan, setempat memperlihatkan struktur perlapisan. Pada bagian atas berukuran
halus – sangat halus. Bagian bawah mengandung fragmen
batuapung, berukuran kerikilan, menyudut tanggung – menyudut, dan bersifat porous. Tanah pelapukan permukaan
pada satuan ini didominasi oleh pasir lanauan dan lanau
lempungan. Pasir lanauan berwarna hitam kecoklatan, urai,
plastisitas rendah, mengandung kerikilan – kerakal.
Hasil analisis laboratorium mekanika tanah terhadap
sampel-sampel tanah hasil pelapukan batuan tersebut di
atas memperlihatkan tanah tersebut terdiri dari lempung
2 – 41%, lanau 19 – 44%; pasir 24 – 71% dan mengandung
kerikilan < 10% namun setempat komposisi dapat mencapai 20%. Parameter kekuatan tanah didapati berupa kohesi
(c) berkisar 0,02 – 0,22 kg/cm2 dan sudut geser dalam (Ф)
10,47°– 25,440. Jenis tanah dominan pasir lanauan dengan
simbol grup SM dan sebagian lain berupa lanau lempungan
– lempung lanauan dengan simbol grup MH-CH.

Gambar 12.5 Peta Geologi Teknik Pulau Tidore.

Satuan ini terutama tersusun oleh breksi vulkanik, lava dan
tufa. Breksi berwarna abu-abu hingga kecoklatan dengan
komponen andesit, komponen berukuran hingga 100 cm,
bentuk komponen sangat menyudut, kemas terbuka dengan massa dasar tufa yang bersifat agak padat. Lava berwarna abu-abu kehitaman, umumnya bersusunan andesitbasal, setempat memperlihatkan struktur berongga, padat
dan melapuk lanjut. Tufa berwarna kuning – kecoklatan,
ukuran butiran kasar – sangat kasar, bentuk menyudut
tanggung – menyudut, setempat memperlihatkan struktur perlapisan. Tanah pelapukan dominan berupa pasir lanauan dan lanau lempungan. Tanah pelapukan berwarna
kekuningan hingga kecoklatan, plastisitas sedang-tinggi,
permeabilitas rendah-sedang, agak teguh – teguh. Ketebalan tanah pelapukan umumnya < 1m. Kedalaman muka air
tanah di daerah ini umumnya agak dalam hingga langka air
tanah di sekitar daerah lereng gunung. Di beberapa tempat
pengamatan dijumpai air tanah pada kedalaman 5,0 m di
bawah permukaan tanah setempat.
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Daya dukung tanah permukaan umumnya rendah hingga
sedang untuk pondasi dengan lebar 1,20 m dan kedalaman
0,50 m dengan kisaran daya dukung antara 5,42 - 21,52 ton/
m². daya dukung sedang hingga tinggi untuk kedalaman
1,00 m dengan daya dukung berkisar antara 7,46 – 24,39
ton/m². Penggalian mudah dilakukan dengan peralatan sederhana pada daerah yang di permukaan didominasi oleh
tanah sedangkan untuk batuan diperlukan peralatan mekanik. Kendala geologi teknik yang dijumpai adalah gerak
an tanah/longsor, pengerosian, dan abrasi.

3.

Berdasarkan patok pantau, penurunan bagian utara
kota Semarang lebih tinggi dibandingkan bagian selatan dengan arah pelamparan barat-timur, kecuali lin
tasan Gayamsari-Muktiharjo-Kemijen yang lebih rendah laju penurunannya dibandingakan sebelah barat
dan timurnya.

12.2 Monitoring Geologi Teknik
Monitoring Geologi Teknik dilaksanakan untuk memantau
perkembangan geodinamik, berupa semburan lumpur dan
land subsidence di 2 lokasi sebagai berikut:
1. Monitoring Geologi Teknik Daerah Semarang, Provinsi
Jawa Tengah.
2. Monitoring Geologi Teknik Daerah Lumpur Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur.

Gambar 12.6 Grafik pemantauan penurunan
tanah.

Monitoring Geologi Teknik Daerah Semarang, Jateng
Perkembangan penduduk dan aktivitas pembangunan di
kota-kota besar di Indonesia, khususnya Kota Semarang
dan sekitarnya kemajuannya begitu pesat. Saat ini eksploitasi air tanah untuk kepentingan industri dan pemukiman
sudah pada tingkat yang perlu mendapat perhatian. Pemompaan air tanah yang berlebihan akan menyebabkan
turunnya kualitas air tanah, masuknya air laut ke daratan
(intrusi air laut) dan terjadinya penurunan permukaan
tanah (land subsidence). Gejala dampak negatif dari penurunan permukaan tanah ini telah dirasakan pada beberapa
wilayah, terutama pada kawasan industri yang terdapat di
Daerah Semarang Utara.
Berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan mulai
tahun 2011, Kota Semarang mengalami penurunan tanah
yang besarannya bervariasi. Penurunan tanah tersebut
diperkirakan masih terjadi pada tahun ini sehingga perlu
dilakukan monitoring laju penurunan serta dimensi pe
ngaruhnya, baik secara lateral maupun vertikal.
Lokasi daerah monitoring terletak di Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah terutama di Daerah Semarang bagian
utara, dengan luas ± 174,56 km2. Secara geografis daerah
penyelidikan terletak pada koordinat 110° 21’ 25.5”- 110°
21’ 26.14” Bujur Timur dan 6° 55’ 00” - 7° 03’ 0.11” Lintang
Selatan.
Hasil pemantauan seperti terlihat pada Gambar di samping,
beberapa kesimpulan, yang diperoleh, antara lain:
1. Berdasarkan pengamatan terhadap elevasi patok
benchmark (BM 1, BM 3, dan BM 4), penurunan ta
nah hanya terjadi pada endapan aluvium hingga perbatasan dengan Formasi Damar (perselingan batulanau-batupasir).
2. Berdasarkan patok benchmark (BM 1, BM 3, dan BM 4),
lempung lunak merupakan faktor penting pada proses
konsolidasi alamiah (selain ekstraksi air tanah dan beban luar) yang menyebabkan Semarang bagian timur
lebih intensif penurunannya dibandingkan bagian
barat dan utara.
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Gambar 12.7 Peta monitoring penurunan tanah
2010-2013 Kota Semarang.

4.

Gejala inkonsistensi hasil zona laju penurunan antara
pemantauan dengan GPS geodetik dan patok benchmark disebabkan karena data pemantauan yang
kurang rapat sehingga dalam interpolasi menyebabkan
penyimpangan. Selain itu, data pemantauan air tanah
dan data beban bangunan mulai 2010 hingga 2013
tidak tersedia.

12.3 Penyelidikan Geologi Teknik
12.3.1 Penyelidikan Geologi Teknik Untuk Menunjang
Infrastruktur
Penyelidikan Geologi Teknik dilaksanakan untuk mendukung pembanguan infrastruktur jalan di 7 lokasi sebagai
berikut:
1. Penyelidikan Geologi Teknik Jalur Jalan Pasaman - Tiku,
Sumatera Barat.
2. Penyelidikan Geologi Teknik Jalur Jalan Lintas Selatan
Jawa Tengah.
3. Penyelidikan Geologi Teknik Kawasan Pertambangan
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
4. Penyelidikan Geologi Teknik Jalur Lintas Selatan Kali
mantan Bagian Tengah, Kalimantan Tengah.
5. Penyelidikan Geologi Teknik Jalur Lintas Selatan Kali
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6.
7.

mantan Bagian Barat, Kalimantan Barat.
Penyelidikan Geologi Teknik Jalur Lintas Utara Kalimantan Bagian Barat, Kalimantan Barat.
Penyelidikan Geologi Teknik Jalur Lintas Tengah
Kalimantan Bagian Tengah, Kalimantan Tengah

Penyelidikan Geologi Teknik Jalur Jalan Pasaman - Tiku,
Sumatera Barat
Lokasi penyelidikan merupakan jalur jalan Pasaman – Tiku
dengan jarak sepanjang ± 50 km. Secara administrasi
pemerintahan jalur jalan ini termasuk wilayah Kabupaten
Pasaman Barat dan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera
Barat, dan secara geografis terletak pada koordinat 99º 41’
60” - 99º 51’ 00” BT dan 00º 5’ 60” - 00º 23’ 60” LS .
Tujuan penyelidikan adalah untuk menginventarisasi data
dan informasi geologi teknik sebagai data dasar untuk
mendukung perencanaan dan kegiatan pembangunan pe
ningkatan jalan.

Endapan limpah banjir, kedalaman 0,50 – 075 m kualitas
tanah jelek – sedang dan kedalaman 0,75 – 1 m kualitas
tanah sedang – sangat baik. Lapisan keras dijumpai pada
kedalaman 1,60 – 6,60 m dan lapisan lunak 0,20 – 1,40 m.
Daya dukung tanah kedalaman 1 m rendah – tinggi dan
kedalaman 2 m sedang tinggi. Muka air tanah dangkal.
Endapan rawa hingga kedalaman 1 m kualitas tanah jelek.
Lapisan keras dijumpai pada kedalaman 2,40 – 7,20 m dan
lapisan lunak 0,20 – 1,20 m. Daya dukung tanah kedalaman
1 m sedang – tinggi dan kedalaman 2 m sedang – tinggi.
Muka air tanah dangkal. Kendala geologi banjir, abrasi dan
likuifaksi.
Hasil uji laboratorium dari beberapa contoh tanah, sebagai
berikut: berat jenis (Gs) = 2,441 - 2,764, berat isi asli (γn) =
1,083 – 1,670 g/cm3, kadar air (w) = 12,07 – 57,60 %, porositas (n) = 44,34 – 66,55 %, kohesi (с) = 0,016 – 0,081 kg/cm2,
sudut geser (φ) = 12,04 – 16,47ᵒ, fraksi lempung 0 – 2 %,
lanau 2 – 17 %, pasir halus 56 – 88 %, pasir sedang 12 – 39
% dan group simbol SW.
2. Lanau pasiran-Lanau Lempungan A(sm- cm)
Merupakan endapan limpah banjir dan rawa, di permukaan
didominasi lanau pasiran – lanau lempungan, berwarna
coklat kekuningan – coklat kehitaman, berbutir halus plastisitas rendah – sedang, mengandung mika dan kearah
bawah berangsur menjadi pasir lanauan berwarna abu –
abu, halus, agak lepas, porositas rendah.

Gambar 12.8 Foto Kegiatan Lapangan
Penyelidikan Geologi Teknik.

Berdasarkan hasil analisis kegiatan lapangan, hasil uji la
boratorium, daya dukung tanah dan analisis kemantapan
lereng, jalur jalan Pasaman – Tiku (Segmen Mandiangin –
Talu) dikelompokkan menjadi 7 satuan.
1. Pasir lanauan – Pasir A (ms – s)
Merupakan endapan pantai, limpah banjir dan endapan
rawa. Endapan pantai, di permukaan didominasi oleh pasir, berwarna abu – abu, berbutir halus, lepas, mengandung
mika, cangkang kerang, porositas tinggi dan tersebar di
sekitar pantai. Kualitas tanah untuk dasar jalan baik dan untuk pondasi atas buruk. Kedalaman muka air tanah dangkal.
Endapan limpah banjir dan endapan rawa di permukaan
dibentuk oleh pasir Lanauan, berwarna abu-abu kekuning
an, berbutir halus – sedang, lunak, plastisitas rendah dan ke
arah bawah berangsur- angsur menjadi pasir berwarna abu
– abu, halus, agak padat – padat, porositas tinggi.

Endapan limpah banjir maupun rawa, kedalaman 0,50 – 0,75
m kualitas tanah jelek – sedang dan kedalaman 0,75 – 1,00
m kualitas tanah sedang – sangat baik. Lapisan keras pada
endapan limpah banjir dijumpai pada kedalaman 2,20 –
8,40 m dan pada endapan rawa lapisan keras dijumpai pada
kedalaman 2,6 – 7,20 m. Tanah lunak endapan limpah banjir dijumpai pada kedalaman 1,80 – 2,80 m dan endapan
rawa dijumpai pada kedalaman 0,80 – 3,40 m. Daya dukung
tanah kedalaman 1,00 m, baik endapan limpah banjir maupun endapan rawa rendah – sedang dan kedalaman 2,00 m
mempunyai daya dukung sedang – tinggi. Muka
air
tanah dangkal dan setempat merupakan daerah genangan.
Kendala geologi teknik banjir, erosi sungai dan Likuifaksi.
Hasil uji laboratorium dari beberapa contoh tanah, sebagai
berikut: berat jenis (Gs) = 2,398 – 2,561, berat isi asli (γn) =
0,940 – 1,582 g/cm3, kadar air (w) = 50,21 – 98,44 %, porositas (n) = 59,86 – 78,89 %, kohesi (с) = 1,54 – 13,19 kg/
cm2, sudut geser (φ) = 1,54 – 13,19°, batas cair (LL) = 59,46
– 165,64 %, index plastis (PI) = 26,95 – 98,63 %, fraksi lempung 6 – 25 %, lanau 35 – 72 %, pasir halus 7 – 44 %, pasir
kasar 1 – 14 % dan group simbol MH.
3. Gambut A(Pt)
Merupakan endapan rawa, di permukaan terdiri dari gambut berwarna hitam kecoklatan, sangat lunak, terlihat se
perti benang (berserat) akibat pelapukan daun dan cabang
pohon, tebal 0,50 – 3,00 m, ke arah bawah berangsur-angsur menjadi pasir lanauan, berwarna abu – abu kecoklatan,
berbutir halus, porositas sedang tebal 0,80 m dan sebagai
lapisan paling bawah berupa pasir, berwarna abu – abu,
berbutir halus, agak padat – padat. porositas tinggi.
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Kualitas tanah jelek karena sukar untuk dipadatkan, tebal
0,50 – 3,00 m. Kedalaman lapisan keras 2,80 – 4,80 m dan
lapisan lunak 0,40 – 3,80 m. Daya dukung kedalaman 1,00
rendah – sedang dan kedalaman 2,00 m rendah – tinggi.
Muka air tanah dangkal. Kendala Geologi teknik banjir.
Hasil uji laboratorium dari beberapa contoh gambut, adalah
sebagai berikut: berat jenis (Gs) = 0,909 – 0,939, berat isi asli
(γn) = 0,923 – 1,049 g/cm3, kadar air (w) = 123,88 – 420,81
%, porositas (n) = 56,10 – 78,38 %, kohesi (с) = 0,015 – 0,075
kg/cm2, sudut geser (φ) = 3,90 – 6,40°, dan group simbol Pt.
4. Lanau pasiran R(sm)
Merupakan tanah residual hasil pelapukan Batuan Gunung
Talamau (Qvta), terdiri dari Lanau pasiran, berwarna coklat
kehitaman, lunak – teguh, plastisitas sedang – tinggi.
Kualitas tanah sebagai tanah dasar jalan sedang – buruk.
Daya dukung kedalaman 1,00 m rendah – sedang dan kedalaman 2, 00 m sedang – tinggi. Sudut lereng penggalian
aman, yaitu untuk tinggi lereng 5 m sebesar 30 - 70°; tinggi
lereng 6 m, sebesar25 - 55°; tinggi lereng 7 m, sebesar 20 50°; dan tinggi lereng 8 m sebesar 17 - 37°. Tinggi timbunan
aman untuk kemiringan lereng 60°, yaitu antara 2,30 – 7,40
m; sudut lereng 70°, tinggi timbunan aman antara 1,80 –
5,50 m; dan untuk sudut lereng timbunan 80°, tinggi timbunan aman 1,70 – 5,00 m. Muka air tanah dangkal – dalam
dan setempat merupakan daerah genangan. Kendala geologi teknik banjir dan erosi sungai.
Hasil uji laboratorium dari beberapa contoh tanah, adalah
sebagai berikut: berat jenis (Gs) = 2,348 – 2,799, berat isi asli
(γn) = 1,068 – 1,565 g/cm3, kadar air (w) = 28,37 – 128,47 %,
porositas (n) = 56,55 – 80,25 %, kohesi (с) = 0,044 – 0,196
kg/cm2, sudut geser (φ) = 8,09 – 19,88°, batas cair (LL) =
37,17 – 190,75 %, index plastis (PI) = 10,26 – 116,77 %, fraksi
lempung 0 – 31 %, lanau 32 – 71 %, pasir halus 19 – 40 %,
pasir sedang 2 – 20 %, dan group simbol MH – ML.
5. LempungLanauan-Lempungpasiran R(mc- sc)
Merupakan tanah residual hasil pelapukan Batuan Gunung
Maninjau (Tmv), terdiri dari Lempung lanauan – lempung
pasiran, berwarna putih keabuan, agak teguh – teguh, plastisitas sedang – tinggi.

Kualitas tanah sebagai tanah dasar jalan sedang – buruk.
Sudut lereng penggalian aman, yaitu untuk tinggi lereng
5 m sebesar 55 – 60°; tinggi lereng 6 m, sebesar 48 – 50°;
tinggi lereng 7 m, sebesar 35 – 40°; dan untuk tinggi lereng
8 m sebesar 30 – 35°.Tinggi timbunan aman untuk kemiringan lereng 60°, yaitu antara 5,70 – 6,40 m; sudut lereng
70°, tinggi timbunan aman antara 4,50 – 5,00 m; dan untuk sudut lereng timbunan 80, tinggi timbunan aman 4,00
– 4,50 m. Muka air tanah dalam – sangat dalam. Kendala
geologi teknik gerakan tanah.
Hasil uji laboratorium dari beberapa contoh tanah, adalah
sebagai berikut: berat jenis (Gs) = 2,687 - 2,703, berat isi asli
(γn) = 1,531 - 1,566 g/cm3, kadar air (w) = 52,25 – 53,64 %,
porositas (n) = 61,96 – 62,91 %, kohesi (с) = 0,225 - 0,248
kg/cm2, sudut geser (φ) = 18,32 – 19,74°, batas cair (LL) =
111,01 - 113,10 %, index plastis (PI) = 64,61 – 67,45 %, fraksi
lempung 62 - 65 %, lanau 25 - 30 %, pasir 8 - 10 % dan
group simbol CH - MH.
6. Batuan Gunung Talamau (Qvta)
Berdasarkan Peta Geologi Lembar Lubuksikaping (N.M.S.
Rock, dkk., 1983), Batuan Gunung Talamau terdiri dari aliran
lava, lahar, tuf, faglomerat. Dari beberapa batuan tersebut
hanya faglomerat, tufa, batu pasir dan lava yang tersingkap
cukup baik di daerah penyelidikan. Faglomerat berwarna
abu-abu kekuningan, fragmen andesit, membulat, masa
dasar tufa, matriks batu pasir, agak keras dan kekuatan
lapuk rendah.Tufa berwarna abu-abu kekuningan, halus,
agak keras, mengandung glas volkanik. Batu pasir tufaan
merupakan sisipan, berwarna abu-abu, berbutir kasar, terpilah sedang, tebal 0,20 m tersingkap di Sungai Batang Kapar di Kecamatan Luak Nan Duo. Lava, berwarna abu-abu,
keras, terkekarkan, sulit pecah oleh pukulan palu geologi,
tersingkap di Sungai Pasaman dan dipinggir jalan di wilayah
Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Talamau.
Penggalian agak sulit hingga sulit dilakukan dengan peralatan sederhana. Muka air tanah sangat dalam. Kendala
geologi teknik gerakan tanah dan erosi.
Hasil uji laboratorium dari contoh batu (Lava), adalah sebagai berikut: berat jenis (Gs) = 2,643, berat isi asli (γn) = 2,571
g/cm3, kadar air (w) = 0,34 %, porositas (n) = 4,94 %, nilai
kuat tekan (qu) = 2444 kg/cm2.
7. Batuan Gunung Maninjau (Tmv)
Batuan ini tersingkap baik di daerah Banirtambuk, yaitu
berupa dasit berwarna abu-abu, keras, terkekarkan, sulit
pecah oleh pukulan palu geologi.
Penggalian sulit dilakukan dengan dengan peralatan sederhana. Kedalaman muka air tanah sangat dalam. Kendala
geologi teknik gerakan tanah dan erosi.
Hasil uji laboratorium dari contoh batu, adalah sebagai
berikut: berat jenis (Gs) = 2,818, berat isi asli (γn) = 2,718 g/
cm3, kadar air (w) = 1,37 %, porositas (n) = 4,87 %, nilai kuat
tekan (qu) = 2441 kg/cm2.

Gambar 12.9 Peta Geologi Teknik Jalur Jalan Pasaman-Tiku.

12.3.2 Penyelidikan Geologi Teknik Kasus-kasus
Bahaya Geologi dan Isu Strategis Nasional
Penyelidikan Geologi Teknik dilaksanakan untuk merespons
kasus-kasus bahaya geologi dan isu strategis nasional di 5
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lokasi sebagai berikut:
1. Penyelidikan Geologi Teknik Tanah Lunak Caruban,
Jawa Timur.
2. Penyelidikan Geologi Teknik Daerah rawan gempa (liquifaksi) Banyuwangi, Jawa Timur.
3. Penyelidikan Geologi Teknik Bawah Permukaan Semarang, Jawa Tengah.
4. Penyelidikan Geologi Teknik Tanah Lunak Tembilahan,
Riau.
5. Penyelidikan Geologi Teknik Liquifaksi Flores, Nusa
Tenggara Timur.

Penyelidikan Potensi Hidropower Alla, Kabupaten Enrekang,
Sulawesi Selatan
Lokasi penyelidikan diprioritaskan pada wilayah DAS Alla,
Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dan secara
geografis terletak pada koordinat 119o 44’ 4,74” BT – 120o
03’ 0,864” BT dan 03o 14’ 0,12” LS - 03o 24’ 0,02” LS.
Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menginventarisasi
data dan informasi potensi hidrologi dan kondisi geologi
teknik sebagai data dasar untuk mendukung perencanaan
dan kegiatan pembangunan hidropower.

Penyelidikan Geologi Teknik Tanah Lunak Caruban,
Jatim
Tanah lunak adalah suatu fenomena geologi teknik yang
sering menimbulkan masalah pada pembangunan infrastruktur. Dibutuhkan informasi yang akurat dan rinci
yang berkaitan dengan sifat keteknikan tanah lunak tersebut, sehingga dapat dilakukan perencanaan yang baik pada
saat melakukan pembangunan infrastruktur di daerah ta
nah lunak tersebut.
Daerah penyelidikan secara administratif termasuk dalam
wilayah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis
daerah penyelidikan terletak pada koordinat 106°32′00” 111°40’00” BT dan 7o26′00” - 7o33’00” LS.
Tanah lunak di daerah Caruban banyak menimbulkan
masalah terutama pada infrastruktur jalan dan rumah.
Tanah di daerah ini umumnya terdiri dari lempung lanuan
sangat lunak hingga kaku. Ketebalan tanah lunak mencapai
2,6m yang tersebar di hampir seluruh daerah penyelidikan.
Daya dukung tanah lunak rendah hingga sedang sehingga
berpotensi terjadi penurunan tanah jika diberi beban di
atasnya dan terdapat potensi mengembang yang tinggi.

Gambar 12.11 Lokasi Penyelidikan Potensi Hidropower di
Kabupaten Enrekang, Sulsel.

Geologi Teknik
•

Satuan ini didominasi oleh lempung berwarna coklat, me
ngandung lanau, lunak - agak teguh, plastisitas sedang
- tinggi. Ketebalan tanahnya >1 m, dan memiliki nilai pe
netrometer saku (qu) 0,80 – 1,20 kg/cm2 (TS.4, TS.8 dan
TS.9).
Hasil uji laboratorium mekanika tanah pada beberapa contoh tanah diperoleh hasil sebagai berikut, berat jenis (Gs)
2,610 – 2,677, berat isi asli (γn) 1,726 – 1,790 gr/cm3, berat
isi kering (γd) 1,249 – 1,410 gr/cm3, kadar air (wn) 26,98 –
38,42 %, porositas (n) 47,34 – 52,60 %, derajat kejenuhan
(Sr) 80,34 – 91,24 %, kohesi (с) 0,163 – 0,327 kg/cm2, sudut
geser (φ) 4,65 – 11,93, batas cair (LL) 63,68 – 66,63 %, batas
plastis (PL) 26,56 – 28,72 %, index plastis (PI) 36,34 – 40,07
%, fraksi lempung 41 - 55 %, lanau 29 - 36 %, pasir halus
5 - 16 %, pasir sedang 2 - 9 %, pasir kasar – kerikil 1 - 4 %,
dan grup simbol CH.
•

Gambar 12.10 Sebaran Tanah Lunak di Caruban.

12.3.3 Penyelidikan Potensi Hidropower
1.
2.
3.
4.
5.

Penyelidikan Potensi Hidropower Le Ho, Teluk Dalam,
Nias Selatan, Sumatera Utara
Penyelidikan Potensi Hidropower Daerah Sangir, Solok
Selatan, Sumatera barat
Penyelidikan Potensi Hidropower Lumbis, Nunukan,
kalimantan Timur
Penyelidikan Potensi Hidropower Sumba, NTT
Penyelidikan Potensi Hidropower Alla, Enrekang,
Sulawesi Selatan

Formasi Date (Tomd)

Formasi Makale (Tomm)

Satuan ini didominasi oleh lempung berwarna coklat, me
ngandung lanau, lunak – agak teguh, plastisitas sedang tinggi. Ketebalan tanahnya > 1 m, dan memiliki nilai pe
netrometer saku (qu) 0,80 – 1,20 kg/cm2 (TS.5).
Hasil uji laboratorium mekanika tanah pada beberapa contoh tanah diperoleh hasil sebagai berikut, berat jenis (Gs)
2,651, berat isi asli (γn) 1,696 gr/cm3, berat isi kering (γd)
1,377 gr/cm3, kadar air (wn) 23,18 %, porositas (n) 48,06 %,
derajat kejenuhan (Sr) 66,40 %, kohesi (с) 0,273 kg/cm2,
sudut geser (φ) 11,68°, batas cair (LL) 55,57 %, batas plastis
(PL) 26,39 %, index plastis (PI) 29,18 %, fraksi lempung 31 %,
lanau 28 %, pasir halus 31 %, pasir sedang 5 %, pasir kasar
– kerikil 2 - 3 %, dan grup simbol CH.
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Pada beberapa tempat di Formasi Makale (Tomm) ini dijumpai pula batuan dengan kondisi segar. Tanah pelapuk
an pada Formasi ini yang mempunyai ketebalan < 1 m,
dikelompokkan menjadi batuan.
Hasil uji laboratorium mekanika batuan pada beberapa
contoh batuan diperoleh hasil sebagai berikut, berat jenis
(Gs) 2,733 – 2,830 berat isi asli (γn) 2,612 – 2,686 gr/cm3,
berat isi kering (γd) 2,593 – 2,777 gr/cm3, kadar air (wn) 0,32
– 0,73 %, porositas (n) 1,67 – 5,12 %, derajat kejenuhan (Sr)
36,97 – 89,55 %, UCS 200,50 – 802,50 kg/cm2, dan grup simbol R2, R3 dan R4.
•

Formasi Toraja (Tets)

Satuan ini didominasi oleh lempung dan lanau. Lempung
berwarna coklat coklat, mengandunglanau, lunak – sangat
lunak, plastisitas tinggi – sangat tinggi, sedangkan lanau
berwarna coklat tua, lunak – agak teguh, mengandung lempung, plastisitas sedang – tinggi. Ketebalan tanahnya >1 m,
dan memiliki nilai penetrometer saku (qu) 0,80 – 1,20 kg/
cm2 (TS.1, TS.2, TS.3, TS.10, TS.11, TS.13, TS.14, TS.18, TS.21
dan TS.22).
Hasil uji laboratorium mekanika tanah pada beberapa contoh tanah diperoleh hasil sebagai berikut, berat jenis (Gs)
2,556 – 2,675, berat isi asli (γn) 1,441 – 1,796 gr/cm3, berat
isi kering (γd) 1,167 – 1,586 gr/cm3, kadar air (wn) 11,36 –
35,66 %, porositas (n) 37,96 – 55,97 %, derajat kejenuhan
(Sr) 45,40 – 93,10 %, kohesi (с) 0,169 – 0,310 kg/cm2, sudut
geser (φ) 7,24 – 22,99°, batas cair (LL) 44,54 – 62,47 %, batas
plastis (PL) 25,31 – 30,62 %, index plastis (PI) 15,96 – 36,24
%, fraksi lempung 20 - 59 %, lanau 7 - 35 %, pasir halus 6
- 29 %, pasir sedang 6 - 28 %, pasir kasar – kerikil 2 - 33 %,
dan grup simbol CH, ML, MH.

Klimatologi
Pola curah hujan rata-rata bulanan yang rendah yaitu pada
bulan September Juli 2003, Mei 2004, Agustus 2004, Feb
ruari 2006 dan Oktober 2006. Berdasarkan data dari Stasiun
tersebut didapatkan bahwa jumlah hari hujan dari tahun
2003 – 2012 rata-rata berjumlah 9 hari setiap bulannya.
Gambaran curah hujan ini tampak pada grafik curah hujan
sepuluh tahun terakhir yang ditunjukkan stasiun pengukur
curah hujan di sekitar daerah DAS Alla Enrekang.
Dari data-data yang telah dianalisis, maka dapat diketahui
Potensi PLTMH, seperti Tabel di bawah ini.
Tidak semua lokasi yang disurvei mempunyai kelayakan
untuk dijadikan lokasi tapak pembangunan PLTMH, namun
hanya ada 1 (satu) saja yang dapat dijadikan masukan sebagai lokasi pilihan, yaitu Bunbun, Kecamatan Curio. Alasan
pemilihan lokasi ini adalah sebagai berikut:
•

Potensi air terjun ini mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan 303 KK, yaitu sebesar 136 watt/KK.

•

Lokasi sungai ini mempunyai tinggi jatuhan (head)
yang memadahi.

•

Jarak lokasi dekat dengan rumah warga.

•

Sudah ada listrik, namun sering terjadi giliran.

Dari semua lokasi survei yang didatangi, semuanya sudah
dapat menikmati distribusi listrik dari PLN, hanya saja terkadang masih sering mati. Di jalan utama umumnya tidak
dijumpai adanya lampu-lampu penerangan, padahal jalan
utama wilayah ini merupakan jalur yang menghubungkan
Enrekang dengan Tana Toraja.

Pada beberapa tempat di Formasi Toraja (Tets) ini dijumpai
pula batuan dengan kondisi segar sampai dengan yang
telah mengalami pelapukan tingkat rendah. Tanah pelapukan pada Formasi ini yang mempunyai ketebalan < 1 m,
dikelompokkan menjadi batuan.
Hasil uji laboratorium mekanika batuan pada beberapa
contoh batuan diperoleh hasil sebagai berikut, berat jenis
(Gs) 2,729 – 2,869 berat isi asli (γn) 2,556 – 2,690 gr/cm3,
berat isi kering (γd) 2,436 – 2,686 gr/cm3, kadar air (wn) 0,16
– 4,91 %, porositas (n) 2,54 – 15,08 %, derajat kejenuhan
(Sr) 12,67 – 79,33 %, UCS 18,02 – 485,70 kg/cm2, dan grup
simbol RI, R2 dan R3.
•

Formasi Lantimojong (Kls)

Batuan yang dijumpai ada pada formasi ini umumnya merupakan batuan yang kondisinya masih segar sampai dengan
yang telah mengalami pelapukan tingkat sedang. Tanah pelapukan pada Formasi ini yang mempunyai ketebalan < 1
m, dikelompokkan menjadi batuan.
Hasil uji laboratorium mekanika batuan pada beberapa
contoh batuan diperoleh hasil sebagai berikut, berat jenis
(Gs) 2,679 – 2,731 berat isi asli (γn) 2,222 – 2,606 gr/cm3,
berat isi kering (γd) 2,143 – 2,596 gr/cm3, kadar air (wn) 0,38
– 3,70 %, porositas (n) 4,94 – 20,02 %, derajat kejenuhan (Sr)
19,98 – 39,60 %, kohesi (с) UCS 3,14 – 285,40 kg/cm2, dan
grup simbol R0 dan R3.
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Gambar 12.13 Curah Hujan DAS Alla Enrekang.

Tabel 12.1 Potensi PLTMH DAS Alla, Enrekang
Lokasi
Parombean

Jumlah KK

Jarak
(km)

Debit
(m3/
det)

Head
(m)

Potensi
(kw)

308

0,2

2,81040

3

68,855

Patongloan

307

0,5

0,07598

4,2

2,755

Bunbun

303

0,3

1,20380

6

58,986

Pana

364

0,25

0,22185

3

5,435

Sanglepongan

315

3

0,11870

72

77,938
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Geologi lingkungan sebagai media dalam penerapan informasi geologi untuk pembangunan, pengelolaan lingkung
an, dan perencananan tata ruang, dapat member informasi
tentang daya dukung lingkungan geologi suatu wilayah
berdasarkan analisis factor pendukung atau kendala pembangunan. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut,
pada tahun Anggaran 2013, Badan Geologi telah melakukan kegiatan geologi lingkungan sebagai berikut:
A. Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan
Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan dilakukan di 10
lokasi, yaitu:
1. Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Kota Nunukan, Kalimanatan Utara.
2. Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Kota Bima,
NTT.
3. Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
4. Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Kota Binjai, Sumatera Utara.
5. Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Kota Banjar, Jawa Barat.
6. Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Kota
Bangko, Jambi.
7. Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Kota Singaraja, Bali.
8. Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Kota Limapuluh Kota, Sumatera Barat.
9. Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Kota Kulon Progo, DIY.
10. Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Kota Cilegon, Banten.
B. Penyelidikan Geologi Lingkungan Regional
Kegiatan Penyelidikan Geologi Lingkungan Regional dilakukan di 2 lokasi, yaitu:
1. Penyelidikan Geologi Lingkungan Regional Kab. Cianjur Selatan, Jawa Barat.
2. Penyelidikan Geologi Lingkungan Regional Kab. Bangka Tengah, Bangka Belitung.
C. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Lindung
Penyelidikan Geologi Lingkungan kawasan lindung dilakukan di 4 lokasi, yaitu:
1. Kawasan Lindung Geologi Ciletuh Kab. Lebak, Banten.
2. Kawasan Lindung Geologi Bantimala Kab. Pangkep,
Sulawesi Selatan.
3. Kawasan Lindung Geologi Bangka Belitung, Pulau
Belitung.

4.

Kawasan Lindung Geologi Manggarai Kab. Manggarai Barat, NTT.

D. Penyelidikan Geologi Lingkungan Degradasi Lahan
Penyelidikan Geologi Lingkungan kawasan Degradasi Lahan dilakukan di 1 lokasi, yaitu:
•

Penyelidikan Geologi Lingkungan kawasan Degradasi
lahan pasca tambang Kab. Tapin, Kalimantan Selatan.

E. Penyelidikan Geologi Lingkungan TPA Sampah
Penyelidikan Geologi Lingkungan kawasan TPA Sampah dilakukan di 2 lokasi, yaitu:
1. Penyelidikan Geologi Lingkungan TPA Sampah Kab.
Bantul, DIY.
2. Penyelidikan Geologi Lingkungan TPA Sampah Kota
Medan, Sumatera Utara.
F. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambang
an
1. Penyelidikan Geologi Lingkungan kawasan Pertambangan dilakukan di 4 lokasi, yaitu:
2. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Kab. Bengkulu Tengah, Bengkulu.
3. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat.
4. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Kab. Sukabumi, Jawa Barat.
5. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Kab. Landak, Kalimanatan Barat.
G. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Resapan
Penyelidikan Geologi Lingkungan kawasan resapan dilakukan di 2 lokasi, yaitu:
1. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Resapan
Kota Batu, Jawa Timur.
2. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Resapan
Puncak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
H. Penyelidikan Geologi Lingkungan untuk Kesehatan
Masyarakat
Penyelidikan Geologi Lingkungan untuk kesehatan
masyarakat dilakukan di 1 lokasi, yaitu:
•
Penyelidikan Geologi Lingkungan untuk Kesehatan
Masyarakat Dieng, Jawa Tengah.

13.1 Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan
Kota Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota
Secara geografis, daerah penyelidikan terletak pada posisi koordinat 100o36’ 44” – 100o47’04” BT dan 00o00’40” –
00o13’14” LS. Secara administratif, lokasi penyelidikan meliputi Kota Sarilamak dan sekitarnya yang merupakan ibu-
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kota Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan tinggi – rendah topografi dan kemiringan
lerengnya, daerah Kota Sarilamak dan sekitarnya, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dibagi menjadi 3 satuan morfologi, yaitu: pedataran, lembah antar bukit dan perbukitan.
Daerah ini tersusun dari batuan malihan, batuan sedimen,
batuan gunung api dan endapan permukaan.
Potensi sumber daya air yang terdiri atas aliran sungai, air
tanah dangkal, air tanah dalam, dan mata air. Kualitas air
tanah dan mata air umumnya cukup baik, kecuali kadar besi
(Fe) yang sedikit melebihi ambang batas yang diperboleh
kan untuk air minum.
Sumber daya geologi lainnya yang terdapat di daerah ini
adalah sumber daya bahan galian untuk bahan bangunan.
Sumber daya bahan galian ini terdiri atas: tanah liat, batu
belah, dan tanah urugan.
Bahaya lingkungan geologi yang ada di daerah ini terdiri
atas bahaya gerakan tanah terutama pada daerah perbukit
an terjal, jalur patahan aktif, dan gempa bumi.
Berdasarkan pertimbangan aspek geologi lingkungan yang
berupa sumber daya geologi sebagai faktor pendukung
dan kebencanaan geologi sebagai faktor pembatas, rekomendasi penggunaan lahan di wilayah Kota Sarilamak dan
sekitarnya terdiri atas: kawasan permukiman (termasuk di
dalamnya perkantoran, komersial, industri), kawasan periwisata dan permukiman terbatas, kawasan lahan pertanian
kering, dan kawasan hutan produksi.

an kawasan pertambangan untuk penentuan tata ruang
wilayah dan daerah, ditinjau dari aspek geologi lingkungan.
Secara administratif, daerah penyelidikan termasuk ke
dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, yang secara geografis terletak diantara 020 15’ - 040
00’ LS dan 1010 32’ - 1020 08’ BT. Lokasi penyelidikan merupakan daerah yang mempunyai potensi bahan galian, yaitu
lokasi yang masih utuh (insitu), maupun yang sedang dan
telah ditambang.

A. Geologi Lingkungan
Secara umum Kabupaten Bengkulu Tengah berada pada
ketinggian 0 m – 1.100 m diatas permukaan laut, didasarkan pada kenampakkan bentang alam, baik dari bentuk
bukit, kemiringan lereng maupun pola aliran sungainya.
Perbedaan bentuk bentang alam umumnya disebabkan
oleh adanya perbedaan kekerasan batuan, keseragaman
batuan, kedudukan batuan, struktur geologi dan vegetasi
penutupnya..
Secara regional daerah penyelidikan termasuk dalam Peta
Geologi Lembar Bengkulu (S. Gafoer, TC. Amin dan R. Par
dede, 1992) P3G Bandung. Daerah Bengkulu dibentuk oleh
batuan sedimen, batuan vulkanik, batuan terobosan dan
endapan aluvium, berumur Tersier hingga Kuarter Selain
struktur sesar, setempat-setempat dijumpai struktur kekar.
Struktur kekar dijumpai pada batuan intrusi, lava dan breksi
lahar dari Formasi Hulusimpang (Tomh) dan Formasi Bal
(Tmba).
Berdasarkan data sekunder yang ada dan hasil pengamat
an di lapangan, potensi bahan galian di daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah terdapat beberapa jenis yaitu terdiri dari:
mineral logam: Pasir Besi dan batu besi (Fe), bahan galian
bukan logam: lempung (lp), bahan galian batuan: andesit
(an) dan Batubara: batubara (bb).

Gambar 13.1 Peta Petunjuk Lokasi Penyelidikan.

13.2 Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan
Pertambangan Di Daerah Kabupaten Bengkulu
tengah Provinsi Bengkulu
Kegiatan usaha pertambangan, secara sosial maupun
ekonomi dapat memberikan manfaat yang cukup besar
bagi masyarakat maupun pemerintah daerah setempat.
Namun demikian kegiatan usaha pertambangan dapat pula
menimbulkan dampak negatif terutama terhadap lingkung
an fisik, yaitu apabila kegiatan ini tidak dikelola dengan baik
dan tidak mempertimbangkan keseimbangan lingkungan
di sekitarnya. Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi
Lingkungan, Badan Geologi sebagai bagian dari instansi
pusat, salah satu tugasnya adalah melakukan penyelidik
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Gambar 13.2 Singkapan pasir besi di pesisir pantai
daerah Pasar Pedati, Pondok Kelapa.

B. Kelayakan dan Usulan Kawasan Peruntukan
Pertambangan
Dalam menunjang kegiatan usaha penambangan yang berwawasan lingkungan diperlukan penentuan batas-batas kelayakan penambangan yang didasarkan atas analisis aspekaspek lingkungan, baik yang bersifat geologi maupun nongeologi. Penentuan batas-batas kelayakan penambangan
ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbang
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gai bahan bangunan untuk kebutuhan daerah sekitar.

Gambar 13.3 Penampakan lapisan lempung
yang digunakan untuk bahan bata merah
di daerah Pondok Kelapa meupakan hasil
pelapukan satuan batuan Formasi Bintunan.

an dalam pengelolaan kegiatan penambangan. Tujuan
akhirnya untuk menghindari atau paling tidak memperkecil
dampak negatif yang mungkin timbul dalam berbagai ke
giatan penambangan.

Pasir Besi (Fe)
Potensi bahan galian pasir besi di daerah penyelidikan
tersebar di Kecamatan Pondok Kelapa. Sampai saat ini belum ada kegiatan penambangan. Berdasarkan pengamatan
di lapangan, ada beberapa dampak terhadap lingkungan
fisik yang terjadi apabila kegiatan penggalian pasir besi dilakukan, beberapa dampak tersebut sebagai berikut:
•
Tanah pucuk rusak atau hilang
•

Perubahan fungsi hidrologis lahan

•

Terjadi perubahan bentang alam, terbentuk lubang bekas galian.

Jika kegiatan penggalian akan dilakukan, maka di daerah ini
harus berdasarkan pertimbangan aspek geologi lingkung
an, dengan arahan sebagai berikut:
•
secara lateral, penggalian tidak boleh terlalu dekat
dengan pemukiman, untuk menghindari estetika yang
kurang baik, dan bila terjadi genangan kecil ditengah
perkampungan dapat memberikan dampak negatif
terhadap kesehatan masyarakat.
•
Setelah penggalian selesai segera dilakukan reklamasi
menjadi lahan produktif seperti perkebunan.
•
Kegiatan penambangan harus memiliki akses jalan
tersendiri terhadap jalan negara, sehingga pengangkutan hasil penambangan tidak membebani jalan yang
biasa digunakan masyarakat setempat.
•
Lokasi penambangan diusahakan bukan merupakan
daerah resapan air yang berpengaruh secara luas terhadap tata air tanah.
•
Lokasi penambangan diusahakan tidak terletak pada
daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan
lindung dan konservasi.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi geologi lingkungan dari sebaran bahan galian andesit ini dapat diuraikan sebagai berikut:
•
bahan galian ini terdapat pada perbukitan terjal,
berkemiringan lereng >50% dengan elevasi 200 – 602
m dpl.
•
Batuan andesit ini relatif kedap air, air hujan hanya dapat meresap melalui tanah lapukan dan kekar.
•
Pada lereng terjal rawan terjadi longsoran tanah lapuk
an dan runtuhan batuan (rock fall). Vegetasi permukaan pada sebaran batu andesit ini umumnya hutan
dan semak belukar.
•
Perubahan bentang alam dari bukit terjal menjadi landaian.
•
Terjadi longsoran sekitar bukaan tambang.
Dari hasil evaluasi dampak lingkungan beraspek geologi,
dalam kegiatan penambangan ini diperlukan upaya pe
ngelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah
atau meminimalkan dampak negatif yang terjadi akibat
penambangan batu andesit. Arahan sebagai upaya pe
ngelolaan kegiatan pertambangan tersebut meliputi:
•
Penggalian dilakukan secara bertahap/perblok, tidak
dilakukan secara besar-besaran.
•
Batas akhir penambangan sebaiknya tidak lebih rendah dari dataran disekitar, sehingga tidak terbentuk
genangan.
Penambangan jauh dari pemukiman, jalan raya, untuk
menghindari kecelakaan.

Batubara
Di daerah penyelidikan, bahan galian batubara terdapat di
wilayah Kecamatan Taba Penanjung, Kecamatan Pematang
Tiga, Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Pondok Kubang,
dan Kecamatan Bang Haji.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, ada beberapa dam
pak terhadap lingkungan fisik yang terjadi apabila kegiatan
penggalian batubara dilakukan, beberapa dampak tersebut
sebagai berikut:
•
Tanah pucuk rusak atau hilang
•
Perubahan fungsi hidrologis lahan

Andesit (an)
Di daerah penyelidikan, bahan galian batu andesit terdapat
di wilayah Kecamatan Taba Penanjung. Penggalian batu andesit dilakukan dengan menggunakan alat sederhana yang
dilakukan oleh masyarakat setempat secara kecil-kecilan.
Luas lahan penggalian yang ada kurang dari 0,5 Ha setiap
bloknya. Hasil penggalian batu andesit dimanfaatkan seba-

Gambar 13.4 lubang tambang batubara yang
berpotensi terjadinya air asam tambang, perlu
ada pengelolaan air asam tambang supaya tidak
mencemari.
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•
•
•

Terjadi perubahan bentang alam, terbentuk lubang bekas galian.
Terjadi Air Asam Tambang
Terjadi Erosi dan sedimentasi

Jika kegiatan penggalian akan dilakukan, maka di daerah ini
harus berdasarkan pertimbangan aspek geologi lingkung
an, dengan arahan sebagai berikut:
•
Lokasi penambangan bukan merupakan daerah cagar
alam/budaya, daerah suaka margasatwa dan daerah
pariwisata.
•
Lokasi penambangan diusahakan tidak terletak pada
daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan
lindung dan konservasi.
•
Dapat memberikan peluang pekerjaan terutama kepada penduduk setempat, sehingga dapat meningkatkan
pendapatan penduduk setempat.
•
Kegiatan penambangan harus memiliki akses jalan
tersendiri terhadap jalan negara, sehingga pengangkutan hasil penambangan tidak membebani jalan negara
yang biasa digunakan masyarakat setempat.
•
Setelah penggalian selesai segera dilakukan reklamasi
menjadi lahan produktif seperti perkebunan.

C. Usulan Kawasan Peruntukan Pertambangan
Untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 26
tahun 2007 tentang Penatan Ruang dan Peraturan Peme
rintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Nasional, bahwa Kawasan Peruntukan Pertambangan me
rupakan salah satu kawasan budidaya. Oleh karena itu kawasan peruntukan pertambangan harus terakomodasi dan
merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah, baik
di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Wilayah pertambangan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Wilayah Pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pencadangan Negara (WPN),
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Kerja (WK)
Minyak, gas bumi dan cekungan panas bumi.

13.3 Penyelidikan Kawasan Lindung Geologi
Bantimala Di Daerah Kabupaten Pangkajene,
Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan PP 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah
Nasional bahwa keberadaan Kawasan lindung geologi adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melin
dungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber
alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya
bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
Kawasan lindung geologi adalah kawasan yang memiliki
fungsi utama melindungi lingkungan geologi dan atau
melindungi lingkungan dari kejadian bencana geologi. Dari
pengertian tersebut, terdapat tiga jenis Kawasan Lindung
Geologi, yakni:
1. Kawasan Cagar Alam Geologi: adalah kawasan yang
memiliki keunikan bentukan geologi sebagai ciri khas
yang dimiliki batuan, fosil, bentang alam, dan hasil
proses geologi yang terdapat di suatu tempat yang
bersifat langka, atau mempunyai nilai ilmu pengetahuan dan nilai budaya termasuk pariwisata, kawasan
ini terdiri dari:
•
Kawasan keunikan batuan dan fosil
•
Kawasan keunikan bentang alam
•
Kawasan keunikan proses geologi
2.

3.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air
tanah terdiri atas Kawasan imbuhan air tanah dan imbuhan mata air dan sepadan mata air.
Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi adalah kawasan yang potensial mengalami bencana alam geologi, kawasan ini terdiri atas:
- Kawasan rawan gerakan tanah tinggi
- Kawasan rawan bencana III gunung api
- Kawasan rawan gempa bumi besar
- Kawasan patahan aktif
- Kawasan rawan tsunami
- Kawasan rawan abrasi
- Kawasan rawan bahaya gas beracun

Maksud penyelidikan geologi lingkungan kawasan lindung
geologi adalah untuk melakukan identifikasi dan kajian terhadap kondisi lingkungan geologi yang memiliki keragam
an geologi yaitu komponen (bentukan) geologi dengan
keragaman batuan, mineral, bentangalam, dan proses yang
membentuknya sepanjang waktu geologi dapat memberikan perlindungan terhadap suatu lingkungan geologi yang
dapat dijadikan kawasan cagar alam geologi.
Tujuan penetapan pengelolaan kawasan cagar alam geo
logi (termasuk kawasan lindung geologi) adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam yang
beraspek geologi serta keseimbangan ekosistem sehingga
dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat selain itu keberadaan kawasan cagar alam geo
logi diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi atau
dasar dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah.

Gambar 13.5 Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan
Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu.

102

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI 2013

A. Geologi Lingkungan
Secara umum daerah penyelidikan merupakan daerah perbukitan dan pedataran yang relatif luas berada pada ke
tinggian 1 sampai dengan 1500 m di atas permukaan laut.

Bab 13 Geologi Lingkungan

sepanjang pantai merupakan daerah datar meliputi Kecamatan Pangkajene, Labakang, Marang dan Segeri Mandale. Morfologi daerah penyelidikan dibagi menjadi tiga
satuan, yakni morfologi pedataran, morfologi perbukitan
karst, morfologi perbukitan batuan tersier.

kan terjadinya subsidense besar-besaran pada cekung
an dan pada kompleks akresi baru secara Full apart
(adanya gaya tarik antar lempeng) yang kemudian berlanjut dengan struktur yang bekerja yaitu sesar turun.
•

Secara regional daerah penyelidikan termasuk dalam Peta
Geologi Lembar Pangkajene dan Watampone Bagian Barat,
Sulawesi, Rab. Sukamto (1982), P3G, Bandung. Batuan tua
yang masih dapat diketahui kedudukan stratigrafi dan tektoniknya adalah sedimen flysch Formasi Balangbaru. Formasi ini menindih secara tidak selaras batuan yang lebih
tua, dan di bagian atasnya ditindih tidak selaras oleh batuan
yang lebih muda. Formasi Balangbaru merupakan endapan
lereng di dalam sistem busur-palung pada zaman Kapur
Akhir.

B. Tektonik Pangkajene Kepulauan
Proses geologi yang membentuk di Pangkajene dan sekitarnya tersusun dari batuan yang beranekaragam dan acak
pembentukannya pada saat terjadinya pemisahan lengan
barat Sulawesi dengan pulau Kalimantan.
Jenis batuan dan struktur geologi yang dijumpai di lapang
an menurut Kaharuddin. MS terdiri dari beberapa proses
sebagai berikut:
•
Zaman Trias Bawah pada ini terjadi subduksi atau tunjaman lempeng oseanik Pasifik margin Barat di bawah
lempeng kontinen Eurasia (Margin Timur Pulau Kali
mantan) dengan tipe tunjaman convergent compressive
margin. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya kompleks akresi atau kompleks hancuran pada daerah pertemuan dua lempeng tersebut sedang pada lempeng
pasifik bagian Barat terjadi rifting akibat tension yang
dihasilkan dari subduksi tersebut.
•

•

•

•

Zaman Trias Atas Pergerakan lempeng Pasifik Barat
menunjam ke bawah lempeng Eurasia terus berlanjut
hingga margin Barat yang tadinya mengalami rifting
ikut menunjam masuk ke bawah marjin Timur Kali
mantan.

Kala Eosen – Oligosen akibat pembebanan lapisan
sedimen laut dalam subsidense terus berlanjut dan
kondisi lingkungan pengendapan semakin mengarah
ke laut dangkal akibat pendangkalan oleh tebalnya
lapisan sedimen laut dalam. Pada Kala ini terendapkan Formasi Mallawa yang beranggotakan antara lain
batupasir dan batugamping klastik dengan sisipan batubara yang menunjukkan lingkungan pengendapan
transisi atau deltaik. Sementara akibat pendangkalan
oleh penebalan lapisan sedimen, lingkungan pada
cekungan ini mengarah ke arah laut dangkal dan terjadi pengendapan sedimen karbonat secara besar-besaran menghasilkan Formasi Tonasa dengan ketebalan
sekitar 3 km. Dan aktvitas vulkanisme bawah laut pada
kerak oseanik terus berlanjut.

C. Kawasan Lindung Geologi Kabupaten Pangkajene
Kepulauan
Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan terdapat dua kawasan
lindung geologi, yaitu:
1. Kawasan Cagar Alam Geologi Pangkep.
2. Kawasan Perlindungan Airtanah.

1. Kawasan Cagar Alam Geologi Pangkep
Keragaman geologi utama di Pangkajene Kepulauan yang
memiliki nilai keanekaragaman geologi adalah seperti bentang alam, struktur geologi, batuan, dan proses geologi.
Sehingga perlu dikonservasi dan dimanfaatkan untuk ilmu
pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun ke
ragaman geologi yang berhasil diidentifikasi, diinventarisasi
berdasarkan hasil penyelidikan adalah sebagai berikut:
•
Keragaman Geologi Bantimala
•
Bentang Alam Karst Pangkep
A. Keragaman Geologi Bantimala

Zaman Jura terjadi tekanan subduksi lempeng pasifik
terhadap lempeng Eurasia yang lebih pasif semakin
besar sehingga menyebabkan deformasi kuat dan
metamorfisme terhadap kompleks akresi. Penambahan
tekanan yang semakin besar menyebabkan terjadinya
peremukan yang merupakan sumber material penyusun melange. Peremukan ini berlangsung pada kedua
lempeng sehingga pada mélange ditemukan perpa
duan material yang berasal dari lempeng kontinen dan
oseanik.

Beberapa kekhasan dan keunikan geologi ini diantaranya:
•
Dijumpainnya Komplek Melange/Bancuh; himpunan
batuan yang terjadi dalam lingkungan tektonik yang
berbeda sejak jaman Trias sampai zaman Kuarter terdiri
dari batuan ultrabasa (peridotit serpentinit), intrusi (basalt, trakit) dan batuan sedimen pelagic (rijang, serpih,
batugamping).
•

Dijumpainya Rijang Paring sebagai endapan laut dalam
beralaskan breksi sekis terbentuk pada Zaman Jura
Akhir-Kapur Awal

Zaman Kapur pada Zaman ini diperkirakan telah terjadi pengendapan sedimen laut dalam jumlah besar
berdasarkan umur chert dan endapan flisch (endapan
trench yang terbentuk pada slope lereng yang besar)
dan endapan laut dalam lainnya.

•

Dijumpainya Breksi Sekis terbentuk pada Zaman Jura
Akhir-Kapur Awal merupakan alas endapan laut Rijang
Paring.

•

Dijumpainya batuan Ultramfik Kayubiti ditemukan bersama dengan batuan metamorf bertekanan tinggi se
perti sekis hijau dan biru terjadi pada proses subduksi
tercampur secara tektonik

Kala Paleosen pada Kala ini terjadi pelepasan bagian
lempeng Pasifik Barat yang telah menunjam ke bawah
lempeng Eurasia, masuk dan melebur ke dalam lapisan
astenosfer bumi. Pelepasan ini menyebabkan hilang
nya gaya tekan ke atas secara drastis yang menyebab-

Komplek Melange
Melange di daerah penyelidikan berada di daerah Bantima-
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la (Bantimurung dan Malaka) Kecamatan Tondong Tallasa,
Bantimala berada di sebelah timur Kota Pangkajene yang
berjarak 25 km dari Ibukota Pangkajene dapat ditempuh
dengan jalan darat menggunakan roda empat. Untuk me
nuju singkapan dapat di capai dengan jalan kaki menelusuri
pematang sawah yang berjarak 800 meter menuju Sungai
Salo Elle di Desa Todong Kura.
Berdasarkan Peta Geologi Lembar Pangkajene dan Watampone Rab. Sukamto 1982, Daerah Bantimala dan sekitarnya
adalah tempat berhimpunnya beraneka ragam batuan yang
muncul dari dalam perut bumi. Komplek Bantimala dibentuk terutama oleh melange, rijang, basalt, dan batuan ultrabasa. Batuan Melange Bantimala merupakan fenomena
geologi campuran batuan yang berasal dari lingkungan
pembentukan yang berbeda dan tercampur melalui suatu
mekanisme tertentu baik secara tektonik maupun secara
sedimentasi. Batuan Melange/bancuh di Bantimala dan
sekitarnya merupakan himpunan batuan yang terjadi dalam
lingkungan tektonik yang berbeda sejak jaman Trias sampai
zaman Kuarter. Berdasarkan teori tektonik lempeng pada
waktu umur Trias sampai Kapur Awal merupakan himpun
an allochthone yang tercampur serta terimbrikasi secara
tektonik. Macam-macam himpunan tersebut terdiri dari
batuan ultramafik Kayubiti, Batuan metamorfosis Bontorio, Batupasir Paremba, basal Dengengdengen, breksi sekis
dan rijang paring yang secara bersama menyusun Komplek
Melange Bantimala yang berumur Zura (Jurassic).

Gambar di bawah memperlihatkan batuan sedimen yang
diendapkan di dasar samudera, karena proses geologi
yang berlanjut terus, maka batuan sedimen ini terangkat
ke permukaan dan terlipat-lipat seperti yang terlihat sekarang ini. Singkapan rijang ini berlapis bagus dengan perlapisan antara 1 - 20 cm dan mengandung fosil radiolarian.
Di dalamnya terdapat sisipan batulempung, batupasir lukut
sekis, dan breksi sekis. Sebagian mengandung pecahan
sekis, dan batulempung yang sebagian rijangan serta berselingan dengan batupasir wake.

2. Bentang Alam Karst Pangkep
Kawasan karst Pangkep termasuk dalam Formasi Tonasa
terdiri dari batu gamping pejal, bioklastik, kalkarenit, koral
dan kalsirudit bersisik yang berumur antara miosen awal
sampai miosen akhir, terbentuk dari aktifitas air pada are
al batu gamping sehingga membentuk bentang alam yang
khas. Batu gamping Eosen pada Formasi Tonasa dan sebagian batuan ini telah mengalami perlipatan yang kuat
sehingga sebagian telah berubah menjadi batugamping
malihan yang berwarna abu-abu sampai kuning kecoklatan.
Kawasan karst Pangkajene Kepulauan meliputi Karst Balocci, Labakkang, Bulukumba dan Tabo-Tabo, terdapat
perbukitan kecil dan diatara bukit-bukit tersebut terbentuk lembah-lembah kecil. Pada bagian lembah-lembah ini
kadang terbentuk dolina dan sebagain terdapat mulut gua
dan ponora.
Kawasan Perlindungan Air Tanah
Kawasan perlindungan airtanah pada daerah penyelidikan
merupakan kawasan imbuhan airtanah dan mata air. Perlindungan airtanah ini bertujuan agar jumlah cadangan
airtanah tetap terjaga, sehingga dapat dimanfaatkan untuk
sumber daya air bagi kebutuhan pokok sehari-hari seperti
pertanian, peternakan, perikanan, ekowisata, pemukiman,
perkantoran.

Gambar 13.6 Singkapan Komplek Melange di Sungai
Salo Elle Desa Tondong Kura Kecamatan Tondong
Tallasa.

Rijang Paring
Singkapan Rijang berada di Sungai Salo Elle di Desa Todong Kura Kecamatan Tondong Tallasa, perjalanan menuju
singkapan rijang membutuhkan waktu satu jam setengah
dari Ibukota Pangkajene dengan melewati jalan yang sudah
dibeton sampai Desa Todong Kura. Rijang di daerah penyelidikan merupakan rijang paring sebagai endapan laut
dalam beralaskan breksi sekis terbentuk pada Zaman Jura
Akhir-Kapur Awal dengan adanya kandungan fosil radiolari
yang antara lain Pseudodictyomitra, Xitus, Zifondium, dan
Archaedictyomitra. Rijang Paring di dalam Kompleks Me
lange Bantimala berupa lemping sepanjang 7 km dengan
tebal 290 m berlapis bagus diperkirakan terbentuk dalam
suasana air tenang di laut dalam.
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Daerah imbuhan umumnya terdapat pada endapan-endap
an Kuarter dimana Kelompok batuan ini antara lain berupa
batuan gunungapi muda yang terdiri atas konglomerat,
lava, breksi, tuf, serta aluvium yang merupakan sedimen
lepas berukuran kerakal hingga lempung. Kandungan pasir pada endapan hasil gunungapi memiliki kontibusi pen
ting terhadap lajunya resapan yang mempunyai kesarangan
batuan lepas merupakan media yang cukup baik dalam menyimpan dan meluluskan air.
Berdasarkan persyaratan tersebut yang tersusun oleh batuan gunung api dengan demikian kawasan perlindungan airtanah dan mata air pada daerah penyelidikan adalah di Kecamatan Bungoro dan sekitarnya. Pemanfaatan lahan pada
kawasan Resapan Cekungan Air Tanah Pangkep saat ini
masih didominasi oleh hutan produksi dan pertanian lahan
kering. Di beberapa tempat mulai banyak pembangunan
kawasan pemukiman. Dengan adanya wilayah terbangun
ini akan mengakibatkan berkurangnya air yang mengimbuh
ke air tanah. Untuk mengupayakan pemulihan imbuhan air
tanah di daerah resapan pembagunan pemukiman pada
kawasan ini harus memperhatikan koefisien dasar bangun
an yang diijinkan.
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BAB 14 Pengembangan Keragaman Geologi
14.1 Potensi keanekaragaman geologi Kabupaten
Blora
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sampai
dengan 2013, terdapat beberapa temuan yang termasuk
‘spektakuler’. Temuan tersebut diantaranya berupa sebelas
tengkorak manusia di sekitar daerah Ngandong yang
dikenal dengan nama Homo erectus, sumur minyak tua
yang masih berfungsi sampai sekarang, serta penemuan
gajah (Elephas hysudrindicus) yang dinilai merupakan
temuan gajah terlengkap sejak dimulainya penelitian gajah
di Indonesia sekitar 150 tahun yang lalu. Berikut adalah
penjelasan masing-masing temuan di daerah Blora dan
sekitarnya.

a. Kars Blora dan Tengkorak Manusia (Homo Erectus)
Ngandong
Blora merupakan salah satu wilayah penting terkait dengan
berbagai temuan arkeologis yang menggambarkan budaya
sejak kala Pleistosen. Di bagian timur dan selatan terdapat
beberapa situs manusia purba seperti situs Ngandong,
Jigar, dan Kuwung. Di bagian barat-selatan terdapat Gua
Kidang di kawasan kars Todanan yang menyimpan jejak
hunian manusia gua. selain merupakan gua hunian satusatunya di kawasan kars Blora, Gua Kidang juga menyimpan
jejak budaya yang menunjukkan teknik pembuatan
alat dari cangkang kerang dan tulang dengan tingkat
teknologi "tinggi" dan variasi alat yang berbeda dengan
temuan alat cangkang kerang dan tulang pada guagua hunian prasejarah di Jawa. Temuan penting lainnya
adalah komponen tulang dan gigi Homo sapiens manusia
pendukung budaya Gua Kidang. Tulisan ini mengungkap
potensi arkeologis di Kabupaten Blora sebagai wilayah
penting terkait dengan hunian awal masa prasejarah
khususnya pada hunian gua.

b. Fosil Gajah Purba Blora
Dalam sejarah evolusi dan pengembaraannya, sedikitnya
ada 3 genre dari keluarga gajah (Proboscideo) yang berhasil
mencapai Kepulauan Indonesia, yaitu: Mastodon, Stegodon,
dan Elephas. Dari sisa-sisa kehidupan mereka, berupa fosil
yang ditemukan pada endapan sedimen Plio-Plistosen di
berbagai kawasan Nusantara ini, diketahui bahwa keluarga
gajah yang datang paling awal ke Daratan Sunda (Jawa)
adalah Mastodon (Sinomastodon bumiajoensis) yang tiba
sekitar 1,5 juta tahun lalu, bahkan mungkin lebih awal lagi.
Gajah tersebut datang bersama kelompok fauna Satir yang
terdiri dari kura-kura raksasa, Geochelone atlas, Kuda Nil
purba, dan Hexaprotodon simplex. Kemudian disusul oleh
gajah purba lainnya, Stegodon trigonocephalus sekitar
1,2 - 1 juta tahun lalu yang datang bersama kelompok
fauna Cisaat - Trinil H.K. Kelompok ini turut pula datang
manusia purba, Homo erectus. Kemudian, sekitar 800.000200.000 tahun lalu menyusul kelompok gajah lain, Elephas
hysudrinicus bersama kelompok fauna KedungbrubusNgandong. Kelompok terakhir ialah gajah Elephas maximus
bersama dengan fauna Punung dan Wajak, sekitar 120.00010.000 tahun lalu.

Gambar 14.1 Homo sapiens yang ditemukan di Goa Kidang.

Gambar 14.2 Fosil
Gajah Purba Blora.
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Tim Vertebrata Badan Geologi Bandung bekerjasama
dengan University of Wolongong, Australia, berhasil
menemukan fosil seekor gajah purba yang relatif utuh di
Dusun Sunggun, Desa Medalem, Kecamatan Kradenan
Penemuan diawali dengan tersingkapnya gading gajah
akibat longsornya tebing bekas galian pasir pada 24 Maret
2009. Dua hari kemudian tersingkap kembali gigi geligi
yang relatif utuh dan masih menempel pada rahang atas,
sehingga dipastikan ada fosil tengkorak yang terpendam di
lokasi tersebut. Penggalian dilakukan sejak 28 Maret 2009
pada endapan teras sungai setebal lebih dari 4 m yang
berjarak sekitar 2 km dari aliran Bengawan Solo. Penggalian
dilakukan dalam dua tahap antara Maret-Mei 2009, berhasil
menemukan dan mengangkat 90% dari seluruh fosil bagian
tulang belulang seekor gajah purba

14.2 Potensi Geowisata Kabupaten Ende, Nusa
Tenggara Timur
Sebagai gunung api aktif Gunjung Kelimutu tentu
menyimpan potensi bencana. Tetapi dalam kondisi normal,
maka kawasan ini sungguh menarik dan eksotik.

a. Potensi Wisata Alam (Geowisata)
Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di wilayah
Kabupaten Ende menyimpang potensi wisata yang sangat
menarik. Selain Pulau Komodo, salah satu objek wisata
andalan lainnya adalah Gunung Kelimutu yang memiliki tiga
danau kawah dengan warna yang berbeda di puncaknya
yang dikelilingi oleh banyak kerucut.
Kelimutu merupakan gabungan kata dari “keli” yang berarti
gunung dan kata “mutu” yang berarti mendidih. Menurut
kepercayaan penduduk setempat, warna-warna pada
danau Kelimutu memiliki arti masing-masing dan memiliki
kekuatan alam yang sangat dashyat, Kawasan Kelimutu
telah ditetapkan menjadi Kawasan Koservasi Alam Nasional
sejak 26 Februari 1992.
Danau Kelimutu atau Tiwu Kelimutu terdiri atas “Tiwu Nuwa
Muri Koo Fai”. Danau ini airnya berwarna biru. Penduduk
setempat percaya danau ini tempat berkumpulnya jiwajiwa muda-mudi yang telah meninggal. Danau yang
airnya berwarna merah bernama “Tiwu Ata Polo”, tempat
berkumpulnya jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dan
selama ia hidup selalu melakukan kejahatan. Danau yang
ketiga airnya berwarna putih dikenal dengan “Tiwu Ata
Mbupu” merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang
tua berperilaku baik yang telah meninggal.

Gambar 14.3 Danau kawah Gunung Kelimutu, Nampak
terlihat adanya bualan pada danau kawah yang
berwarna hitam.
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b. Mataair Panas
Salah satu Mataair panas terdapat di Desa Kolorongo yang
berjarak kira-kira 3 km sebelah timurlaut puncak. Mata
air ini muncul dari celah batuan beku dengan suhu 38o C
dengan debit 5 liter perdetik. Pemerintah Daerah Ende
sudah mengembangkan, tetapi belum optimal. Saat ini
kondisinya tidak terawat.

c. Mataair sungai dan Air terjun
Air terjun berada di jalan antara Desa Detusoko – Moni,
sekitar 1,5 jam dengan kendaraan roda empat atau roda
dua dari Ende. Pemanfaatan air untuk irigasi sudah hampir
maksimum, sehingga kebutuhan air untuk pesawahan di
daerah ini cukup baik.

d. Potensi wisata sosial dan budaya
Kehidupan sosial budaya seperti upacara adat tradisional
yang berkaitan dengan pernikahan, kelahiran, kematian, dan
upacara tradisional yang berkaitan dengan membangun
rumah. Bahkan upacara adat yang berkaitan dengan
masa musim tanam, panen dan upacara tradisional untuk
menyambut hari-hari keramat lainnya selalu dirayakan.
Bentuk rumah tradisional yang terbuat dari kayu merupakan
rumah yang khas di daerah ini, dan posisi perkampungan
yang berderet saling berhadapan, dengan halaman yang
cukup luas serta di tempat itu pula terdapat pekuburan
nenek moyangnya.
Rumah adat suku Lio berada di sekitar Taman Nasional
Kelimutu, dengan budayanya yang luhur dan sangat kental
dengan perilaku agraris, religious, sekaligus magis dengan
kedekatannya yang kuat pada alam juga merupakan
potensi wisata yang harus mendapat perhatian. Kampung
ini merupakan salah satu dari 24 komunitas adat suku Lio,
memiliki sejumlah bangunan rumah adat berarsitektur
tradisional yang tertata rapi, dengan sejumlah atraksi
budaya yang dapat dipentaskan kepada pengunjung
terutama pada saat upacara adat berlangsung.

Gambar 14.4 Rumah Adat Suku Lio.
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BAB 15 Air Tanah
15.1 Penyelidikan Air Tanah
Tahun 2013 Badan Geologi melakukan beberapa kegiatan di
bidang air tanah, antara lain:

a. Pemetaan Hidrogeologi Bersistem
Kegiatan pemetaan hidrologi bersistem dengan skala 1:
250.000 di seluruh Indonesia telah dilakukan di 10 lokasi,
yaitu:
1. Natuna, Sumatera, Lembar 1219, 1220, 1319, 1320
2. Sidikalang, Sumatera, Lembar 0618
3. Muara Teweh, Kalimantan, Lembar 1715
4. Lubuk Sikaping, Sumatera, Lembar 0716
5. Muaralasan, Sumatera , Lembar 1917
6. Langsa, Sumatera, Lembar 0620
7. Muara Bungo, Sumatera, Lembar 0914
8. Lahat, Sumatera, Lembar 1012
9. Tanjung Selapan, Kalimantan, Lembar 1112
10. Tanjung, Kalimantan, Lembar 1918.

b. Penyelidikan Konservasi (Konfigurasi Potensi Zonasi)
Air Tanah
Pada tahun anggaran 2013 telah dilakukan 10 Penyelidikan
Konservasi Konfigurasi Potensi, dan Konservasi cekungan
air tanah di 5 Cekungan Air Tanah lintas provinsi. Daerah
penyelidikan adalah;
1. Cekungan Air Tanah Jakarta.
2. Cekungan Air Tanah Metro, Kotabumi
3. Cekungan Air Tanah Ngawi Ponorogo
4. Cekungan Air Tanah Jambi-Dumai (3 tahap)
5. Cekungan Air Tanah Palangkaraya-Banjarmasin (4 tahap)

c. Pemantauan Kuantitas dan Kualitas Air Tanah
Pemantauan Kuantitas dan Kualitas pada cekungan air
tanah sebanyak 2 lokasi rincian lokasi kegiatan pada tahun
2013, masing-masing di Cekunghan Air Tanah Serang –
Tangerang dan daerah semburan lumpur Sidoarjo.

15.2 Penyelidikan
Konfigurasi
Potensi,
Konservasi cekungan air tanah

dan

Daerah penyelidikan merupakan cekungan air tanah (CAT)
Metro-Kotabumi, Secara administrasi mencakup wilayah, Kabupaten Waykanan, Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten
Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten
Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten
Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung. Selain itu dilakukan juga di sebagian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah tersebut secara geografis terletak
pada koordinat antara 103o 53’ 13.0272”dan 105o 54’ 54.736”
BT serta garis lintang 5o 54’ 24.572” dan 4o12’ 36.1548” LS;
dengan luas 21.760 Km2
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Pengaturan dan pembatasan pengambilan dan pemanfaatan air tanah meliputi:
1. Pengaturan batasan kedalaman penyadapan air tanah
2. Pengaturan jumlah pengambilan air tanah
3. Pengaturan peruntukan pemanfaatan air tanah
4. Pengaturan rancang bangun konstruksi sumur bor
produksi
Rekomendasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah
di CAT Metro-Kotabumi diharapkan dapat diselaraskan
dengan peta yang membagi beberapa zona konservasi air
tanah sebagai berikut.

a. Zona Aman I (Zona I)
Potensi air tanah tinggi. Pengambilan dan peman-faatan air
tanah baru untuk keperluan rumah tangga diizinkan pada
semua kedalaman. Keperluan lainnya diizinkan pada sistem
akuifer tertekan (kedalaman dibawah 40-170 m bmt) dengan debit maksimum 300 m³/hari/sumur, lama pemompaan
12 jam.
Pada kedalaman < 40 m bmt, pada sistem akuifer tidak
tertekan, pengambilan dan pemanfaatan air tanah diprioritaskan untuk keperluan pokok rumah tangga dengan debit
maksimum 100 m³/bulan/sumur.
Penyadapan air tanah dengan beberapa sumur bor selain
untuk keperluan pokok rumah tangga jarak antar sumur,
antara 100-150 m dan konstruksi sumur bor harus sesuai
dengan SNI No. 03 – 6422 – 2000.

b. Zona Aman II (Zona II)
Potensi air tanah sedang. Pengambilan dan pemanfaatan air
tanah baru untuk keperluan rumah tangga diizinkan pada
semua kedalaman. Untuk keperluan lainnya diizinkan pada
sistem akuifer tertekan, dibawah 40-90 m bmt, dengan debit maksimum 150 m³/hari/sumur, lama pemompaan 12 jam/
hari.
Pada kedalaman < 40 m bmt, sistem akuifer tidak tertekan,
pengambilan dan pemanfaatan air tanah diprioritaskan untuk
keperluan pokok rumah tangga dengan debit maksimum 100
m³/bulan/sumur.
Penyadapan air tanah dengan beberapa sumur bor selain untuk keperluan rumah tangga, jarak antar sumur, minimum
30-100 meter dan konstruksi sumur bor harus sesuai dengan SNI Nomor 03 – 6422 – 2000.

c. Zona Aman III (Zona III)
Pada Zona ini, potensi air tanah rendah pengambilan dan
pemanfaatan air tanah di daerah ini untuk keperluan rumah
tangga diizinkan pada semua kedalaman, sedangkan untuk keperluan lainnya apabila dimungkinkan diizinkan pada
sistem akuifer tertekan (kedalaman antara 40-100 m bmt)

Bab 15 Air Tanah

adanya percampuran air dengan akuifer yang di atasnya.
Berdasarkan hasil kompilasi antara nilai-nilai daya hantar listrik dan ion klorida terlarut air tanah tidak tertekan terlihat
bahwa secara garis besar pola penyebaran pencemaran air
tanah akibat adanya luapan lumpur Sidoarjo memiliki pola
timur – timur laut mengikuti arah umum aliran air tanah
tidak tertekan. Hasil kompilasi tersebut menghasilkan zona
pencemaran air tanah tidak tertekan yang terbagi menjadi
tiga zona, yaitu zona tercemar rendah, zona tercemar sedang, dan zona tercemar tinggi.
Gambar 15.1 Peta Zona Konservasi Air Tanah.

dengan debit maksimum 43,2 m³/hari/sumur atau debit 1
liter/detik dipompa dalam waktu 12 jam.
Pada kedalaman kurang dari 40 m bmt yakni pada sistem
akuifer tidak tertekan, pengambilan dan pemanfaatan air
tanah diprioritaskan untuk kebutuhan pokok rumah tangga
dengan debit maksimum 100 m³/bulan/sumur.
Penyadapan air tanah dengan beberapa sumur bor selain
untuk keperluan pokok rumah tangga perlu pengaturan
jarak antar sumur, yakni minimum 30-100 meter dan konstruksi sumur bor harus sesuai dengan SNI Nomor 03 –
6422 – 2000.

d. Zona Imbuhan Air Tanah (Zona IV)
Zona Imbuhan Air Tanah ( Zona IV), umumnya kedududukan
muka air tanah tidak tertekan dalam lebih dari 10 m bmt,
terkecuali di daerah-daerah lembah pebukitan muka air ta
nah dimungkinkan sangat dangkal. Daerah ini meliputi daerah sebelah barat-barat daya dan setempat di daerah selatan
dengan ketinggian antara 400 - 600 m aml.

Gambar 15.2 Grafik hubungan antara 180 dan 2H di daerah
penelitian (klasifikasi berdasarkan Hoefs, 2009).

Zona tercemar rendah memiliki karakter air tanah agak
payau dengan nilai daya hantar listrik berkisar 1.500 – 5.000
µS/cm dan kandungan ion Cl- terlarut 500 – 2.000 mg/l.
Zona tercemar sedang memiliki karakter air tanah payau
denga nilai daya hantar listrik berkisar 5.000 – 15.000 µS/
cm dan kandungan ion Cl- terlarut 2.000 – 5.000 mg/l.

Di zona ini air tanah tidak untuk dikembangkan kecuali
untuk keperluan pokok rumah tangga, dengan debit maksimum 100 m³/bulan/sumur; untuk keperluan lain harus
dilakukan kajian hidrogeologi terlebih dahulu disesuaikan
kemampuan akuifer di daerah tersebut.

15.3 Pemantauan Air tanah Daerah Semburan
Lumpur Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Fenomena semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo
yang bermula pada 29 Mei 2006 telah mengakibatkan
dampak lingkungan. Salah satunya turunnya kualitas airtanah berupa munculnya gelembung gas di sumur-sumur
penduduk. Diduga penyebabnya karena interaksi antara air
yang berasal dari pusat semburan yang bersifat asin dan
mengandung gas yang keluar dalam bentuk bualan, sehingga air tanah di sekitarnya mengalami perubahan baik
dari segi fisik maupun kimia.
Hasil analisis isotop 18O dan 2H menunjukkan contoh air
yang berasal dari bualan (bubble) memiliki karakter yang
masih berhubungan dengan daur hidrologi atau dipe
ngaruhi oleh suatu proses pengimbuhan. Contoh yang
berasal dari sekitar pusat semburan dan daerah genangan
air dalam tanggul termasuk dalam kelompok air formasi.
Pengambilan contoh air dari pusat semburan pada lokasi
titik P 43 dan P 25 menunjukkan perubahan umur menjadi
lebih muda sekitar 9.305 – 10.056 tahun yang menunjukkan

Gambar 15.3 Peta zona pencemaran air tanah akibat
luapan lumpur Sidoarjo di daerah penelitian.

15.4 Pemetaan Hidrogeologi,
Kalimantan

Muara

Teweh,

Daerah pemetaan lembar 1715 berskala 1 : 250.000 berada di bagian tengah dan timur Kalimantan. Secara geografis terletak di 0o00’ – 1o00’ Lintang Selatan dan 114o00’
- 115o30’ Bujur Timur, masuk dalam wilayah yang meliputi
Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Di bagian
timur mencakup Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
Kondisi hidrogeologis daerah pemetaan terdiri atas be-
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berapa kelompok akuifer dengan aliran melalui ruang antar
butir, antar butir dan rekahan, melalui celahan, rekah
an,
dan saluran pelarutan. Akuifer dengan aliran melalui ruang
antar butir termasuk setempat akuifer produktif sedang.
menempati medan dataran atau relatif datar yang sempit di
sekitar Sungai Barito, yaitu di sekitar Muara Teweh – Muara
Laung – Purukcahu – Tumbang Lahung (tidak terpetakan
dalam skala 1:250.000).
Akuifer bercelah atau sarang dibedakan menjadi 2 (dua)
kelompok akuifer, masing-masing akuifer produktif kecil
dan air tanah langkah. Akuifer produktif kecil terdapat di
sekitar Muara Teweh, Purukcahu, dan daerah perbukitan
landai dengan sebaran luas di daerah pemetaan, serta daerah air tanah langka yang terdapat di sekitar puncak dan
lereng atas perbukitan seperti di daerah Gunung Batupulu,
Gunung Bundang, dan Gunung Semantut.
Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan, dan saluran
pelarutan dijumpai di sekitar Muara Teweh, Purukcahu, dan
Benangin. Menilik batuan pembentuk daerah pemetaan
yang umumnya terdiri atas batuan padu berumur Perm
sampai Tersier, sumber daya air tanah kurang prospek dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih dalam skala besar. Air tanah di daerah ini
terdapat dalam sistem akuifer tidak tertekan yang umumnya
relatif tipis dengan keterusan rendah. Air tanah di daerah ini
muncul ke permukaan sebagai mata air dengan debit yang
kecil. Pemanfaatan air tanah hanya memungkinkan untuk
memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari masyarakat,
terutama pada akuifer di satuan Batuan Gunungapi Metulang, Batuan Gunungapi Malasan, dan aluvium bantaran
banjir S. Barito di sekitar Purukcahu, serta lapukan batu pasir kuarsa dari Formasi Warukin dan aluvium bantaran banjir
Sungai Barito di sekitar Muara Teweh.
Mata air dengan debit kurang dari 5 l/detik yang dijumpai
pada zona sesar di batugamping Formasi Berai di baratdaya Muara Teweh atau Anggota Batu Gamping Penuut di
sekitar Purukcahu hanya memungkinkan untuk memenuhi
kebutuhan air bersih masyarakat di sekitarnya. Sementara
itu, kemungkinan dijumpainya air tanah juga terdapat pada
akuifer batu pasir kuarsa dari Formasi Kampung Baru, namun mengingat sebarannya di daerah pemetaan ini yang
tidak terlalu luas, diperkirakan ketersediaan air tanahnya

Gambar 15.4 Peta Hidrogeologi Lembar 1715- Muara Teweh,
P.ulau Kalimantan.
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juga terbatas karena daerah imbuhan air tanahnya tidak
luas

15.5 Pemetaan Hidrogeologi, Sidikalang, Sumatera
Daerah pemetaan lembar 1618 berskala 1:250.000 termasuk
dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Secara geografis terletak pada 2o 00’
- 3o 00’ Lintang Selatan dan 97o 20’ - 99o 00’ Bujur Timur.
Kondisi hidrogeologi daerah pemetaan, berdasarkan keterdapatan akuifer dan produktivitas airtanahnya dapat dibagi
menjadi 4, yaitu:
1. Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir.
Akuifer ini dibagi dua wilayah, yaitu wilayah akuifer
produktif meliputi daerah morfologi dataran aluvium.
Wilayah akuifer dengan produktivitas sedang meliputi
dataran aluvium pada lembah sungai di perbukitan.
2. Akuifer dengan aliran melalui rekahan dan ruang antar
butir merupakan akuifer produktif yang pelamparannya cukup luas meliputi daerah morfologi gunungapi
strato.
3. Akuifer dengan aliran melalui rekahan, celahan, dan
saluran pelarutan, merupakan akuifer produktif, penyebarannya pada daerah karst.
4. Akuifer bercelah atau sarang produktif kecil dan daerah airtanah langka, pelamparannya pada morfologi
perbukitan bergelombang, serta daerah airtanah langka yang umumnya terdapat pada daerah puncak morfologi perbukitan bergelombang.
Prospek pengembangan dan pemanfaatan air tanah di daerah pemetaan meliputi airtanah bebas, airtanah tertekan,
dan mataair. Sumber daya air tanah bebas terdapat pada
daerah morfologi dataran aluvium, dan pada bagian lembah
dari morfologi pebukitan bergelombang, pemanfaatannya
terutama untuk penyediaan air bersih guna mencukupi kebutuhan penduduk sehari-hari. Air tanah tertekan terdapat
di daerah dataran aluvium sampai daerah gunungapi strato, dengan kualitas umumnya baik. Mataair dijumpai pada
daerah perbukitan bergelombang dan daerah gunung api
strato, dengan debit kurang dari 5 l/detik, setempat mencapai lebih dari 10 l/detik, antara lain Mataair Nainggolan
di Sidikalang.

Gambar 15.5 Peta Hidrogeologi Lembar 0618 - Sidikalang, Pulau
Sumatera.
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BAB 16 Penyediaan Air Bersih
Selama tahun 2013 penyediaan sarana air bersih melalui mengeboran air tanah-dalam berhasil dibangun di 190
lokasi di seluruh Indonesia.
Secara umum wilayah yang dilakukan pengoboran untuk
memperolah air tanah adalah:
•
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten
Pidie, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Bireuen.
•

Provinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Tapanuli
Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan , dan Kabupaten Langkat.

•

Provinsi Sumatera Barat meliputi Kabupaten Padang
Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok Selatan .

•

Provinsi Riau meliputi Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, dan
Kabupaten Indragiri Hulu.

dan Kabupaten Berau
•

Provinsi Kalimantan Utara meliputi Kabupaten Bulung
an, dan Kabupaten Berau.

•

Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kabupaten Polewali
Mandar dan Kabupaten Mamuju

•

Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Konawe.

•

Provinsi Gorontalo meliputi Kabupaten Boalemo dan
Kabupaten Bone Bolango

•

Provinsi Sulawesi Utara meliputi Kabupaten Bolaang
Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten
Minahasa Utara, dan Kota Bitung

•

Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto

•

Provinsi Papua Kabupaten meliputi Jayapura, Kabupa
ten Merauke, dan Kabupaten Keerom

•

Provinsi Sumatera Selatan meliputi Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Banyuasin

•

Provinsi Papua Barat meliputi Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong

•

Provinsi Jambi meliputi Kabupaten Bungo dan Me
rangin

•

•

Provinsi Bengkulu meliputi Kabupaten Bengkulu Utara,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu
Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten
Kaur

Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten
Serang

•

Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kuningan, Kabupaten
Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten
Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten
Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Karawang

•

Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Banyumas,
Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kabupa
ten Kebumen, Kabupaten Temanggung, Kabupaten
Magelang, Kota Semarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten
Jepara, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten
Kudus, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sragen,
Kabupaten Demak, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten
Klaten, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Boyolali

•

Provinsi DI Yogyakarta meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Nganjuk.

•

Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep,

•

Provinsi Lampung meliputi Kabupaten Tulang Bawang,
Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran,
dan Kabupaten Lampung Barat

•

Provinsi Bali meliputi Kabupaten Bangli, Kabupaten
Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Gianyar
dan Kabupaten Klungkung

•

Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Kabupaten
Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten
Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Timur

•

Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi Kabupaten
Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten
Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Belu.

•

Provinsi Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sintang Kota Banjarbaru Kabupaten
Banjar Kabupaten Tabalong

•

Provinsi Kalimantan Tengah meliputi Kota Banjarbaru,
Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Bulungan,
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Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupa
ten Blitar,, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik,
Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Jember
Jumlah debit total yang dihasilkan 298,73 liter per detik
dengan rata-rata setiap sumur bor menghasilkan debit 1,57

liter per detik. Dengan asumsi pompa dihidupkan 24 jam
untuk memenuhi asumsi kebutuhan air bersih masyarakat
sehari-hari di pedesaan sebesar 60 liter per detik per hari,
maka debit tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan
air bersih untuk 274.827 orang atau rata-rata setiap sumur
bor mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk
1.446 orang.

Gambar 16.1 Wakil Menteri ESDM dalam kunjungannya Gambar 16.2 Penandatanganan Prasasti peresmian
ke sarana air bersih melalui pemboran air tanah dalam di pemanfaatan sarana air bersih melalui pemboran air tanah
Kecamatan Cepogo Provinsi Jawa Tengah.
dalam oleh Menteri ESDM disaksikan Bupati Klungkung dan
Kepala Badan Geologi di Desa Tihingan Kabupaten Klungkung.

Gambar 16.3 Prasarana air bersih melalui pemboran air tanah dalam di Desa Taro,
Kec. Tegalalang, Kab. Gianyar.
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Mitigasi Bencana Geologi

BAB 17 Patahan Aktif
Berkaitan dengan patahan aktif, dilakukan pemetaan dan
penelitian tematik seismotektonik, struktur geologi, deformasi, dan mikrozonasi bencana gempabumi. Lokasi penelitian dilakukan di patahan aktif Sumatera Segmen Semang
ko, Kota Liwa dan Kotaagung, Provinsi Lampung.
Kegiatan ini menghasilkan dua lembar peta seismotektonik, masing-masing Peta Seismotektonik Patahan Aktif
Sumatera Segmen Semangko, Ranau – Suoh dan Peta Seismotektonik Patahan Aktif Sumatera Segmen Semangko,
Suoh – Kotaagung berskala 1 : 100.000. Selain itu dihasilkan
juga dua lembar peta mikrozonasi kota Liwa dan Kotaagung
berskala 1 : 50.000.
17.1 Peta Seismotektonik Patahan Aktif Sumatera
Segmen Semangko (Ranau– Suoh)
Daerah ini memiliki 8 segmentasi seismotektonik patahan
aktif, yaitu subsegmen Hamkatir, Sukabumi, Limau Kunci,
Sermau, Liwa Kota 1, Liwa Kota 2, Liwa Kota 3, dan Segmen
Kumering. Kekuatan gempabumi pada segmentasi ini sebesar 5,9 – 7,3 Mw dengan pergeseran 0,20 – 0,4 m.

Gambar 17.1 Peta Seismotektonik Patahan Aktif Sumatera Segmen
Semangko (Ranau – Suoh).

17.2 Peta Seismotektonik Patahan Aktif Sumatera
Segmen Semangko (Suoh-Kotaagung)
Wilayah ini memiliki 10 segmentasi seismotektonik patahan
aktif, yaitu subsegmen Suoh, Tulung Asahan, Sedayu, Kotaagung, Semangka, Tikarbrak, Way Panas, Tegineneng,
Ulubelu, dan patahan potensial aktik Gunung Kasih. Kekuatan gempabumi yang dihasilkan oleh segmentasi ini antara
5,5 – 6,6 Mw dengan pergeseran 0,15 – 0,64 m

Gambar 17.2 Peta Seismotektonik Patahan Aktif Sumatera
Segmen Semangko (Suoh – Kotaagung).
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BAB 18 Mitigasi Bencana Gunung Api
18.1 Rekomendasi Teknis Peringatan Dini
Selama tahun 2013 ada 19 gunungapi yang mengalami perubahan tingkat kegiatan dan diberikan rekomendasi teknis
kepada Pemerintah Daerah setempat. Dari jumlah tersebut
satu yang mencapai level Awas (meletus), yaitu Gunung
Sinabung, lima mencapai level Siaga, yaitu Dieng, Soputan,
Karangetang, Gamkonora, dan Ibu. Selebihnya hanya pada
level II, Waspada, yaitu Seulawa Agam, Tangkubanparahu,
Papandayan, Guntur, Dieng, Raung, Tambora, Sangeangapi,
Ebulobo, Kelimutu, Lewotobi Perempuan, Ili Lewotolo, Ili
Werung, dan Hobal.
Informasi perubahan status telah disampaikan kepada
Pemerintah Daerah, BNPB, dan instansi terkait lainnya di
sertai dengan rekomendasi teknis. Rekomendasi juga diberikan kepada Pemerintah Daerah menjelang libur menje
lang Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan agar
wisatawan yang akan berkunjung atau mendaki ke gunung
api mengetahui gunungapi mana saja yang meningkat aktivitasnya.

ter. Suara gemuruh dan dentuman terdengar hingga jarak
15 km. Material letusan berukuran maksimal 4 cm jatuh di
daerah Kuta Gugung, Sigarang-garang, Sukanalu dan Kuta
Rakyat. Sedangkan luncuran awan panas kearah tenggara
sejauh 500 – 1.500 m dari puncak.
Potensi ancaman semakin meningkat, pada 24 November
2013, pukul 10:00 WIB status Gunung api Sinabung dinaikkan dari Siaga (Level III) menjadi Awas (Level IV).
Berkaitan dengan aktivitas tersebut, aktivitas Gunung
Sinabung diamati terus-menerus secara visual, kegempaan
dari enam stasiun, deformasi dengan metoda EDM (Electrooptical Distance Measurement); GPS kontinyu dan tiltmeter, serta geokimia dengan mengukur fluks SO2 menggunakan Mini DOAS. Selain itu dilakukan juga pengukuran suhu
serta kandungan H2S dan CO2 pada mata air panas Payung
di kaki gunung bagian Selatan dari puncak.

18.2 Tanggap Darurat
Selama tahun 2013, dilakukan Tanggap Darurat berupa
pengamatan gunung api berkaitan dengan perubahan tingkat kegiatan gunung api. Sebanyak 26 Tim telah melakukan
mitigasi bencana gunung api dan sosialisasi. Tim tersebut
melakukan penelitian atau sosialisasi di Gunung Lokon,
Sulawesi Utara; Gunung Rokatenda, Nusa Tenggara Timur;
Gunung Dieng, Jawa Tengah; Gunung Ijen, Jawa Timur;
Gunung Papandayan, Jawa Barat; Gunung Sangeangapi,
Nusa Tenggara Barat; Gunung Gamkonora, Maluku Utara;,
Gunung Sinabung, Sumatera Utara; Gunung Karangetang,
Sulawesi Utara; dan Gunung Ibu, Maluku Utara.
Tim Tanggap Darurat dikirimkan untuk melakukan evaluasi
kegiatan gunung api secara intensif, melakukan koordinasi/
sosialisasi, dan memberikan rekomendasi teknis kepada
Pemerintah Daerah setempat.

18.2.1 Mitigasi Letusan Gunung Sinabung
Gunung api ini sejatinya adalah gunung api tipe B, gunung
api yang tidak mempunyai catatan sejarah letusan sejak tahun 1600. Pada Agustus 2010 tiba-tiba Sinabung meletus.
Ini adalah gunung api tipe B pertama di Indonesia yang
meletus dan otomatis klasifikasinya berubah menjadi tipa
A. Sejak aktivitas tersebut Gunung Sinabung diamati secara
menerus.
Setelah mengalami masa istirahat selama 3 tahun, pada 15
Oktober 2013 Gunung Sinabung meletus kembali. Kegiatan
vulkanik semakin meningkat sehingga statusnya dinaikkan
dari Waspada (level II) menjadi Siaga (level III) pada 3 November 2013, pukul 03:00 WIB. Sejak itu letusan terus terjadi dengan tinggi kolom letusan antarar 1.000 – 10.000 me-

Gambar 18.1 Sebaran peralatan pemantauan Gunung
Sinabung.

18.2.1.1 Pengamatan Visual
Pengamatan secara visual yang dilakukan dari Pos Peng
amatan (Pos PGA) Gunung Sinabung di Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat yang berjarak 8,5 km dari
puncak Sinabung.
Letusan awal berupa freatik mulai teramati pada 17 September 2013. Letusan ini berulang kembali pada 15 Oktober 2013 sebanyak tiga kejadian. Pada 24 November 2013
letusan semakin intensif terjadi. Teramati sebanyak 24 kali
letusan yang terkadang disertai dengan guguran material
dari puncak.
Berdasarkan hasil pengamatan citra satelit, pada 16 Desember 2013 mulai teramati adanya kubah lava di Kawah Gunung Sinabung. Terbentuknya kubah lava disertai gerakan
lateral ke arah tenggara sejauh 60 m (informasi USGS, 16
Desember 2013). Gerakan ini menyebabkan terjadinya guguran material dari dinding kawah ke arah tenggara pada
16 Desember 2013, pukul 09:01 WIB, sebagai akibat desakan material yang keluar di Kawah Utara. Terjadinya gu-
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Gambar 18.2 Letusan Gunung Sinabung pada 10
Nopember 2013, yang disertai guguran material
dari Puncak Gunung Sinabung.

Gambar 18.3 Letusan Gunung Sinabung pada 18 November,
pukul 17.04 dan 25 November 2013, pukul 08:42 WIB.

Letusan kembali terjadi pada 30 Desember 2013, dan luncuran awan panas makin sering terjadi ke arah tenggara
Puncak Gunung Sinabung. Pada 30 Desember 2013 terjadi
8 kali letusan dan 151 kali guguran, tanggal 31 Desember
2013 terjadi 49 kali letusan dan 88 kali guguran. Letusan
yang terjadi diperkirakan merupakan letusan freatik dimana
dua hari sebelumnya terjadi hujan menerus. Letusan ber
asal dari Kawah Barat atau Kawah 2010, bukan dari Kawah
tempat munculnya kubah lava, dan abu letusan berwarna
cokelat kemerahan. Magma Gunung Sinabung yang sudah
dekat permukaan mengakibatkan sangat rentan terhadap
tekanan dan proses hidrothermal.

18.2.1.2 Pengamatan Kegempaan
Aktivitas kegempaan Gunung Sinabung diamati secara menerus dari enam stasiun. Peningkatan aktivitas kegempaan
mulai terekam sejak Juni 2013, berupa mulai meningkatnya
jumlah gempa vulkanik-dalam (tipe A) dan dan Gempa
vulkanik-dangkal tipe B). Gempa Letusan yang berasosiasi dengan letusan Gunung Sinabung mulai terekam pada
September 2013. Sampai dengan September 2013 rekaman seismograf didominasi oleh gempa-gempa vulkanik
(VA dan VB). Tremor menerus mulai terekam sejak Oktober
2013 dan amplituda terus meningkat hingga November
2013, dan kemudian relatif stabil.

guran material tersebut diikuti oleh lava yang masih segar
dan menimbulkan awan panas dan aliran piroklastik. Awanpanas umumnya mengalir ke arah tenggara menuju Desa
Bekerah dan Simacem.
Kubah lava mulai dari Pos Pengamatan Gunung Sinabung
sejak 24 Desember 2013. Hasil pengamatan memperlihatkan adanya pertumbuhan pada kubah lava, dengan tinggi
mencapai 85 m dan jari-jari 105 m pada 30 Desember 2013.
Perhitungan volume kubah lava, asumsi bentuk tembereng,
menunjukkan bahwa volume kubah lava pada 30 Desember
2013 mencapai 1.784.256 m3 dengan laju pertumbuhan 3,2
m3/detik.

Gambar 18.5 Data kegempaan
Gunung Sinabung, 1 Juli – 31
Desember 2013.

Energi gempa vulkanik Gunung Sinabung menunjukkan
peningkatan pada Juli 2013. Peningkatan energi vulkanik
kembali terjadi pada September dan awal Desember 2013.

Gambar 18.4 Puncak Gunung Sinabung dari Pos
Pengamatan Gunung Sinabung. Garis titik-titik merah
menunjukkan batas kubah lava sejak 24 – 30 Desember
2013. Dinding Kawah bagian tenggara teramati sudah
terbongkar karena diterjang oleh awan panas sering dan
atau guguran lava.
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Gambar 18.6. Jumlah
dan energi gempa
vulkanik, 1 Agustus – 28
Desember 2013.

Bab 18 Mitigasi Bencana Gunung Api

Episenter gempa vulkanik menunjukkan berada hingga kedalaman 10 km di bawah Kawah Gunung Sinabung serta
membentuk kelurusan arah Timurlau - Baratdaya.

Gambar 18.9 RSAM gempa Gunung Sinabung, durasi gempa
letusan dan jarak luncur guguran, 24 September – 31 Desember
2013.

Gambar 18.7 Hiposenter gempa vulkanik. Warna hijau
adalah gempa vulkanik sebelum Desember 2013, warna
merah gempa vulkanik pada Desember 2013.

Frekuensi gempa Gunung Sinabung menunjukkan bahwa
kegempaan Gunung Sinabung sejak September 2013 di
dominasi oleh gempa-gempa dengan frekuensi tinggi (8-14
Hz), yakni gempa-gempa vulkanik dengan sumber gempa
dalam serta mekanisme gempa berupa patahan. Pada awal
hingga pertengahan Desember 2013, kegempaan Gunung
Sinabung didominasi oleh gempa-gempa dengan frekuensi
menengah (5 – 8 Hz) yang merupakan gempa-gempa yang
mempunyai sumber lebih dangkal dibandingkan gempa
vulkanik serta mempunyai mekanisme yang berbeda. Sejak 16 Desember 2013, kegempaan Gunung Sinabung didominasi oleh gempa frekuensi rendah (3 – 5 Hz) dan diinterpretasikan berhubungan dengan pertumbuhan Kubah
Lava Gunung Sinabung. Letusan yang terjadi pada 30 dan
31 Desember 2013, diperkirakan merupakan letusan freatik
dan berasal dari Kawah Barat atau Kawah 2010, bukan dari
Kawah tempat munculnya kubah lava.

Gambar 18.10 Gempa Letusan tanggal (a) 23 November 2013
dan (b) tanggal 24 November 2013.

18.2.1.3 Pengamatan Deformasi
Pengamatan deformasi yang dilakukan dengan metoda tiltmeter dan EDM (Electronic Distance Measurement).
a. Tiltmeter
Lokasi pengamatan deformasi dengan tiltmeter dilakukan di dua lokasi, yaitu: stasion Sukanalu (elevasi 1.468 m,
lereng timur gunung), stasion Lau Kawar (elevasi 1.468 m,
lereng utara gunung).
Data tiltmeter dikorelasikan dengan peletusan Gunung
Sinabung, menunjukkan bahwa perubahan yang cepat
pada nilai tiltmeter berhubungan dengan kejadian letus
an. Secara umum terindikasi adanya perpindahan tekanan
menuju tempat yang lebih dangkal pada saat sebelum terjadi letusan.

Gambar 18.8 Frekuensi gempa Gunung Sinabung,
durasi gempa letusan dan jarak luncur guguran,
24 September – 31 Desember 2013.

RSAM (Real-time Seismic Amplitude Measurement) menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara peningkatan
kegempaan dengan kejadian letusan, baik eksplosif maupun epusif (pertumbuhan kubah lava).

Gambar 18.11 Data Tiltmeter
dihubungkan dengan Letusan
dan Guguran.
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b. Edm
Pengamatan deformasi dengan EDM (Electronic Distance
Measurement) dilakukan dari Desa Sukanalu (SNB 1) terhadap dua reflektor, masing-masing SNB 2 (elevasi 1.436 m)
dan SNB 3 (elevasi 1.626 m) di lereng Timur. Stasiun lainnya
adalah Lau Kawar (SNB 8) terhadap satu reflektor di dekat
rekahan baru lereng utara G.Sinabung, SNB 9 (elevasi 2.097
m), dan satu reflektor di daerah Sigarang-garang, SNB 7
(elevasi 1.627 m).
Hasil pengukuran EDM dengan baseline SNB1-SNB3 dan
SNB1-SNB2 secara umum terjadi pemendekan jarak de
ngan nilai yang relatif kecil sebelum terjadinya rangkaian
letusan.
Jarak baseline SNB8-SNB9 mengalami pemendekan sebelum terjadinya rangkaian letusan eksplosif dan relatif stabil
pada letusan efusif yang ditandai dengan munculnya kubah
lava, demikian juga dengan baseline SNB6-SNB7 memperlihatkan kecenderungan pemendekan jarak.
Hasil pengukuran EDM pada empat baseline menunjukkan
adanya perpindahan tekanan dari arah Timurlaut menuju
Puncak Gunung Sinabung.

Gambar 18.13 Vektor pergeseran titik GPS kontinyu, 9
September – 31 Desember 2013.

18.2.1.4 Pengamatan Geokimia
Pengamatan geokimia melakukan pengukuran kandungan
SO2 dari kolom asap kawah, pengukuran air panas, dan
kimia gas.
Pengukuran fluks SO2 dengan Mini DOAS menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan pada saat sebelum terjadi letus
an. Tetapi nilainya berubah menjadi kecil saat kubah lava
mulai tumbuh dan meningkat kembali setelah kubah lava
membesar.
Pengukuran suhu mata air panas mulai dilakukan sejak
Oktober 2013 di daerah Payung, kaki bagian Selatan dari
puncak). Nilainya berkisar antara 53,8-54,1oC. Sedangkan
nilai CO2 dan H2S menunjukkan kecenderungan nilai yang
fluktuatif.

Gambar 18.12 Data EDM Gunung Sinabung. 21
Oktober – 28 Desember 2013. Pengukuran pada
tanggal lainnya tidak dapat dilakukan karena cuaca
kabut.

Gambar 18.14 Data Geokimia Gunung
dihubungkan dengan jumlah letusan.

Sinabung

c. GPS Kontinyu
Pengukuran GPS kontinyu dilakukan dengan tiga stasion di
tubuh gunung, masing-masing stasiun SKNL; GRKI; LKWR,
dan satu stasion di Pos Sinabung (SNB). Deformasi mulai
teramati sejak Juli 2013.
Pengamatan deformasi menunjukkan bahwa sejak perte
ngahan September 2013 terjadi pergeseran ke arah Baratlaut pada titik LKWR sebesar 1,6 cm dan GRKI sebesar 1.02
cm. Titik SKNL mengalami perubahan pergeseran sejak
pertengahan September 2013 menjadi ke arah Timurlaut
sebesar 2,61 cm.

118

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI 2013

18.2.1.5 Sosialisasi dan Koordinasi
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)
berkerja sama dengan Tim Tanggap Darurat Kabupaten
Karo melakukan sosialisasi di beberapa tempat penampungan pengungsi. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran tentang gunungapi kepada masyarakat,
khususnya pengungsi sekaligus memberikan ketenangan
kepada mereka.

Bab 18 Mitigasi Bencana Gunung Api

Gambar 18.15 Sosialisasi di tempat pengungsian dan
rapat koordinasi Tim Tanggap Darurat dan InstansiInstansi terkait letusan Gunung Sinabung.

18.3 Penelitian Kegunungapian

Gambar 18.17 Endapan jatuhan piroklastika Gunung
Soputan yang menindih jatuhan piroklastika yang lebih
tua berbeda generasi (kiri). Endapan jatuhan piroklastika
hasil letusan pada lima dekade terakhir (kanan).

Penelitian kegunungapian dilakukan Gunung Soputan,
Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan secara terpadu
dengan beberapa disiplin ilmu, yaitu seismik, deformasi,
geokimia, dan penelitian geologi.

18.3.1 Penelitian Gunung Soputan
Gunung api Soputan terletak di Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara de
ngan posisi geografi 01o06’ 30 Lintang Utara dan 124o43’
Bujur Timur.
Pada Agustus 2011 aktivitas kegempaan cenderung me
ningkat. Peningkatan ini diakhir dengan guguran lava dari
kubah yang tumbuh. Letusan terakhir terjadi pada Agustus
dan September 2012.

18.3.1.1 Hasil Pengamatan
Penelitian stratigrafi hasil letusan dari suatu gunung api sangat penting untuk mengetahui perkiraan proses magmatik
yang pernah terjadi. Endapan yang dihasilkan mencerminkan jenis letusannya, apakah eksplosif atau efusif. Hal ini
erat kaitannya dengan energi yang mengakibatkan letusan
tersebut.

Gambar 18.18 Aliran lava tahun 2011 yang mengalir ke
arah barat sejauh 1,5 km dari puncak.

Penelitian seismik menyempurnakan jaringan yang telah
ada sebelumnya yang rusak dilanda material letusan menjadi jaringan yang ideal. Stasiun seismik untuk pemantauan
aktivitas Gunung Soputan ada dua stasiun, tetapi keduanya
berada di sebelah utara gunung api tersebut. Untuk me
nyempurnakan jaringan yang sudah ada agar dapat menghitung kedalaman sumber gempa vulkanik khususnya,
stasiun ditambah menjadi empat dan ditempatkan di sisi
tenggara dan barat.

Kubah lava yang belum padu terkena dorongan dari bawah
atau adanya injeksi magma baru akan terjadi ketidakstabil
an dan akhirnya pada ujung kubah lava tersebut longsor
membentuk aliran piroklastika (awanpanas) guguran. Pembeda dari aliran piroklastika ini dengan aliran piroklastika
eksplosif terdapat pada fragmen yang ada pada endapannya. Fragmen bom vulkanik akan terdapat berlimpah pada
aliran piroklastika hasil letusan eksplosif.
Gambar 18.19 Jaringan seismik
yang digunakan dalam penelitian di
Gunung Soputan.

a

Gambar 18.16 Fragmen bom kerak roti dari endapan aliran
piroklastika (awan panas) yang diletuskan pada Juni 2011.

Hasil letusan eksplosif lainnya adalah jatuhan piroklastika
yang umumnya akan tersebar secara luas ke segala arah
dan akan semakin luas serta tebal sesuai dengan arah angin
yang berhembus pada saat terjadi letusan. Endapan jatuhan
piroklastika ini akan menyelimuti seluruh permukaan pada
saat itu. Bila terjadi berulang-ulang akan menghasilkan
endapan berlapis-lapis dengan baik.

b

Gambar 18.20 a) Hasil rekaman data
seismik digital dari stasiun Silian (SLN) dan
Winorangian, b) adalah seismograf analog
hasil rekaman yang terjadi pada tanggal 19
April 2013 dari jam 8.00-16.00 WITA.
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18.4 Pemetaan Geologi dan Kawasan Rawan Bencana
Pada tahun 2013 pemetaan geologi di lakukan pada 4 gunung api, yaitu Gunung Batu Tara, Nusa Tenggara Timur;
Gunung Ilimuda, Nusa Tenggara Timur; Gunung Sikicau
Belirang, Sumatera Selatan; dan Gunung Todoko, Maluku
Utara. Pemetaan kawasan rawan bencana gunung api dilakukan pada 3 gunung api, yaitu Gunung Talakmau, Sumatera Barat, Gunung Sikicau Belirang, Sumatera Selatan,
dan Gunung Lumut Balai, Sumatera Selatan.
Sampai dengan tahun 2013 pemetaan geologi gunung
api sudah dilakukan 67 gunung api Tipe-A, 25 gunung api
Tipe-B, dan 2 gunung api Tipe-C. Dengan demikian jumlah
gunung api yang belum terpetakan adalah 10 gunung api
Tipe-A, 4 gunung api Tipe-B dan 19 gunung api Tipe-C.

Dari analisis topografi, relief, maupun bentang alam di lapangan, terlihat bahwa disebelah Timur bukaan yang mengarah Timur–Baratlaut sampai Pantai. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka daerah penelitian dapat dibagi menjadi
dua satuan morfologi, yaitu Satuan Morfologi kerucut Gunung api dan Satuan Morfologi Kawah Gunung api.
Gunung Batutara mempunyai satu gumuk, yang terdiri atas
8 satuan batuan letusan primer dari Kawah Pusat, 1 satuan
batuan letusan samping, dan 2 endapan batuan gunung api
sekunder.

Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Gunung api hingga tahun 2013 sudah terpetakan 68 dari 77 gunung api Tipe-A,
22 dari 29 gunung api Tipe-B, dan 13 dari 21 gunung api
Tipe-C.
Hasil berupa peta kawasan rawan bencana gunung api,
sangat bermanfaat untuk acuan pembuatan rekomendasi
teknis bahaya letusan gunung api dan digunakan sebagai
dasar pembuatan rencana tata ruang (RTRW) oleh peme
rintah daerah.

18.4.1 Pemetaan Geologi Gunung Batutara, Nusa
Tenggara Timur
Gunung Batutara adalah pulau terpencil tidak berpenghuni
di Laut Flores, 50 km sebelah utara Pulau Lomblem. Gunung api ini bertipe strombolian (‘Sciara del fuoco’), dengan
bukaan ke arah Timur. Kawahnya yang terletak di tengah
pulau, berbentuk bulan sabit berukuran 700 x 900 m dekat
tepinya dan 350 x 200 m di dasarnya, alau 400 m di atas
muka laut. Sebuah kawah kecil lain, dengan garis tengah
50 m, ditemukan di antara dua buah aliran lava pada garis
kelinggian 400 m di lereng selatan.
Batutara merupakan salah satu gunung api langka yang
terdapat di Indonesia karena termasuk kedalam seri “Shoshonitic”. Mengingat keunikannya, Batutara dapat dijadikan
sebagai laboratorium alam bagi para ahli gunung api.
Kegiatan vulkanik diketahui pertama kalinya pada tanggal 6 Oktober 1849 dengan letusan asap tebal dan letusan
strombolian yang diendapkan ke arah Timur. Letusan ter
akhir berlangsung pada 2007 bertipe strombolian.

Gambar 18.22 Litostratigrafi satuan batuan Gunung
api Batutara

Kajian foto radar dan telaahan sebaran pola morfologi yang
ditunjang dengan penyelidikan langsung di lapangan, ter
utama mengenai kontak antara satu satuan batuan dengan
satuan batuan lainnya yang berumur lebih muda dan atau
lebih tua, maka stratigrafi gunung api daerah pemetaan
berturut-turut dari tua ke muda, dapat dirinci sebagai berikut:
1. Aliran Lava Batutara 1 (BT l 1)
2. Aliran Lava Batutara 2 (BT l 2)
3. Aliran Lava Batutara 3 (BT l 3)
4. Aliran Lava Batutara 4 (BT l 4)
5. Aliran Lava Batutara 5 (BT l 5)
6. Aliran Lava Batutara 6 (BT l 6)
7. Aliran Lava Batutara 7 (BT l 7)
8. Aliran Lava Batutara 8 (BT l 8)
9. Jatuhan Piroklastik Batutara (BT jp)
10. Endapan Material Balistik Batutara (BT g)

Gambar 18.21 Morfologi Kerucut Gunung Batutara tampak
dari bagian Timur (atas), bagian Utara (kiri), bagian Selatan
(tengah bawah), dan Timurlaut (kanan). Foto: Prambada.

Morfologi daerah penelitian pada umumnya adalah sebuah
kerucut gunung api. Topografi terjal terletak di sebelah
Timur, Selatan, dan Barat daerah penelitian. Topografi landai tersebar di daerah Utara.
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Gambar 18.23 Contoh Sayatan tipis Aliran Lava Batutara 1
(BT l 1) yang menunjukkan jenis batuan basalt

Bab 18 Mitigasi Bencana Gunung Api

Gunung api terpencil ini muncul pada segmen“back Arc“ di
atas zona subduksi Busur Sunda bagian timur dan membentuk gunung api dengan diameter minimum 1,7 km arah
Tmur-Barat sedangkan diameter maksimum 3,75 pada arah
Timurlaut-Baratdaya dan Tenggara-Baratlaut. Kemiringan
lereng antara 30o - 40o. Struktur yang ada pada gunung
api ini berupa Kawah Utama yang terbuka ke arah jurang
memanjang sampai pantai Timur dan aktif hingga saat ini.
Kawah lainnya terdapat di sebelah Selatan Kawah Utama
berukuran lebih kecil dengan diameter 50 m dan tidak aktif.

Gambar 18.24 Lokasi daerah pemetaan Gunung Talakmau.

Bulan, sedangkan kawah C terletak di sebelah timurlaut
kawah B dan di dalam kawah ini juga terdapat kubah lava
setinggi 100 m. Untuk mengetahui tingkat dan jenis bahaya
letusannya dilakukan pemetaan kawasan rawan bencana.
Mengacu kepada Revisi Standardisasi Nasional Indonesia
(SNI, 2011), tentang penyusunan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api, maka tingkat kerawanan bencana Gunung
Talakmau dibagi menjadi tiga tingkat secara berurutan dari
kerawanan tertinggi ke tingkat kerawanan terendah, yaitu
Kawasan Rawan Bencana III (KRB III), Kawasan Rawan Bencana II (KRB II), dan Kawasan Rawan Bencana I (KRB I).

18.4.2.1 Kawasan Rawan Bencana III (KRB III)

Gambar 18.23 Peta Geologi Gunung
Batutara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

18.4.2 Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Gunung
Talakmau, Sumatera Barat
Talakmau adalah gunung api tipe B berpuncak ganda memanjang berukuran 1.500 m x 500 m arah Baratdaya-Timurlaut. Secara administratif terletak di Kabupaten Pasaman,
Provinsi Sumatera Barat pada posisi geografis 00°04’42.45”
Lintang Utara dan 099° 58’47.79” Bujur Timur, dengan tinggi puncak 2.912,3 m dpl.
Di bagian puncak terdapat 13 danau kawah dengan tiga
kawah utama yang masing-masing dari baratdaya ke timurlaut terdiri dari kawah Talago Punti Sangka Bulan, B, dan C.
Kawah Talago Punti Sangka Bulan merupakan kawah tertua dengan diameter 450 m, terletak di puncak baratdaya.
Kawah B terletak ditimurlaut kawah Talago Punti Sangka

Kawasan Rawan Bencana III adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu (pijar),
hujan abu lebat, dan gas beracun. Kawasan ini dibedakan
menjadi dua bagian, yaitu:
1. Kawasan rawan bencana terhadap awan panas, dan aliran lava, dan gas beracun.
2. Kawasan rawan bencana terhadap material lontaran
batu (pijar), hujan abu lebat.

18.4.2.2 Kawasan Rawan Bencana II (KRB II)
Kawasan Rawan Bencana II adalahprluasan dari KRB III apabila letusan membesar. Kawasan yang berpotensi terlanda
awan panas, aliran lava, lontaran batu (pijar), dan hujan abu
lebat. Kawasan ini dibedakan menjadi dua bagian.

18.4.2.3 Kawasan Rawan Bencana I (KRB I)
Kawasan Rawan Bencana I adalah kawasan yang berpotensi
terlanda lahar/banjir. Apabila letusannya membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa hujan abu dan kemungkinan
material lontaran batu (pijar).
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BAB 19 Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
Dalam upaya mitigasi gempabumi dan tsunami, selama
tahun 2013 di Bidang Mitigasi Gempabumi dan Gerak
an tanah, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi telah dilakukan
lima kegiatan, yaitu Penyelidikan sumber Gempabumi,
Penyelidikan Amplifikasi, Tsunamigenic, Pendefinisian Sumber Gempabumi, dan Tanggap Darurat.

19.1 Penyelidikan Sumber Gempabumi
Penyelidikan sumber gempabumi dilaksanakan di Liwa,
Lampung dengan menggunakan metoda analisa kelurusan,
morfotektonik, perhitungan magnitudo, dan amplifiksi.

Lembah Gunungratu – Liwa pernah dilanda bencana gempa bumi pada 25 Juni 1933 dengan magnitudo 7,5 Skala
Richter (SR), dan 15 Pebruari 1934 dengan magnitudo 7 SR.
Bencana yang terjadi diakibatkan karena jarak yang dekat
dengan sumber gempa bumi dan kontrol batuan yang terdiri dari batuan rombakan gunung api yang telah mengalami pelapukan yang bersifat urai, lepas (unconsolidated) dan
cenderung memperkuat efek goncangan gempa bumi. Di
samping itu muka air tanah berdasarkan pengamatan dan
pengukuran sumur gali cukup dangkal, yaitu kurang dari
10 m.

Analisis kelurusan bertujuan untuk mengetahui pola kelurusan yang berkaitan dengan keberadaan sesar. Sesar yang
melewati daerah Liwa merupakan bagian dari Sesar Suma
tera yang disebut Segmen Komering.
Keberadaan sesar pada Segmen Komering diamati berdasarkan kenampakan citra Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), dan landsat. Kelurusan morfologi sepanjang
lembah Gunungratu – Liwa yang terletak di antara Danau
Ranau dan Suoh. Kelurusan tersebut dapat diamati berupa lekukan antara perbukitan dan lembah, sungai dan
perbukitan.

Gambar 19.2 Morfotektonik dan sebaran sesar Segmen
Komering. Garis merah adalah sesar, garis merah
putus-putus sesar diperkirakan, dan kotak kuning
perbukitan linier.

Perhitungan magnitudo maksimum berdasarkan kriteria
panjang sesar, luas zona pecah atau sobekan, dan perpindahan maksimum yang dihasilkan dari satu kejadian gempa
bumi.

Gambar 19.1 Pola kelurusan Segmen Komering,
Liwa.

Morfotektonik membahas tentang morfologi yang terbentuk akibat aktivitas tektonik, yaitu pengangkatan, perlipat
an, dan pensesaran. Pada penelitian ini morfotektonik dianalisis berdasarkan data citra SRTM resolusi 90 m, landsat,
dan pengamatan lapangan. Pengamatan dan analisis morfotektonik difokuskan pada Lembah Gunungratu – Liwa.
Bentuk lahan yang dapat diamati sepanjang Lembah Gunungratu – Liwa adalah perbukitan-perbukitan linier ber
arah barat laut – tenggara atau NW – SE. Lembah Gunung
ratu – Liwa tersusun oleh batuan rombakan gunung api
yang telah mengalami pelapukan, dan dengan ketersediaan
air tanah dan permukaan yang cukup melimpah, menjadikan lembah ini daerah yang subur.
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Berdasarkan analisis morfotektonik diperoleh panjang Sesar
Segmen Komering 52,12 km. Dengan menggunakan persamaan dari Well dan Coppersmith (1994) yaitu Mw = 5,16
+ 1,12 log L (L merupakan panjang sesar), maka diperoleh
magnitudo maksimum Sesar Segmen Komering sebesar
7,08 Mw. Harga ini merupakan MCE. Apabila dibandingkan
dengan MPE, maka MPE tahun 1933 sebesar 7,5 SR dan tahun 1994 sebesar 7 SR. Nilai MCE yang diperoleh dengan
MPE tidak terlalu berbeda, kecuali nilai MPE tahun 1933
yang lebih besar. Namun nilai MPE tahun 1933 harus dianalisis lebih detil, karena pada saat itu peralatan pemantau
gempa bumi belum secanggih seperti saat ini.

19.2 Penyelidikan Amplifikasi
Pada tahun 2013, penyelidikan amplifikasi dilaksanakan di
Manokwari – Papua Barat, Lombok Timur – NTB, Ternate –
Maluku Utara, Painan – Sumatera Barat, dan Kota Semarang
– Jawa Tengah.

Bab 19 Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

19.2.1 Penyelidikan Amplifikasi Gempa bumi di
Manokwari, Papua Barat
a. Periode Dominan
Perioda yang tinggi menunjukkan sedimen lunak yang tebal
dan sebaliknya perioda yang rendah menunjukkan sedimen
lunak yang tipis. Daerah yang memiliki perioda dominan
tinggi umumnya memiliki kerentanan untuk mengalami
kerusakan wilayah yang cukup tinggi jika terlanda gempa
bumi. Hal ini dikarenakan perioda dominan berbanding
lurus dengan nilai penguatan goncangan/amplifikasi de
ngan asumsi batuan lapisan sedimen dan batuan dasar di
bawahnya homogen atau mempunyai densitas yang sama.

Daerah yang memiliki amplifikasi sangat tinggi (warna merah) berada di sekitar pantai Bandara Rendani dan sekitar
nya. Sedangkan daerah yang memiliki amplifikasi sangat
rendah (warna biru) berada di Manokwari Barat, Sunsweni
dan Arowi. Daerah lainnya memiliki amplifikasi sedang
sampai tinggi (warna hijau dan kuning).

Daerah dengan perioda dominan T > 0,8 detik berada di
Utara dan Selatan Kota Manokwari, antara lain di Bandara
Rendani dan sekitarnya. Daerah ini memiliki sedimen lunak
sangat tebal.
Daerah dengan perioda dominan 0,6 < T < 0,8 detik sebarannya paling sedikit. Daerah ini memiliki sedimen lunak
yang tebal.
Daerah dengan perioda dominan 0,4 < T < 0,6 detik sebarannya agak luas dibanding daerah dengan 0,6 < T < 0,8
detik. Daerah ini memiliki sedimen lunak yang tipis.
Daerah dengan perioda dominan T < 0,4 detik < T < 0,6
detik) sebarannya paling luas yaitu di Manokwari Barat ke
arah barat dan daerah Sunsweni dan sekitarnya sampai ke
pantai. Daerah ini memiliki sedimen lunak sangat tipis.

Gambar 19.4 Peta Kelas Tanah (kecepatan gelombang share) di
Manokwari.

19.3 Penyelidikan Tsunamigenic
Penyelidikan tsunamigenik pada tahun 2013 dilaksanakan
di tiga lokasi, antara lain di Lomblen – NTT.
Pulau Lembata pernah dua kali dilanda tsunami karena
dipicu oleh longsoran di darat dengan sebagian material
jatuh ke dalam laut, sehingga mengganggu kolom air laut
dan menimbulkan tsunami. Kedua peristiwa tersebut terjadi
pada tahun 1643 dan 1979.
Potensi gempa bumi yang dapat menghasilkan tsunami
berasal dari sistem pensesaran busur belakang (back arc
thrusting) yang terdapat di baratlaut dan timurlaut Pulau
Lembata. Sedangkan gempa bumi yang berasosiasi dengan
zona subduksi di selatan relatif akan terhalang oleh sistem
kepulauan Pulau Sumba dan Pulau Timor.
Adanya fakta bahwa pernah terjadi longsoran di darat yang
memicu tsunami di daerah ini disimpulkan bahwa daerah
ini memiliki potensi tsunamigenik yang berasal dari long-

Gambar 19.3 Peta periode dominan mikrotremor di Manokwari.

b. Peta Mikrozonasi Gempabumi
Peta mikrozonasi gempa bumi memuat informasi mengenai besarnya nilai kecepatan gelombang Share (Vs). Dalam
pembuatan peta bahaya gempa bumi kecepatan gelombang Share yang diperlukan sampai kedalaman 30 m dari
permukaan yang dinotasikan sebagai Vs30. Nilai ini diperoleh dengan mengkonversi nilai periode dominan dengan
persamaan Vs 30 (m/det)= 120 (m)/T (detik), Zhao J.X (2011).
Daerah yang memiliki nilai Vs 30 kurang dari 183 m/detik
(kelas E) yaitu tanah lunak, merupakan daerah yang mempunyai karakteristik penguatan (amplifikasi) gelombang
gempabumi sangat tinggi sehingga menimbulkan kerusak
an pada bangunan di atasnya. Sebaliknya daerah dengan
nilai Vs 30 lebih besar dari 1.524 m/detik (kelas A) yaitu
batuan keras mempunyai karakteristik penguatan gelombang gempa bumi yang sangat rendah.

Gambar 19.5 Pusat gempa bumi di sekitar perbukitan
Bauraja, Lembata.
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soran. Kondisi geologi didominasi batuan gunung api sebagai litologi penyusun. Batuan berumur Kuarter tersebut
bersifat lepas dan belum terkonsolidasi dengan sempurna.
Khususnya di bagian selatan dari Pulau Lembata, terdapat
jejak kejadian longsoran yang pernah terjadi pada tahun
1979 yang telah menghasilkan tsunami setinggi 7-9 m.

19.4 Penelitian Pendefinisian Sumber Gempa bumi
Kegiatan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik sumber gempa bumi. Tahun ini dilakukan di Pulau
Bali menggunakan metoda deformasi GPS (global positioning system).
Hasil pengukuran posisi yang diproses dengan perangkat
lunak Leica Geo Office (LGO) versi 4 berupa koordinat setiap
titik ukurnya. Nilai komponen vektor pergeseran horisontal dan vertikal diperoleh secara grafis, yaitu dari kemiring
an grafik antara nilai komponen posisi (easting, northing,
dan vertikal) terhadap waktu pengukuran. Sebagai contoh
diperlihatkan grafik nilai easting, northing dan vertikal terhadap waktu untuk titik ukur BMKG. Dari kemiringan grafik
ini diperoleh komponen pergeseran arah timur (easting =
u), arah utara (northing = v), dan vertikal w masing-masing
15,12 cm, 0,76 cm, dan -15,12 cm untuk periode Maret –
September 2013.
Dengan cara yang sama diperoleh nilai komponen vektor
pergeseran setiap titik ukur untuk periode Maret – September 2013. Secara horisontal nilai pergeseran titik ukur ber
kisar antara 3,82 cm hingga 49,97 cm dengan arah tidak
beraturan, ada yang ke utara, timur dan barat. Titik ukur
BNJR dan JMBR ke utara dengan nilai masing-masing 39
dan 33 cm. KTMN, BTUR, KLG, dan SKWT ke barat dengan
nilai masing-masing 35,20 cm, 48,46 cm, 14,72, dan 3,82
cm. Sementara BMKG dan TGLG ke timur dengan nilai masing-masing 15,14 cm dan 16,07 cm. Secara vertikal titik ukur
di Bali dominan turun dengan nilai antara -0,36 cm hingga
-58,88 cm.
Secara tektonik, Pulau Bali dipengaruhi oleh Subduksi
antara Lempeng Samudera Hindia-Australia dan Lempeng
Benua Eurasia pada bagian selatan sehingga titik-titik ukur
di wilayah Bali idealnya bergeser ke utara. Namun berdasarkan data di atas memperlihatkan arah pergeseran ada yang
ke timur dan barat. Hal tersebut dapat disebabkan oleh
pengaruh lain seperti sesar aktif di daerah ini atau data
pengukurannya kurang cukup. Estimasi laju geser belum
dapat dilakukan karena datanya belum memadai.

Gambar 19.6 Vektor pergeseran horisontal titik ukur, kiri dan nilai
pergeseran vertikal titik ukur periode Maret-September 2013.
Tanda tambah (+) menyatakan naik, tanda kurang (-) menyatakan
turun.
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19.5 Tanggap Darurat Gempa bumi
Tanggap Darurat Gempa bumi/Tsunami pada tahun 2013
dilakukan di tujuh lokasi, yaitu Pidie – Nangroe Aceh
Darussalam (dua kejadian), Kabupaten Bandung – Jawa
Barat, Lombok Utara – Nusa Tenggara Barat, Bener Meriah
– Nanggroe Aceh Darussalam, Malang – Jawa Timur, dan
Bau-Bau - Sulawesi Tenggara. Dalam laporan ini disampaikan hasil tanggap darurat di Pidie.
Gempabumi Pidie terjadi pada 22 Januari 2013 mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan bangunan. Daerah yang
paling parah terjadi di Kecamatan Mane. Selain kerusakan
bangunan juga gempa ini menyebabkan longsor, terutama
di pinggir jalan raya yang menghubungkan Tangse dengan
Mane.
Data kerusakan bangunan dan kerusakan secara geologi di
wilayah terdampak kemudian dikonversi ke dalam intensitas Gempa Bumi pada skala MMI (Mercalli Modified Intensity). Intensitas gempa bumi tertinggi terjadi di Kecamatan
Mane yaitu VI MMI, sedangkan di Kecamatan Geumapang
antara IV - V MMI. Di Kecamatan Mane kerusakan bangun
an terjadi pada bangunan dengan konstruksi cukup baik
yaitu rumah tembok yang diperkuat dengan rangka besi. Di
Kecamatan Mane terjadi retakan pada jalan raya. Sedang
kan di Kecamatan Geumpang kerusakan bangunan terjadi
pada rumah dengan konstruksi kurang baik yaitu rumah
tembok tampa memakai tiang rangka besi.

Gambar 19.7 Dinding bagian depan rumah penduduk roboh (foto
atas) dan dinding bagian samping rumah roboh menimpa korban
hingga tewas (foto tengah), serta retakan jalan di Ds. Mane, Kec.
Mane (foto bawah).

Gambar 19.8 Peta intensitas Gempa Bumi di Pidie. Intensitas
maksimum VI MMI di Kecamatan Mane, IV-V MMI di Kecamatan
Tangse dan Kecamatan Geumpang.
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BAB 20 Mitigasi Bencana Gerakan Tanah
nakan metoda pengukuran GPS. Data ini merupakan acuan
yang dipergunakan pada waktu berikutnya.

Dalam tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan pemantauan, penyelidikan, penelitian, peringatan dini gerakan tanah,
dan tanggap darurat pada saat dan setelah terjadi bencana.

Kedalaman lapisan bidang gelincir di daerah Kampung Ciumpleng dan sekitarnya umumnya dangkal hingga dalam
sehingga gerakan tanah yang terjadi berupa rayapan yang
ditandai dengan beberapa nendatan dan retakan.

20.1 Pemantauan Gerakan Tanah
Pada tahun 2013, Kegiatan Pemantauan Gerakan Tanah dilakukan di tiga lokasi, antara lain di Cisitu, Sumedang, Jawa
Barat. Untuk mengetahui pergerakan gerakan tanah di
masa yang akan datang, dilakukan pemantauan menggu-

Hasil pengukuran patok-patok pemantauan sebagai berikut:

Tabel 20.1 Hasil pengukuran dalam koordinat geodetik
Titik
ukur

Lintang

Bujur

REFF

6° 53' 18.83275" S

GPS1

Sd. Bujur

Sd. elipsoid

Qualitas
posisi

Ellipsoid (m)

Sd. Lintang

108° 02' 26.64104" E

463.7866

0

0

0

0

6° 53' 27.91170" S

108° 02' 36.09043" E

420.1203

0.0011

0.0052

0.0068

0.0086

GPS2

6° 53' 39.19726" S

108° 02' 32.17922" E

446.5435

0.0003

0.0003

0.0008

0.0009

GPS3

6° 53' 50.05579" S

108° 02' 35.95481" E

418.3115

0.0002

0.0002

0.0004

0.0004

GPS4

6° 53' 36.69352" S

108° 02' 22.10005" E

479.0227

0.0002

0.0003

0.0005

0.0006

GPS5

6° 53' 37.94524" S

108° 02' 17.97684" E

480.0583

0.0002

0.0003

0.0006

0.0007

GPS6

6° 53' 31.19510" S

108° 02' 16.24774" E

500.923

0.0022

0.0009

0.0065

0.007

Tabel 20.2 Hasil pengukuran dalam koordinat grid (UTM Zona 49)
Titik
ukur

Easting

Northing

Elipsoid (m)

sd Easting

REFF

172926.8485

9237556.155

463.7866

0

GPS1

173218.9398

9237278.802

420.1203

GPS2

173100.9081

9236931.057

GPS3

173218.9939

GPS4

sd Northing

sd Elipsoid

Qualitas posisi

0

0

0

0.0052

0.0011

0.0068

0.0086

446.5435

0.0003

0.0003

0.0008

0.0009

9236597.907

418.3115

0.0002

0.0002

0.0004

0.0004

172790.7199

9237006.119

479.0227

0.0003

0.0002

0.0005

0.0006

GPS5

172664.2615

9236966.845

480.0583

0.0003

0.0002

0.0006

0.0007

GPS6

172609.8411

9237174.064

500.923

0.0009

0.0022

0.0065

0.007

Gambar 20.1 Posisi patok-patok
titik ukur GPS dengan titik
ukur di Kampung Ciumpleng
dan sekitarnya, kiri. Peta titik
pengamatan gerakan tanah dan
tata guna lahan di Kampung
Ciumpleng,
Desa
Cinangsi,
Kecamatan Cisitu, Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat,
kanan.
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20.2 Penyelidikan Erosi Sedimentasi
Dalam Tahun 2013, penyelidikan erosi sedimentasi dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Daerah Aliran Sungai Serayu
bagian Hulu dan Hilir, Provinsi Jawa Tengah.
Erosi tanah akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara
lain curah hujan yang akan berpengaruh terhadap erosivitas hujan, erodibilitas tanah, kemiringan lereng atau indeks
panjang lereng, indeks pengelolaan tanaman, dan indeks
konservasi tanah. Dalam hal ini perkiraan jumlah tanah hilang maksimum yang akan terjadi pada unit lahan diperhitungkan dengan rumus yang telah dikembangkan oleh
Smith dan Wischmeier atau dikenal sebagai Universal Soil
Equation (USLE).
Dari hasil analisis didapat nilai-nilai faktor tingkat bahaya
erosi yaitu untuk nilai erosivitas hujan (R), 897,17; nilai erodibilitas tanah (K), 0,29, nilai lereng (L), 8,32, (S), 2,6; nilai
faktor tanaman/vegetasi (C), 0,30; nilai konservasi tanah (P),
0,29. Sehingga didapat Jumlah tanah hilang maksimum (A)
298,76 ton/ha/th. Dari nilai tersebut, maka DAS Serayu Hulu
termasuk ke dalam kelas bahaya erosi IV yaitu berat/tinggi.
Rasio pengangkutan sedimen/SDR (sedimen delivery ratio)
adalah bagian atau prosentase dari gross erosion dengan
sedimen yang terangkut. Untuk daerah DAS Serayu Hulu luasnya 1.025 km2 atau 395,8 mil2 dengan asumsi SDR = 0,32
(Asdak, 2004), maka laju sedimentasi yang ditolerir adalah
0,32 x 2,5 mm/tahun = 0,8 mm/tahun.
Kapasitas Waduk Mrica berkurang rata – rata 4,20 juta
m3/tahun, maka diproyeksikan pada tahun 2014 kapasitas waduk tinggal tersisa 20%, dan tahun 2021 akan terisi
penuh endapan jika tidak segera dilakukan upaya peng
urangan laju sedimentasi (Arif Rahmat M,dkk, 2011).

an, di bagian utara, barat, timur dan sebagian kecil terdapat
di selatan daerah penyelidikan, serta lembah-lembah su
ngai dengan lereng yang terjal – sangat terjal. Umumnya
dijumpai pada daerah berkemiringan lereng terjal – curam
(tegak) (30 – 50 % sampai > 70 % berupa bukit dengan
vegetasi penutup umumnya berupa kebun sayuran, kebun
campuran, tegalan, dan pemukiman.

Gambar 20.2 Peta Zona erosi aliran Sungai Serayu bagian hulu.

20.3 Penyelidikan Kestabilan Lereng
Selama tahun 2013 dilakukan penyelidikan kestabilan lereng di Painan, Provinsi Sumatera Barat, Pacitan, Provinsi
Jawa Timur, dan Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Di Flores penyelidikan kestabilan lereng dilakukan pada
jalur jalan Maumere – Ende. Jalur ini adalah zona kerentan
an gerakan tanah sangat rendah hingga menengah, terutama di sekitar Ruteng dan Rao.
Zona menengah dan tinggi berada di sekitar lereng perbukitan terjal sepanjang jalur ini yang disusun oleh endapan
lava, tufa, breksi, dan granodiorit yang telah mengalami
pelapukan soil lanau pasiran dengan ketebalan antara 1-3
m.

A. Zona Erosi rendah
Wilayah dengan bahaya erosi yang rendah (< 15 ton/ha/
tahun) menempati daerah seluas 374,1 km2 atau kurang
lebih 36,5 %, sebagian besar terdapat di bagian selatan.
Umumnya berkemiringan lereng datar sampai agak terjal
(0 – 5% sampai 30 – 50%), dengan vegetasi penutup berupa
sawah, kebun, serta pemukiman. Sedimentasi pada zona ini
menengah - tinggi (> 0,8 mm/tahun).

B. Zona Erosi menengah
Wilayah dengan bahaya erosi menengah dengan nilai 60180 ton/ha/tahun. Nilai ini menempati luas area 527,2 km2
atau 51.4% dari seluruh luas daerah penelitian, di bagian
Selatan, Barat – Tengah memanjang Uara - Selatan dan sebagian kecil di bagian Timur daerah penyelidikan.
Umumnya dijumpai pada daerah berkemiringan lereng landai sampai terjal (5 – 15% sampai 30 – 50%), Vegetasi penutup umumnya berupa kebun sayuran, tegalan, belukar dan
kebun campuran, serta pemukiman. Sedimentasi pada zona
ini rendah hingga menengah (dibawah 0,8 mm/tahun).

C. Zona Erosi tinggi
Zona erosi tinggi mempunyai bahaya erosi yang tinggi
sebesar >180 ton/ha/tahun. Zona ini menempati daerah
seluas 111,7 km2 atau 26.84% dari luas daerah penyelidik
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Gambar 20.3 Peta Potensi Gerakan Tanah Jalur Maumere – Ende,
Flores.

20.4 Penyelidikan Potensi Banjir Bandang
Tahun 2013 telah dilakukan potensi banjir bandang di dua
lokasi, yaitu Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Potensi banjir bandang di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat adalah wilayah Saskano, Kecamatan Malalak dan
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Airangat, Kotonangadang, dan Batupanjang Kecamatan
Banuhampu. Potensi banjir bandang di wilayah ini meng
ancam permukiman dan persawahan yang berada pada
bagian lembah yang terletak di sisi barat Gunung Marapi.

Potensi yang tinggi terutama pada jalur jalan yang meng
hubungkan Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok
Utara dan Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok
Barat. Pada jalur ini ditemukan beberapa lokasi longsoran
lama dengan material yang masih belum stabil dan berpotensi longsor susulan apabila turun hujan. Hujan yang lebat
dengan intensitas lama, akan meningkatkan beban massa
material longsoran yang belum bergerak turun.

20.6 Tanggap Darurat Gerakan Tanah
Penyelidikan tanggap darurat gerakan tanah pada tahun
anggaran 2013 dilaksanakan di 39 lokasi antara lain di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
Bencana gerakan tanah yang melanda Cigintung, Desa
Cimuncang terjadi pada 15 April 2013. Peristiwa gerakan
tanah ini bekembang ke wilayah Desa Lebakwangi ,Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.
Gambar 20.4 Peta tata guna lahan dan potensi banjir bandang
Kecamatan Banuhampa, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

20.5 Peringatan Dini Gerakan Tanah
Kegiatan peringatan dini bencana gerakan tanah dilaksanakan dalam upaya memberikan informasi daerah yang
berpotensi dilanda bencana gerakan tanah kepada Peme
rintah Daerah dan masyarakat.
Selama tahun 2013 peringatan dini gerakan tanah dilaksanakan di 18 lokasi antara lain di Lombok Barat dan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.
Daerah penyelidikan difokuskan wilayah Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, Kecamatan Kayangan, dan Kecamatan Bayan. Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan
Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah ini berada
pada zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah – tinggi. Zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah tersebar
pada daerah lembah dan dataran yang sebarannya hingga
ke pantai. Zona kerentanan gerakan tanah menengah sampai tinggi menempati daerah dengan kemiringan lereng
agak terjal sampai sangat terjal yang dikontrol oleh morfologi yang agak terjal sampai sangat terjal. Potensi banjir
bandang di lokasi peringatan dini, dikontrol oleh sungaisungai yang berhulu di daerah perbukitan yang berada
pada zona kerentanan gerakan tanah menengah sampai
tinggi.

Gerakan tanah yang terjadi berupa longsor sepanjang 150
meter dan lebar 170 m melanda pemukiman dan pesawahan yang ada dibawahnya. Tercatat 7 ha sawah siap panen
tertimbun longsor, 120 ha sawah rusak mengalami retakan
dan nendatan. Selain itu 587 rumah rusak ringan hingga
berat, mengalami keretakan di bagian lantai dan dinding
bangunan 16 tempat ibadah, 5 sekolah, 1 kantor dusun rusak. Selain itu jalur jalan sepanjang 650 m, retak dan ambles sedalan 3 – 10 m dan 2 jembatan rusak berat. Akibat
bencana ini 699 KK atau 1.957 jiwa mengungsi ke berbagai
tempat.
Curah hujan yang tinggi menyebabkan kandungan air dalam
tanah meningkat sehingga tanah menjadi jenuh air, bobotnya bertambah, ikatan antar butir tanah mengecil. Kondisi
ini menyebabkan lereng menjadi tidak stabil dan bergerak
mencari keseimbangan baru sehingga terjadi longsor.
Peristiwa longsor Majalengka menimbulkan getaran yang
kuat menyebabkan wilayah laimnya yang berada agak jauh
dari longsoran, mengalami pergerakan yang lambat de
ngan terbentuknya nendatan dan retakan.

Gambar 20.6 Peta Situasi gerakan Kecamatan
Malusma, Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

Gambar 20.5 Peta Potensi Terjadi Gerakan Tanah Kabupaten
Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

Gambar 20.7 Nendatan dan retakan yang melanda Kampung
Cigintung, menyebabkan hancurnya rumah dan jalur jalan.
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BAB 21 Teknologi Kebencanaan Geologi
21.1 Penyelidikan Geokimia
Penyelidikan geokimia dilakukan di beberapa lokasi, yakni:
Gunung Kelud Jawa Timur, Gunung Ungaran Jawa Tengah,
Gunung Guntur Jawa Barat, Gunung Agung Bali, Gunung
Wilis Jawa Timur, Gunung Ambang Sulawesi Utara, Gunung
Muria Jawa Tengah, Gunung Ciremai Jawa Barat, dan Gunung Ebolobo Nusa Tenggara Timur.

21.1.1 Penyelidikan Geokimia di Gunung Kelud, Jawa
Timur
Penyelidikan geokimia di Gunung Kelud, Jawa Timur dilakukan di kawah, aliran sungai, dan mata-air yang berhulu di
puncak atau yang berhubungan dengan aktivitas Gunung
Kelud. Kegiatan tersebut meliputi: observasi daerah penyelidikan berupa; pengukuran suhu solfatara/fumarola,
air kawah, air panas; suhu permukaan tanah; pengambilan
contoh kimia gas, air, batuan/lava; pH air; dan debit air.

21.1.3 Penyelidikan Geokimia di Gunung Guntur,
Jawa Barat
Gunung Guntur terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Secara geografi berada pada 7°08′30’’ Lintang Selatan
dan 107°20′ Bujur Timur. Gunung api terdiri dari beberapa
kerucut, yaitu Gunung Masigit (puncak tertinggi, 2.249 m,
dpl). Selain itu terdapat kerucut Gunung Parukuyan (2135
m, dpl), Gunung Kabuyutan (2.048 m, dpl), dan Gunung
Guntur.
Penyelidikan geokimia yang dilakukan meliputi kimia batuan, air, dan gas yang ada di puncak dan lereng. Penyelidik
an geokimia di Gunung Guntur, Jawa Barat yang dilakukan meliputi observasi, pengukuran suhu dan parameter
geokimia serta sampling dan analisa material yang berhubungan aktivitas vulkanik Gunung Guntur. Penyelidikan
dilakukan di puncak Gunung Guntur dan sekitarnya pada
manifestasi vulkanik yang muncul di permukaan. Manifestasi tersebut antara lain berupa lapangan fumarola yang
terdapat di puncaknya yaitu di Kawah Japati, Kabuyutan,
dan Kawah Parukuyan, serta mata air panas yang terdapat
di sekitarnya.

21.1.4 Penyelidikan Geokimia di Agung, Bali

Gambar 21.1 Kondisi terakhir kubah lava 2007 di puncak
Gunungapi Kelud pada bulan Maret 2013 difoto dari
sisi barat-daya. Tampak asap fumarola/solfatara masih
berhembus dengan tekanan lemah, muncul dari beberapa
bagian celah dinding kubah lava. Sementara itu secara
umum morfologi kubah lava tidak mengalami perubahan
berarti bila dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya.

21.1.2 Penyelidikan Geokimia di Gunung Ungaran,
Jawa Tengah

Penyelidikan geokimia di Gunung Agung, dilakukan di puncak dan lereng. Penyelidikan di puncak meliputi pengambilan sampel batuan, sedangkan kegiatan yang dilakukan
di lereng dan sekitarnya melakukan pengukuran parameter
fisika-kimia dan pengambilan sampel mata air. Sampelsampel yang diambil dianalisis di laboratorium. Pada mata
air yang mengeluarkan bubble/gelembung gas dilakukan
sampling bubble/gas yang kemudian bubble/gas tersebut
dianalisis di laboratorium. Mata air yang diselidiki antara
lain: a. Mata Air Dingin Taman Sari, b. Mata Air Dingin Bakung, c. Mata Air Dingin Arca, dan d. Mata Air Asem.
Dalam penyelidikan geokimia Gunung Agung ini, tidak
ditemukan adanya Mata Air Panas di lereng maupun kaki
Gunung Agung. Dari penyelidikan yang telah kami lakukan
kami hanya menemukan beberapa mata air dingin yang
ada di sekitar Gunung Api Agung ini.

Penyelidikan Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa
Tengah dilakukan di puncak dan bagian lereng. Kajian yang
dilakukan meliputi stratigrafi material hasil letusan. Kajian fenomena vulkanik lainnya yang dilakukan antara lain
pengukuran temperatur pengambilan sampel dan melakukan analisis geokimia mata air panas yang ada di sekitarnya.
Hasil kegiatan penyelidikan di Gunung Ungaran dicirikan
dengan banyaknya mata air panas yang ada disekitar gunung api bertipe B ini.
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Gambar 21.2 Dinding Kawah Gunung Agung.
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21.1.5 Penyelidikan Geokimia Gunung Wilis, Jawa
Timur
Gunung Wilis secara geografis terletak pada koordinat 7°
48’ 55” Lintang Selatan dan 111° 44’ 8” Bujur Timur berada
dalam enam kabupaten, yaitu Kediri, Tulungagung, Nganjuk,
Madiun, Ponorogo, dan Trenggalek. Penyelidikan geokimia
yang dilakukan meliputi penyelidikan batuan, gas, dan air,
pengukuran temperatur, pengukuran pH, konduktometer,
salinitas, total padatan terlarut (TDS) mata air, pengambilan
sampel gas, air, maupun batuan, fragmen lahar, dan lava untuk dilakukan analisis sampel di laboratorium.

Gambar 21.4 Kawasan puncak dan kawah Gunung Ambang.

Dalam kegiatan ini dilakukan penyelidikan dan pengambilan sampel terhadap mata air panas maupun dingin
yang ada di sekitar Gunung Ambang. Peta plotting lokasi
pengambilan sampel mata air panas dan dingin terlihat.

Gambar 21.3 Peta ploting pengambilan sampel air
Gunung Wilis.

Pada penyelidikan ini dilakukan pada dua lokasi sumber air
panas, dan beberapa mata air dingin. 1. Air terjun Dholo, 2.
Air Terjun Ironggolo, 3. Air Terjun Sedudo, 4. Air Terjun Roro
Kuning, 5. Mata Air Dingin Tiga Rasa, 6.Telaga Ngebel, 7.
Mata Air Panas Pandosan, dan 8. Banyu Lirang Gondowido
Observasi di lapangan Gunung Wilis di puncak menunjukkan formasi batuan yang sudah mengalami proses pelapukan menunjukkan gunung ini sudah sangat lama tidak
terjadi erupsi. Tidak ditemukan batuan-batuan beku seperti
sisa-sisa fragmen lahar, lava, bom vulkanik, maupun material vulkanik lain yang masih segar sebagai produk letusan.
Kawasan di sekitar puncak Gunung Wilis didominasi oleh
vegetasi rumput alang-alang dan pepohonan berukuran
sedang. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan informasi dari para pendaki lainnya, di Gunung Wilis ini tidak
ditemukan kawah gunung api maupun manifestasi vulkanik
lain seperti solfatara maupun fumarol. Di sekitar Gunung
wilis terdapat beberapa mata air dingin

21.1.6 Penyelidikan Geokimia
Sulawesi Utara

Gunung

Gambar 21.5 Peta ploting pengambilan sampel air di
Gunung Ambang.

Berbagai mata air panas dan dingin tersebut dapat dilihat pada pengukuran dan pengambilan sampel. Sedangkan gambar lokasi mata air panas tampak pada gambar di
bawah.

a

b

c

d

Ambang,

Gunung Ambang, 1795 m dpl., terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan,
Sulawesi Utara. Secara geografis, Gunung Ambang ini terletak pada posisi koordinat 0044’30” Lintang Selatan dan
124024’30” Bujur Timur.
Adapun kegiatan lapangan yang telah dilakukan meliputi:
kajian geologi dan morfologi puncak, observasi daerah
penyelidikan, pengukuran temperatur, pH, konduktometer,
salinitas, total padatan terlarut (TDS) mata air, dan pengambilan sampel gas, air, maupun batuan, fragmen lahar, lava
untuk dilakukan analisis sampel di laboratorium.

Gambar 21.6 a. Kolam air panas di Kawah Lama samping solfatara
4, b. Mata panas di jalan menuju Kawah Gunung Api Ambang. Mata
air panas ini tidak diambil karena sudah terkontaminasi karat, c.
Mata air panas Bongkudai 1, dan d. Mata air Bongkudai 2.
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21.1.7 Penyelidikan Geokimia Gunung Muria, Jawa
Tengah

berfungsi sebagai “cap rock” sehingga akan sangat berbahaya jika terjadi letusan yang eksplosif.

Gunung Muria terletak di Kabupaten Jepara, Kudus, dan
Pati Provinsi Jawa Tengah. Penyelidikan geokimia hanya dilakukan pada mata air dingin karena tidak ada sumber air
panas dan tembusan solfatara/fumarol.

Gunung Ebolobo berdasarkan hasil pengumpulan data di
lapangan, dibagi menjadi 3 kelompok satuan batuan dari
tua ke muda dengan urutannya adalah sebagai berikut:
1.Endapan pra Ebolobo (a.Sedimen Tersier (St), b. Sedimen
vulkanik pasir laut (Svt), c. Aliran lava vulkanik tua (Vtl), d.
Jatuhan pirolastik vulkanik tua (Vtjp)), 2. Endapan Gunung
Api Ebolobo, dan 3. Endapan lahar Ebulobo dimana batuan
ini berumur dari Tersier – Kuarter.

Pengukuran dan pengambilan sampel air dingin dilakukan
antara lain di: a. Air terjun Montel, b. Mata air Tiga Rasa,
c. Waduk Gembong, d. Waduk Gunungrowo, e. Air terjun
Tretes Santi dan f. Air terjun Jurangnganten.

21.1.8 Penyelidikan Geokimia Gunung Ciremai, Jawa
Barat
Aktivitas vulkanik Gunung Ciremai pada saat ini dimani
festasikan dalam bentuk lapangan solfatara/fumarola yang
berada di dasar kawah. Kondisi medan menuju ke dasar
kawah sangat dalam dan cura, sehingga sulit diakses. Metoda jarak jauh untuk melakukan pengukuran gas, seperti
pengukuran fluks SO2 dengan Cospec atau Doas juga tidak
memungkinkan karena asap solfatara/fumarola yang mencapai permukaan konsentrasinya sangat lemah, bahkan sudah tidak terdeteksi lagi. Dengan kondisi seperti itu yang
dilakukan hanya melakukan pengukuran dan pengambilan
contoh kimia dari mata air panas yang di sekitar gunung.

21.2 Kegiatan Seksi Metode Teknologi
Kegiatan yang dilakukan adalah membangun 4 stasiun seismik dan 1 stasiun deformasi di gunung api yang belum memiliki sistem monitoring minimal dengan tujuan memenuhi
ketersediaan data dan informasi untuk meningkatkan kemampuan identifikasi terhadap gejala/prekursor letusan. Di
samping itu juga untuk mendorong inovasi, penggunaan
desain dan sistem yang dirancang sendiri di BPPTK untuk
pemantauan bencana geologi di Indonesia.
Lokasi pengembangan teknologi monitoring yang dilakukan adalah di Gunung Lamongan Jawa Timur, Gunung Dieng Jawa Tengah, Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat, dan
Gunung Raung Jawa Timur.
Hasil dari kegiatan adalah terbangunnya standar pemantauan minimal di Gunung Lamongan dan Dieng serta terbangunnya stasiun pemantauan seismik digital di Gunung
Rinjani dan pemantauan deformasi di Gunung Raung.

Gambar 21.8 Mobilisasi Peralatan untuk membangun stasiun
tiltmeter di Gunung Rinjani Provinsi Nusatenggara Barat.
Gambar 21.7 Mataair Panas Cilengkrang yang berada di kawasan
hutan negara Taman Nasional Gunung Ciremai.

21.1.9 Penyelidikan Geokimia Gunung Ebolobo, NTT
Gunung Ebolobo berada dalam wilayah Kabupaten Ngada,
Flores, Nusa Tenggara Timur. Penyelidikan meliputi kajian morfologi serta struktur geologi, stratigrafi, dan kajian
komposisi kimia batuan dan air.
Morfologi tubuh Gunung Ebolobo dibagi dua, yaitu morfologi tubuh Ebolobo tua dan Gunung Ebolobo muda.
Pelamparan tubuh Gunung Ebolobo, sebagian menumpang
di atas lereng gunung api tua serta batuan sedimen, dan
bagian lainnya menempati zona depresi. Gunung Ebolobo ini dibentuk oleh batuan berkomposisi andesit hingga
basalt dan aliran piroklastik umumnya bersifat guguran.
Kubah-kubah lava yang terdapat di dalam kawah puncak
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Gambar 21.9 Instalasi Stasiun Sismik Digital di daerah Genter
Gunung Rinjani Provinsi Nusa tenggara Barat.
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21.3 Kegiatan Seksi Gunung Merapi
Kegiatan prioritas pemantauan Gunung Merapi pada tahun 2013 adalah optimalisasi jaringan dan data monitoring
berupa pembangunan dan pemeliharaan jaringan transmisi
terintegrasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung
dan memperlancar transmisi data monitoring dari lapangan
ke kantor BPPTKG sehingga terwujud sistem monitoring
yang efektif, mampu melaksanakan assessment yang cepat
dan akurat terhadap bahaya letusan.
Pada 25 Mei 2013, pukul 07:55 WIB terjadi hembusan asap
solfatara berwarna putih pekat setinggi 550 m di atas puncak. Titik kegiatan mengambil tempat di sisi Baratlaut. Aktivitas tersebut diindikasikan adanya peningkatan kegempaan dalam waktu singkat berupa gempa vulkanik dangkal
1 kejadian, gempa guguran sebanyak 44 kejadian, Multi
Phase 16 kali, dan LHF 1 kali.
Letusan freatik pada 22 Juli 2013 diindikasikan oleh kenaik
an gempa VB, gempa Guguran, gempa MP, dan gempa LHF.
Demikian juga dengan letusan freatik pada 18 Desember
2013.
Pada tanggal 18 November 2013, pukul 04.53 letusan freatik terjadi lagi. Pusat letusan, seperti pada 25 Mei, berada di
sisi Baratlaut kawah. Kolom asap berwarna coklat kehitaman
membumbung setinggi 2.000 m di atas puncak, Kejadian
tersebut teramati di Yogyakarta. Gempa letusan terekam
selama 10 menit dengan amplitudo maksimum 120 mm.

Letusan freatik 18 November 2013 menyebabkan terbentuknya retakan baru sepanjang 230 m melintang di tengah
kubah seebar sekitar 50 m.

Gambar 21.13 Letusan terjadi pada tanggal 18 November
2013, pusat letusan freatik berada di kubah lava dan sisi Barat
Laut kawah (di bawah Lava 1948). Foto di ambil tanggal 22
November 2013 di sadel Kawah Mati.

Anomali gas terlihat mengawali kejadian hembusan asap
solfatara pada tanggal 25 Mei 2013, yaitu munculnya gas
HCl sebesar 0,11 % mol. Gas HCl merupakan gas konservatif, yaitu gas vulkanik yang berasal dari magma naik
ke permukaan dan tidak mengalami perubahan oleh proses
geokimia. Oleh karena itu, munculnya gas HCl merupakan
salah satu indikasi terjadi pelepasan gas dari magma yang
muncul sampai ke permukaan.
Kejadian letusan freatik 22 Juli 2013 dan 18 November 2013
tidak terlihat adanya indikasi aktivitas gas vulkanik dari
sampel titik tradisi di Gunung Anyar, Sadel Kawah Mati karena pengambilan sampel gas dilakukan setelah terjadinya
letusan freatik.

Gambar 21.10 Grafik kegempaan
Gunung Merapi, Januari - November
2013.

Gambar 21.11 Kolom asap
letusan freatik G. Merapi
berwarna coklat kehitaman
pada tanggal 18 November
2013 dari Deles.

Gambar 21.12 Rekaman gempa
letusan freatik durasi 10 menit
dan amplitudo maksimum 120
mm.

Pada tanggal 20 Oktober 2013 telah dilakukan sampling gas
vulkanik di lapangan fumarola lava 1956 (berbeda dengan
lokasi sampling titik tradisi di Gunung Anyar, Sadel Kawah
Mati) pada ketinggian 2.500 m dpl dengan suhu sebesar 88
0
C. Hasil analisis gas di dominasi oleh H2O sebesar 68,69 %
mol diikuti oleh gas CO2 sebesar 22,37 % mol, N2 sebesar
6,63 % mol, O2 sebesar 2,30 % mol, tidak mengandung gas
CO, SO2, H2S, dan HCl. Gas SO2, H2S, dan HCl merupakan
indikasi gas yang berasal dari magma yang terkandung
dalam bentuk mineral sulfur dan halogen. Gas CO2 cukup
tinggi, namun tren gas tersebut belum diketahui karena
data gas pada lokasi ini baru dilakukan satu kali.
Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pasca letusan
2010 yang bersifat eksplosif, menimbulkan perubahan perilaku aktivitas Gunung Merapi yang dicirikan sering terjadi
fenomena hembusan solafara dan letusan freatik yang di
sertai hujan abu dan pasir. Aktivitas hembusan bersifat sementara, bukan sebagai letusan magmatis. Peningkatan
aktivitas Gunung Merapi tersebut tidak terjadi tiba-tiba namun ada indikasi peningkatan kegempaan dan kimia yang
tercatat dalam waktu pendek.

21.4 Kegiatan Seksi Pengelolaan Laboratorium
Pengelolaan labnoratorium melakukan penyelidikan di Gunung Kelud, Jawa Timur dan Gunung Guntur, Jawa Barat.
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Gambar 21.14 Grafik
komposisi gas vulkanik
di G. Merapi tahun 2011
– 2013.

21.4.1 Gunung Kelud
Perubahan komposisi air danau kawah dapat digunakan
sebagai kajian sejauh mana proses yang terjadi dalam gunung api sedang berlangsung. Sebagai contoh terjadinya
perubahan warna danau pada Agustus 2007, menjelang
letusan November 2007. Indikasi diawali dengan adanya
bualan gas di tengah danau. Bualan di danau kawah Gunung Kelud terjadi akibat dorogan gas dari dalam. Bualan
yang tampak seperti riak dengan radius 5 m tampak memutih. Bualan terdeteksi pertama kali tanggal 31 Agustus
2007. Tanggal 22 September 2007 perubahan warna dari
hijau menjadi hijau keputih-putihan yang mengindikasikan
adanya pelepasan gas dari bawah kawah.
Hasil pengukuran komposisi air yang ada di sekitar kubah
lava dan air yang sungai serta beberapa mata air yang ada
disekitar Gunung Kelud disajikan pada grafik. Perbandingan komposisi air antara bulan Maret dan bulan Agustus
menunjukkan bahwa komposisi air baik pada air sungai
di sekitar Gunung Kelud maupun yang ada di kawah belum mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini berarti
bahwa sampai dengan Agustus 2013 belum menunjukkan
adanya kenaikan aktivitas. Hal itu dapat diartikan bahwa
belum ada suplai gas atau senyawa volatil ke permukaan
Gunung Kelud.

Gambar 21.15 Grafik perbandingan komposisi air
sungai yang ada di sekitar
Gunung Kelud pada bulan
Maret (atas) dan Agustus
(bawah) 2013.
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Gambar 21.16 Grafik perbandingan
komposisi air danau Kawah G. Kelud pada
bulan Maret (atas) dan Agustus (bawah)
2013.

Komposisi batuan Gunung Kelud hasil penyelidikan mempunyai komponen mayor didominasi SiO2 dengan konsentrasi 54,14 % berat. Komponen ini menunjukkan kandungan
umum dalam batuan gunung api subduksi. Bersama-sama
dengan hasil analisis batuan pada bulan Maret 2013, komposisi batuan Gunung Kelud terletak pada batuan andesitbasalt berdasarkan Total Alkali Silika (TAS) diagram.

Gambar 21.17 Grafik Total Alkali Silika
diagram Gunung Kelud pada bulan Maret
dan Agustus 2013.

21.4.2 Gunung Guntur
Manivestasi aktivitas vulkanik Gunung Guntur di permukaan berupa lapangan fumarola yang terletak di puncaknya
dan mata air panas di sekitarnya. Gunung Guntur memiliki
empat kawah di puncak, yaitu Kawah Guntur, Kabuyutan,
Parukuyan, dan Kawah Japati.

a. Kawah Parukuyan
Kawah yang paling aktif di Gunung Guntur saat ini adalah Kawah Parukuyan. Kawah ini terletak di sebelah utara
Kawah Guntur berukuran 150 x 80 m. Kawah ini memiliki
lapangan fumarola yang terletak pada ketinggian 2.150 m
dpl berasap putih, dengan tekanan gas sedang dan tercium
bau gas belerang. Suhu terukur antara 79,3oC sampai 92,8oC
pada suhu udara 16,6 oC.
Komposisi kimia terdiri dari H2O yang merupakan komponen utama, mencapai 94,42 – 95,51% mol; CO2 sebesar
3,59 – 4,44% mol, NH3 antara 0,005 – 0,006% mol, HCl anta-
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ra 0,01 – 0,02 % mol, N2 antara 0,78 – 0,98% mol, oksigen
sebesar 0,02 – 0,15% mol. Gas lainnya sangat kecil. Komponen gas SO2 dan H2S tidak terdeteksi dengan metode
Giggenbacg karena sangat kecil, namun dari pengukuran
langsung di lapangan dengan alat “Drager gas Multiwarn II”
terdeteksi SO2 sebesar 0,3 ppm dan H2S 2,4 ppm.
Komposisi kimia bubble gas MAP Ciawi terdiri dari H2O
yang juga merupakan komponen dominan, yaitu 66,71%
mol; CO2 sebesar 30,27% mol, NH3 sebesar 0,032% mol, HCl
sebesar 0,118% mol, N2 sebanyak 1,34% mol, S02 sebanyak
0,068 % mol H2S sebanyak 0,022 dan methana sebanyak
1,44 % mol. Komponen gas lainnya tidak terdeteksi.
Komposisi kimia gas fumarola Kawah Parukuyan dengan
gas bubble yang terdapat di Ciawi terdapat persamaan yaitu
masing-masing didominasi oleh uap air dan komponen gas
kering terbanyak adalah gas karbon dioksida. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 21.18 Komposisi kimia gas total Kawah
Parukuyan dan gas yang terdapat dalam air
panas Ciawi (% mol), Juli 2013.

Gambar 21.20 Data pengukuran elevasi (m), suhu
(oC), DHL (umhos/cm) dan pH Mata air panas Gunung Guntur, Juli 2013.

C. Komposisi Kimia Mata Air Panas dan Dingin di Gunung
Air panas Guntur
Komposisi kimia air panas dan dingin yang terdapat di Gunung Guntur dan sekitarnya dapat dilihat dari tiga gambar
di bawah ini:

Gambar 21.21 Komposisi kimia air panas di
Gunung Guntur dan sekitarnya.

Gambar 21.22 Sebaran konsentrasi Ca, Mg,
Na, K, serta SiO2 dalam air panas di sekitar
Gunung Guntur, Juli 2013.
Gambar 21.19 Komposisi kimia gas kering
Kawah Parukuyan dan gas yang terdapat
dalam air panas Ciawi (% mol), Juli 2013.

b. Mata Air Panas di Gunung Guntur
Di sekitar Gunung Guntur terdapat mata air panas, Sabda
Alam, Cimendong, Sari Panas, Cienggang, Tirta Gangga,
dan Cipaganti. Air panas tersebut lokasinya di lereng se
belah tenggara pada elevasi antara 772 m - 807 m dpl. dan
saling berdekatan. Suhu air antara dari 35o sampai 48,2oC
pada suhu udara 27o – 30oC, dan pH lapangan netral, antara
5,72 – 6,38. Daya hantar listrik 1.062 sampai 1.763 umhos/
cm.
Dari gambar di atas menunjukkan bahwa air panas hasil
pengeboran MAP Sari panas 2, Tirta Gangga, MAP Cipaganti, dan Cienggang mempunyai suhu lebih tinggi dari
pada yang muncul secara alami (Sari panas 1, MAP Cipaganti bwh, MAP Cienggang alami, dan MAP Cimendong).

Gambar 21.23 Sebaran komposisi anion
dalam air panas di sekitar Gunung Guntur
Juli 2013.

Komposisi kimia mata air Sari Panas 2 (B) secara kualitatif
sama dengan MAP Sari Panas 2 (B), namun konsentrasinya
lebih tinggi dari pada MAP Sari Panas 1 (A) karena MAP air
panas 1 (A) telah mengalami pengenceran dengan air permukaan setempat. Hal ini terlihat juga dari suhu maupun
silika yang lebih rendah. Air panas 2 (B) terdiri dari anion
bikarbonat, sulfat dan khlorida dengan konsentrasi masingmasing 430,91 mg/L, 376,06 mg/L dan 82,13 mg/L. Kation
yang terdapat terutama adalah natrium 135,50 mg/L; kalsi-
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um = 86,91 mg/L; magnesium 77,50 mg/L dan kalium 33,27
mg/L serta silika 109,30 mg/L. Jadi MAP Sari panas adalah
air panas netral dengan kandungan anion dan kation yang
seimbang.

hubungan dengan suhu air panas Ciawai mg/L, khlorida
38,01 mg/L dan bikarbonat 20,24 mg/L, sedangkan yang
berupa yang juga paling tinggi bila dibandingkan dengan
air panas lainnya yang terdapat di sekitar Gunung Guntur.

MAP Tirta Gangga adalah mata air panas netral (pH 6,33)
yang mengandung kation natrium, kalsium, magnesium dan
kalium dengan konsentrasi masing-masing 140,00mg/L;
106,90 mg/L; 85,30 mg/L dan 35,60 mg/L. Kandungan silika
relatif tinggi = 114,93 mg/L. Anion yang terkandung adalah
sulfat, bikarbonat dan khlorida yang masing-masing dengan 534 mg/L; 412,88 mg/L dan 91,94 mg/L.

Air panas di Gunung Guntur adalah air panas tipe sulfat bikarbonat sedangkan air Ciawi dapat diklasifikasikan menjadi
air panas tipe bikarbonat yang mempunyai suhu permukaan
lebih tinggi dan senyawa terlarut yang lebih banyak bila
dibandingkan dengan air panas di dekat Gunung Guntur.
Konsentrasi silika dalam air panas di Gunung Guntur cukup
tinggi yaitu dari 85 mg/L di Cimendong dan 118 mg/L yang
terdapat di Sabda alam dan Cienggang, sedangkan di Ciawi
150 mg/L. Kandungan gas terlarut amoniak terdapat dalam
semua mata air panas di Gunung Guntur dengan konsentrasi 0,55 mg/L sampai 0,78 mg/L, begitu pula H2S, semua
air panas Guntur mengandung gas H2S dengan konsentrasi
1,98 - 7,29 mg/L, kecuali dalam air panas Tirta Gangga

Mata Air Panas Cipaganti, terdapat dua sampel air Cipaganti yaitu Cipaganti atas dan Cipaganti bawah. Sampel air panas Cipaganti yang langsung dari dalam adalah Cipaganti,
sedangkan Cipaganti bawah telah mengalami pengenceran
dengan air permukaan lokal. Maka yang dievaluasi adalah
air Cipaganti yang dari dalam. Air panas Cipaganti adalah air panas netral dengan kandungan kimia yang terdiri
dari anion sulfat, bikarbonat dan khlorida masing-masing
dengan konsentrasi 485,13 mg/L; 382,09 mg/L dan 99,30
mg/L. Kandungan kationnya terdiri dari natrium 137,40
mg/L; kalsium 104,30 mg/L; magnesium 76,10 mg/L dan
kalium =29,90 mg/L.
Mata air panas Sabda Alam adalah air panas netral (pH =
6,48) mempunyai komposisi kimia yang terdiri dari anion
utama sulfat, bikarbonat dan khlorida dengan konsentrasi
611,90 mg/L, 410 mg/L dan 94,39 mg/L, kationnya terdiri
dari natrium = 145,20 mg/L; kalsium = 102 mg/L; magnesium 92,8 mg/L dan kalium 36,17 mg/L. Konsentrasi senyawa
silika dalam air panas ini mencapai 117,76 mg/L.
Mata Air Panas Cienggang adalah mata air panas netral
yang mempunyai komposisi kimia terdiri dari ion sulfat sebagai anion utama dengan konsentrasi 545,33 mg/L; kemudian diikuti oleh bikarbonat = 387,12 mg/L dan khlorida =
96,84 mg/L. Komponen lain adalah kation natrium 150,80
mg/L, kalsium = 114,50 mg/L; magnesium 82,40 mg/L dan
kalium = 34,03 mg/L. Sampel air panas dari Cienggang ada
dua yang satu lagi adalah MAP Cienggang alami, yaitu yang
muncul secara alami di permukaan. Cianggang alami mempunyai konsentrasi kimia yang lebih kecil dari pada yang
di bor sehingga telah mengalami pengenceran dengan air
permukaan lokal.

d. Komposisi Kimia Air Dingin di Gunung Guntur dan
Sekitarnya
Air dingin yang diambil berasal dari Citiis yang terdapat di
lereng di Pos Pengamatan Gunung Guntur. Mata air di Citiis
adalah air dingin netral dengan pH 6,54 dan daya hantar
listrik 440 umhos/cm. Senyawa kimia terlarut terdiri dari
sulfat 185,20 kation terdiri dari kalsium 63,64 mg/L, natrium 19,94mg/L, magnesium 8,12 mg/L dan kalium kurang
dari 5 ppm. Air Citiis mengandung boron dengan konsentrasi relatif tinggi yang terdapat dalam air dingin yaitu 0,89
mg/L. Air dingin Pos Gunung Guntur adalah air permukaan
netral dengan pH = 6,51 dan DHL 307 umhos/cm. Komposisi kimia yang terdapat dalam air Pos Gunung Guntur agak
berbeda dengan yang terdapat dalam Citiis yaitu anion
dominannya adalah bikarbonat dengan konsentrasi 113,14
mg/L, khlorida 44,13 mg/L dan sulfat 11,46 mg/L.
Air dingin Citiis adalah air yang terdapat di lereng Guntur
jauh lebih dekat dengan tubuh gunung, sedangkan air Pos
Pengamatan lokasinya lebih jauh. Konsentrasi komponen
kimia kedua air dingin tersebut sangat berbeda yang ma
sing-masing dipengaruhi oleh lokasinya, dan batuan sekitar
yang terlarutkan. Air dingin Citiis mengandung sulfat lebih
tinggi dan bikarbonat lebih rendah dari pada air dari Pos
Pengamatan Gunung Guntur. Hal ini disebabkan karena
material vulkanik hasil aktivitas vulkanik yang terlarut.

Mata air panas Cimendong adalah air panas netral (pH =
6,86 yang mempunyai komposisi kimia terdiri dari ion bikarbonat sebagai anion dominan dengan konsentrasi 606,70
mg/L, konsentrasi sulfat dan khlorida masing-masing hanya
192,63 mg/L dan 96,84 mg/L. Kation yang terdapat adalah
kalsium 156,10 mg/L natrium 133,70 mg/L, magnesium
55,20 mg/L dan kalium 29,79 mg/L.
Mata air panas Ciawi adalah air panas netral (pH = 6,58),
mengandung bikarbonat sebagai anion dominan dengan
konsentrasi 1014,72 mg/L, konsentrasi khlorida 165,50
mg/L dan sulfat yang sangat rendah yaitu kurang dari 2
mg/L. Kationnya terdiri dari natrium, kalsium, magnesium
dan kalium masing-masing dengan konsentrasi 177,70
mg/L; 122,20 mg/L, 60,70 mg/L dan 53,86 mg/L Dalam air
panas ini konsentrasi silika paling tinggi bila dibandingkan
dengan yang terdapat dalam air panas lainnya. Hal ini ber-
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Gambar 21.24 Perbedaan komposisi kimia air dingin Citiis dan
air Pos Guntur (Juli 2013).
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BAB 22 Penelitian Kebumian
22.1 Korelasi Stratigrafi
Indonesia-Malaysia

Daerah

Perbatasan

Kegiatan korelasi stratigrafi daerah perbatasan Indonesia
- Malaysia adalah implementasi dari kesepakatan kerjasama Korelasi Geologi Indonesia - Malaysia yang tertuang
dalam MOU (Memorandum of Understanding) antara Badan
Geologi - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Republik Indonesia dan Jabatan Mineral dan Geosains,
Kerajaan Malaysia, dengan maksud melakukan korelasi
stratigrafi daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah memecahkan dan menyelesaikan perbedaan tentang
penamaan – nomenklatur formasi-formasi batuan di daerah perbatasan. Kegiatan ini akan berlangsung hingga akhir
Tahun 2014. Selain penelitian lapangan di wilayah masingmasing, juga dilakukan penelitian bersama baik di wilayah
Nunukan - Kaltim, Indonesia maupun di wilayah Serudung
- Sabah, Malaysia. Demikian pula kegiatan penyelesaian
hasil lapangan yang berupa peta geologi bersama skala 1 :
50.000, akan dilakukan sebagai "office work" dan dilaksanakan bersama di kedua negara.

•

Formasi Olabula yang terdiri dari anggota tufa (bawah),
anggota batu pasir (tengah) dan anggota batu gamping Gero. (atas).

•

Fosil vertebrata terdapat di dalam Formasi Ola Bula bagian tengah

Pada Tahun 2013, kegiatan yang dilakukan antara lain eks
kavasi di Mata Menge, Tangi Talo dan Kobatua. Dengan
hasil taxa yang teridentifikasi sementara, yaitu:
1. Stegodon florensis (gajah purba) di Mata Menge dan
Kobatuwa.
2. Stegodon sondaari di Tangi Talo.
3. Crocodilia (buaya) di Mata Menge, Kobatuwa, Tangi
Talo.
4. Varanus komodoensisdi Mata Menge dan Tangi Talo
5. Tikus (Murinae) di Mata Menge.
6. Burung (Aves) di Mata Menge.
7. Kura-kura raksasa di Tangi Talo.

Pada Tahun 2013, kegiatan dilakukan di Daerah Nunukan
(Kalimantan Timur) dan Sabah (Malaysia) pada Blok A (Kecamatan Sebuku) dan Blok B (Kecamatan Simenggaris).

Gambar 22.1 Lokasi Korelasi Stratigrafi Perbatasan IndonesiaMalaysia.

Dari Barat ke arah Timur, terjadi perubahan fasies berangsur yaitu: Prodelta – Distal Delta Front, Delta Front hingga
Delta Plain bahkan Fluvial, akibat fase regresif regional di
sub cekungan Tidung. Sedangkan yang menjadi karakteristik satuan batuan – formasi adalah Formasi Meliat (Tmm),
Formasi Tabul (Tmt) dan Formasi Sajau (TQps).

22.2 Penelitian Cekungan Soa (In Search of The First
Hominins)
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kerjasama Badan Geologi
dengan The University of Wollongong. Dengan lokasi di
Cekungan Soa (Flores) Kabupaten Ngadan dan Nagekeo,
Nusa Tenggara Timur.
Cekungan Soa merupakan suatu kaldera gunung api purba
(Kaldera Soa) seluas 200 km2. Stratigrafi Cekungan Soa dari
tua ke muda terdiri dari:
•
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Formasi Olakile yang terdiri dari breksi volkanik ditindih secara tidak selaras oleh
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Gambar 22.2 Lokasi Penelitian Cekungan Soa.

22.3 Pendataan Lokasi Temuan Hominid di Daerah
Sangiran, Sragen, Jawa Tengah
Secara stratigrafi, daerah Sangiran terbagi dalam empat formasi. Dari yang tertua hingga termuda berturut-turut adalah Formasi Kalibeng (Miosen Akhir- Pliosen), Formasi Pucangan (Pleistosen Awal), Formasi Kabuh (Pleistosen AwalTengah) dan Formasi Notopuro (Pleistosen Awal-Tengah).
Hasil kegiatan lapangan menunjukkan bahwa dari 21 fosil
yang ditemukan pada tiga lokasi, yaitu Formasi Sangiran,
Formasi Bapang dan Zona Grenzbank.
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Tabel 22.1 21 fosil yang ditemukan pada tiga lokasi

NO

REGIS

TAHUN
PENEMUAN

LOKASI

POSISI
STRATIGRAFI

SPESIMEN

REFERENSI

1

MB , S8

September, 1952

Glagahombo

Formasi Sangiran

Mandible, fragment
Lt: M1
Rt: M3

Marks, 1953

2

Pc, S9

November, 1960

Bojong

Formasi Sangiran

Rt. Mandible, fragment

Sartono, 1961

C-P4, M2, M3
3

PVII, S12

1965

Dayu

Formasi Bapang

Callote

Sartono, 1968

4

PVIII, S17

September, 1969

Pucung

Formasi Bapang

Skull

Sartono, 1970

5

Pd, S15a

1973

Brangkal

Formasi Sangiran

Rt. Maxilla, fragment

Sartono, 1974

P3-P4
6

7

Pe, S21

Pf, S22

8

Sa 7600*

9

Sm 2

10

Ja 7801

1973

Ngebung

Formasi Bapang

1974

Krikilan

Formasi Sangiran

1976

Area Sangiran

September, 1977
Januari, 1978

Rt. Mandible, fragment
M3

Sartono, 1976

Mandible,
Lt: I2-M1
Rt:P4-M2, M3

Sartono, 1978

tidak diketahui

Isolated tooth
Lt. Mand. Molar M3

Aimi, 1978

Sambungmacan

Formasi Bapang?

Rt. Tibia, fragment

Baba & Aziz, 1990

Jagan

tidak diketahui

Isolated tooth

Aziz, et.al., 1994

Lt. Mand. Molar M1 or M2
11

Sb 7904 a-b

April, 1979

Sendangbusik

Formasi Bapang

Skull fragment

Baba & Aziz, 1991

12

Bk 7905

Mei, 1979

Blimbingkulon

Zona Grenzbank

Rt. Mandible fragment

Aziz, 1983

M1-M2
13

Sb 8103

Maret, 1981

Sendangbusik

Formasi Bapang

Rt. Mandible fragment

Aziz, 1981

P4-M3
14

Ng 8503

Maret, 1985

Ngrejeng

Formasi Bapang

Infant Rt.
mandible fragment,
M1-M2

Aziz, et.al., 1994

15

Bk 8606

Juni, 1986

Blimbingkulon

Zona Grenzbank

Lt. Mandible fragment
M1-M2

Aziz, et.al., 1994

16

Bp 9408

Agustus, 1994

Prupuh/Brangkal

Zona Grenzbank

Frontal fragmnet

Baba, et.al., 1998

17

Nk 9603

Maret, 1996

Ndangklampok

Formasi Sangiran

Isolated tooth

Present paper

Lt. Mand. Molar M2
18

Ng 9603

Maret, 1996

Ngrejeng

Formasi Sangiran

Isolated tooth

Present paper

Rt. Mand. Molar M1 or M2
19

Bu 9604

April, 1996

Bukuran

Formasi Sangiran

Occipital fragment

Present paper

(dekat lokasi Pb)
20

21

Bs 9706

SM 4

Juni, 1997

Bukuran/
Sindangbusik

Insitu (excavated),
Formasi Bapang

Isolated tooth
Lt. Mand. Central incisor
I2

Baba, et.al., 1998

2001

Sambungmacan/
Cemeng

?

Skull

?
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Berdasarkan sejarah geologi dan evolusi cekungannya,
daerah penelitian memiliki potensi mempreservasi asosiasi
fauna tropis daerah transisional seperti gajah, kudanil, rusa,
dan buaya. Walaupun sebaran litologi Kuarter cukup luas
di daerah penelitian, tetapi konsentrasi preservasi fosil vertebrata hanya terdapat pada lokasi pengukuran stratigrafi
penelitian terutama di litologi batupasir halus-lempungan
berwarna hitam.

22.5 Pendataan Lokasi Temuan Hominid Di Daerah
Sambungmacan, Sragen, Jawa Tengah

Gambar 22.3 Fosil: a. Pithecanthropus skull VII (P VII) atau
Sangiran 12 (S 12), b. Pithecanthropus skull VIII (P VIII) atau
Sangiran 17 (S 17), c. Pithecanthropus mandible f (Pf) atau
Sangiran 22 (S22), d. Sambungmacan 2 (Sm 2).

22.4 Penelitian Vertebrata
Bumiayu, Jawa Tengah

Formasi

Kaliglagah

Lintasan stratigrafi untuk Formasi Kaliglagah berada di da
erah Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
Data lapangan berupa singkapan batuan sedimen pada
Formasi Kalibiuk-Kaliglagah di lintasan Sungai Cisaat, pada
koordinat 108° 57’ 32,1” Bujur Timur dan 7° 9’ 42,5” Lintang
Selatan. Litologi secara umum tersusun oleh lapisan batupasir lempungan non karbonat yang banyak mengandung
fosil moluska non marin. Di atas batupasir lempungan ini
diendapkan batulempung non karbonat. Lapisan yang pa
ling atas berupa batupasir kasar konglomerat.
Fosil vertebrata berupa potongan rusuk yang diduga ber
asal dari Cervus sp ditemukan pada lingkungan pengendapan non marin BM3–BM4 yang dicirikan oleh batupasir
lempung berwarna hitam non karbonat yang mengandung
asosisi moluska Sulcospira foeda-Sulcospira testudinaria.
Selain moluska, dijumpai juga fosil. Berdasarkan habitatnya
asosiasi ini hidup di lingkungan air tawar di pinggir sungai
dan anak sungai yang arusnya tidak terlalu deras (Heryanto dkk., 2003), sehingga disimpulkan bahwa batupasir
lempungan non karbonatan di BM3-BM4 diendapkan pada
lingkungan non marin berupa perairan tenang di pinggir
sungai.

Secara stratigrafi, daerah Sambungmacan terbagi ke dalam
empat umur formasi. Dari yang tertua hingga termuda
berturut-turut adalah Formasi Kalibeng dan Klitik (Miosen
Akhir- Pliosen), Formasi Pucangan (Pleistosen Awal), Formasi Kabuh (Pleistosen Awal-Tengah) dan Formasi Notopuro
(Pleistosen Awal-Tengah)
Penemuan fosil manusia purba di Sambungmacan berawal
dari kegiatan penggalian untuk pembuatan saluran pada
tahun 1973. Temuan tengkorak manusia ini terendap dalam
aluvium. Endapan tersebut belum begitu jelas umurnya. Namun, kebanyakan ahli berpendapat bahwa umurnya dapat
disebandingkan dengan sedimen yang ada di Ngandong.

1

2
3

5

4

6

Gambar 22.4 Potongan fosil rusuk Cervus sp.
posisi insitu di batupasir lempungan berwarna
hitam nonkarbonatan bagian bawah dari Formasi
Kaliglagah.
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Gambar 22.5 Fosil di Sambungmacan 1. Sambungmacan 1 (SM
1), 2. Sambungmacan 2 (SM 2), 3. Sambungmacan 3 (Sm 3), 4.
Sambungmacan 4 (SM 4), 5. Trinil, 6. Ngawi.
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22.6 Penelitian Vertebrata Daerah Salem Kabupaten
Brebes Jawa Tengah
Secara fisiografi, daerah Salem dan sekitarnya merupakan
bagian dari Zona Serayu Utara bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Zona Bogor dibagian Utaranya
(Martodjojo, 2003).
Formasi Kaliglagah, Gintung, dan Mengger dipandang sebagai formasi yang mengandung fosil vertebrata yang sa
ngat potensial, baik dari variasi dan jenis fauna serta makna
fauna itu sendiri bagi penyebaran dan evolusi dari daratan
Asia ke Kepulauan Indonesia.

Gambar 22.6 Bentangalam sub-cekungan Bentarsari,
Salem dari Zona Serayu Utara bagian Utara.

22.7 Pendataan Lokasi Temuan Fosil Vertebrata Di
Daerah Gresik Dan Sekitarnya Propinsi Jawa
Timur
Wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah de
ngan ketinggian 2 - 12 m dpl., kecuali Kecamatan Panceng
yang mempunyai ketinggian 25 m dpl.
Dari hasil kegiatan lapangan pendataan lokasi temuan fosil
vertebrata yang dilakukan di lapangan diperoleh dari beberapa lokasi temuan, diantaranya di Desa Kepuh Klagen,
Kecamatan Wringin Anom; Pinggir Jalan antara Perning –
Lakardowo, Desa Kepuh Klagen, Kecamatan Wringin anom;
Kabupaten Gresik, Desa Kapuh Klagen, Jalan antara Perning
– Lakardowo, Dusun Sumbertengu (pertigaan Jalan); Desa
Kapuh Klagen, Kecamatan Wringin Anom; Dusun Kedung
buku-sambi gempol, Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis;
Dusun Greol, Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis; Dusun Parengan, Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis; Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis; Desa Mojorejo, Kecamatan Kemlagi; Dusun
Randusongo, Desa Kesamben Kulon , Kecamatan Wringin
Anom; Desa Sumberwaru, Kecamatan Wringin Anom; Du-

Gambar 22.7 Tempurung tengkorak Homo modjokertensis.

sun Brejel Kidul, Desa Pucuk, Kecamatan Dawar blandong;
Dusun Gondang, Desa Perengan , Kecamatan Dawar blandong; Dusun Gondang, Desa Perengan, Kecamatan Dawar
Blandong; Kedungbuku-sambigempol, Desa Lakardowo,
Kecamatan Jetis, Dusun kedungpalang, Desa Lakardowo,
Kecamatan Dawar Blandong; Dusun Belik, Desa Bendung ,
Kecamatan Jetis.

22.8 Penelitian Biostratigrafi Berdasarkan Fosil
Moluska
Secara geografis daerah penelitian terdapat pada peta geologi lembar Majenang, dibatasi oleh koordinat 108o55’
Bujur Timur dan 7o10’ Lintang Selatan. Secara administratif
masuk dalam wilayah Kecamatan Bantarkawung, Kabupa
ten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
Pembuatan penampang stratigrafi terukur di Ci Saat, de
ngan melakukan identifikasi litostratigrafi setiap contoh
batuan yang tersingkap, yang diperkirakan dari Formasi
Kalibiuk paling bawah sampai paling atas, atau kontaknya
dengan Formasi Kaliglagah. Pekerjaan ini meliputi pengambilan data litologi, koordinat titik lokasi pengamatan, dan
pengambilan foto setiap singkapan batuan pada setiap
titik lokasi. Hasilnya di Ci Saat telah dilakukan identifikasi
pada 36 titik pengamatan, yaitu pada nomor pengamatan
13CS01 sampai dengan 13CS36, dan di percabangan antara
Kali Biuk dengan Kali Glagah dan sekitarnya, baru dilakukan di 5 titik pengamatan yaitu pada nomor 13KB36 sampai
dengan 13KB41. Koordinat titik lokasi dan lintasan penelitian di plot pada peta rupa bumi dan peta geologi.
Hasil identifikasi litolostratigrafi secara detil di Ci Saat, dapat dipastikan bahwa batuan yang tersingkap di Ci Saat
merupakan singkapan batuan dari Formasi Kalibiuk dan
Formasi Kaliglagah. Hasilnya secara rinci dapat dilihat pada
penampang stratigrafi terukur.
Pengamatan kandungan fosil moluska dan posisi keberadaanya dalam setiap singkapan batuan yang me
ngandung fosil moluska, serta melakukan pengambilan
contoh fosil moluska secara sistimatis mewakili semua
variasi spesies yang ada. Hasilnya di Ci Saat telah diambil
contoh fosil moluska sebanyak 17 contoh, sedangkan dari
lokasi percabangan Kali Biuk dengan Kali Glagah diambil
sebanyak 6 contoh.
Pengambilan contoh batuan untuk analisis kandungan
fosil foraminifera diambil sebanyak 4 contoh (No. 13CS01;
13CS11; 13CS27 dan 13CS29G), dan 1 buah contoh untuk
analisis kandungan pollennya. Analisis kandungan fosil
foraminifera dan pollen tersebut akan digunakan sebagai
pembanding analisis umur relatif dan lingkungan pengendapan Formasi Kalibiuk, dengan analisis berdasarkan kan
dungan fosil moluskanya. Ke lima contoh tersebut sedang
dianalisis di Laboratorium Paleontologi, Pusat Survei Geologi, Badan Geologi dan sekarang masih dalam proses.
Contoh fosil moluska yang telah diambil dari setiap batuan
yang mengandung fosil moluska baik yang berasal dari Ci
Saat (17 contoh), maupun dari Percabangan Kali Glagah
dengan Kali Biuk (6 contoh), telah dipreparasi dan diidentifikasi spesiesnya. Hasilnya diperoleh variasi spesies dari Kelas Bivalvia sebanyak 24 spesies, dan dari Kelas Gastropoda
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sebanyak 46 spesies, serta dari Cephalopoda sebanyak 2
spesies, di lokasi ini juga ditemukan koral 1 spesies.

22.10 Penelitian Batuan Volkanik Bawah Laut Di
Tasikmalaya Selatan

22.9 Kegiatan Pembuatan Parit Uji Vertebrata Pada
Formasi Citalang Di Daerah Darmawangi,
Sumedang, Jawa Barat

Formasi Jampang (Tmoj) yang berumur Oligo – Miosen
merupakan batuan tertua yang tersingkap di daerah Tasikmalaya Selatan, satuan batuan ini diterobos oleh batuan
Dasit (Tda) dan granodiorit (Tgd). Diatasnya diendapkan secara tidak selaras Anggota Tuf Napal (Tmpt) dan Anggota
Batugamping (Tmpl) Formasi Pamuputuan (Tmpa). Secara
tidak selaras diendapakan satuan batupasir gampingan,
batupasir tufaan dan batugamping (Formasi Bentang). Di
atas Formasi Bentang diendapkan satuan gunung api Muda
(QTcv) yang terdiri dari breksi, lava dan tuf bersusunan andesitik dan basaltik serta lahar.

Geologi daerah Majalengka yang merupakan bagian dari
geologi daerah Majalengka sangat menarik untuk dipelajari
baik stratigrafi, sedimentologi, mikro dan makro paleontologi, struktur/tektonik serta magmatisme bahkan aspek
keteknikan, lingkungan dan ekonomisnya seperti hubungan
sifat fisik batuan dengan (bencana) longsoran atau gerakan
tanah, pemanfaatan wilayah untuk pertanian, perkebunan
dan bendungan serta bahan bangunan.
Daerah survei merupakan daerah yang sangat berpotensi
mengandung fosil-fosil vertebrata. Keadaan litologinya
mendukung untuk terawetkannya fosil-fosil vertebrata de
ngan baik. Kedepannya diharapkan kegiatan survei terinci
untuk mengetahui penyebaran litologi mengandung fosil
ini di daerah survei dan sekitarnya.

Gambar 22.8 Materi penyusun lempung hitam berupa
bioklastik moluska air tawar.
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Karakteristik batuan vulkanik yang terdapat di daerah Tasikmalaya Selatan mencerminkan proses fragmentasi magma/
lava, mekanisme letusan evolusi tubuh gunungapi tersebut dan interaksinya dengan lingkungan tempat terjadinya
(pengendapannya).
Adanya jejak-jejak ubahan hidrotermal di daerah ini, me
nunjukkan bahwa kegiatan vulkanik berlangsung secara
berkesinambungan, paling tidak sejak Oligo - Miosen hingga Miosen Tengah, selaras dengan kegiatan tektoniknya
(pengangkatan) sehingga menimbulkan dampak ubahan
pada batuan di sekelilingnya, terutama yang berkaitan de
ngan efek termik (panas).

Gambar 22.9 Morfologi sisa tubuh gunungapi bawah laut, memperlihatkan bangun tubuh ‘comulus’, berlapis (strato) antara breksi vulkanik dan piroklastika peperitik dengan struktur aliran. Pusat
letusan (vent) berada di bagian tengah foto ini.
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Tabel 22.2 Pengumpulan Data Dan Observasi Lapangan

NO

KOORDINAT

SATUAN BATUAN
(PETA GEOLOGI)

KETERANGAN

1

S 070 34’00,5”
E 1080 16’ 54.0”
+ 314 m

Tomj

Batuan volkanik,
terubah hidrotermal
(embrio Jasper)

2

S 070 34’ 58,3”
E 1080 16’49,8”
+ 315 m

Tmkl

Batu gamping pasiran
kaya fosil foram,
struktur sed.

3

S 070 36’20,4”
E 1080 16’09,2”
+ 256 m

Tmpt

Tufa napalan

4

S 070 25’47,4”
E 1080 20’39,1”
+ 440 m

Tomj

Tambang Emas
Cikondang, pada
batuan volkanik
terubah hidrotermal

5

S 070 36’28,4”
E 1080 09’02,4”
+ 283 m

Tomj

Karang nunggal
-Cipatujah

6

S 070 46’13,9”
E 1080 05’49,6”
+ 41 m

Tomj

Cipatujah – Pasir Lasih

7

S 070 48’48,4”
E 1080 18’04,2”
+ 24 m

Tomj

Pasir Lasih - 1

S 070 44’20,0”
E 1080 27’01,3”
+5m

Tmpl

Batu gamping
berlapis dan terumbu,
mengalami karstifikasi

8

FOTO
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9

S 070 47’10.6”
E 1080 26’ 27,9”
+ 58 m

Tmb

GampinganTerumbu

10

S 070 48’54,5”
E 1080 20’11,0”

Tomj

Pantai Pasir Karang
cipawulan

11

S 070 41’50,6”
E 1080 12’46,4”
+ 280 m

Tmpt

Tuff

12

S 070 34’ 6.3”
E 1080 16’53,5”

Tmb

Pasir gampingan
berlapis, struktur

13

S 070 34’ 1,8”
E 1080 16’54”

Tmb

Pasir gampingan, fosil,
burrow

14

S 070 35’15,4”
E 1080 16’39”

Tmb

Bongkah volk.,
patahan

Tmb

Sedimen kontak volk.
lava

Tmb

Bantal+jasperisasi

15

S 070 39’ 35,5”
E 1080 13’52,8”

16

S 070 39’34,6”
E 1080 13’53,1”

17

S 070 48’39”
E 1080 18’03,7”

Tomj

Pr.Cipawulan, volkanik,
hyaloklast + dike

18

S 070 38’07,6”
E 1080 16’ 39,1”

Tmpt

Tufa napalan + rip-up
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BAB 23 Pemetaan
23.1 Pemetaan Geologi
Pemetaan geologi rinci berbasis inderaan jauh terdiri dari
beberapa tahapan kegiatan, diantaranya yaitu: penyediaan
data inderaan jauh dan data sekunder lainnya, pengolahan
data inderaan jauh, interpretasi geologi, validasi lapangan,
dan penyajian peta.
Metoda tahap awal dilakukan pemrosesan citra digital landsat dan DEM TerraSAR X. Selanjutnya menggabungan ke
dua citra tersebut dengan data titik-titik lokasi penyelidikan
lapangan terdahulu, peta topografi, peta geologi regional
dan info sekunder lainnya ke dalam lembar peta index.
Tahun 2013, Pusat Survei Geologi telah melaksanakan
kegiatan Interpretasi Geologi berbasis data Inderaan Jauh
untuk wilayah seluruh Jawa, seluruh Nusa Tenggara Timur,
Muna/Buton, sebagian Sumatera, sebagian Kalimantan dan
sebagian Sulawesi. Hasil interpretasi dituangkan ke dalam
peta interpretasi geologi berbasis data penginderaan jauh
sebanyak 740 NLP (Nomor Lembar Peta) skala 1:50.000.

Kegiatan interpretasi geologi berbasis data penginderaan
jauh bermaksud mengupdate informasi geologi berupa informasi litologi dan struktur pada skala 1:50.000. Sedang
kan tujuannya adalah untuk memetakan kondisi geologi
seluruh wilayah Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.
Berikut contoh Peta Interpretasi Geologi skala 1:50.000 berbasis data penginderaan jauh di Lembar Wonosari (140831), Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi DIY.

23.2 Pemetaan Geofisika
Pada Tahun 2013, Pusat Survei Geologi melakukan pe
metaan geofisika udara metoda magnetik dan radiometri di
Daerah Membramo dan Mapenduma, Provinsi Papua yang
tergabung dalam kegiatan The High Resolution Airborne
Magnetic and Radiometric Papua (HRAMRP) Phase 4.
Pemetaan menggunakan sarana pesawat udara fixed wings
yang digunakan di wilayah relatif datar yaitu Blok Membramo sejumlah 12.436,1 km lintasan terbang, sedangkan
pesawat jenis helikopter digunakan untuk meliput daerah
pegunungan di Blok Mapenduma sejumlah 12.060,1 km lintasan terbang.

Gambar 23.1 Wilayah Kegiatan Interpretasi Geologi Berbasis
Data Penginderaan Jauh.

Dalam kegiatan interpretasi dilakukan serangkaian kegiat
an analisis terhadap obyek-obyek geologi di permukaan
berdasarkan data citra inderaan jauh untuk menghasilkan
informasi geologi rinci berupa sebaran batuan dan struktur geologi di wilayah seluruh Jawa, seluruh Nusa Tenggara Timur, sebagian Sumatera, sebagian Kalimantan dan
sebagian Sulawesi, serta beberapa pulau-pulau kecil. Luaran berupa berupa draft peta interpretasi geologi skala
1:50.000 berbasis data penginderaan jauh.

Gambar 23.3 Akuisisi Airborne Magnetik.

23.3 Pemetaan Geokimia
Menyajikan data dasar berupa sebaran unsur-unsur hasil
analisis geokimia stream sedimen ke dalam suatu (album)
peta geokimia yang diharapkan dapat berguna dalam
pengembangan eksplorasi sumber daya mineral. Metoda
yang dilakukan antaralain:
•

Tahap Persiapan:
Kajian literatur, peta geokimia yang telah terbit, penyediaan peta dasar, pembuatan peta rencana pengambilan sampel berdasarkan grid ± 5 km, orde sungai,
drainage area, aksesbilitas dan fungsi lahan,

•
Gambar 23.2 Contoh Peta Interpretasi
Geologi Berbasis Inderaan Jauh.

Tahap Kegiatan Lapangan:
Pengambilan sampel stream sediment pada sungai aktif dengan saringan (sieve) berukuran 40# , 80# dengan
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berat @ sampel ± 0,5 kg serta grab sampel seberat 2
kg, perekaman data-data lapangan,
•

Tahap Analisis Laboratorium dan Pengolahan Data:
Analisis laboratorium dengan metoda XRF, pengolahan data-data (penyusunan database, analisis data dan
laporan), pembuatan peta geokimia per unsur yang
kemudian disusun dalam suatu album peta geokimia.

Kegiatan pemetaan geokimia Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan di wilayah Kalimantan Barat Bagian Utara (perbatasan Indonesia – Malaysia), Kalimantan Timur Bagian
Selatan dan Jawa Timur Bagian Timur.
Hasil pengamatan dan pengambilan sampel stream sedimen sebanyak 2.409 titik, dengan pencapaian titik peng
amatan dan pengambilan sampel rata-rata mencapai 80%
Rekaman data lapangan yang meliputi kondisi umum
lokasi (geografi dan fungsi lahan), koordinat lokasi, deskripsi singkapan/bongkah, pH air, parameter sedimentasi: dimensi sungai, kualitas cebakan, intensitas aliran, besar butir,
kandungan material organik.
Produk akhir: Peta geokimia stream sediment per unsur skala 1:100.000 yang nantinya akan diterbitkan dalam
bentuk album peta geokimia stream sediment per unsur
dengan skala regional (~ 1:2.000.000) untuk wilayah Jawa
Bagian Barat Jawa Bagian Timur, Kalimantan Bagian Timur,
Kalimantan Bagian Barat.

Gambar 23.6 Contoh Draft Peta Geokimia Regional
Stream Sediment Wilayah Jawa Bagian Barat untuk
sebaran Cu (akan diterbitkan Tahun 2015).

23.4 Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah
Dalam 2013 telah dilakukan Pemetaan Zona Kerentanan
Gerakan Tanah pada tujuh lokasi, yaitu Kabupaten Sanggau,
Kalimantan Barat; Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam; Luwuk, Sulawesi Tengah; Jayapura, Papua; Tapanuli
Tengah, Sumatera Utara; Morowali, Sulawesi Tengah; dan
Sumba, Nusa Tenggara Timur.
Dalam laporan ini disampaikan hasil Pemetaan Zona Ke
rentanan Gerakan Tanah Kabupaten Sanggau, Kalimantan
Barat. Di wilayah ini zona kerentanan gerakan tanah dibagi
empat zona, yaitu zona kerentanan sangat rendah, rendah,
sedang, dan zona tinggi.

a. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah
Pada zona ini sangat jarang terjadi gerakan tanah, ke
cuali daerah tebing sungai atau alur lembah sungai karena
merupakan daerah datar sampai landai dengan kemiringan
lereng alam kurang dari 15% dan lereng tidak dibentuk oleh
endapan gerakan tanah, bahan timbunan, atau lempung
bersifat mengembang.

Gambar 23.4 Peta Lokasi Pengamatan dan Pengambilan
Sampel Wilayah Kalimantan Barat bagian utara.

Zona penyabarannya paling luas di bagian selatan, tengah
dan utara daerah pemetaan terdiri dari batuan dasar pada
satuan ini umumnya terdiri dari endapan aluvium (Qa),
Batupasir Sekayan (Tos), Formasi Payak (Teop), Formasi Pedawan (Kp), Formasi Tebidah (Tot), dan Tonalit Sepauk (Kls).

b. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah
Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk
terjadi gerakan tanah. Pada zona ini jarang terjadi gerakan
tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng. Gerakan
tanah pada zona ini dapat terjadi pada tebing lembah (alur)
sungai dengan kisaran kemiringan lereng mulai dari agak
terjal (15 - 30%) sampai terjal (30 - 50%).

Gambar 23.5 Contoh Peta Geokimia Stream
Sediment Sebaran Unsur Fe Wil. Jawa Timur bag.
Barat (NLP. 1508-4).
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Sebaran zona ini di bagian utara, tegah dan tenggara daerah
pemetaan, yaitu disekitar Batah, Jemak, Sekayang, Mang
kau, Kayan, Jerik Beduai, Tembawang, Benuang, Empodis,
Kedukul, Pana, Penyeliman Hilir, Penyeliman Jaya, Bakti Jaya,
Harapan Makmur, Lalang, Barulombang, Munyak dan Santi,
yang meliputi luas 2070,3343 km2 atau 17,93 % dari seluruh
daerah pemetaan. Lereng pada umumnya dibentuk oleh
Batuan Formasi Sekayan (Tos), Tonalit Sepauk (Kls), Granodiorit Mensibu (Klm), Kelompok Balaisebut (Grb), Formasi
Kantu, Teka), dan Intrusi Sintang (Toms).

Bab 23 Pemetaan

Pada prinsipnya, Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa
Bumi dibuat berdasarkan penggabungan 4 parameter, yaitu
geologi (batuan, morfologi, struktur geologi), skala intensitas gempa bumi yang pernah terjadi, kegempaan dan percepatan gempa bumi (PGA). Namun dengan menggunakan
PSHA, nilai PGA yang dihasilkan telah memperhitungkan
parameter geologi dan kegempaan, sehingga hanya parameter intensitas gempa bumi yang belum digabungkan.
Informasi mengenai intensitas gempa bumi diperoleh dari
penyelidikan lapangan dan hasil penelitian sebelumnya.

Gambar 23.7 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten
Sanggau, Kalimantan Barat.

c. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah
Zona ini terutama pada daerah yang berbatasan dengan
lembah sungai, gawir tebing jalan dengan kisaran kemiring
an lereng mulai dari terjal (30 - 50%) sampai sangat terjal
(50 – 70%). Zona ini terdapat di bagian utara, barat, tengah,
dan tenggara daerah pemetaan, sekitar Badal, Batah, Jerik,
Kayan, Engkoi, Engkayu, Sebelah Barat Batang Tarang, Su
ngai Batu, Semerangkai Sei alai, dan Pampang Dua. Meliputi luas 66,3250 km2 atau 4,87 % dari seluruh daerah pemetaan.
Umumnya lereng mempunyai vegetasi penutup yang
kurang kuat dan lereng pada umumnya dibentuk oleh
satuan batuan Tonalit Sepauk (Kls), Batupasir Sekayan (Tos),
Granodiorit Mensibu (Klm), Kompleks Ebuoy (Pre), Batupasir Kayan (Tkk), dan Batuan Gunungapi Niut (Tpn).

d. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi
Pada zona ini dikategorikan sering terjadi gerakan tanah,
sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru
masih aktif bergerak bila curah hujan tinggi dan erosi kuat.
Kemiringan lereng mulai dari terjal (30 - 50%) sampai sa
ngat terjal (50 - 70%). Tergantung pada kondisi sifat fisik
dan keteknikan batuan dan tanah. Penyebaran zona ini
tidak luas terdapat di bagian Selatan dan Barat daerah
pemetaan, sekitar Pampang Dua, Sei Alai, Lintang Kapuas,
Semerangkai, Sungai Batu, Juwai, Balai Nengudan di bagian
Barat Batang Tarang. Luas penyebaran Zona Kerentanan
Gerakan tanah Tinggi meliputi 66,325 km2 atau 0,057 % dari
seluruh daerah pemetaan.

Berdasarkan parameter-parameter tersebut dibuat zonasi
berdasarkan tingkat kerawanan bencana gempa bumi yaitu
kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, menengah,
rendah. Zona kerawanan gempa bumi yang termuat dalam
peta ini bersifat umum sebagai informasi awal potensi kerusakan akibat goncangan gempa bumi yang dapat melanda
suatu daerah.
Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi tinggi berpotensi
terlanda goncangan gempa bumi dengan intensitas lebih
dari VIII MMI (Modified Mercalli Intensity). Pada kawasan
ini berpotensi terjadi retakan tanah, pelulukan, longsoran
pada tebing terjal dan pergeseran tanah. Percepatan gempa bumi lebih besar daripada 0,34 g. Berdasarkan Batuan,
daerah ini tersusun oleh aluvium, endapan gunung api dan
batuan yang telah terlapukkan secara kuat.
Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi menengah berpotensi terlanda goncangan gempa bumi dengan intensitas
antara V - VIII MMI (Modified Mercalli Intensity). Pada kawasan ini masih berpotensi terjadi retakan tanah, longsoran
pada tebing terjal dalam skala terbatas serta berpotensi
juga terjadi kerusakan bangunan pada bangunan yang tidak
tahan gempa bumi. Percepatan gempa bumi antara 0,2 g 0,34 g. Berdasarkan batuan, daerah ini disusun oleh batuan
sedimen berumur Tersier yang telah lapuk, batuan sedimen
berumur Kuarter, endapan permukaan, dan endapan gunung api.
Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi rendah berpotensi
terlanda goncangan gempa bumi dengan intensitas antara
IV- V MMI (Modified Mercalli Intensity). Pada kawasan ini
masih berpotensi terjadi kerusakan bangunan namun kecil
kemungkinan terjadi kerusakan geologis. Percepatan gempa bumi antara 0,1 g - 0,2 g. Berdasarkan batuan daerah ini
disusun oleh batuan berumur Tersier atau yang lebih tua
dan batuan beku.

Vegetasi penutup lereng umumnya sangat kurang dan
lereng pada umumnya dibentuk oleh Satuan batuan Tonalit
Sepauk, (Kls), Granit Laur (Kll), Batupasir Sekayan (Tos) dan
Batuan Formasi Tebidah (Tot).

23.5 Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Gempa
bumi
Kegiatan pemetaan Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa
bumi tahun 2013 dilakukan di empat lokasi yaitu di Kabupaten Merauke, Papua; Lahat, Sumatera Selatan; Tarakan,
Kalimantan Timur; dan Pulau Banda, Maluku. Dalam laporan
ini disampaikan hasil pemetaan di Lahat, Sumatera Selatan.

Gambar 23.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten
Lahat, Sumatera Selatan.

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI 2013

145

Sains dan Data Dasar

Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi sangat rendah yang
berpotensi terlanda goncangan gempa bumi dengan intensitas kurang dari IV MMI (Modified Mercalli Intensity). Pada
kawasan ini goncangan gempa bumi masih dapat dirasakan namun kecil kemungkinan menyebabkan kerusakan
bangunan. Percepatan gempa bumi lebih kecil dari 0,1 g.
Berdasarkan batuan, disusun oleh batuan berumur Tersier
atau yang lebih tua dan batuan beku.

23.6 Pemetaan KRB Tsunami
Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Tsunami yang
dilaksanakan pada tahun 2013 meliputi pantai timur Bali,
Kupang – Nusa Tenggara Timur, dan pantai Selatan Daerah
Istimewa Yogyakarta. Dalam laporan ini disampaikan hasil
pemetaan di pantai Timur Bali. Karakteristik pantai diklasifikasikan berdasarkan tipe pantai, yaitu;
a. Pantai Tipe 1
Pantai ini berbentuk lurus dan bermorfologi datar-landai,
diantaranya terdapat di wilayah pantai dari Sukawati sampai
dengan sebelum teluk di Padangbai serta sepanjang pantai
daerah Amed. Lebar pantai antara 200 - 500 m.
Lokasi ini didominasi oleh litologi pasir halus-kasar berwarna putih sampai kelabu muda. Khusus daerah Amed, pasirnya berwarna hitam karena produk vulkanik. Selain pasir,
banyak pecahan koral dan terumbu karang mati berukuran
kerikil hingga bongkah, terutama di pantai bagian selatan.
Yang mengindikasikan bahwa di lepas pantai terdapat te
rumbu karang. Kemiringan pantai 0-5o dengan lebar pantai
lebih dari 200 m dan panjang pantai lebih dari 1 km.
b. Pantai Tipe 2
Pantai tipe 2 berteluk-teluk yang didominasi morfologi
landai dan diselang-seling dengan pantai bermorfologi
curam-terjal. Pantai yang bermorfologi datar-landai memiliki litologi pasir berwarna abu-hitam di pantai utara sampai timur Bali Timur. Untuk pantai di selatan memiliki warna
pasir yang lebih cerah. Pantai tipe ini diantaranya terdapat
di wilayah pantai timur bagian utara yaitu dari daerah Kubu
sampai dengan Amed. Selain itu juga terdapat di bagian
selatan yaitu dari teluk di Padangbai sampai dengan pantai
di daerah Seraya.

Skenario pertama, selatan Bali, tsunami yang dipicu oleh
gempa bumi yang terletak di perairan Bali sebelah selatan
dengan magnitudo 8 Mw. Tsunami yang dipicu oleh gempabumi ini terutama melanda wilayah pantai Nusa Penida,
Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, bagian selatan pantai
timur Bali.
Skenario kedua, utara Bali, tsunami yang dipicu oleh gempa
bumi yang terletak di sebelah utara Pulau Bali (sesar naik
belakang busur) dengan magnitudo 8.5 Mw. Tsunami yang
dipicu oleh gempa bumi ini terutama melanda wilayah pantai bagian utara pantai timur Bali.
Hasil simulasi dengan dua sumber pembangkit tsunami
menghasilkan rendaman pada wilayah pantai di sepanjang
pantai di bagian timur Bali, Nusa Lembongan, Nusa Cening
an dan Nusa Penida. Gelombang tsunami mencapai bagian dangkal di tepi pantai dan dipantulkan lagi kemudian
merambat menjauhi sumber tsunami kemudian mendekati
pantai dan dipantulkan untuk kemudian merambat ke tempat yang lebih jauh di sepanjang pantai. Gambar di bawah
menunjukan area rendaman berupa area yang berwarna
merah. Daerah yang berwarna merah pada peta merupakan
daerah yang paling terancam oleh landaan tsunami. Daerah ini merupakan daerah tepi pantai landai yang memiliki
elevasi kurang dari 25 m. Rendaman di sisi sebelah selatan
lebih luas dibandingkan dengan sisi utara. Rendaman di sisi
selatan Bali memiliki lebar maksimum daerah terlanda sampai dengan sekitar 1,6 km yang berarda di selatan Gianyar
dan Klungkung. Hal ini bisa menunjukkan bahwa bahaya
tsunami lebih besar di sisi selatan Bali. Daerah landaan pa
ling luas di bagian utara hanya terjadi di daerah Amed dimana area landaan sampai dengan 500 m.
Potensi bahaya tsunami dapat dikategorikan ke dalam
3 zona, yaitu zona kerawanan tinggi, zona kerawanan
menengah dan zona kerawanan rendah.

c. Pantai Tipe 3
Pantai ini berteluk-teluk dengan morfologi pebukitan
curam-terjal diantaranya terdapat diwilayah pantai Seraya
sampai sebelah timur Amed. Teluk-teluk yang membentuk
pantai ini memiliki rasio panjang terhadap lebar yang lebih
dari 1 (panjang: lebar > 1). Gelombang tsunami akan terkonsentrasi ke dalam teluk namun karena morfologi pantainya
curam-terjal maka tinggi gelombang tsunami akan teredam
oleh bukit-bukit sepanjang pantai.

Potensi Bahaya Tsunami
Berdasarkan sebaran sumber gempa dan jenis sumber dapat diketahui dengan melihat mekasisme sumbernya di
buat pemodelan (skenario) dua sumber pembangkit tsunami, yaitu di sebelah selatan dan utara Bali.

146

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI 2013

Gambar 23.9 Peta rendaman Gambar 23.10 Peta Kawasan
Tsunami di Wilayah Bali Timur.
Rawan Bencana Tsunami di
Bali Timur.
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Informasi Publik

BAB 24 Pengelolaan Data dan Informasi Geologi
24.1 Inventarisasi dan Dokumentasi Informasi
Kegeologian
Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya mengumpulkan
bahan dan melakukan pendokumentasian bahan informasi kegeologian. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah
tersedianya dokumentasi untuk bahan publikasi dan multimedia berupa foto dan video yang berhubungan dengan
kebencanaan geologi, khususnya sistem pemantauan gunung api yang dikumpulkan dari Balai Penyelidikan dan
Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi di Yogyakarta, Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana
Tanah Longsor Sulawesi dan Maluku di Tomohon, Sulawesi
Utara, Pos Pengamatan Gunung Guntur, dan Museum Gunung Batur.

24.1.1 Pengembangan E-Government Badan Geologi
Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan fasilitas kebutuhan pelayanan informasi Badan Geologi. Adapun hasil
dari kegiatan pengembangan E-government ini adalah:
•
Infrastruktur sistem server Sekretariat Badan Geologi
untuk optimalisasi pengelolaan hardware dan software
penunjang sistem informasi Badan Geologi yang ditata-ulang
•
Aplikasi berbasis web untuk pengelolaan Perpustakaan
Badan Geologi, sebagai pengganti aplikasi lama CDS/
ISIS yang sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan
dengan kebutuhan dan teknologi yang ada saat ini.
•
Aplikasi Geomagz untuk penyajian informasi geologi
populer melalui website.

Gambar 24.1 Contoh tampilan website Badan Geologi,
sub website Geomagz.

24.1.2 Koordinasi Pengelolaan
Dokumentasi

Informasi

dan

Dalam kegiatan ini dilakukan koordinasi dan pengumpulan
bahan informasi yang dikelola unit-unit di lingkungan Badan
Geologi. Adapun hasil dari kegiatan ini pengembangan Egovernment ini adalah:
•
Terkumpulnya data dan informasi untuk bahan penyu-
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•
•

sunan Statistik Geologi
Terkumpulnya data dan informasi untuk bahan penyusunan Direktori Geologi
Terkumpulnya data dan informasi untuk bahan penyusunan Katalog Informasi Geologi

24.1.3 Pengelolaan Kios Informasi
Kios Informasi merupakan sarana ruang pameran/etalase
yang menyajikan informasi sekilas tentang Badan Geologi.
Pada kegiatan ini dilaksanakan pengumpulan bahan dan
penyajian publikasi berupa buku, majalah dan brosur terbit
an Badan Geologi di ruang Kios Informasi Badan Geologi
yang terletak di Gedung Sekretariat Badan Geologi Bandung dan Gedung Badan Pendidikan dan Latihan ESDM Jakarta yang dilakukan secara berkala.

24.2 Pengelolaan Data
Informasi Geologi

dan

Penyebarluasan

24.2.1 Pengelolaan Website Badan Geologi
Website Badan Geologi merupakan portal informasi kegeo
logian dengan konten yang disiapkan oleh unit-unit di lingkungan Badan Geologi. Hasil kegiatan Pengelolaan Website ini adalah tersedianya akses langsung dari portal dan
pengembangan konten:
•
Konten Energi, terdiri dari informasi Sebaran serta Neraca Energi Fosil dan Panas Bumi
•
Konten Mineral, terdiri dari informasi Sebaran Mineral,
Potensi Mineral Strategis, Neraca Mineral Logam dan
Bukan Logam
•
Konten Air Tanah, terdiri dari informasi kebijakan, potensi, konservasi, pendayagunaan, pengendalian dan
pengawasan terkait air tanah
•
Konten Geologi Lingkungan dan Tata Ruang, terdiri
dari informasi Geologi Teknik serta Geologi Lingkung
an Regional dan Perkotaan
•
Konten Kebencanaan Geologi, terdiri dari informasi
Status Gunungapi Terkini, Aktivitas Gunung Merapi,
Data Dasar Gunungapi, Peringatan Dini Gerakan tanah,
serta Gempa Bumi dan Tsunami.

24.2.2 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan
Perpustakaan
Perpustakaan merupakan salah satu sarana penyebaran informasi hasil kegiatan Badan Geologi kepada masyarakat,
dengan pengguna dari berbagai kalangan pemangku
kepentingan bidang kegeologian. Adapun hasil kegiatan
Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Perpustakaan ini
adalah:
•
Terlaksananya kegiatan sirkulasi/pelayanan pengguna
perpustakaan sebanyak 887 orang.
•
Bertambahnya koleksi perpustakaan yang terdiri dari
buku, laporan, majalah dan peta sebanyak 463 judul.
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•

Terlaksananya pendataan koleksi bahan pustaka yang
terdiri dari buku teks, laporan, majalah, referensi, reprint, artikel, dan kliping ke dalam Aplikasi Perpustakaan Badan Geologi sebanyak 624 judul.

•

3.

Gambar 24.2 Contoh tampilan Website Badan Geologi.

4.

5.

Gambar 24.3 Tampilan Perpustakaan On Line.
24.2.3 Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi
Keterbukaan Informasi Publik. Hasil dari kegiatan ini adalah:
•
Terlaksananya penyediaan informasi subtansi hasil
kegiatan Badan Geologi pada portal informasi Badan
Geologi melalui restrukturisasi menu dalam website
berupa penyederhanaan link ke konten yang dikelola oleh unit-unit di lingkungan Badan Geologi untuk
mempermudah pengguna dalam mencari informasi
kegeologian melalui website.
•
Terlaksananya kegiatan koordinasi yang berhubungan
dengan penyiapan bahan informasi bersama unit-unit
utama di lingkungan Kementerian ESDM yang difasilitasi oleh Pusat data dan Informasi ESDM.

6.

Penyambungan pecahan tulang menjadi bentuk
utuh sesuai kondisi fosil yang ada,
•
Pengukuran,
•
Dokumentasi foto. Untuk melengkapi informasi
yang dibutuhkan, kerangka gajah resen Elephas
maximus yang diperoleh dari Taman Nasional
Waykambas dijadikan sebagai salah satu bahan
acuan.
Pelaksanaan pemodelan. Pemodelan dalam rangka
preparasi disini merupakan pembentukan bagian tulang yang banyak mengalami kerusakan maupun yang
tidak ditemukan pada saat penggalian. Pemodelan
menggunakan bahan casting plaster/gipsum membuat
suatu bentuk yang utuh, dengan bantuan besi dan ram
kawat sebagai rangka dalamnya. Dalam proses melengkapi bagian kerangka yang rusak, pada umumnya
mengacu pada bagian kerangka yang utuh hasil temuan pada saat penggalian. Namun apabila bagian
tersebut tidak ditemukan maka kerangka gajah resen
Elephas maximus dari Waykambas digunakan sebagai
acuan dengan metode perbandingan.
Pewarnaan hasil pemodelan menggunakan casting
plaster/gipsum diwarnai dengan cat minyak. Pada
pemodelan yang sifatnya melengkapi, pewarnaan bagian fosil hasil pemodelan dilakukan dengan pewarnaan
yang berbeda dengan warna fosil aslinya sehingga dapat dibedakan bentuk tiruannya.
Pembuatan cetakan (cast) pembuatan cetakan dilakukan untuk mempermudah pembuatan replika. Kegiat
an ini menggunakan silikon, clay, met, kain kasa, baud
dan mur.
Pembuatan replika (mold) dilakukan untuk membuat
satu rangka replika individu utuh.

Kegiatan preparasi, rekonstruksi pada fragmen tulang yang
pecah, pemodelan, pembuatan cetakan (cast) dan replika
(mold) pada gajah Blora telah dilaksanakan. Saat ini sedang
dilakukan rekonstruksi replika gajah Blora menjadi satu individu utuh.

24.3 Kegiatan In House Research (IHR)
A. Preparasi Fosil Gajah Blora Elephas hysudrindicus
Tahapan pelaksanaan setiap kegiatan dilaksanakan sebagai
berikut:
1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan preparasi, meliputi:
•
Pengumpulan data berupa bentuk dan ukuran fosil
yang rusak atau hilang,

Gambar 24.4 Rekonstruksi replika gajah Blora menjadi
satu individu utuh.
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B. Pendataan dan Penataan Koleksi Fosil Vertebrata
Kegiatan IHR 2013 merupakan lanjutan dan evaluasi kegiat
an IHR tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk
melanjutkan kegiatan yang belum terlaksana dan memastikan keakuratan data yang ada. Hasil dari kegiatan tersebut
antara lain:
1. Pengumpulan dan inventarisasi fosil vertebrata.
2. Pengelompokan dan penyimpanan fosil.
3. Pencucian dan Preparasi Fosil.
4. Pengecekan nomor fosil pada koleksi lama dan penomoran pada koleksi baru.
5. Pengaturan fosil ke dalam kotak contoh dan kantong
plastik, kemudian disusun secara sistematis ke dalam
rak.
6. Pendataan koleksi fosil secara manual dan input data
ke dalam komputer
7. Pemotretan dan pengeditan foto fosil.
8. Persiapan database.
Gambar 24.5 Lajur khusus koleksi publikasi

Tabel 24.1 Hasil Kolekasi Fosil

No

Jenis Kegiatan

Koleksi yang telah dikerjakan

Pengumpulan & inventarisasi fosil vertebrata
lokasi
• Jawa
1

• Sulawesi
• Flores
• Timor
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• 33.421 fosil utuh, 760 kantong plastik fragmen fosil dan 116 buah
botol fragmen fosil.
• 4.558 fosil utuh
• 4.386 fosil
• 195 fosil utuh

2

Pengelompokan dan penyimpanan fosil vertebrata

42.560 fosil utuh, 760 kantong plastik fragmen fosil dan 116 buah
botol fragmen fosil

3

Pencucian dan Preparasi Fosil Vertebrata dari
Flores

42.560 fosil utuh, 760 kantong plastik fragmen fosil dan 116 buah
botol fragmen fosil

4

Pengecekan nomor fosil pada koleksi lama dan
penomoran pada koleksi baru.

42.560 fosil utuh, 760 kantong plastik fragmen fosil dan 116 buah
botol fragmen fosil

5

Pengaturan fosil ke dalam kotak contoh dan
kantong plastik, kemudian disusun secara
sistematis ke dalam rak.

42.560 fosil utuh, 760 kantong plastik fragmen fosil dan 116 buah
botol fragmen fosil

6

Pendataan fosil secara manual & input data ke
dalam komputer (MS-Excel)

42.560 fosil utuh, 760 kantong plastik fragmen fosil dan 116 buah
botol fragmen fosil

7

Pemotretan dan pengeditan koleksi

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI 2013

Foto : 17.664 dari 42.560 fosil
Edit : 9.087 dari 17.664 foto fosil
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Kegiatan perhitungan ulang fosil vertebrata masih terus dilakukan pada koleksi Jawa, Sulawesi, Timor, dan Flores. Jumlah seluruh fosil vertebrata sebanyak 42.560 fosil utuh, 760
kantong plastik fragmen fosil dan 116 buah botol fragmen
fosil. Perhitungan ulang, pendataan dan penataan akan dilanjutkan pada koleksi Flores 2012 dan lokasi lainnya.

7.
8.

C. Penataan dan Pendataan Fosil Moluska

Jenis pekerjaan untuk penyusunan dan pendataan koleksi
batuan:
1. Pengecekan koleksi batuan dan peta lokasi serta pencocokan data koleksi batuan dengan buku katalog.
2. Menyusun urutan koleksi batuan yang mempunyai
peta lokasi.
3. Mendata koleksi batuan secara manual dan dilakukan
pengetikan data dengan menggunakan software excel.
4. Memotret koleksi batuan satu persatu.
5. Mendeskripsi koleksi batuan satu persatu.
6. Pembuatan peta titik lokasi pengambilan contoh batuan untuk setiap lembar geologi dengan menggunakan
software Arc View.

Tahapan kegiatan
Jenis pekerjaan dalam Penataan dan Penyusunan Koleksi
Fosil Moluska adalah sebagai berikut:
1. Pengecekan lokasi contoh fosil moluska ke dalam peta
topografi, sekala 1:50.000, dan peta geologi sekala 1:
100.000.
2. Penataan dan pengelompokkan koleksi fosil moluska.
3. Pendataan koleksi fosil moluska.
4. Pemotretan koleksi fosil moluska dengan kamera digital.
5. Pengeditan foto fosil moluska dengan komputer (program Adobe Photoshop).
6. Penyusunan koleksi fosil moluska ke dalam rak-rak
yang ada di storage, dan pemberian nomer laci ke lembar isian.
7. Pelabelan pada setiap laci.
8. Proses basis data.
Hasil pengecekan dan pengelompokan fosil moluska dari
daerah Sumatera yang sudah ditemukan sampai dengan
bulan Juni 2013 ada 40 lembar, yaitu sekitar 56.34% dari
keselurahan lembar peta Pulau Sumatera. Sebaran lembar
yang sudah diketahui mengandung fosil moluska dan sudah dilakukan pengeplotan di Sumatera.

Tahapan Pekerjaan
Hasil dan perkembangan proses pengerjaan penataan dan
pendataan koleksi fosil moluska daerah Sumatera dan daerah lainnya adalah sebagai berikut:
1. Pengecekan dan pengeplotan lokasi. Keseluruhan
Lembar Sumatera 71 Lembar, jumlah yang ditemukan
40 Lembar, Prosentase perkembangan 56.34 %.
2. Penataan dan pengelompokan. Jumlah Lembar yang
telah tertata 38 Lembar. Total fosil 13.711, jumlah yang
tertata perkelompok famili 13.550 fosil, Prosentase
perkembangan 98.40%.
3. Pendataan. Total fosil 13.711, jumlah yang sudah dilakukan pendataan 9.138 laci, Prosentase perkembang
an 66.37%.
4. Pemotretan. Total fosil 13.711, jumlah yang sudah selesai difoto 11.236 fosil. Prosentase perkembangan
81.59% (Pemotretan mikrofosil ada pada koleksi dari
Daerah Palembang, Sumatera Selatan, sebanyak 1.812
dan Jawa 303 contoh) kolektor Oostingh. Semua belum
teridentifikasi/ belum ada namanya.
5. Pengeditan. Total fosil 13.711, jumlah yang sudah di
edit 9.406 fosil. Prosentase perkembangan 68.60%.
6. Penyusunan rak storage. Total fosil 13.711, Jumlah fosil
yang tersusun 13.550 fosil. Prosentase perkembangan
98.40%.

Pelabelan fosil. Pelabelan fosil belum dilaksanakan
Proses basis data. Total fosil 13.711, jumlah fosil yang
tersusun 4.931. Prosentase perkembangan: 35.81%

D. Penyusunan dan Pendataan Koleksi Batuan
Tahapan Kegiatan

Hasil dan perkembangan proses pengerjaan penataan dan
pendataan koleksi batuan daerah Jawa (koleksi ex Belanda)
adalah sebagai berikut:
1. Pengecekan lokasi dan peta lokasinya telah selesai,
total koleksi batuan yang telah dilakukan pengecekan
adalah 13.750, yang terdiri dari 69 kategori berdasarkan lokasi/Lembar.
2. Penataan dan penyusunan koleksi di rock storage telah
selesai.
3. Tahap pendataan koleksi batuan secara manual serta
dengan menggunakan software excel : selesai.
4. Tahap pemotretan koleksi batuan satu persatu telah :
belum dilaksanakan
5. Pendeskripsian koleksi batuan : belum dilaksanakan .
6. Pembuatan peta titik lokasi pengambilan contoh batuan untuk setiap lembar geologi dengan menggunakan
software Arc View: belum dilaksanakan.

Koleksi Batuan Sumatera (koleksi lama/eks Belanda).
Hasil pengerjaan penataan dan pendataan koleksi batuan daerah Sumatera (koleksi ex Belanda) adalah proses
pengerjaan pemotretan koleksi dengan total koleksi yaitu
16.851 yang terdiri dari 37 lembar.

E. Kegiatan Pendataan Ulang Koleksi Artefak Museum
Geologi, Bandung
Pada kegiatan pendataan ulang koleksi kemajuan yang te
lah dicapai adalah telah dibuatnya beberapa formulir data
koleksi artefak antara lain:
1. Formulir Data Koleksi Artefak Museum Geologi.
2. Kartu Label Koleksi Artefak.
3. Dokumen data koleksi artefak Museum Geologi Laci 01
dan 02.
4. Daftar Koleksi Artefak berdasarkan lemari simpan
(data).
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2.

3.

4.

Gambar 24.6 Koleksi Artefak (dok. Museum
Geologi, 2011)

F. Dosier Usulan Geopark Gunung Rinjani – Lombok
Gunung Rinjani menjulang setinggi 3.726 m dpl., terletak di
Pulau Lombok bagian utara, Nusa Tenggara Barat. Gunung
api ini tertinggi kedua di Indonesia.
Kerucut Rinjani tumbuh di tepian kaldera bagian timur,
Kaldera Segara Anak. Kaldera ini memiliki danau berbentuk
bulan sabit. Di tengahnya muncul kerucut gunungapi baru,
yaitu Gunung Barujari sebagai pusat aktivitas vulkanik saat
ini. Selama sejarah perkembangannya, Rinjani telah mengalami beberapa kali peletusan besar. Letusan tersebut terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pembentukan kaldera.
Kawasan Geopark Rinjani-Lombok meliputi 4 Kabupaten
yaitu Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah dan
Lombok Barat.

Dari aspek konservasi, kawasan Gunung Rinjani me
rupakan kawasan taman nasional Rinjani yang dikenal
memiliki daya dukung lingkungan rendah sehingga
rentan dengan perubahan oleh Pemerintah Indonesia
dilindungi sebagai Kawasan Lindung Nasional.
Sebagai bagian dari alam, komponen abiotik, biotik
dan budaya di kawasan Geopark yang diusulkan saling
bertalian erat.
Masyarakat setempat sudah merasakan manfaat
ekonomi dari Geopark melalui geowisata dan penjual
an. Nilai ekonomi dari kegiatan pengembangan geo
wisata berkelanjutan yang berbasis pada masyarakat
(community-based tourism) ini diharapkan dapat lebih
meningkat ketika Geopark yang diusulkan disetujui
untuk bergabung dalam Jaringan Geopark Nasional
Indonesia.

G. Dosier Usulan Geopark Gunung Sewu
Geopark Gunung Sewu terletak antara Yogyakarta dan Pa
citan. Kawasan pembangunan berkelanjutan yang memanjang arah barat-timur ini melintasi tiga wilayah, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan dan sekaligus
3 wilayah provinsi, yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan
Jawa Timur. Luasnya sekitar 120 x 30 km persegi; dibatasi
oleh koordinat 07o50’-07o15’ Lintang Selatan dan 110o20’111o00’ Bujur Timur. Kawasan Geopark ini mudah dicapai
dari kota-kota besar di sekitarnya seperti Yogyakarta, Solo,
dan Madiun.
Keberhasilan Gunung Sewu menjadi Geopark Nasional akan
meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam kars di
kabupaten- kabupaten Gunungkidul, Wonogiri dan Pacitan.
Ke depan, Geopark Nasional yang diusulkan dapat didaf
tarkan menjadi anggota Jaringan Geopark Global UNESCO.

Keberhasilan Gunung Rinjani menjadi Geopark Nasional
akan meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam

Gambar 24.8 Mbah Sayem, fosil manusia prasejarah yang
ditemukan di Song Terus, Pacitan.

Gambar 24.7 Gunung Rinjani lengkap dengan danau dan
kerucut muda di dalam kaldera.

kars di beberapa kabupaten di Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Ke depan, Geopark Nasional yang
diusulkan dapat didaftarkan menjadi anggota Jaringan
Geopark Global UNESCO.
1. Dari aspek ilmiah dan pendidikan pengetahuan kebumian, kawasan Gunung RInjani merupakan subjek
penelitian bertingkat internasional.
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1.

Dari aspek ilmiah dan pendidikan pengetahuan kebumian, kawasan Gunung Sewu merupakan subjek
pene
litian berskala internasional. Daerah ini sudah
banyak dikaji oleh para ilmuwan mancanegara sejak
pertengahan abad 19.
a.. Dengan contoh Gunung Sewu, Herbert Lehmann
(1936) membangun fundamen geomorfologi kars
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2.

3.

tropis moderen yang masih berlaku hingga sekarang.
b. Artefak batu Paleolitikum yang dikumpulkan oleh
van Hekkeren (1955) di sepanjang Sungai Baksoka,
karena berbeda dengan artefak sejenis yang terdapat di Asia Tenggara, maka hasil budaya manusia prasejarah ini dinamakan Budaya Pacitanian,
yang selanjutnya menjadi acuan internasional.
Budaya manusia prasejarah sejak Zaman Paleolitikum hingga Neolitikum yang ditemukan lengkap
merekam perioda sejarah budaya masa lalu yang
panjang, yaitu sejak Homo erectus hingga Homo
sapien.
Dari aspek konservasi, kawasan kars yang dikenal memiliki daya dukung lingkungan rendah sehingga rentan
dengan perubahan oleh Pemerintah Indonesia dilin
dungi sebagai Kawasan Lindung Nasional. Upaya ini
sejalan dengan pendapat dan pikiran Kelompok Kerja
Kars dan Gua dari International Union for Conservation
of Nature-IUCN.
Sebagai bagian dari alam, komponen abiotik, biotik dan
budaya di kawasan Geopark yang diusulkan saling bertalian erat. Komponen abiotik (geologi) yang merekam
sejarah evolusi bumi sejak akhir Paleogen atau permulaan Neogen hingga sekarang itu berhubungan
dengan keragaman hayati, yang sebagian bersifat endemi, dan kehadiran manusia prasejarah dengan budaya batunya yang spesifik. Manusia prasejarah yang
pernah mendiami kawasan Gunung Sewu puluhan ribu
tahun lalu memperoleh sumber batuan untuk bahan
peralatan batunya (batugamping rijangan) tidak jauh
dari tempat tinggalnya. Begitu pula di Zaman Megalitikum, manusia memanfaatkan batugamping Formasi

4.

Oyo yang menghampar di sekitarnya sebagai bahan
kubur batu. Mereka hidup berdampingan dengan vertebrata yang sekarang sudah punah, seperti badak,
kuda nil dan gajah.
Masyarakat setempat sudah merasakan manfaat
ekonomi dari Geopark melalui geowisata dan penjual
an geoproduct (barang kerajinan kayu, batik, makanan
khas daerah hasil pertanian lokal). Nilai ekonomi dari
kegiatan pengembangan geowisata berkelanjutan
yang berbasis pada masyarakat (community-based
tourism) ini diharapkan dapat lebih meningkat ketika
Geopark yang diusulkan disetujui untuk bergabung
dalam Jaringan Geopark Nasional Indonesia.

24.4 Museum Kegeologian
Meningkatnya pengunjung Museum Geologi dari tahun ketahun merupakan indikasi adanya peningkatan kebutuhan
informasi mengenai ilmu kebumian.
Untuk pengembangan peragaan mengenai Geologi Indonesia dibagi menjadi 6 sub tema, yaitu: Terjadinya bumi,
Bumi dan proses geologi yang terjadi, Karakteristik geologi
Indonesia, Gunungapi di Indonesia, Kawasan kars Indonesia, dan Geologi Cekungan Bandung.
Tabel 24.2 Jumlah Pengunjung Museum Kegeologian Tahun 2013

Museum

Jumlah Pengunjung

Museum Geologi Bandung

512.785

Museum Tsunami Aceh

433.574

Museum Gunungapi Batur

36.738

Museum Karst Wonogiri

79.069

Situs PLTD Apung Aceh

238.445

Museum Merapi Yogya

108.056

Total

1.408.667

Gambar 24.9 Museum-museum kegeologian.
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BAB 25 Publikasi Badan Geologi
25.1 Publikasi yang diterbitkan Sekretariat Badan
Geologi

1.

Buku “Prahara Gunung Galunggung” oleh Adjat Sudradjat, ISBN 978-602-9105-29-2.

A. Publikasi khusus

2.

Publikasi khusus Badan Geologi ada pula yang diterbitkan
melalui Sekretariat Badan Geologi, yaitu sebanyak empat
buah buku. Buku-buku tersebut adalah:

Buku “Langlang Bumi” oleh Drs. T. Bachtiar dan kawankawan, ISBN 978-602-9105-24-7.

3.

Buku “Hidup di Atas Tiga Lempeng” oleh Syamsul Rizal
Wittiri dan kawan-kawan, ISBN 978-602-9105-11-7

1.

Kamus Geologi dan Ranah Rinangkun oleh M.M. Purbo-Hadiwidjoyo, ISBN 978-602-9105-28-5.

4.

Buku “Spirit Geologi” oleh Atep Kurnia dan kawankawan, ISBN 978-602-9105-24-7.

2.

Geologi Gunung Api Purba oleh Sutikno Bronto, ISBN
978-602-9105-22-3.

5.

3.

Geologi Lengan Tenggara Sulawesi oleh Surono, ISBN
978-979-18509-9-5.

Album Seri Geologi “Geofoto Nusantara Seri Air” oleh:
Oki Oktariadi dan kawan-kawan, ISBN 978-602-910525-4.

6.

4.

Perkembangan Teknologi Inderaan Jauh dan Pemanfaatannya untuk Geologi di Indonesia oleh Sidarto,
ISBN 978-602-9105-00-1.

Album Seri Geologi “Geofoto Nusantara, Seri Batuan”
oleh Igan S. Sutawidjaja dan kawan-kawan, ISBN 978602-9105-25-4.

Gambar 25.3 Sampul buku “Prahara Gunung Galunggung” dan “Langlangbumi”.
Gambar 25.1 Sampul buku “Kamus Geologi”
dan “Geologi Lengan Tenggara Sulawesi”.

Gambar 25.2 Sampul buku “Teknologi
Inderaan Jauh” dan “Geologi Gunung Api
Purba”.

Gambar 25.4 Sampul buku “Hidup Di Atas Tiga
Lempeng” dan “Spirit Geologi”.

B. Publikasi Buku Geologi Populer
Publikasi Badan Geologi tentang buku geologi populer yang
meliputi jenis buku dan album dikerjakan oleh Sekretariat
Badan Geologi (SBG). Pada tahun 2013 SBG menerbitkan
sebanyak enam buah judul buku yang terdiri empat buku
geologi populer dan dua album geologi populer. Rincian
publikasi kategori buku geologi populer tersebut adalah:

154

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI 2013

Gambar 25.5 Sampul buku “Geofoto Nusantara Seri Air dan Seri
Batuan”.
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C. Publikasi berupa Jurnal dan Buletin Ilmiah

2. Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi

Badan Geologi setiap tahun menerbitkan jurnal ilmiah dan
buletin ilmiah. Pada Tahun 2013, diterbitkan total 90 yang
terdiri atas jurnal ilmiah dan buletin ilmiah.

Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi dikelola Sekreta
riat Badan Geologi dan terbit 3 kali dalam setahun dengan
jumlah makalah 15 makalah dan semua makalah disajikan
dengan bahasa Indonesia. Pada tahun ini Jurnal Lingkung
an dan Bencana Geologi sudah terakreditasi LIPI dengan
nomor 497/Akred/P2MI-LIPI/08/2012 dan masa berlaku 4
tahun. Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi diterbitkan
oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral dan sebelumnya telah didaftarkan di Perpustakaan
Nasional dengan nomor ISSN 2086-7794.

1. Jurnal Geologi Indonesia
Jurnal Geologi Indonesia dikelola oleh Sekretariat Badan
Geologi dan terbit 4 kali dalam setahun dengan jumlah
makalah sebanyak 20 makalah, semua makalah terbit de
ngan berbahasa Inggris, dengan perincian 1 makalah dari
Malaysia dan 19 makalah dari Indonesia. Tahun 2013 Jurnal Geologi Indonesia diharapkan secara bertahap ber
alih menjadi jurnal internasional. Beberapa langkah sudah
dilakukan,yaitu: penggunaan aplikasi Open Journal System
(OJS), ada editor dan mitra bestari dari luar negeri; dan Sosialisasi Aplikasi OJS kepada Dewan Redaksi dan para calon
penulis serta mitra bestari. Pada Bulan November juga te
lah mengadakan Rapat Pleno Tahunan Dewan Redaksi Internasional JGI dengan tujuan menyamakan visi dan misi
ke depan dengan harapan dapat mengembangkan JGI ke
tahap yang lebih luas menjadi Jurnal Internasional. Hasil
keputusannya antara lain akan mengganti nama Jurnal geo
logi Indonesia dengan Indonesian Journal on Geoscience.

Gambar 25.8 Sampul Depan Jurnal Lingkungan dan
Bencana Geologi.

D. Publikasi berupa Majalah dan Buletin Geologi
Populer
Majalah geologi populer dan buletin populer diterbitkan
Badan Geologi melalui Sekretariat Badan Geologi (SBG).
Pada tahun 2013 diterbitkan sebanyak empat kali majalah
geologi populer, “Geomagz”, dan empat kali buletin po
puler “Berita Geologi”, sebagai berikut.

Gambar 25.6 Foto Anggota Dewan Redaksi JGI
pada saat Rapat Pleno Tahunan Dewan Redaksi
Internasional JGI.

Anggota Dewan Redaksi dari luar negeri:
1.

Prof. Dr. Tran Van Tri (Vietnam).		

2.

Dr. Koji Wakita (Japan).

3.

Dr. Dhiti Tulyatid (Thailand).

4.

Prof. Dr. Shafeea Leman (Malaysia).

5.

Prof. Dr. Ng Than Fatt (Malaysia).

6.

Prof. Dr. H. Verstappen (Netherland).

7.

Dr. Tim A. Moore (New Zealand).

1. Geomagz Majalah Geologi Populer
Geomagz, Majalah Geologi Populer, berisi artikel-artikel
dan foto-foto yang lebih banyak bermuatan kegeologian,
terbit 4 kali dalam setahun. Tahun 2013 merupakan tahun
kedua terbitnya Geomagz, Majalah Geologi Populer. Majalah geologi populer ini telah didaftarkan di LIPI dengan
nomor ISSN 2088-7906.

Gambar 25.9 Contoh sampul depan Geomagz,
Geologi Populer terbitan 2013.

Majalah

2. Berita Geologi

Gambar 25.7 Sampul Depan Jurnal Geologi Indonesia.

Berita Geologi terbit empat kali dalam setahun dengan
jumlah sebanyak 67 naskah dan semua naskah disajikan
dengan bahasa Indonesia.Tahun 2013 adalah tahun kedua
penerbitan Berita Geologi. Berita Geologi dikelola oleh Sekretariat Badan Geologi dan telah didaftarkan di LIPI dengan
nomor ISSN 2088-8953. Berita Geologi adalah publikasi
yang baru, berisi tentang berita seluruh kegiatan Badan
Geologi.
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C. Publikasi Berupa Atlas
1.

Atlas Cekungan Sedimen Indonesia Cekungan Suma
tera Selatan (updated).

2.

Atlas Cekungan Sedimen Indonesia Cekungan Suma
tera Tengah.

3.

Atlas Cekungan Sedimen Indonesia Cekungan Serayu.

Gambar 25.10 Sampul Depan Berita Geo
logi.

25.2 Publikasi yang diterbitkan Pusat Survei Geologi
A. Publikasi Berupa Publikasi Khusus
1.

Homo Erectus in Indonesia: “Recent Progresses of the
Study and Current Understanding”.

2.

Daftar Publikasi/List of Publication 2013.

3.

Buku Geologi Sulawesi.

4.

Magmatism in Kalimantan.

5.

Gunung Api Ilmu dan Aplikasinya.

6.

Dossier Geopark Gunung Sewu.

Gambar 25.13 Gambar sampul publikasi
berupa Atlas.

25.3 Publikasi yang diterbitkan Pusat Sumber Daya
Geologi
Kegiatan Publikasi Bidang Sumber Daya Geologi tahun ini
terdiri dari penyusunan Buletin Sumber Daya Geologi dan
Penerbitan Publikasi Khusus yang terlaksana 100%, dengan
keluaran 3 edisi buletin dan 3 edisi terbitan publikasi.

A. Buletin Sumber Daya geologi
Terbitan Buletin Sumber Daya Geologi Tahun 2013 seba
nyak 3 Volume dengan nomor ISSN 1907-5367.
Gambar 25.11 Sampul Depan Publikasi khusus Pusat Survei
Geologi.

B. Publikasi Berupa Jurnal
1.

Jurnal Sumber Daya Geologi Vol. 23 No. 1 – Maret 2013.

2.

Jurnal Sumber Daya Geologi Vol. 23 No. 2 – Juni 2013.

3.

Jurnal Sumber Daya Geologi Vol. 23 No. 3 – Agustus
2013.

4.

Jurnal Sumber Daya Geologi Vol. 23 No. 4 – November
2013.

5.

Jurnal Edisi Khusus (Cetak Ulang) dengan judul
“Stratigrafi, Sedimentologi, Paleontologi Jawa dan
Nusa Tenggara”.

Gambar 25.12 Sampul
Depan Jurnal Sumber
Daya Geologi.
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Gambar 25.14 Buletin yang diterbitkan pada Tahun
2013.

B. Publikasi Khusus
Terbitan Publikasi Khusus Tahun 2013 sebanyak 2 judul
yaitu:
1.

Petrografi Batubara Cekungan Sumatera Selatan tahun
2013

2.

Mineral Potential Map (Sulawesi, Flores and West Timor) tahun 2013.

Gambar 25.15 Publikasi Khusus
yang diterbitkan pada Tahun 2013.
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25.4 Publikasi yang diterbitkan Pusat Sumber Daya
Air Tanah dan Geologi Lingkungan
Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan
mempunyai salah satu tugas melaksanakan penyediaan
dan penyebarluasan informasi hasil penelitian dan penyelidikan air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan.
Penyebarluasan informasi dilakukan salah satunya melalui
media publikasi berupa bulletin, buku, atlas. Sedangkan
dalam pelaksanaan tugas penyediaan informasi yang mencakup air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan
diperlukan bahan referensi ilmu pengetahuan yang cukup.
Mengingat dinamisnya ilmu pengetahuan saat ini, maka
sangat diperlukan fasilitas bahan pustaka untuk menunjang
kegiatan penelitian dan penyelidikan dalam hal ini buku
buku ilmiah yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi
Lingkungan. Penambahan koleksi buku ilmiah diharapkan
dapat meningkatkan minat budaya baca karyawan untuk
menambah kapasitas, wawasan dan ilmu pengetahuannya.

Gambar 25.17 Buku Geologi Teknik Gerakan Tanah
dan Mitigasinya serta Atlas.

25.5 Publikasi yang diterbitkan Museum Geologi
Publikasi Khusus
1. Buku “West Nusa Tenggara Geotourism”

1.

Katalog Publikasi dan Laporan Survey Pusat Sumber
Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan edisi tahun
2013.

Penerbitan Buku ‘West Nusa Tenggara Geotourism’ merupakan salah satu upaya Museum Geologi dalam rangka
mendukung penyebarluasan geoconservation, dengan cara
memanfaatkan potensi keragaman geologi (geodiversity)
dan warisan geologi (geoheritage) suatu daerah melalui
pengembangan geowisata dan geopark. Buku‘West Nusa
Tenggara Geotourism’ memuat tentang berbagai potensi
geodiversity dan geoheritage di sekitar Pulau Lombok dan
Pulau Sumbawa yang akan dan telah dimanfaatkan sebagai kawasan geowisata maupun geopark. Beberapa potensi
geodivesity berupa air terjun, gua, dan bentang alam yang
tersebar di kedua pulau tersebut, sebagian telah dikembangkan menjadi geowisata ditampilkan dan dijelaskan
secara umum mengenai kondisi geologi dan keistimewaannya.

2.

Profil Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan edisi tahun 2013.

2. Buku Koleksi Moluska Holotype dari Bumiayu Dan
Cirebon, Jawa

3.

Buletin Geologi Tata Lingkungan Vol 23 No. 1 April
2013, Vol 23 No. 2 Agustus 2013, Vol 23 No. 3 Desember 2013.

4.

Pencetakan Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia edisi
tahun 2013.

5.

Pencetakan Buku Geologi Teknik :“Gerakan Tanah Mitigasi Bencana Geologi Gerakan Tanah di Indonesia“
edisi tahun 2013.

Maksud terbitan buku katalog ini untuk menginformasikan
hasil penelitian koleksi fosil moluska yang berlabel holotype dari lokasi Bumiayu dan Cirebon yang tersimpan di
Museum Geologi. Moluska adalah kelompok hewan bertubuh lunak, tidak beruas dan pada umumnya dilindungi
oleh cangkang sebagai rumahnya. Hidup di daratan dan di
dalam air tawar, payau maupun laut. Kelompok hewan ini
termasuk yang berhasil dalam evolusinya, muncul sejak zaman Kambrium (550 juta tahun yang lalu) sampai sekarang.
Jumlah spesies yang masih hidup sampai sekarang lebih
dari 150.000 spesies. Hasil kompilasi moluska Kenozoikum
Indonesia (Skwarko and Elina Sufiati, 1994; dan Skwarko, E.
Sufiati and A. Limbong, 1994). Jumlah variasi spesies fosil
moluska dari Kelas Gastropoda dan Bivalvia yang berada di
Indonesia sebanyak 3.351 spesies.

Pada tahun 2013 Tim Kerja Publikasi dan Buku Ilmiah telah
menerbitkan beberapa publikasi yang bermanfaat untuk
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang ber
kenaan dengan bidang air tanah, geologi teknik dan geo
logi lingkungan sebagai hasil karya para fungsional dan
penunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Sumber
Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan antara lain:

Gambar 25.16 Profil, katalog dan buletin yang diterbitkan 2013.

Gambar 25.18 Cover dari Buku “Geotourism West Nusa Tenggara” dan
Cover dari Buku “Koleksi Moluska
Holotype dari Bumiayu dan Cirebon,
Jawa”.
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BAB 26 Penyebarluasan Informasi Bidang Geologi
26.1 Sekretariat Badan Geologi

5.

A. Workshop/Lokakarya
1.

Workshop Kebijakan Anggaran Badan Geologi, yang
bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelas
an mengenai evaluasi penganggaran dan pedoman revisi anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal
18-19 Januari 2013 di Hotel Savoy Homann Bandung.

2.

Workshop Perencanaan Anggaran RAPBN Untuk Persiapan Penyusunan RKA-KL Pagu Definitif Tahun Anggaran 2014 bertempat di Hotel Takashimaya Lembang
tanggal 12 – 14 Juli 2013.

3.

Lokakarya Bidang Geologi dalam rangka melakukan
ekspose dan diseminasi pengembangan layanan publik Badan Geologi Kegiatan ini dilaksanakan pada hari
Selasa-Kamis, 10-13 Desember 2013, bertempat di
Hotel Malioboro Inn, Jalan Sosrowijayan No 23 – 25,
Yogyakarta, kegiatannya berupa:
•
Rapat koordinasi verifikasi dan evaluasi
•

Diskusi dan brainstrorming

•

Diseminasi dan menjaring aspirasi dalam bentuk
workshop

Gambar 26.1 SR. Wittiri sedang memberikan
pemaparan mengenai gunung api dan
teknik penulisan di Yogyakarta.

4.

Rapat Publikasi Kebumian dengan tema Semiloka OJS
(open journal system) diselenggarakan pada tanggal 24
- 25 Juni 2013 bertempat di Hotel Panorama, yang beralamat di Jl. Tangkuban Perahu No. 29 Lembang.

Gambar 26.2 Suasana semiloka OJS di Lembang.
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Kegiatan Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi
dilaksanakan pada tanggal 2-3 Desember 2013 di Hotel Grand Hani Lembang dengan tema Paparan Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Badan
Geologi Tahun 2013.

Gambar 26.3 Kepala Museum Geologi sedang
memaparkan laporannya dalam rapat koordinasi
monitoring dan Evaluasi di Lembang.

6.

Lokakarya Publikasi Kebumian yang dilaksanakan di
Yogyakarta pada tanggal 26-27 Agustus 2013 dengan
mengundang para fungsional Badan Geologi, mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi di Yogyakarta
dan sekitarnya terutama dari fakultas yang berhubung
an dengan kegeologian seperti dari STTNAS, UGM,
Universitas Muhammadiyah Solo, UNS, dan UNDIP.

7.

Lokakarya Publikasi Kebumian dilaksanakan di Lembang pada tanggal 31 Agustus 2013 – 1 September
2013. Acara diawali dengan geotrek di Gunung Tangkubanperahu, Lembang. Lokakarya ini dihadiri oleh
pegawai dari unit di lingkungan Badan Geologi dan
dari luar Badan Geologi seperti Komunitas Geotrek di
Bandung, Majalah Swa, dan mahasiswa dari perguruan
tinggi di Jawa Barat seperti UNPAD, ITB, dan UPI.

B. Pameran
kegiatan Pameran dan Promosi Geologi yang melibatkan
unit-unit di lingkungan Badan Geologi dengan koordinasi
melalui Sekretariat Badan Geologi. Adapun kegiatan pa
meran yang diikuti adalah:
1.

Pada bulan 27-31 Oktober 2013, turut serta dalam ke
giatan Pameran pada acara Pertemuan Ilmiah Tahunan
IAGI-HAGI 2013 di Medan, Sumatera Utara yang bertema “Toba Geopark: The New Spirit of Energy for Exploration and Development”.

2.

Pada bulan 12-16 Nopember 2013, turut serta dalam
kegiatan Pameran Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2013 bertempat
di Jakarta Convention Center dengan tema “MP3EI:
Membangun Industri & Kemitraan yang dapat Menyediakan Infrastruktur Indonesia”.

Bab 26 Penyebarluasan Informasi Bidang Geologi

26.2 Pusat Survei Geologi
A. Seminar Nasional
Seminar Nasional yang dilaksanakan, antara lain:
1. Peluncuran Peta Metalogeni Indonesia Skala
1:5.000.000 dan Buku Magmatism in Kalimantan.
Pelaksanaan seminar dilaksanakan pada tanggal 4 Juni
2013 di Jakarta.
Gambar 26.6 Guru-guru geografi dalam acara penyuluhan geologi
dan geofisika di Pekanbaru, Riau.

1.

Makassar, pada tanggal 20 – 22 Mei 2013

2.

Bukit Tinggi, pada tanggal 2 – 4 Juli 2013

3.

Berastagi, pada tanggal 9 – 10 Oktober 2013

4.

Pekanbaru, Riau pada tanggal 4 – 5 Desember 2013

C. Pameran

Gambar 26.4 R. Sukhyar Kepala Badan Geologi
sedang menandatangani peluncuran peta
metalogeni skala 1:5.000.000 di Jakarta.

2.

3.

4.

5.

Pada Tahun Anggaran 2013, Pusat Survei Geologi telah
mengikuti pameran sebanyak kegiatan, yaitu :
1. 18 – 21 April 2013, 3th Indonesia Climate Change – Education Forum & Expo (Jakarta Convention Centre)

Peranan Data Survei Airborne dan Ground GeophysicsGeology untuk Meningkatkan Eksplorasi Sumber Daya
Energi dan Mineral di Kawasan Timur Indonesia. Pelaksanaan seminar dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 Juni
2013 di Jakarta.

Gambar 26.7 Pameran 3th Indonesia Climate Change –
Education Forum & Expo (Jakarta Convention Centre).
.

2.

15 – 17 Mei 2013, 37th IPA (Indonesian Petroleum Association) Convention & Exhibitio (Jakarta Convention
Centre)

3.
Gambar 26.5 Wakil Menteri ESDM membuka acara
seminar peranan data survei airborne dan ground
geophysics geologi di jakarta.

12 – 14 Juni 2013, Indonesia International Geothermal
– Convention & Exhibition (Jakarta Convention Centre)

4.

Peranan Konsep Geosains untuk Penemuan Cadangan
Minyak dan Gas (Migas). Pelaksanaan seminar dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 Juni 2013 di Jakarta.

28 – 31 Oktober 2013, The 38th HAGI and the 42nd
IAGI Annual Convention and Exhibition (Santika Dyandra – Medan, Sumatera Utara)

5.

Rencana Induk Pemetaan Geologi Skala 1:50.000.
Pelaksanaan seminar dilaksanakan pada tanggal 27-28
Agustus 2013 di Yogyakarta.

30 November – 3 Desember 2013, MGEI – IAGI Annual
Convention 2013 (Papua & Maluku Resources Seminar
(Hotel Patrajasa – Denpasar, Bali)

6.

10 – 14 Desember 2013, Pameran Nasional Nusantara
Expo 2013, (Palu – Sulawesi Tengah)

Hasil Kegiatan dan Peluncuran Buku Geologi Sulawesi.
Pelaksanaan seminar dilaksanakan pada tanggal 19-20
November 2013 di Kendari.

B. Sosialisasi Ilmu-Ilmu Kebumian
Penyuluhan geologi dan geofisika untuk guru-guru geografi (SMP dan SMA) di daerah terpilih yang bertujuan
untuk mensosialisasikan aspek-aspek kebumian yang berhubungan dengan sumberdaya mineral dan energi, kebencanaan geologi serta cara memitigasikannya.
Pada Tahun 2013, penyuluhan di bidang geologi untuk guru-guru dilakukan di 4 lokasi yaitu:

Gambar 26.8 stand Pusat Survei Geologi dalam acara
Pameran Nasional Nusantara Expo 2013 Palu Sulawesi
Tengah.
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26.3 Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
A. Pelatihan Penanggulangan Bencana

6.

Berkaitan dengan mitigasi bencana geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi berkewajiban memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai
ancaman bahaya gunungapi, gerakan tanah, gempabumi
dan tsunami.
Pelatihan Penangggulangan Bencana adalah bagian dari
pelayanan dan merupakan salah satu upaya mitigasi pra
Bencana yang memerlukan kerjasama yang menyeluruh dari
semua pihak. Peran aparatur pemerintah dan para pemang
ku kepentingan penanggulangan bencana sangat diperlukan dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko.

7.

A.1 Simulasi di Gunung Kelud
Pelaksanaan Simulasi Kebencanaan Geologi dilaksanakan
di Gunung Kelud. Materi disampaikan dengan metode
classroom. Fasilitator memaparkan materi diselingi dengan
tanya jawab dan diakhiri dengan diskusi interaktif. Materi
yang diberikan adalah UU No. 27 tentang kebencanaan dan
sebaginya.
1. Materi 1 UU No 24 Tahun 2007, Sistem Nasional Pe
nanggulangan Bencana dan Pengantar Penanggulangan Bencana. Pada Materi ini dijelaskan mengenai
situasi kebencanaan di Indonesia, kejadian letusan gunung api (1990 – 2009), penjelasan dari berbagai kejadian bencana, tantangan yang dihadapi dan UU No.
24/2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam
Pengantar Penanggulangan Bencana materi ini dijelaskan mengenai konsepsi bencana, pandangan tentang
bencana, paradigma penanggulangan bencana dan
penanggulangan bencana (siklus).
2. Materi 2 ICS (Incident Command System) dan Manajemen Kedaruratan. Pada materi ICS dijelaskan mengenai
manajemen darurat, pengertian dan konsep dasar ICS,
fungsi utama dan tanggungjawab dalam ICS, komunasi
terpadu dan posko.
3. Materi 3 Perencanaan Dan Koordinasi. Dalam materi ini
dijelaskan mengenai Perencanaan dalam Manajemen
Bencana, Koordinasi Antar Lembaga, Perencanaan dan
Penyusunan Program Strategis Bersama dan Hambatan
apa saja yang ditemui dalam Koordinasi.
4. Materi 4 Profil dan Peta KRB Gunung Kelud. Dalam materi ini dijelaskan lebih detial mengenai Gunung Kelud
dari berbagai segi, antara lain; segi lokasi, tipe gunung
api, struktur geologi, dan sejarah letusan. Selain itu
dijelaskan pula mengenai sistem pemantauan dan penyelidikan serta kondisi Gunung Kelud saat ini. Materi
selanjutnya adalah penjelasan mengenai Peta Kawasan
Rawan Bencana (KRB) Gunung Kelud. Dijelaskan daerah mana saja yang masuk dalam KRB I dan II dan ancaman bahaya dalam KRB I dan II.
5. Materi 5 Review dan Aplikasi Rencana Kontinjensi.
Dalam materi ini didiskusikan bagaimana aplikasi Dokuman Rencana Kontinjensi Bencana Gunung Kelud
Kab. Kediri yang telah dibuat pada Februari 2012 dan
direview. Didiskusikan juga mengenai definisi dan aspek dalam Rencana kesiapsiagaan, rencana kontinjensi
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dan rencana operasi tanggap darurat.
Materi 6 Simulasi Evakuasi. Dalam simulasi evakuasi dijelaskan prosedur/tahapan pelaksanaan simulasi pada
5 tahapan, yaitu tahap I saat kondisi Gunung Kelud
dalam status normal, tahap II saat naik status menjadi
Siaga, tahap III saat naik status menjadi Waspada, tahap IV saat naik status menjadi Awas dan tahap IV saat
terjadi letusan Gunung Kelud. Peserta disimulasikan
melalui tahap-tahap tersebut dengan selalu mendapatkan informasi status Gunung Kelud dari Badan Geo
logi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
yang mempunyai fungsi monitoring kegiatan Gunung
Kelud.
Materi 7 Ekskursi Lapangan. Kegiatan ekskursi lapangan

dengan mengunjungi Gunung Kelud, Pos Pengamatan
Gunung api Gunung Kelud, aliran sungai yang berpotensi terjadinya lahar.

A.2 Ekskursi Gunung Kelud serta Sejarah Geologi dan
pembentukan
Ekskursi lapangan dilakukan di kawah dan Pos Pengamatan
Gunung Kelud. Di kawah diberikan penjelasan tentang sejarah geologi dan pembentukan danau kawah dan kubah lava
Pos Pengamatan Gunung Kelud berlokasi di Dusun Margomulyo, Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar, Kabupaten
Kediri. Keberadaan pos pengamatan ini untuk memantau
aktivitas vulkanik Gunung Kelud secara terus menerus berdasarkan metoda visual dan instrumental. Dalam kunjung
an ini peserta mendapat penjelasan dari tentang fungsi Pos
Pengamatan dan jenis serta fungsi peralatan yang digunakan sebagai sarana pemantauan gunung api.
Manfaat dari kegiatan ini antara lain:
1. Lebih memahami cara penganggulangan bencana sehingga bermanfaat untuk orang banyak.
2.

Pelatihan ini meningkatkan koordinasi dan dedikasi
antar instansi serta hubungan yang lebih baik.

Gambar 26.9 Ekskursi peserta ke Gunung Kelud.
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B. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Bencana
Geologi
Metoda pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pemaparan dan diskusi tentang bencana geologi
serta membuat skenario dalam menangani bencana geologi. Kegiatan dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dengan
difasilitasi oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Dalam diskusi dilakukan skenario pembagian tugas
instansi-instansi yang ada dalam melakukan penanganan
bencana.
Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Geologi pada tahun 2013 dilaksanakan di 6 lokasi, yaitu:
1. Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur
2.

Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

3.

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

4.

Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara

5.

Kabupaten Pandeglang, Banten

6.

Kabupaten Garut, Jawa Barat

Kontijensi Bencana Geologi di Kabupaten Bima, Nusa
Tenggara Barat
Rencana kontinjensi yang dilakukan di Kabupaten Bima
dengan skenario bencana gempabumi. Kegiatan ini adalah
menyusun dan membuat suatu perencanaan yang melibatkan pemerintah daerah serta instansi terkait (TNI/POLRI,
PLN, BPS, PDAM, PMI,dan DAMKAR) dalam menangani
bencana gempa bumi yang melanda Kota Bima.
Diharapkan dengan adanya aksi rencana kontinjensi ini,
pemerintah daerah lebih siap dan terkoordinasi dalam menangani bencana geologi dan upaya penanggulangannya.
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan penyusunan
rencana kontinjensi Kota Bima adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan penyusunan rencana kontinjensi ini menghasilkan suatu dokumen rencana kontinjensi sebagai
pedoman pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam penanganan bencana geologi
di Kota Bima.
2.

3.

Penyusunan ini dilakukan secara bersama-sama oleh
berbagai unsur/komponen masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan
oleh semua pihak karena penanggulangan bencana
merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Terjalinnya koordinasi yang lebih baik diantara instansi
pemerintah daerah serta masyarakat dalam rangka
penanganan bencana gempabumi di Kota Bima.

Gambar 26.10 Pembukaan acara rencana kontijensi
dan simulasi aktivasi dokumen di Kota Bima.

4.

Masing-masing unsur/ komponen berperan aktif sesuai
dengan kemampuan, keahlian, kompetensi dan kewenangannya serta menyumbangkan/ menggunakan
sumberdaya yang ada dalam lingkup kewenangannya.

5.

Pemerintah Daerah Kota Bima dan elemen masyarakat
memahami informasi potensi bahaya gempabumi dan
tata cara penanganannya.

C. Seminar/Workshop Mitigasi Bencana Geologi
Seminar/Workshop Mitigasi Bencana Geologi dilaksanakan
untuk memberikan pengetahuan mengenai kebencanaan
geologi (gempa bumi/tsunami, gerakan tanah dan letusan
gunungapi) kepada masyaralkat luas. Dalam tahun 2013
kegiatan seminar/workshop dilaksanakan di 4 lokasi, yaitu:
1. Bandung, Jawa Barat
2.

Bukittinggi, Sumatera Barat

3.

Lembang, Jawa Barat

4.

Serang, Banten

Workshop yang dilaksanakan di Bukittinggi adalah workshop internasional yang melibatkan beberapa delegasi
dari Malaysia. Workshop ini bertema “Capacity Building
On Earthquake Hazards And Risk Management” bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan baik secara keilmuan maupun dalam hal
pemanfaatan teknologi terkini serta tukar menukar informasi dan pengalaman dalam menangani bencana antara
Indonesia dan Malaysia. Kegiatan ini dilaksanakan pada 11
– 13 Juni 2013 di Grand Rocky Hotel, Bukittinggi, Provinsi
Sumatera Barat.

Gambar 26.11 Penyerahan cinderamata oleh Kepala Pusat
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kepada delegasi
Malaysia dan foto bersama semua peserta workshop.

D. Kolokium
Kolokium dilakukan untuk mensosialisasikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi selama tahun 2013.

E. Pameran
Kegiatan Pameran Mitigasi Bencana Geologi pada tahun
2013 dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu di Tasikmalaya, Serang,
dan Mataram.
Pameran Mitigasi Bencana Geologi di Serang, Banten untuk
memperingati 130 tahun Letusan Karakatau ini. Pada kesempatan ini selain pameran, juga dilakukan workshop yang
bertema Potensi Letusan Gunung Anak Krakatau di Masa
depan dan Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Vital
Strategis. Pameran ini menampilkan sistem pemantauan G.
Anak Krakatau dan hasil kajian ilmiah yang berkaitan dengan ancaman bencana geologi di sekitar Selat Sunda untuk
menunjang pembangunan Jembatan Selat Sunda.
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Kegiatan lainnya yang dilakukan berkaitan dengan penyebaran informasi adalah pembuatan film dokumenter dan
memperbaharui data informasi kebencanaan.
Pembuatan film dilakukan di Gunung Rinjani dan di Gunung
Lokon. Pengumpulan data terbaru kebencanaan dilakukan
di G. Gamalama, Maluku Utara, G. Ibu, Maluku Utara, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan G. Sirung, Nusa
Tenggara Timur

26.4 Pusat Sumber Daya geologi
A. Kegiatan Pemaparan, Workshop dan Seminar
Capaian kinerja kegiatan Workshop dan Seminar Sumber
Daya Geologi tahun ini dengan keluaran mencakup terselenggaranya 8 kegiatan:
1. Pemaparan Hasil Kegiatan Pusat Sumber Daya Geologi,
tanggal 26 Februari 2013 di Auditorium Badan Geologi, Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang diikuti oleh 200
orang peserta.

5.

Sosialisasi Open Source yang dilaksanakan sebanyak 1
kali kegiatan selama 3 hari pada tanggal 26 - 28 Maret 2013 di Hotel Takashimaya, Lembang, Kabupaten
Bandung Barat.

6.

Workshop on ASEAN Coal Database yang dilaksanakan
pada tanggal 21-25 Mei 2013 di Hotel Mason Pine,
Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah
peserta seluruhnya 30 orang.

7.

Workshop on ASEAN Mineral Database and Information System tanggal 24 – 29 Juni 2013 di Hotel Harris
Kuta Beach-Bali, yang diikuti oleh 30 orang peserta.

8.

Roadshow Geothermal dilakukan sebanyak 3 (tiga)
kali yaitu di Universitas Pembangunan Nasional “Vete
ran” Jogjakarta pada tanggal 3 Juni 2013, Universitas
Gadjah Mada pada tanggal 5 Juni 2013 dan Institut
Teknologi Medan pada tanggal 4 Juli 2013.

Gambar 26.14 Kepala Badan Geologi dalam acara
road show panas bumi.
Gambar 26.12 Pemaparan Hasil Kegiatan PSDG.

B. Pameran/Publikasi
2.

Seminar Panas Bumi tanggal 28 Februari 2013 di Hotel Mason Pine, Padalarang Kabupaten Bandung Barat,
yang diikuti oleh 50 orang peserta.

Capaian kinerja kegiatan pameran sumber daya geologi
tahun 2013, yaitu terselenggarannya 9 kegiatan pameran
Bidang Sumber Daya Geologi tahun 2013, antara lain :
1. Kegiatan Pameran 2nd ITB Geothermal Workshop pada
tanggal 6 - 7 Maret 2013, di Kampus ITB Jalan Ganesha
Bandung.
2.

Kegiatan Pameran di Bauma tahun 2013 di New Munich Trade Fair Center, Munich, Jerman atau Messe
Munchen International pada tanggal 15 - 21 April 2013
di Jerman.

Gambar 26.13 Seminar panas bumi di Hotel Mason
Pine Padalarang.
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3.

Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah Kebumian tanggal 6 – 7 Maret 2013 di Hotel Takashimaya, Lembang,
Kabupaten Bandung Barat yang diikuti oleh 70 orang.

4.

Focus Group Discussion diselenggarakan di Bandung
Giri Gahana Hotel, Jatinangor, Kabupaten Sumedang
yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tanggal 21-22
Februari dan 26 – 27 Maret 2013.
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Gambar 26.15 Pameran “Bauma 2013” Acara Kunjungan
VVIP ke Stand KESDM di Jerman.
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3.

Kegiatan Pameran Jambi Emas Expo 2013 mulai tanggal 24 - 28 April 2013, bertempat di GOR Kota Baru,
Jambi. Pameran ini bertepatan dengan Jambore Siaran
Nasional (JAMSINAS)

B. Workshop/Kolokium
Workshop/kolokium yang dilakukan oleh Pusat Sumber
Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, antara lain:
1.

Kolokium Hasil Kegiatan Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan

2.

Workshop Air Tanah dan Geologi Lingkungan

C. Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan dilaksanakan, antara lain:
1. Provinsi Jawa Barat.

Gambar 26.16 Suasana di Pameran Jambi Emas Expo
tahun 2013.

4.

Kegiatan Pameran Pekan Wisata Nasional 2013, pada
tanggal 2 - 5 Mei 2013, bertempat di Jogja Expo Cen
ter, Yogyakarta.

5.

Kegiatan Pameran Sail Komodo Tahun 2013,pada tanggal 11-15 September 2013,di Labuan Bajo, Kabupaten
Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

6.

Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan Negara –
2013 BNPP) tanggal 17 - 18 September 2013, bertempat di SMESCO Hall, Jakarta.

7.

Pameran Bengkulu Expo 2013, pada tanggal 26 - 30
September 2013 bertempat di Sport Center Pantai
Panjang, Kota Bengkulu.

8.

Kegiatan Pameran “Indonesia International Infrastructure Conference And Exhibition” pada tanggal 13 - 15
November 2013.

9.

The 38th HAGI and 42th IAGI Joint Convention & Exhibition, bertema ‘Toba Geopark “ The New Spirit Of
Energy For Exploration And Development“ pada tanggal 28 - 31 Oktober 2013, bertempat di Hotel SantikaDyandra Premier Hotel, Medan.

26.5 Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi
Lingkungan
A. Sosialisasi
Sosialisasi yang dilaksanakan Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan, antara lain:
1. Sosialisasi pemanfaatan air tanah di laksanakan, antara
lain:
•
Provinsi Jawa Timur
•
2.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sosialisasi Peraturan Sumber Daya Air tanah dan Geo
logi Lingkungan di Sulawesi Selatan
•
Jawa Barat
•

Sumatera Selatan

•

Daerah Istimewa Yogyakarta

•

Nusa Tenggara Barat

•

Sumatera Utara

Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan,
Badan Geologi bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat
melaksanakan acara bimbingan teknik dengan tema “Kendala Geologi Teknik Dalam Penataan Ruang dan Pemba
ngunan Wilayah” yang diselenggarakan di Hotel Santika,
Kota Cirebon. Kegiatan tersebut dilakukan pada 10 Oktober 2013. Dalam acara ini diungkapkan kondisi dan kendala
geologi teknik dalam penataan ruang dan pembangunan
wilayah di provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini disampaikan pemaparan dari para ahli geologi teknik dari Badan
Geologi dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.

Gambar 26.17 Bimbingan Teknik di Provinsi Jawa Barat.

2.

Provinsi Pekanbaru.

3.

Provinsi Jambi.

4.

Provinsi Kalimantan Tengah.

5.

Provinsi Kalimantan Selatan.

6.

Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7.

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Badan Geologi menyelenggarakan Bimbingan Teknik de
ngan tema ”Geologi Lingkungan Untuk Mendukung Penataan Ruang”. Kegiatan ini diselenggarakan bertempat di
Swiss Berlin Hotel, Kupang pada tangga l4 Juni 2013 de
ngan narasumber dari Pusat Sumber Daya Air Tanah dan
Geologi Lingkungan dan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini diikuti
oleh sekitar 50 peserta yang berasal dari Dinas dan instansi
terkait di lingkungan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain:
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,Dinas Lingkungan
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Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, dan PerguruanTi
nggi. Tema yang diambil dalam Bimtek ini adalah “Geologi
Lingkungan untuk Mendukung Penataan Ruang” yang merupakan tema yang cukup menarik untuk dijadikan sebagai
tambahan wawasan dan bahan diskusi oleh para peserta.
Tema tersebut dipilih dengan pertimbangan agar dapat
memberikan informasi yang bermanfaat bagi para stakeholder dalam menangani permasalahan geologi teknik di
daerah Nusa Tenggara Timur.

Gambar 26.19 Penyuluhan yang di selenggarakan di hotel
Hermes Banda Aceh.

Gambar 26.18 Bimbingan Teknik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8.

Provinsi Jawa Tengah.

D. Pameran
Kegiatan Pameran di laksanakan, antara lain:
1. Bandung.
2.

Tangerang.

3.

Yogyakarta.

4.

Jakarta 2 kali kegiatan.

5.

Nunukan Kalimantan.

6.

Labuan Bajo.

7.

Bengkulu.

8.

Pacitan.

9.

Medan.

Gambar 26.20 Para peserta Ekskursi sedang mengnjungi
lokasi panas bumi Ie Se,um.

26.6 Museum Geologi
A. Sosialisasi
1. Penyuluhan dan Ekskursi di Aceh
Kegiatan ini diisi dengan penyuluhan dan eksekursi yang
dilaskanakan selama 2 hari, yaitu pada 26 dan 27 April
2013. Penyampaian makalah dibagi dalam dua sesi,
masing-masing sesi diakhiri dengan diskusi. Hari kedua
tanggal 27 April 2013, dilaksanakan kegiatan ekskursi ke
lokasi Panasbumi Ie Se’um dan Situs PLTD Apung.
2. Penyuluhan dan Ekskursi di Palu, Sulalwesi Tengah
Kegiatan ini diisi dengan pepnyuluhan dan eksekursi
yang dilaskanakan selama 2 hari berturut-turut pada 2526 Juni 2013. Penyampaian makalah dibagi ke dalam dua
sesia, masing-masing sesi diakhiri dengan diskusi. Hari
kedua tanggal 26 April 2013, dilaksanakan kegiatan eks
kursi ke lokasi Baliase, BMKG Kota Palu dan Tanah Runtuh.

164

LAPORAN TAHUNAN BADAN GEOLOGI 2013

Gambar 26.21 Peserta ekskursi di Kota Palu sedang
mengamati singkapan.

3. Penyuluhan dan Ekskursi di Flores, NTT
Kegiatan ini diisi dengan penyuluhan dan eksekursi yang
dilaskanakan selama 2 hari, yaitu pada 9 dan 10 Oktober
2013. Penyampaian makalah dibagi ke dalam dua sesi,
masing-masing sesi diakhiri dengan diskusi. Hari kedua
tanggal 10 Oktober 2013, dilaksanakan kegiatan ekskursi
ke lokasi Cekungan Soa dan Panasbumi Mataloko.
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dan komunitas-komunitas terkait. Acara ini mengangkat
tema tentang Gunung Api Tangkuban Parahu dan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013. Ekskursi ini
diikuti oleh para peserta public lecture, jumlah peserta
yang mengikuti ekskursi sekitar 135 orang. Kegiatan
ekskursi ini dimulai dari pukul 07.00 untuk melakukan
kegiatan registrasi dan pembagian kaos, topi, dan tas kepada para peserta.
5. Kuliah Umum Dalam Program Hari Bumi 2013

Gambar 26.22 Penyuluhan yang diselenggarakan di
Flores, NTT.

Gambar 26.23 Peserta Ekskursi mendapat penjelasan
dari ahli vertebrata di Cekungan Soa.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 April 2013
yang bertempat di Auditorium Museum Geologi Ban
dung. Kuliah umum kali ini merupakan rangkaian ke
giatan program Badan Geologi yang mengusung tema
“Memuliakan Bumi Menghadapi Perubahan Iklim”. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang iklim, Bumi, Sumber
Daya Air dan Konversi Geologi; serta isu perubahan iklim
dan upaya dan dorongan untuk menghadapinya melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan
sember daya air dan konservasi warisan geologi kepada
peserta. Kuliah umum kali ini diikuti oleh 143 peserta
yang berasal dari pejabat dan staf di lingkungan Badan
Geologi, perwakilan dari para guru geografi, IAGI, Pemda
Jabar, beberapa Kepala Museum di Bandung, penggiat
Geotrek, Geowisata, dan Geopark, LSM dan Komunitas
peduli lingkungan, dan peserta lainnya yang terkait.

4. Public Lecture dan Ekskursi di Bandung
Dalam kesempatan kali ini Museum Geologi menyelenggarakan Public Lecture dengan tema “Gunungapi Tangkuban Parahu”. Peserta yang mengikuti kegiatan ini ber
asal dari guru-guru geografi dan pelajar serta beberapa
komunitas penggiat alam disekitar Bandung dengan
jumlah lebih dari 135 orang. Kegiatan public lecture ini
berlangsung pada tanggal 16 Mei 2013 bertempat di Auditorium Museum Geologi. Pada public lecture kali ini,
Museum Geologi pun memperkenalkan tentang salah
satu produk geodiversity yaitu geobatik. Ekskursi ini
merupakan salah satu rangkaian acara dari public lecture
tentang gunung api Tangkuban Parahu. Peserta yang
mengikuti ekskursi ini adalah dari siswa SMA, guru-guru,

Gambar 26.25 Kuliah Umum Dalam Program Hari Bumi
2013.

B. Pameran
1. Pameran di Mal Paris Van Java, Bandung

Gambar 26.24 Suasana Public lecture di Bandung.

Pada 26-27 Januari 2013, Museum Geologi mengikuti
pameran di mal Parijs van Java, Bandung. Keikutsertaan
Museum Geologi dalam pameran tersebut adalah atas
undangan jurusan Teknik Geofisika ITB dalam rangka
IUGC (Indonesian Undergraduate Geophysics Competition) tahun 2013. Dalam pameran ini Museum Geologi
menyajikan materi pameran antara lain roll banner yang
berisi tentang Profil Museum Geologi, Museum-Museum
di Bawah Badan Geologi, Batuan dan Mineral serta Kebencanaan Geologi. Museum Geologi juga memamerkan
koleksi batuan dan mineral yang disajikan dengan konsep minimalis.
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3. Pameran Geofest dan Steamfest
Kegiatan Geofest dan Steamfest yang diselenggarakan
oleh Observatorium Bosscha dan Museum Geologi. Ke
giatan ini berkaitan dengan peringatan 90 tahun astronomi di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya
Observatorium Bosscha pada tahun 1923, juga berkaitan
dengan HUT Museum Geologi ke-84 pada tanggal 16
Mei 2013 dan Hari jadi Museum International tanggal
18 Mei 2013. Kegiatan festival ini memiliki tujuan sosial,
komersial, dan pendidikan. Museum Geologi merupakan
wahana dan sarana untuk mengembangkan informasi
khususnya mengenai pengetahuan kegeologian.

Gambar 26.26 Mal Paris van Java tempat diselenggarakannya
pameran dalam rangka IUGC.

2. Pameran di Pusat Sumber Daya Geologi
Pada tanggal 26 Februari 2013 Museum Geologi meng
ikuti pameran yang diselenggarakan oleh Pusat Sumber
Daya Geologi. Pameran ini merupakan pelengkap acara
seminar Pemaparan Hasil Kegiatan Pusat Sumber Daya
Geologi yang bertempat di halaman Auditorium Badan
Geologi. Fosil Kima Raksasa ini merupakan Fosil yang
ditemukan oleh seorang pemerhati Museum Geologi
yang berprofesi sebagai seorang Arsitek dan fosil ini di
serahkan pada Museum Geologi pada 4 Februari 2013.
Fosil ini ditemukan di daerah Padalarang dan diperkirakan umur dari fosil ini berumur sekitar Oligosen Akhir
– Miosen Awal (30 – 25 juta tahun yang lalu). Fosil Kima
Raksasa ini mempunyai ukuran panjang 99 cm, lebar 63
cm, berat 50 ons. Selain koleksi yang dipamerkan, para
pengunjung juga dapat menambah wawasan dengan
membaca informasi yang terdapat pada banner yang
ditampilkan oleh Museum Geologi Bandung. Banner
tersebut meliputi; Sejarah Museum Geologi, Tridacna
(tridacna) Gigas Linnaeus sebagai koleksi baru Museum
Geologi, Katalog Moluska, Demo Alat Paleolitik, Visi Misi
Tugas dan Fungsi Museum Geologi, serta Peranan Museum Geologi bagi Dunia Pendidikan.

Gambar 26.27 Dr. Mark Moore mengunjungi stand
Museum Geologi pada acara pameran di Pusat Sumber
Daya Geologi.
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Gambar 26.28 Suasana pameran steamfest dan geofest di
Museum Geologi.

4. Pameran Yogyakarta (Geo Expo)
Geologi merupakan ilmu yang memiliki peranan penting
dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Peranan
tersebut dapat dilihat dari berbagai hal seperti kebencanaan, perencanaan konstruksi, pemeliharaan lingkungan,
dan yang terpenting adalah peranan dalam penyediaan
energy melalui sumber daya alam dibumi. Secara langsung ataupun tidak, ilmu geologi sudah menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Walapun
demikian kenyataannya, masih banyak masyarakat yang
belum memahami pentingnya peranan ilmu geologi khususnya yang bersifat praktis. Dengan melihat fenomena
tersebut pengetahuan terhadap ilmu geologi praktis dirasa perlu dikenalkan pada masyarakat umum. Hal tersebut
membawa Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi (HMTG)
Universitas Gadjah Mada untuk mengadakan acara Geo
logy Expo (GeoExpo).
5. Pameran Geology Expo (GeoExpo) ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi (HMTG)
Universitas Gadjah Mada pada 25 – 26 Mei 2013, yang
bertempat di lapangan Satu Bumi dan kampus jurusan
Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Tema pameran yang diusung Geology Expo (GeoExpo)
di antaranya: Basic Geology, Applied Geology “ Hazard”,
Applied Geology “Resources” , Companies Organizations,
Geo-Quiz and Games, dan Museum.

Kerja Sama dan Regulasi Bidang Geologi
Bab 27 Pengembangan Kerja Sama
Bab 28 Regulasi Kegeologian

Kerja Sama dan Regulasi Bidang Geologi

BAB 27 Pengembangan Kerja Sama
27.1 Kerja Sama Sekretariat Badan Geologi
Maksud dari kegiatan Pengembangan Hubungan Kerjasama baik dalam (KDN) dan Luar Negeri (KLN) adalah
untuk optimalisasi manfaat berbagai perjanjian kerjasama
bidang geologi untuk mengoptimalkan kinerja penelitian
dan pelayanan bidang geologi. Kerja sama yang dilaksanakan antara lain:
•
Tanggal 23 – 26 Januari 2013 di Semarang dengan
agenda acara Koordinasi Program dan Rencana Kerjasama Bidang Geologi di Universitas Dipenogoro dan
Dinas ESDM, Semarang.
•
Tanggal 11-14 Maret 2013 di Yogyakarta dengan agenda koordinasi Kerjasama dengan UPN, AKPRIND, dan
BPPTK.
•
Tanggal 3-5 April 2013 di Nusa Tenggara Timur dengan
agenda Koordinasi Pengembangan Kerjsama dengan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
•
Tanggal 26-29 Juli 2013 di Jawa Tengah dengan agenda Monitoring Rencana Rehabilitasi Mueum Kars,
wonogiri-Prov. Jawa Tengah.
•
Tanggal 19-21 September 2013 di Prov. Jawa Tengah
dengan agenda Koordinasi Pengembangan Kerjasama
Geoheritage ke Wonogiri, Prov. Jawa Tengah

27.1 Kerja Sama Pusat Survei Geologi
Perjanjian Kerjasama Pusat Survei Geologi dengan beberapa
institusi di dalam negeri selama tahun 2013 sebagai berikut;
1. Fakultas Teknologi Mineral Institut Sains & Teknologi
AKPRIND Yogyakarta tentang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pendidikan, Penelitian, Teknologi,
dan Pengkajian di Bidang Kebumian.
2. Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta tentang
Pengembangan Sumber daya Manusia, Pendidikan,
Penelitian, Teknologi dan Pengkajian di Bidang Kebumian.
3. Universitas Padjadjaran tentang Pengembangan Sumber daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, Teknologi
dan Pengkajian di Bidang Kebumian. Selain itu juga
menyangkut Peningkatan Kemampuan Sumber daya
Manusia, Teknologi, Penyelidikan dan Penelitian di Bidang Survei Geologi.
4. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta tentang Pengembangan Sumber daya Manusia,
Pendidikan, Penelitian, Teknologi dan Pengkajian di Bidang Kebumian
5. BP West Aru I Limited, BP West Aru II Limited tentang
Pengembangan Penelitian, Teknologi dan Pengkajian
Bidang Geologi. Selain itu juga disepakati kerjasama
tentang Penelitian, Penyelidikan, dan Kajian Geologi,
Geofisika, Geokimia daerah Tanimbar
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6.

7.

Universitas Diponegoro tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, Teknologi
dan Pengkajian di Bidang Kebumian
Universitas Halu Oleo tentang Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, Teknologi dan
Pengkajian di Bidang Kebumian. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Survei dan Penelitian Bidang Geologi

27.2 Kerja Sama Pusat Sumber Daya Geologi
Kegiatan Kerja sama Penelitian dan Penyelidikan Bidang
Sumber Daya Geologi, yaitu:
1. Capacity Buiilding for Enhance the Geothermal Exhnologies in Indonesia (Badan Geologi – JICA)
2. Joint Research On Non Volcanic Hosted Geothermal
System in Indonesia (Badan Geologi - BRGM)
3. Joint Inventory of Mineral and Coal Potency in the Border Areas of Indonesia Malaysia ( Badan Geologi – JMG)
4. Join Research on Volcanic Hosted Geothermal System
in Indonesia (Badan Geologi – GFZ)
5. Joint Study and the Development for Mineral Exsploration (Badan Geologi –CGS)
Kerja sama dalam negeri mencakup:
1. Kerjasama Evaluasi Potensi dan Prospek Panas Bumi
berdasarkan Geosain, Geologi dan Geokimia (Badan
Geologi – UGM)
2. Kerjasama Penelitian dan Evaluasi Keprospekan Sumber Daya Geologi (Badan Geologi – ITB)
3. Terlaksananya 1 kegiatan Monitoring, Perencanaan,
dan Pengembangan Kerjasama Bidang Sumber Daya
Geologi.
Keluaran (output) kegiatan kerja sama bidang sumber daya
geologi Tahun 2013, yakni:
1. Tercapainya 4 kegiatan kerjasama penelitian dan Capacity Building untuk penyelidikan Panas bumi: kerjasama dengan Jepang (JICA), Perancis (BRGM) dan
Jerman (GFZ) dan UGM.
2. Tercapainya 3 kegiatan kerjasama penelitian dan penyelidikan mineral dan batubara: kerjasama dengan
Malaysia (JMG), China (CGS) dan (ITB)
3. Dan Monitoring, perencanaan dan pengembangan
kerjasama, yakni berupa penandatanganan MOU dan
Annual Report sebanyak 3 buah:
•
MOU Timor Leste pada November 2013.
•
Committee Meeting Annual JMG pada September
2013.
•
Final Report JICA pada Juli 2013.
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e. Kerjasama dengan Australia Facility for Disaster Reduction
Kerjasama bertujuan mengembangkan penilaian probabilistik bahaya gempa, menggunakan penelitian praktek terbaik dan analisis, yang menggabungkan sumber aktif dan
model gerakan tanah yang dikembangkan.

2. Kerja Sama Dalam Negeri
a. Kerja sama dengan ITB
Kerja sama bertujuan Peningkatan Kemampuan Sumber
Daya Manusia, Teknologi, Survey dan Penelitian Kebencanaan Geologi
b. Kerja sama dengan Universitas Brawijaya
Gambar 27.1 Badan Geologi bersama Japan International
Cooperation Agency (JICA) menjalin kerjasama teknis bidang
pengelolaan panas bumi.

Kerja sama bertujuan Peningkatan Kemampuan Sumber
Daya Manusia, Teknologi, Survey dan Penelitian Kebencanaan Geologi.

27.3 Kerja Sama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana geologi

c. Kerja sama dengan Universitas Sam Ratulangi

Kerjasama dalam dan luar negeri antara Pusat Vulkanologi
dan Mitigasi Bencana Geologi selama tahun 2013

1. Luar Negeri
a. Kerja sama dengan Kyoto University)
Kerjasama riset dalam bidang gunungapi antara Badan
Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi)
dengan Kyoto University – Sakurajima Volcano Research
Center, SVRC, Jepang.
b. Kerjasama dengan United States Geological Survey
Kerjasama dengan USGS dalam pengembangan peralatan
pemantauan gunungapi di Gunung Ijen, Gunung Agung,
Gunung Dieng, Gunung Raung, Gunung Merapi, dan Gunung Sinabung
c. Kerjasama dengan Earth Observatory Singapore
Kerjasama bertujuan untuk penelitian dan pengembangan
peralatan pemantauan gunungapi, khususnya di Gunung
Gede dan Gunung Salak.
d. Kerjasama dengan Institut De Recherche Pour Le Developpement, Perancis
Kerjasama bertujuan penelitian dalam bidang kebencanaan
geologi khususnya di Gunung Merapi dan gunungapi di
Maluku Utara.

Kerja sama bertujuan Peningkatan Kemampuan Sumber
Daya Manusia, Teknologi, Survey dan Penelitian Kebencanaan Geologi
d. Kerja sama dengan Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Kemenhub)
Kerja sama bertujuan memberikan Petunjuk Teknis Pela
yanan Informasi Awan Abu Vulkanik Untuk Keselamatan
Penerbangan
e. Kerja sama dengan Pusat Meterologi Penerbangan dan
Maritim (BMKG)
Kerja sama bertujuan tentang pemberian informasi gunung
api yang meletus, lokasi, waktu kejadian, tinggi semburan
abu vulkanik, dan arah awal abu vulknaik.
f. kerja sama antara Badan Geologi, Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Universitas Gadjah Mada, tentang penyelenggaraan Cities on
volcanoes 8.
Kerja sama bertujuan untuk menjalin nota kesepahamanbersama mengenai penyelenggaraan Seminar Internasional
Cities on volcanoes 8 yang akan berlangsung pada tanggal
22-26 Oktober 2014 di gedung Ghraha Sabha, Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.

Gambar 27.2 Kepala Badan Geologi disaksikan oleh Sultan
Hamengku Buwono X menandatangani Kesepakatan Bersama
antara Badan Geologi, Pemerintahan Provinsi DIY, Kabupaten
Sleman, dan Universitas Gadjah Mada tentang Kerja Sama
Penyelenggaraan Cities on Volcanoes 8, bertempat di Kepatihan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Kerja Sama dan Regulasi Badan Geologi

BAB 28 Regulasi Kegeologian
Pada tahun 2013 dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan legislasi atau penetapan peraturan perundang-undangan, dalam
hal ini setingkat Rancangan Peraturan Menteri (R. Per.Men) terkait bidang geologi. Status hasil kegiatan tersebut adalah;.
Tabel 28.1 Program Regulasi bidang geologi tahun 2013
NO

JUDUL

1

R. Per. Men. ESDM tentang Pengelolaan Data Sumber Daya Geologi Nasional

Unit Teknis

2

R.Per.Men. ESDM tentang Pedoman Geologi untuk penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang

Unit Teknis

3

R.Per.Men. ESDM tentang Pedoman Pemetaan Geologi Teknik

Unit Teknis

4

R.Per.Men. ESDM tentang Pedoman Instalasi Sumur Bor Air Tanah

Unit Teknis

5

R.Per.Men. ESDM tentang Sertifikasi Juru Bor Air Tanah

6

R. Permen ESDM tentang Pedoman Arahan Pemanfaatan Ruang dan Penyelidikan
Geologi Teknik pada Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Biro Hukum dan Humas

R. Permen ESDM tentang Perizinan dan Rekomendasi Teknis Air Tanah

Biro Hukum dan Humas

8

R. Permen ESDM tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan

Biro Hukum dan Humas

9

R. Per. Men. ESDM tentang Tata Cara Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

Biro Hukum dan Humas

10

R. Per. Men. ESDM Penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah di Luar Cekungan Air
Tanah

Biro Hukum dan Humas

11

R. Per. Men. ESDM tentang Inventarisasi Air Tanah

Biro Hukum dan Humas

7

Tahun 2013 ada 7 judul rancangan Peraturan Menteri ESDM
yang masuk dalam Program Legislasi dan Regulasi Sektor
ESDM. Sebanyak 5 judul sedang diproses di Biro Hukum
dan Humas dan 1 judul masih di unit teknis.
Sementara itu, tata kerja BPPTKG (Balai Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi), Museum Geologi, dan BKAT (Balai Konservasi Air Tanah), dan
BPGMBG (Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah) diatur terpisah. BPPTKG diatur oleh
Permen ESDM No. 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Kebencanaan Geologi; tata kerja Museum Geologi ditetapkan berdasarkan Permen ESDM No. 12 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi; tata kerja BKAT
diatur oleh Permen ESDM No. 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah; sedangkan tata kerja BPGMBGT diatur melalui Permen ESDM No.
24 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah.
Berdasarkan Permen-permen di atas, secara struktur organisasi BPPTKG dan BPGMBGT berada langsung di bawah unit
eselon 2 PVMBG; organisasi BKAT beradadi bawah unit eselon 2 PSDATGL; organisasi Museum Geologi secara struktur berada di bawah langsung unit eselon 1 Badan Geologi.
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Biro Hukum dan Humas

Regulasi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi
Lingkungan
Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Kinerja
(NSPK)
Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Kriteria telah
diselesaikan berupa draft. Regulasi ini untuk acuan rekomendasi pengelolaan rencana tata ruang dan infrastruktur
serta pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan air tanah.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Norma Standar
Pedoman dan Kriteria
kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
1. Penyusunan Draft Pedoman Geologi untuk Penyusun
an Rencana Detail Tata Ruang.
2. Penyusunan Draft Pedoman Pemetaan Geologi Teknik.
3. Penyusunan Rancangan Pedoman Pengendalian Penggunaan Air Tanah.
4. Penyusunan Rancangan Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah.
5. Penyusunan Draft Revisi Peraturan Pemerintah Nomor
43 tahun 2008 tentang Air Tanah.

Katalog Kegiatan

Katalog Kegiatan

Katalog Kegiatan
Kegiatan Museum Geologi
No
1

Kegiatan
Penelitian Dasar

Judul & lokasi
1. Survei Keragaman Geologi (Geodiversity) Wilayah Blora, Kabupaten
Blora, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pendataan Lokasi Temuan Hominid Di Daerah Sangiran Sragen, Jawa
Tengah
3. Penelitian Vertebrata Formasi Kaliglagah Bumiayu, Jawa Tengah
4. Pendataan Lokasi Temuan Hominid Di Daerah Sambungmacan
Sragen, Jawa Tengah
5. Penelitian Vertebrata Daerah Salem Kabupaten Brebes Jawa Tengah
6. Pendataan Lokasi Temuan Fosil Vertebrata Di Daerah Gresik Dan
Sekitarnya Propinsi Jawa Timur
7. Penelitian Biostratigrafi Berdasarkan Fosil Moluska
8. Kegiatan Pembuatan Parit Uji Vertebrata Pada Formasi Citalang Di
Daerah Darmawangi, Sumedang, Jawa Barat
9. Penelitian Batuan Volkanik Bawah Laut Di Tasikmalaya Selatan

2

Layanan Informasi Geologi

1.

Layanan Publik Permuseuman

2.

Penyuluhan dan Ekskursi di Banda Aceh

3.

Penyuluhan dan Ekskursi Palu

4.

Penyuluhan dan Ekskursi Flores

5.

Pameran di Mal Paris Van Java, Bandung

6.

Pameran Pusat Sumber Daya Geologi

7.

Pameran Aceh

8.

Pameran Geofest dan Steamfest

9.

Pameran Palu, Sulawesi Tengah

10. Pameran Yogyakarta (Geo Expo)
11. Ekskursi Tangkubanparahu
12. Public Lecture di Bandung

3

4
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Pengelolaan Data dan
Informasi

Pengembangan Peragaan
Museum
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1.

Preparasi Fosil Gajah Blora Elephas hysudrindicus

2.

Penataan dan pendataan koleksi fosil vertebrata

3.

Penataan dan pendataan koleksi fosil moluska

4.

Penataan dan pendataan koleksi batuan

5.

Penyusunan Album Museum Geologi (Ihr)

6.

Kegiatan Pendataan Ulang Koleksi Artefak

7.

Penyusunan Skenario Ruang Peragaan ”Geologi Indonesia”.

8.

Dosier Usulan Geopark Gunung Rinjani – Lombok

9.

Dosier Usulan Geopark Gunung Sewu

Pengembangan Peragaan Ruang Geologi Indonesia

Kegiatan Sekretariat Badan Geologi
No
1.

Kegiatan
Perencanaan, laporan dan
pengembangan informasi

Judul & lokasi
1.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis

2.

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RKAKL

3.

Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja

4.

Penyiapan Bahan RKP dan RAPBN

5.

Koordinasi dan Monitoring Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

6.

Lokakarya/Workshop/Rapat Kerja Bidang Geologi

7.

Pengembangan Kerjasama CCOP

8.

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Geologi

9.

Penyiapan Bahan Kebijakan dan Tanggapan Bidang Geologi

10. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Geologi
11. Penyusunan Laporan Tahunan
12. Koordinasi dan Sinkronisasi Publikasi Kebumian
13. Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi
14. Workshop/Lokakarya Publikasi/Jurnal Kebumian
15. Pengelolaan Database Makalah Kebumian
16. Penerbitan Jurnal Geologi Indonesia
17. Penerbitan Jurnal Lingkungan Dan Bencana Geologi
18. Penerbitan Majalah Geologi Populer
19. Penerbitan Publikasi Khusus Badan Geologi
20. Penerbitan Buku Geologi Populer
21. Penerbitan Album Seri Geologi
22. Inventarisasi dan Dokumentasi Informasi Kegeologian
23. Pengembangan E-Government Badan Geologi
24. Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
25. Pengelolaan Kios Informasi
26. Pengelolaan Website Badan Geologi
27. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Perpustakaan
28. Koordinasi PPID
29. Pameran dan Promosi Geologi
30. Koordinasi dan Pengembangan Keanekaragaman Geologi
2

Pengelolaan Keuangan

1.

Implementasi Aplikasi Sistem Perbendaharaan

2.

Implementasi dan Verifikasi Penguji Tagihan

3.

Sosialisasi Peraturan Bidang Keuangan

4.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Anggaran

5.

Implementasi Sistem Pengelolaan Gaji

6.

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMN

7.
8.

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara
Koordinasi Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan

9.

Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Negara

10. Rekonsiliasi Anggaran Badan Geologi
11. Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Badan Geologi
12. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Geologi
13. Evaluasi Bidang Keuangan
14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan PNBP
15. Dukungan Administrasi dan Pengelolaan KPA
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Katalog Kegiatan

No
3

Kegiatan
Kepegawaian dan
Pengembangan SDM

Judul & lokasi
1.

Penataan Arsip Pegawai Badan Geologi

2.

Pengelolaan Database Kepegawaian

3.

Pembahasan Kenaikan Pangkat Terpadu

4.

Koordinasi dan Pembahasan Formasi Pegawai

5.

Koordinasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

6.

Pelantikan, Pengambilan Sumpah Jabatan, Pengambilan Sumpah PNS, dan

7.

Penyematan Tanda Kehormatan
Penilaian Inisiatif Anti Korupsi

8.

Koordinasi Penegakan Disiplin Pegawai

9.

Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian

10. Monitoring dan Evaluasi TBDN dan TBLN
11. Koordinasi Bilateral Bidang Kepegawaian
12. Penyusunan SOP Bidang Kepegawaian
13. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
14. Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
15. Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional
16. Penilaian Jabatan Fungsional Peneliti
17. Penilaian Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
18. Penilaian Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api
19. Evaluasi Bidang Kepegawaian
20. Penyusunan Peraturan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
21. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Struktural
22. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Pejabat Fungsional
23. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen
24. Peningkatan Kompetensi SDM IPTEK
25. Pengurusan Dokumen Perjalanan Luar Negeri
26. Rekonsiliasi Sistem Absensi Pegawai
4
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Penatausahaan Umum
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
21.

Penyusunan Regulasi Dan Legislasi Bidang Geologi
Jaringan Dokinfo Hukum Dan Kehumasan
Evaluasi Peraturan Perundangan Dan Bantuan Hukum
Pengelolaan Keprotokolan
Berita Geologi
Sosialisasi/Promosi Media
Peliputan Dan Dokumentasi Kegiatan Badan Geologi
Sosialisasi/Diseminasi Peraturan Bidang ESDM
Koordinasi Dan Monitoring Manajemen Mutu Dan HAKI
Pembinaan Dan Monitoring Pengelolaan Arsip Strategis
Informasi Akuisisi Arsip Elektronik
Evaluasi Pengelolaan Arsip Dinamis
Koordinasi Dan Pembahasan Peraturan Kearsipan
Identifikasi Arsip
Koordinasi Dan Pelaporan Arsip
Digitalisasi Arsip Badan Geologi
Analisis, Evaluasi Dan Inventarisasi Kebutuhan Barang
Koordinasi Dan Pembinaan Pengelolaan Perlengkapan
Koodinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Kerumahtanggan
Monitoring Dan Evaluasi Kerumahtanggaan Dan Perlengkapan
Koordinasi Penghematan Energi
Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Kegiatan Pusat Sumber Daya Geologi

No.
1

Kegiatan
Bagian Tata
Usaha

Judul & Lokasi
1.

Pembinaan, dan Penilaian Jabatan Fungsional Peneliti

2.

Pembinaan, dan Penilaian Jabatan Fungsional Perekayasa

3.

Pembinaan, dan Penilaian Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

4.

Pembinaan, dan Penilaian Jabatan Fungsional Teknisi, Litkayasa, dan Fungsional Lain

5.

Forum Kehumasan

6.

Sosialisasi Jabatan Fungsional

7.

Pemutakhiran Data dan Informasi Kepegawaian

8.

Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

9.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Inisiatif Anti Korupsi

10. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
11. Sosialisasi Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
12. Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kerja Dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
13. Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14. Pemeriksaan Berkala Peralatan dan Petugas Radiasi Sinar X dan Logging
15. Penyempurnaan Prosedur Kerja
16. Pengelolaan Arsip Persuratan Dinas
17. Pengelolaan Dokumentasi Tata Naskah Pegawai
18. Pendidikan dan Pelatihan Struktural
19. Pendidikan dan Pelatihan Teknis
20. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
21. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
22. Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah
23. SOP Keuangan
24. Penyusunan/Pengelolaan/Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
25. Pembuatan Aplikasi SPP Dan SPD
26. Penyusunan dan Evaluasi Data Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
27. Evaluasi Penyerapan Anggaran
28. Penyusunan/Pengelolaan/Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik/Kekayaan Negara
29. Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara
30. Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi
31. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4
32. Pengadaan Kendaraan Khusus Logging
33. Rehabilitasi Gedung Laboratorium
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Katalog Kegiatan

No.
2

Kegiatan
Bidang
Program dan
Kerjasama

Judul & Lokasi
1.

Penyusunan Perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019

2.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2014

3.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

4.

Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi

5.

Penyusunan Laporan Tahunan Pusat Sumber Daya Geologi

6.

Sinkronisasi dan Koordinasi Program Kegiatan Sumber Daya Geologi

7.

Monitoring Kegiatan Sumber Daya Geologi

8.

Evaluasi Capaian Kinerja Renja RKAKL

9.

Evaluasi SNI dan Penyusunan RSNI Klasifikasi dan Pelaporan Panas Bumi

10. Revisi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013
11. Capacity Building for Enhance the Geothermal Exploration Technologies in Indonesia (JICA)
12. Joint Research on Volcanic Hosted Geothermal System In Indonesia (GFZ Jerman)
13. Kerjasama Evaluasi Potensi dan Prospek Panas Bumi Berdasarkan Aspek Geologi dan Geokimia
(UGM)
14. Joint Inventory of Mineral And Coal Potency in The Border Areas of Indonesia (JMG Malaysia)
15. Joint Study And The Development For Mineral Exploration (CGS Cina)
16. Kerjasama Evaluasi Keprospekan Panas Bumi berdasarkan aspek Geofisika (UI)
17. Koordinasi dan Perencanaan Kegiatan Kerjasama
18. Kerjasama Penelitian dan Evaluasi Keprospekan SDG (ITB)
19. Joint Study on non volcanic Geothermal System In Indonesia (BRGM Perancis)
20. Bimbingan Teknis Inventarisasi dan Eksplorasi Sumber Daya Panas Bumi Wilayah Pulau
Sulawesi
21. Bimbingan Teknis dan Eksplorasi Sumber Daya Mineral di Kepulauan Riau
22. Bimbingan Teknis Penyelidikan Sumber Daya Geologi di Kalimantan Timur
23. Bimbingan Teknis Penyelidikan Sumber Daya Geologi di Provinsi Papua
24. Penyusunan Materi Bimtek Penyelidikan Sumber Daya Energi Fosil
25. Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Jasa Teknik
26. Penyusunan SOP Pelayanan Jasa Teknik
27. Pemrosesan dan Evaluasi Data Geokimia Pulau Sulawesi, Flores dan Timor Barat
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No.
3

Kegiatan
Bidang
Informasi

Judul & Lokasi
Evaluasi Teknis dan Digitalisasi Data Dokumen Laporan KK, PKP2B, Izin Usaha Pertambangan
(IUP)
2. Pengelolaan Data Fisik Lapangan
3. Sinkronisasi dan Koordinasi Pengelolaan Data Sistem Informasi
4. Pengelolaan LAN Pusat Sumber Daya Geologi
5. Pengembangan WEBGIS Database Sumber Daya Geologi
6. Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Pusat Sumber Daya Geologi
7. Penyempurnaan Database dan Sistem Informasi Mineral ASEAN
8. Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi Pulau Sumatera
9. Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi Pulau Kalimantan
10. Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
11. Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi Pulau Sulawesi
12. Pengembangan SIGNAS Sumber Daya Geologi Pulau Maluku, dan Papua
13. Pengadaan Rak Core Batubara
14. Pengadaan Antivirus
15. Penyusunan Buletin Sumber Daya Geologi
16. Penerbitan Publikasi Khusus Bidang Sumber Daya Geologi
17. Pemaparan Hasil Kegiatan Pusat Sumber Daya Geologi
18. Penyelenggaraan Pameran dan Visualisasi
19. Workshop on ASEAN Mineral Database and Information System
20. Workshop on ASEAN Coal Database
21. Seminar Panas Bumi
22. Roadshow Panas Bumi
23. Focus Group Discussion Sumber Daya Geologi
24. Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah Kebumian
25. Workshop Open Source GIS
26. Penyiapan Data dan Informasi Sumber Daya Geologi untuk usulan WKP
27. Penyiapan Data dan Informasi Sumber Daya Geologi untuk Pengusulan WK CBM
28. Penyiapan Data dan Informasi Sumber Daya Geologi untuk Pengusulan WP Mineral dan
Batubara
29.   Penyiapan Data dan Informasi Sumber Daya Geologi untuk Pengusulan WPR di Pulau
Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
30. Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Penentuan Wilayah Prospek Mineral di Pulau
Jawa Bagian Tengah
31. Kajian Sumber Daya Geologi Penunjang Ekonomi Kreatif
32. Pemutakhiran Atlas Peta Potensi Sumber Daya Geologi seluruh Kabupaten di Indonesia
33. Pemutakhiran Metadata Sumber Daya Geologi Indonesia
34. Pemutakhiran Data dan Neraca Sumber Daya Mineral
35. Pemutakhiran Data dan Neraca Energi
36. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Geologi
37. Penyelenggaraan Pameran dan Visualisasi
1.
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Katalog Kegiatan

No.

Kegiatan

4

Bidang sarana
Teknik

Judul & Lokasi
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.

5

Kelompok
Penyelidikan
Energi Fosil

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Penyusunan SOP Preparasi Conto Petrografi
Penyusunan SOP Analisis CO2 dalam udara tanah dan SiO2, NH4, SO4, As dalam air panas bumi
Penyusunan SOP Analisis Kimia Laterit Nikel
Penyusunan Atlas Petrografi Batubara Cekungan Kutai
Pembuatan SOP Penggunan Lumpur
Akreditasi Laboratorium
Pengadaan Bahan Analisa Laboratorium
Analisis Kimia dan Fisika Mineral
Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium
Perbaikan Peralatan Fungsional
Bimbingan Praktik Kerja Industri
Pengeboran Landaian Suhu Daerah Panas Bumi Bukit Kili – G. Talang, Provinsi Sumatera Barat
Pengeboran Landaian Suhu Daerah Panas Bumi Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Prov Sulawesi
Selatan
Pengeboran Landaian Suhu Daerah Panas Bumi Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi
Sulawesi Tenggara
Pengeboran Potensi CBM Daerah Sumai Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Pemboran Potensi CBM Daerah Muara Kilis Kabupaten Muara Tebo, Provinsi Jambi
Pengeboran CBM Di Daerah Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Pengadaan Peralatan Pemboran CBM/Batubara
Pengadaan Alat Laboratorium
Penelitian untuk pengujian alat adsorption isotherm dengan conto batubara
Penelitian untuk pengujian alat Isotop Ratio Mass Spectrometry dengan conto gas dari batubara
Rancang Bangun Sarana Teknik Perakitan BOP
Rancang Bangun Mobil Logging
Rancang Bangun BOP Plus
Rancang Bangun Sarana Teknik Perakitan Mobil Logging

Penyelidikan Batubara Daerah Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Penyelidikan Batubara Daerah Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
Penyelidikan Batubara Daerah Mantangau, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Penyelidikan Batubara Daerah Sungai Sai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Penyelidikan Batubara Daerah Danau Nisa, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua
Penyelidikan Batubara Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Penyelidikan Batubara Daerah Suruk Mandai Kriyau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan
Barat
Penyelidikan Batubara Daerah Mimika Potaway, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
Penyelidikan Bersistem Batubara Daerah Paninjau, Kabupaten Batang hari, Provinsi Jambi
Penyelidikan Bersistem Batubara Daerah Lubuk Jering, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
Penelitian dan Evaluasi CBM daerah Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Penelitian dan Evaluasi CBM daerah Muara Kilis, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Penelitian dan Evaluasi CBM Daerah Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan
Timur
Penyelidikan Bitumen Padat daerah Tanjung Medan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera
Utara
Penyelidikan Bitumen Padat daerah Langkowala, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi
Tenggara
Penyelidikan Bitumen Padat daerah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
Penyelidikan Bitumen Padat daerah Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi
Tengah
Kajian Tambang Dalam Batubara Provinsi Jambi
Kajian Batubara Kalori rendah Untuk Nilai Tambah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
Kajian Batubara Kalori rendah Untuk Nilai Tambah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Kajian Potensi Batubara Kokas di Kalimantan Barat
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No.

Kegiatan

Judul & Lokasi

6

Kelompok
Penyelidikan
Panas Bumi

1.     Survei Pendahuluan Panas Bumi Kab. Aceh Tamiang dan Kab. Aceh Timur Provinsi NAD
2. Survei Pendahuluan Panas Bumi Kab. Minahasa Utara dan Kota Bittung, Prov. Sulawesi Utara
3. Survei Pendahuluan Panas Bumi Kab. Manggarai Timur, Provinsi NTT
4. Survei Pendahuluan Daerah Panas Bumi, Kabupaten Kupang, NTT
5. Survey Aliran Panas Daerah Panas Bumi di Banda Baru, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi
Maluku		
6. Survey Aliran Panas Daerah Panas Bumi Kabupaten Kadidia, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi
Tengah
7. Survey Aliran Panas Daerah Panas Bumi di Cubadak, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera
Barat
8. Survey Aliran Panas Daerah Panas Bumi Sumani, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera
Barat
9. Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika Daerah Panas Bumi Lokop, Kabupaten Aceh
Timur, Provinsi NAD
10. Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika Daerah Panas Bumi Talago Biru, Kabupaten
Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat		
11. Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika Daerah Panas Bumi Sulili Utara, Kapupaten
Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
12. Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika Daerah Panas Bumi Sulili, Kabupaten Pinrang,
Provinsi Sulawesi Selatan
13. Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika Daerah Panas Bumi Torire / Napu Barat,
Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah
14. Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika Daerah Panas Bumi Duasudara, Kota Bittung
Provinsi Sulawesi Utara
15. Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika Daerah Panas Bumi Wai Umpu, Provinsi
Lampung
16. Survei Terpadu Geologi, Geokimia dan Geofisika Daerah Panas Bumi Ampallas, Kabupaten
Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat
17. Survei Landaian Suhu Daerah Panas Bumi Bittuang, Kab.Tana Toraja, Sulawesi Selatan
18. Survei Landaian Suhu Daerah Panas Bumi Bukit Kili-G. Talang, Provinsi Sumatera Barat
19. Survei Landaian Suhu Daerah Panas Bumi Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi
Tenggara
20. Monitoring Sumur Eksplorasi Mataloko, Prov. NTT
21. Kajian Survei Kehilangan Panas

7

Kelompok
Penyelidikan
Bawah
Permukaan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Survey Gaya berat dan TDEM Gunung Kembar, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten
Gayoluwes, Provinsi NAD
Survey Gayaberat dan TDEM Tanjung Sakti, Kabupaten Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan
Survey Gayaberat dan TDEM Daerah Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Survei Gayaberat dan TDEM Daerah Panas Bumi Sulili, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi
Selatan
Survei Gayaberat dan TDEM Daerah Panas Bumi Torire / Napu Barat, Kabupaten Poso, Provinsi
Sulawesi Tengah
Survei Gayaberat dan TDEM Daerah Panas Bumi Dua Saudara, Kabupaten Minahasa, Provinsi
Sulawesi Utara
Survei Gayaberat dan TDEM Daerah Panas Bumi Wai Umpu, Provinsi Lampung
Survei Magnetotelurik dan TDEM Daerah Panas Bumi Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi
Bali
Survey Magnetotelurik dan AMT Daerah Panas Bumi Simisioh, Kabasaman Pasaman, Provinsi
Sumatera Barat
Survey Magnetotelurik dan AMT Daerah Panas Bumi Wai Umpu, Provinsi Lampung
Survey Magnetotelurik dan TDEM Daerah Panas Bumi G.Talang-Bukit Kili, Kabupaten Solok,
Provinsi Sumatera Barat
Survey Magnetotelurik dan AMT Daerah Panas Bumi di Sumani, Kabupaten Solok, Provinsi
Sumatera Barat
Survey Magnetotelurik dan TDEM Daerah Panas Bumi di Banda Baru, Kabupaten Maluku
Tengah, Provinsi Maluku
Survey Polarisasi Terimbas (IP) Logam daerah Sambirejo Gunung Kidul Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
Survey Polarisasi Terimbas (IP) Logam Daerah Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parit
Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
Survey Dan Penelitian Seismik Batubara Bayat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan
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Katalog Kegiatan

No.
8

Kegiatan
Kelompok
Penyelidikan
Mineral

Judul & Lokasi
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.

9

Kelompok
Penyelidikan
Konservasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

180

Pedoman Teknis Eksplorasi Endapan Laterit
Kajian Potensi Litium Di Indonesia
Kajian Timah Primer di Pulau Belitung Provinsi Bangka Belitung
Kajian Mineralisasi Logam di Pulau Buru Provinsi Maluku
Kajian Endapan Pasirkuarsa di Kalimantan Timur
Penyelidikan Umum Mineral Logam, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
Inventarisasi Mineral di Kabupaten Natuna, Povinsi Kepulauan Riau
Inventarisasi Mineral Logam di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat
Inventarisasi Mineral Logam di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
Prospeksi Mineral Logam di Daerah Ransiki, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat
Prospeksi Mineral Logam di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT
Prospeksi Mineral Logam di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau
Prospeksi Mineral Logam di daerah perbatasan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan
Barat
Eksplorasi Umum Mineral Logam Dasar di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku
Utara
Eksplorasi Umum Mineral Logam Bauksit Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau, Provinsi
Kalimantan Barat
Eksplorasi Umum Mineral Logam Mangan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY
Eksplorasi Umum Logam Mulia Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB
Survey Geokimia Lanjutan Mineral Logam di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi
Perencanaan dan Monitoring Kegiatan Penyelidikan Mineral
Inventarisasi Mineral Non Logam di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene,
Provinsi Sulawesi Barat
Inventarisasi Mineral Non Logam di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera
Barat, Provinsi Maluku Utara
Prospeksi Endapan Zircon di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
Eksplorasi Umum Endapan Zeolit di Kabupaten Ende, Provinsi NTT
Eksplorasi Umum Endapan Felspar di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi
Kajian Permodelan Mineralisasi Lagam Zn-Pb Tipe Sedex
Kajian Permodelan Data Geokimia Logam Pulau Jawa
Kajian Potensi Endapan Pasir Kuarsa di Kalimantan Timur
Kajian Bahan Bangunan Untuk Bahan Baku Pembuatan Jembatan Selat Sunda, Banten dan
Lampung

Penelitian Mineral Lain dan Mineral Ikutan di Wilayah Pertambangan Kabupaten Barito Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah
Pengeboran untuk Penyelidikan Mineral Ikutan dan Unsur Tanah Jarang Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengeboran Untuk Penyelidikan Mineral Ikutan dan Unsur Tanah Jarang Daerah Capkala,
Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat
Penelitian Optimalisasi Potensi Bahan Galian di Wilayah Bekas Tambang/Tailing Kabupaten
Paser, Provinsi Kalimantan Timur
Penelitian Optimalisasi Potensi Bahan Galian di Wilayah Bekas Tambang/Tailing, Kabupaten
Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
Penelitian Mineral Ikutan dan Unsur Tanah Jarang Daerah Bekas Tambang di Pulau Bintan,
Kepulauan Riau
Penelitian Mineral Ikutan dan Sebaran Merkuri di Daerah Pertambangan Rakyat/PETI Mandor,
Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat
Kajian Sebaran Merkuri dan Logam Berat di Wilayah Pertambangan Rakyat
Kajian Potensi Timah Primer di Pulau Singkep Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau
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Kegiatan Pusat Survei Geologi
No.

Kegiatan

Judul & Lokasi

1.

Kelompok Kerja Pemetaan Geologi

1.
2.
3.
4.
5.

2.

Kelompok Kerja Pemetaan Geofisika

1. Persiapan Airborne
2. Interpretasi Airborne
3. Data Magnetic dan Radiometric

3.

Kelompok Kerja Pemetaan Geokimia

1.
2.
3.
4.
5.

Jawa Timur Bagian Timur dan Selatan
Kalimantan Selatan Bagian Utara
Kalimantan Timur Bagian Selatan
Survei Pendahuluan dan Checking Lapangan
Analisis Geokimia

4.

Kelompok Kerja Patahan Aktif

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deformasi dan Georadar Patahan Aktif Sumatra
Geolistrik Patahan Aktif Sumatra
Mikrozonasu Liwa dan Kotaagung
Seismotektonik Patahan Aktif Sumatra
Struktur Geologi Patahan Aktif Sumatra
Pengolahan Data Atlas Patahan Aktif Segmen Semangko
Pengolahan Data Atlas Patahan Aktif Palu-Koro

5.

Kelompok Kerja Survei Dinamika Cekungan

1.
•

3.
•
4.
•

Hasil Survei Dinamika Cekungan Biak-Yapen
Stratigrafi, Sedimentologi, Struktur Geologi, Gaya Berat,
Magnetotelurik, Analis Geofisika, Kompilasi Geologi Geofisika
Hasil Survei Dinamika Cekungan Teluk Kau-Halmahera
Stratigrafi, Sedimentologi, Struktur Geologi, Gaya Berat,
Magnetotelurik, Analis Geofisika, Kompilasi Geologi Geofisika
Hasil Survei Dinamika Cekungan Karama
Data Cekungan Karama, QC Cekungan Karama
Hasil Survei Dinamika Cekungan Seram
Data Cekungan Karama, QC Cekungan Karama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Survei Geologi Kuarter
Pemetaan Geomorfologi
Pemetaan Geologi Kuarter
Perubahan Iklim (Siklus Milankovich)
Analisa Geologi Kuarter
Analisa Geomorfologi
Analisa Perubahan Iklim
Buku Dinamika Kuarter daerah Semarang – Cirebon
Buku Dinamika Kuarter daerah Gunung Muria

2.
•

6.

Kelompok Kerja Pemetaan Geologi Kuarter

Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan
Interpretasi Geologi dan Pengecekan Lapangan
Survei Geologi Hasil Interpretasi
Integrasi Data dan Penyusunan Peta Pendahuluan
Penyusunan Basis Data
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Katalog Kegiatan

No.

182

Kegiatan

Judul & Lokasi

7.

Kelompok Kerja Pengembangan Konsep
Geosains

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

8.

Kelompok Kerja Metallogeni

Metallogeni

9.

Kelompok Kerja Atlas Cekungan

1.
2.
3.
4.

Atlas Cekungan Sedimen Timor
Atlas Cekungan Sedimen Taliabu
Atlas Cekungan Sedimen Aru/Tanimbar
Konsep Cekungan dari Sisi Tektonik

10.

Kelompok Kerja Survei Seismik

1.
2.
3.

Papua
Data Seismik
QC Seismik

11.

Kelompok Kerja Assesment Geosains Migas

1.
2.
3.
4.
5.

Assesment Migas Akimeugah
Assesment Migas Arafura
Assesment Migas Cekungan Bone
Shale Gas Sumatra Tengah
Integrasi Data Cekungan
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Buku Sulawesi 2013
Buku Terapan GGP
Buku Magmatisme
Cross Border 2013
Rare Earth Element
Flores 2013

Kegiatan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
No

Kegiatan

Judul dan Lokasi

1.

Kepegawaian

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2.

Rumah Tangga

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

3.

Metode dan
Teknologi

1.

Aplikasi pengembangan teknologi monitoring untuk pemenuhan standar
minimal pemantauan gunung api. Kegiatan termasuk survei lokasi dan instalasi (instalasi lapangan dan sistem penerima dan instalasi sistem power/
kelistrikan) Jawa Timur: GunungLamongan, Jawa Tengah: Dataran Tinggi
Dieng.

2.

Aplikasi pengembangan teknologi monitoring gunung api. Nusa Tenggara
Barat: Gunung Rinjani (seismik digital), Jawa Timur: Gunung Raung (deformasi)

3.

Reinstalasi/perawatan/kalibrasi/optimalisasi stasiun pemantauan terpa
sang. Kelut (suhu dan deformasi), Tangkuban Parahu (suhu), Merapi (lahar,
deformasi, visual), Dieng (gas dan seismik), Karanganyar (gerakan tanah).
Bromo (visual, deformasi, seismik). Soputan (deformasi), Batur (deformasi),
Lokon dan Mahawu (suhu), Galunggung (suhu kawah), Slamet (seismik).

4.

Pengembangan perekayasaan instrumentasi. BPPTK Yogyakarta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Optimalisasi jaringan monitoring.
Kajian/Survei Geokimia
Kajian/Survei Seismik
Kajian/survei/ Deformasi
Survei geofisika
Kajian/survei lahar
Kajian/survey geologi Gunung Merapi
Kajian/survei geologi Gunung Merbabu
Instalasi seismik Gunung Merbabu
Updating parameter peta resiko
Opt. Jaringan Data Monitoring
Survei Deformasi dan Geofisika Gunung Sundoro.

4.

Seksi Gunung
Merapi

Melakukan kegiatan rekonsiliasi dengan KPPN Yogyakarta
Melakukan rekonsiliasi Triwulan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta
Melakukan Rekonsiliasi SAKPA dengan UAPPA – E I
Menyusun Laporan keuangan Semester I dan tahunan
Melakukan entry data realisasi anggaran
Menyusun Laporan bulanan penyerapan DIPA
Menyusun laporan bulanan realisasi penerimaan (pajak dan bukan pajak)
Menata usahakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Keuangan
Membuat dan mendistribusikan gaji, uang makan, lembur pegawai dan TPPKP
Melakukan Pengujian SPP beserta kelengkapannya
Menerbitkan SPM
Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Melakukan pengelolaan kerumah tanggaan kantor
Melakukan rekonsiliasi Internal dengan SAKPA
Menyusun laporan Simak BMN semester I dan tahunan
Check opname fisik barang Persediaan
Menyusun Laporan Barang Persediaan
Melakukan Rekonsiliasi semester I dan II dengan UAPPB-W/KPKNL/Kanwil
DJKN
7. Pengecekan kondisi BMN DBR/DBR
8. Kodefikasi BMN
9. Penggantian kodefikasi baru BMN dengan Aplikasi BMN Migrasi
10. Perencanaan dan Penyusunan Penghapusan BMN
11. Melayani Peminjaman BMN
12. Melakukan Pendistribusian barang persediaan
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Katalog Kegiatan

No
1.

Kegiatan
Kegiatan lapangan

Judul dan Lokasi
1.

Penyelidikan Geokimia di G. Kelud di Jawa Timur (2 Frekuensi)

2.

Penyelidikan Geokimia di G. Ungaran, Jawa Tengah

3.

Penyelidikan Geokimia di G. Guntur, di Jawa barat (2 frekuensi)

4.

Penyelidikan Geokimia di Agung, Bali (2 frekuensi)

5.

Penyelidikan Geokimia G. Wilis, Jawa Timur

6.

Penyelidikan Geokimia G. Ambang , Sulawesi Utara

7.

Penyelidikan Geokimia G. Muria, Jawa Tengah

8.

Penyelidikan Geokimia G. Ciremai , Jawa Barat ( 1 frekwensi)

9.

Penyelidikan Geokimia G. Sinabung, Sumatera Utara (2 frekwensi)

10. Penyelidikan Geokimia G. Ebolobo, NTT (2 frekwensi)

Kegiatan Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan
No

Kegiatan

Judul & lokasi

Geologi Lingkungan

184

1.

Penyelidikan Geologi
Perkotaan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kota Nunukan, Kalimantan Timur
Kota Bima, Nusa Tenggara Barat
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Kota Binjai, Sumatera Utara
Kota Banjar, Jawa Barat
Kota Bangko, Jambi
Kota Singaraja, Bali
Kota Limapuluh Koto, Sumatera Barat
Kota Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kota Cilegon, Banten

2.

Penyelidikan Geologi
Lingkungan Regional

1.
2.

Kabupaten Cianjur Selatan, Jawa Barat
Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung

3.

Penyelidikan Geologi
Lingkungan Kawasan
Pertambangan

1.
2.
3.
4.

Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat
Kabupaten Sukabumi Selatan, Jawa Barat
Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

4.

Penyelidikan Geologi
Lingkungan Konservasi
Kawasan Lindung Geologi

1.
2.
3.
4.

Ciletuh, Jawa Barat
Bantimala Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan
Pulau Belitung, Bangka Belitung
Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

5.

Penyelidikan Geologi
Lingkungan Kawasan Karst

1.

Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan

6.

Penyelidikan Geologi
Lingkungan Kawasan
Resapan

1.
2.

Puncak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur
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No

Kegiatan

Judul dan Lokasi

7.

Inventarisasi Keragaman
Geologi

1.
2.
3.
4.

Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
Kabupaten Lebak, Banten
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

8.

Inventarisasi geologi untuk
kesehatan masyarakat

1.
2.
3.
4.
5.

Sekitar Kawah Gunung Ijen di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur
Pengaruh Kegiatan Tambang Emas di Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa
Barat
Sekitar Gunung Patuha, Jawa Barat
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
Kawasan Dieng, Jawa Tengah

9.

Penyelidikan Geologi
Lingkungan Untuk Lokasi
TPA Sampah

1.
2.

Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
Kota Medan, Sumatera Utara

10.

Monitoring Geologi
Lingkungan

1.
2.

Monitoring Lumpur Sidoarjo, Jawa Timur
Evaluasi Kawasan Karst Gunung Kidul, DI Yogyakarta

Geologi Teknik
1.

Penyelidikan Geologi
Teknik Kasus-kasus Bahaya
Geologi dan Isu Strategis
Nasional

1.
2.
3.
4.
5.

Tanah Lunak Caruban, Jawa Timur
Liquifaksi Banyuwangi, Jawa Timur
Bawah Permukaan Semarang, Jawa Tengah
Tanah Lunak Tembilahan, Riau
Liquifaksi Flores, Nusa Tenggara Timur

2.

Penyelidikan Geologi
Teknik untuk Menunjang
Infrastruktur

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jalur Jalan Pasaman - Tiku, Sumatera Barat
Jalur Lintas Selatan Jawa Daerah Banyumas, Jawa Tengah
Kawasan Pertambangan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Jalan Jalur Lintas Tengah Kalimantan Bagian Tengah
Jalan Jalur Lintas Selatan Kalimantan Bagian Tengah
Jalan Jalur Lintas Utara Kalimantan Bagian Barat
Jalan Jalur Lintas Selatan Kalimantan Bagian Barat

3.

Penyelidikan Hydropower

1.
2.
3.
4.
5.

Nias Selatan, Sumatera Utara
Solok Selatan, Sumatera Barat
Nunukan, Kalimantan Timur
Sumba, Nusa Tenggara Timur
Enrekang, Sulawesi Selatan

4.

Pemetaan Geologi Teknik
Perkotaan pada Kawasan
Perbatasan, Pusat Kegiatan
Wilayah dan Nasional serta
Pulau Terluar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kota Muaro Bungo, Jambi
Kota Sibolga, Sumatera Utara
Kota Atambua, Nusa Tenggara Timur
Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan
Kota Mamuju, Sulawesi Barat
Kota Manokwari, Irian Jaya Barat
Pulau Tidore, Maluku Utara
Pulau Seram bagian Barat, Maluku
Pulau Biak, Papua

5.

Pemetaan Geologi Teknik
Bersistem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lembar Baturaja (Banding Agung), Sumatera Selatan
Lembar Baturaja (Pulau Beringin), Sumatera Selatan
Lembar Baturaja (Baturaja), Sumatera Selatan
Lembar Baturaja (Muara Dua), Sumatera Selatan
Lembar Baturaja (Pakuan Ratu), Lampung
Lembar Menggala (Bandar Jaya), Provinsi Lampung
Siap Terbit Pulau Lombok
Siap Terbit Pulau Sumbawa
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Katalog Kegiatan

No

Kegiatan

Judul dan Lokasi

6.

Monitoring Geologi Teknik

1.
2.

Penurunan Tanah Daerah Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Lumpur Sidoarjo, Jawa Timur

7.

Inventarisasi Geologi
Teknik MP3EI

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

1 MP3EI (Padang dan Sabang)
2 MP3EI (Semarang dan Banyuwangi)
3 MP3EI (Bangli dan Ende)
4 MP3EI (Samarinda dan Entikong)
5 MP3EI (Gorontalo dan Luwu)
6 MP3EI (Sorong dan Banda Neira)

Air Tanah
1.

Penyelidikan Konservasi
(Konfigurasi-PotensiZonasi Konservasi) Air
Tanah

2.

Pemantauan Kuantitas dan
Kualitas Air Tanah

1.
2.
3.

3.

Pemetaan Hidrogeologi
Bersistem Indonesia

1.
2.
3.
4.

4

Pembangunan Sumur Pantau Telemetri (5 titik sumur pantau)

1. CAT Jakarta, 2. CAT Jambi-Dumai Tahap I, 3. CAT Jambi-Dumai Tahap II,
4. CAT Jambi-Dumai Tahap III, 5. CAT Palangkaraya-Banjarmasin Tahap I
6. CAT Palangkaraya-Banjarmasin Tahap II, 7. CAT Palangkaraya Banjarmasin Tahap
III, 8. CAT Palangkaraya-Banjarmasin Tahap IV
9. CAT Metro-Kotabumi, Lampung, 10. CAT Ngawi-Ponorogo, Jawa Timur
CAT Serang-Tangerang, Banten
Air Tanah Daerah Semburan Lumpur Sidoarjo, Jawa Timur
Konservasi Air Tanah CAT Baturaja, Sumatera Selatan

Lembar 0620 - Langsa, Pulau Sumatera,
Lembar 0618 – Sidikalang, Pulau Sumatera
Lembar 0716 - Lubuk Sikaping, Pulau Sumatera
Lembar 1319 - Ranai, sebagian 1219 - Pulau Midai, sebagian 1220 - Pulau
Natuna Utara, sebagian 1320 - Teluk Butun, dan 2014 - Kepulauan Natuna
Selatan
5. Lembar 0914 - Muaro Bungo, Pulau Sumatera
6. Lembar 1012 - Lahat, Pulau Sumatera
7. Lembar 1112 - Tulung Selapan, Pulau Sumatera
8. Lembar 1715 - Muara Teweh, Pulau Kalimantan
9. Lembar 1917 - Muara Lasan, Pulau Kalimantan
10. Lembar 1918 - Tanjung Selor, Pulau Kalimantan

Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria
1.

NSPK Bidang Air Tanah,
Geologi Teknik dan
Geologi Lingkungan

1.
2.
3.
4.
5.

Penyusunan Draft Pedoman Geologi untuk Penyusunan RDTR
Penyusunan Draft Pedoman Pemetaan Geologi Teknik
Penyusunan Rancangan Pedoman Sertifikasi Instalasi Bor Air Tanah
Penyusunan Rancangan Pedoman Sertifikasi Keterampilan Juru Bor Air Tanah
Penyusunan Draft Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang
Air Tanah

Publikasi dan Penyebaran Informasi
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Workshop Air Tanah dan Geologi Lingkungan
Kolokium Hasil Kegiatan Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan
Bimbingan Teknis Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan: 1. Prov. DKI Jakarta, 2.Prov. Riau, 3. Prov.
Sumatera Barat, 4. Prov. Kalimantan Tengah, 5. Prov. Kalimantan Selatan, 6. Prov. Nusa Tenggara Barat, 7.
Prov. Nusa Tenggara Timur, 8. Prov. Jawa Tengah, 9. Prov. Sulawesi Selatan, 10. Prov. Jawa Barat, 11. Prov.
Sumatera Selatan, 12. Prov. DI Yogyakarta, 13. Prov. Nusa Tenggara Barat, 14. Prov. Sumatera Utara
Forum Diskusi Ilmiah
Buletin Geologi Lingkungan
Buku Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan
Atlas Geologi Lingkungan dan Air Tanah
Buku Profil PLG
Buku Katalog Publikasi
Penerbitan Peta Geologi Teknik
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