
TEMA RISET UNGGULAN  FAKULTAS  ATAU  PROGRAM STUDI 
Riset Kebumian, Kebencanaan dan Lingkungan untuk mendukungan ketahanan sumberdaya mineral nasional, energi dan pembangunan infrasturktur

ISSUE STRATEGIS :

NO ISSUE STRATEGIS KOMPETENSI KONSEP PEMIKIRAN PEMECAHAN MASALAH TOPIK RISET YG 
DITELITI

Kinerja 
Performas 
Indikator 

1,1
Keahlian mineralisasi dan alterasi 
batuan serta geokimia mineral

Model genetik mineralisasi sangat 
mempengaruhi prospek unsur logam

Studi model genetik mineralisasi dan 
alterasi hydrotermal

1,2

Kemampuan petrologi dan pemahaman 
metode analisis geokimia

Genesa mineralsasi sangat mempengaruhi 
teknik eksplorasi sumberdaya mineral

Studi petrologi dan geokimia mampu 
menganalisis genesis mineralisasi

1,3

Keahliah konsep dan metode 
geokronologi batuan

Litotektonik sulawesi umunya dikontrol 
oleh batuan metamorf dan magmatisme

Kajian potensi mineralisasi pada 
kombinasi batuan metamorf dengan 
magmatisme mampu menghasilkan 
deposit mineral logam yang signifikan

PERUMUSAN TEMA & ISSUE STRATEGIS  RISET  UNHAS
FAKULTAS : TEKNIK

PROGRAM STUDI  :TEKNIK GEOLOGI

Studi petrologi dan 
sumberdaya mineral

Kebijakan Pemerintah disektor 
ekonomi melalui program Master Plan 
Perluasan dan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (MP3EI) dimana Sulawesi 

masuk Koridor 4 sebagai Pusat 
Pengembangan Sumberdaya Mineral 
Nikel dan MIGAS. Dengan demikian 

maka dibutuhkan kajian potensi 
sumberdaya mineral dan energi.

Semakin berkurangnya cadangan migas nasional mendorong dilakukan penemuan-penemuan cekungan baru. Sementara itu kebutuhan energi semakin tinggi membutuhkan inovasi baru sebagai energi alternatif 
(baru dan terbarukan) untuk pemenuhan teknologi maju dan teknologi tinggi

Kebijakan Pemerintah disektor ekonomi melalui program Master Plan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dimana Sulawesi masuk Koridor 4 sebagai Pusat Pengembangan Sumberdaya 
Mineral Nikel dan MIGAS. Dengan demikian maka dibutuhkan kajian potensi sumberdaya mineral dan energi.

Indonesia berada kondisi tektonik dan volkanisme aktif, dan  Dinamika perubahan muka laut global menyebabkan intensitas bencana tinggi mendorong kegiatan mitigasi bencana dan rekayasa, dan lingkungan 
mendukung untuk pembangunan infrastruktur.

Publikasi Ilmiah: 
Jurnal  Nasional  dan 
Internasional   yang 
terakreditasi, Buku 

ajar



NO ISSUE STRATEGIS KOMPETENSI KONSEP PEMIKIRAN PEMECAHAN MASALAH TOPIK RISET YG 
DITELITI

Kinerja 
Performas 
Indikator 

1,4

Pemahaman geokimia unsur tanah 
jarang (REE) dan metode pendekatan 
dan kemampuan teknologi mutakhir

Rare Earth Elemen t (REE) adalah unsur 
langkah yang dapat mendukung 
pemenuhan kebutuhan teknologi maju 
dan teknologi tinggi baik di dalam negeri 
maupun kebutuhan negara maju

Kajian potensi unsur langkah pada batuan 
volkanik, metamorf dan ultramafik

1,5
Kemampuan dasar microtectonic dan 
pemahaman tektonik regional

Pola mineralisasi dikontrol oleh pola 
struktur dan tektonik sebuah wilayah

Kajian deformasi batuan dan struktur 
geologi dapat memberi gambaran liniasi 
dan pola mineralisasi

2,1 Keahlian ggeologi dan istrumen geofisika Peran aspek geologi dalam kejadianbencana 
alam geologi

Mengetahui karakteristik dan potensi bencana 
alam geologi akan dengan mudah melakukan 
mitigasi bencana tersebut

2,2 Kemampuan memahmi hasil pelapukan 
mineral dan batuan Zona lemah dikontrol oleh pelapukan batuan Kajian mineral hasil pelapukan batuan

2,3 Kemampuan analisis geospasila berbasis 
GIS

Kebencanaan sangat dipengaruhi oleh bentuk 
morfologi wilayah

Analisis bentangalam sangat fungsional 
dilakukan dengan analisis geospasial

2,4 Kemampuan mengintergrasikan GIS dengan 
data geologi teknik dan rekayasa

Mitigasi bencana geologi dapat dilakukan 
dengan analisis geologi teknik dan rekayasa

Analisisgeologi teknik dan rekayasa dengan 
intergrasi dengan GIS

2,5
Kemampuan merekam struktur geologi 
masa lampu dengan dengan gemapa masa 
kini

Struktur geologi adalah jalur gempa Kajian strukturgeologi dan kebencanaan masa 
lampau

2,6 Pemahaman  antropogenik dan litogenik Ekosistem sungai dan mobilitas unsur logam 
sangat berperan merusak lingkungan

Kajian Ekosistem Sungai dan mobilitas indeks 
logam Berbasis Geokimia   Penambangan 
Nikel Laterit

Indonesia berada kondisi tektonik dan 
volkanisme aktif, dan  Dinamika 

perubahan muka laut global 
menyebabkan intensitas bencana tinggi 
mendorong kegiatan mitigasi bencana 

dan rekayasa, dan lingkungan 
mendukung untuk pembangunan 

infrastruktur.

Studi kebencanaan dan 
lingkungan untuk mendukung 

pembangunan infrastruktur

Publikasi Ilmiah: 
Jurnal  Nasional  dan 
Internasional   yang 
terakreditasi, Buku 

ajar

Kebijakan Pemerintah disektor 
ekonomi melalui program Master Plan 
Perluasan dan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (MP3EI) dimana Sulawesi 

masuk Koridor 4 sebagai Pusat 
Pengembangan Sumberdaya Mineral 
Nikel dan MIGAS. Dengan demikian 

maka dibutuhkan kajian potensi 
sumberdaya mineral dan energi.

Studi petrologi dan 
sumberdaya mineral
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NO ISSUE STRATEGIS KOMPETENSI KONSEP PEMIKIRAN PEMECAHAN MASALAH TOPIK RISET YG 
DITELITI

Kinerja 
Performas 
Indikator 

2,7 Pemahaman tentang DAS dan Cekungan 
Sungai

Banjir bandang dipengaruhi multi aspek, 
tetapi aspek DAS dan curah hujan  salah satu 
yang utama

Kajian DAS dan curah hujan

2,8
Perubahan lingkungan dapat dikaji dengan 
melibatkan ilmu-ilmu kebumian, 
oseanologi, klimatologi dsb.

Perubahan lingkungan telah terjadi sejak 
bumi terbentuk. Rekaman perubahan 
lingkungan dapat didekati melalui batuan, 
fosil ataupun perubahan mineral dalam 
batuan.

Perkembangan terumbu karang, baik yang 
resen maupun yang purba dan batuan karbonat 
(kapur).

2,9

Kerusakan lingkungan dapat didekati 
dengan keahlian bidang geologi 
tatalingkungan, geologi teknik dan 
hidrogeologi

Pertumbuhan penduduka yang mengahsilkan 
sampah dan pemanfaatan airtnaha 
menyebabkan menurunnya kualitas 
lingkungan

aliran lindi dan aliran air tanah

3 Pemahaman geohidrologi dan konservasi air 
tanah

Model geohidrologi dapat memberi gambaran 
konservasi air tanah di pulau-pulau Kajian geohidrologi pada pulau-pulau

3,1 Geiokimia dan kesehatan masyarakat

Munculnya penyakit pada msyarakat sangat 
ditentukan jenis mineral yang dikonsumsi 
seperti yang terdapat pada airminum 
(khususnya yang berasala dari air tanah). 
Sementara air tanah sangat dipengaruhi oleh 
komposisi mineral batuan pembawanya.

Teridentifikasi unsur pada batuan yang dapat 
mempengaruhi kesehatan manusia suatu 
wilayah khususnya wilayah-wilayah 
pertambangan.
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Studi kebencanaan dan 
lingkungan untuk mendukung 

pembangunan infrastruktur

Indonesia berada kondisi tektonik dan 
volkanisme aktif, dan  Dinamika 

perubahan muka laut global 
menyebabkan intensitas bencana tinggi 
mendorong kegiatan mitigasi bencana 

dan rekayasa, dan lingkungan 
mendukung untuk pembangunan 

infrastruktur.



NO ISSUE STRATEGIS KOMPETENSI KONSEP PEMIKIRAN PEMECAHAN MASALAH TOPIK RISET YG 
DITELITI

Kinerja 
Performas 
Indikator 

3,2

Kajian Sedimentasi wilayah pesisir dengan 
kompetensi bidang sedimentologi, 
oseanografi, geologi kuarter, stratigrafi dan 
geologi teknik.

Sedimen pantai sangat menentukan 
dinamikan pantai apakah terjadi perubahan 
garis pantai atau tidak. Perubahan itu apakah 
berupa sedimentasi atau abrasi atau 
bergesernya garis pantai karena adanya 
fluktuasi muka air laut.

Menganalisis tipe dan perkembangan 
organisme pembentuk terumbu sebagai 
indikator fluktuasi muka air laut

3,3 Memahami karakteristik lingkungan 
pengendapan purba

Sistem lingkungan pengendapan dipengaruhi 
oleh material sumber

Pantai yang umumnya disusun oleh sedimen 
berasal dari sumber, dengan menganailis 
kharakteristik, asal sedimen dapat dijadikan 
sebagai rujukan untuk interpretasi perubahan 
garis pantai dan paleoenvironemnnya.

3,4 Memahami aspek sedimentologi dan 
mofologi pantai

Karakteristik distrbusi sedimen, stratigrafi 
dan arus serta gelombang  sebagai aspek yang 
mempengaruhi proses sedimentasi dan 
morfologi pantai

Kajian pola distribusi sedimen, Stratigrafi 
sedimen, Studi gelombang dan arus pantai

3,5
Pemahaman morfolologi dan keteknikan 
pantai untuk pengembangan infrastruktur 
pantai dan pesisir

Pembangunan diwilayah pesisir apakah 
berupa konstruksi atau berupa ekologi sangat 
terkait dengan sifat keteknikan batuan di 
wilayah tersebut.

Informasi geologi teknik sangat penting dalam 
pembangunan di wilayah pesisir.

3,6 Mekanisme Transport Sedimen daerah 
Estuary

Studi pola aliran untuk transpor sedimen 
daerah estuary

Uji model pola aliran tranport sedimen daerah 
Estuary
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Indonesia berada kondisi tektonik dan 
volkanisme aktif, dan  Dinamika 

perubahan muka laut global 
menyebabkan intensitas bencana tinggi 
mendorong kegiatan mitigasi bencana 

dan rekayasa, dan lingkungan 
mendukung untuk pembangunan 

infrastruktur.

Studi kebencanaan dan 
lingkungan untuk mendukung 

pembangunan infrastruktur



NO ISSUE STRATEGIS KOMPETENSI KONSEP PEMIKIRAN PEMECAHAN MASALAH TOPIK RISET YG 
DITELITI

Kinerja 
Performas 
Indikator 

4,1 Penguasaan konsep sedimentologi dan 
geokimia batubara

Pemanfaatan energi batubara dapat 
disesuaikan dengan kolorinya Studi sedimentologi dan geokimia batuabara

4,2 Pemahaman konsep dasar petroleum system 
sebuah wilayah kerja

Ketersedian batuan sebagai batuan induk, 
reservoir dan batuan penutup (seal ) Kajian petroleoum system

4,3

Konsep MIGAS dan paleogegrafi, intrumen 
umur dan lingkungan pengendapan Cekungan MIGAS dikontrol oleh paleogerafi 

sebuah wilayah
Menganalisis paleo environment berdasarkan 
fosil, dan isotop karbon dan oksigen

4,4 Kemapuan analisis DAS, geologi teknik, 
geofisika dan struktur geologi Kajian DAS, geoteknik dan struktur geologi

4,5 Kemampuan instrumen geofisika dan 
metode geokimia

Kajian struktur geologi dan volkanik sebagai 
dasar studi potensi geotermal

4,6 Pemahaman dan kemampuan analisis Rare 
Earth Element (REE) 

Sumber energi dapat berasal dari kandungan 
unsur yang langka pada mineral-mineral 
batuan kristalin

Kajian Rare Earth Element (REE)  pada 
batuan dan mineral

Penyediaan energi alternatif dan energi ramah 
lingkungan

Semakin berkurangnya cadangan migas 
nasional mendorong dilakukan 
penemuan-penemuan cekungan baru. 
Sementara itu kebutuhan energi 
semakin tinggi membutuhkan inovasi 
baru sebagai energi alternatif (baru dan 
terbarukan) untuk pemenuhan 
teknologi maju dan teknologi tinggi

Publikasi Ilmiah: 
Jurnal  Nasional  dan 
Internasional   yang 
terakreditasi, Buku 
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Studi Energi Fosil dan 
Geotermal untuk Mendukung 
Ketahanan Energi Nasional



RENCANA  STRATEGIS  RISET  UNGGULAN   UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS   :  TEKNIK
Program Studi  :  Teknik Geologi
TAHUN  2016 - 2021 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.1

Kontrol Litologi terhadap 
mineralisasi precious metal, 
base metal, ferrous metal

Integrasi pemetaan mineral 
alterasi dengan remote sensing

Geokimia whole rock dan 
fluida hidrotermal

Sumber fluida berdasarkan 
Geokimia isotop stabil

Model genetik mineralisasi 
precious metal, base metal, 
ferrous metal

1.3

1. Deformation and Tectonic 
Evolution of Rumbia Complex, 
Southeast Arm of Sulawesi 
Based on Microtectonics 
Analysis.  2. Characteristics of 
Hydothermal Alteration and 
Gold Mineralisasion in 
Bombana Area, Southeast Arm 
of Sulawesi

Delineasi Zona Cebakan 
Logam Mulia Di Sulawesi, 
Banggai-Sula dan Buton 
Berdasarkananalisis Struktur 
Mikro, Dating Radiometrik 
Dan Interpretasi Citra Satelit.

Hydthermal Alteration and 
Timing of Gold Mineralisasion 
in Bombana Area, Southeast 
Arm of Sulawesi

40Ar/39Ar Age Spectrum of 
Rumbia Schist Complex, 
Southeast Arm of Sulawesi, 
Indonesia

The New Tectonics 
Reconstruction of Southeast 
Arm of Sulawesi, Banggai-
Sula, and Buton Based on 
40Ar/39Ar Geochronology

1.4

Study on Metamorphic-Hosted 
Gold Deposit in Sulawesi

Petrology & Geochemistry of 
REE and Critical Metal 
occurrence in Basement rock

Petrology & Geochemistry of 
REE and Critical Metal 
occurrence in volcanic rock

Geochronology of magmatism 
and basement rock in Sulawesi

Isotopic study on magmatic and 
basement rock of Sulawesi

Relationship of magmatism, 
tectonic and mineralization in 
Sulawesi as a guide for natural 
resources exploration to 
support sustainable 
development program

1.6

Studi Geokronologi batuan 
dasar 

Petrologi dan Geokimia batuan 
dasar sulawesi sebagai kunci 
eksplorasi sumberdaya mineral 
dan minyak bumi

Stratigrafi kompleks tektonik Endapan mineral di zona kolisi Model Petrotektonik batuan 
kristalin

1.7 Hubungan pola struktur geologi 
dan mineralisasi

Rezim tektonik dan pola 
mineralisasi

Rezim tektonik ektensi dan 
pola mineralisasi

Rezim tektonik kontraksi 
dengan pola mineralisasi

Pola sebaran mineralisasi 
sepanjang jalur sesar

NO
TOPIK 

PENELITIAN/RI
SET

ROADMAP (JUDUL PENELITIAN) : ......

Petrologi dan 
Sumberdaya 
Mineral 



2016 2017 2018 2019 2020 2021

Terumbu Karang Purba 
Sebagai Indikator Perubahan 
Iklim: Studi Kasus Karbonat 
Kuarter daerah Bulukumba

Biostratigrafi karbonat-
silisiklastik, Daerah Bira, 
Bulukumba

Climate records on Spermonde 
Islands

2.1 Endapan kuarter Kota 
Makassar

Korelasi Geokimia Lingkungan 
Logam Berat dan Implikasinya 
terhadap antropogenik dan 
litogenik  di Sulawesi Tenggara

Kontrol Topografi, Kestabilan 
Kimia Mineral Berat  pada 
Litogenik ultramafik : Acuan 
Kelayakan Penambangan Nikel 
Laterit

Kajian Ekosistem Sungai 
Berbasis Geokimia Lingkungan 
: Kriteria Pemanfaatan Lahan 
Pasca Penambangan Nikel  
Laterit

Implementasi Nilai Indeks 
Mobilitas Logam Berat Sebagai 
Kontrol Geokimia Lingkungan 
Tambang Nikel Laterit

Model Geokimia Lingkungan 
Logam Berat  Penambangan 
Nikel Laterit

2.2
Paleostress, Palaeoseismik Dan 
Kerentanan Tanah Jalur Sesar 
Palu Koro Sulawesi

Palaeoseismik Jalur Sesar Palu 
Koro Sulawesi

Kerentanan Tanah Jalur Sesar 
Palu Koro Sulawesi

Mikrostruktur dan deformasi 
Jalur sesar Palu Koro

Regime struktur dan pola 
mineralisasi Jalur sesar Palu 
Koro

Geokrologi jalu Jalur sesar Palu 
Koro

2.3 Konservasi dan pengembangan 
pemanfaatan air tanah

Aplikasi Geofisika untuk 
airtanah dan mineral logam Penurunan permukaan tanah Potensi pengembangan tenaga 

air

Model Geohidrologi dan 
Konservasi Air Tanah di pulau-
pulau kecil

2.4 Pola struktur geologi dan 
bencana geologi

Pola struktur dan morfologi 
wilayah zona struktur

Pola struktur geologi dan zona 
rawan longsor

2.5 Kajian geologi untuk Tata 
Ruang Wilayah

Kajian Mineral dalam 
pengembangan fungsi lahan 
dan daya dukung lahan

Landslide pada tanah ekspansif
Pemodelan Geospasial dan 
Aplikasi Geomorfologi untuk 
kebencanaan geologi

Geologi Rekayasa dan Integrasi 
GIS untuk bencana geologi

2.6
Geokimia logam berat daerah 
pertambangan dan pasca 
tambang

Aplikasi remote sensing pada 
sebaran logam berat pasca 
tambang

Studi mineral untuk 
mengurangi toksikologi logam 
berat 

Studi kebencanaan 
dan Lingkungan 

Hidup untuk 
mendukung 

pembangunan 
infrastruktur dan 

lingkungan

Stalagmite study in Cave of Maros Pangkep Area Paleoclimate record on speleotheme within Karst of Maros-
Pangkep Area

Study on Paleoclimate Based on the Fossils and Sediment 
Accumulation of Tempe Lake South Sulawesi, Indonesia

Pola struktur dan regime tektonik berhubungan dengan 
kebencanaan 

Toksikologi logam berat terhadap lingkungan sekitar daerah 
pertambangan dan pasca tambang

Perubahan Lingkungan Purba

NO
TOPIK 

PENELITIAN/RI
SET

ROADMAP (JUDUL PENELITIAN) : ......



2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.7 Morfotektonik kawasan karst
Karakteristik bentangalam karst Pemanfaatan batugamping 

sebagai bahan industri

Kajian Geoteknik sebagai dasar 
Studi Kebencanaan dan 
Lingkungan

Pemodelan Geospasial berbasis 
GIS & Aplikasi Geomorphologi 
untuk kebencanaan Geologi

Kajian Geohidrologi untuk 
Studi kebencanaan, 
Lingkungan, dan Infrastruktur

Kajian aplikasi Geokimia dan 
Geostatistik sebagai evaluasi 
studi Geology Hazard dan Risk

Pola Geologi Rekayasa dan 
Kebencanaan Geologi

Mineral lempung pada zona 
rentan longsor Geologi teknik berbasis DAS

Uji laboratorium sebagai dasar 
studi Model Geologi Teknik

Model Geologi Teknik 
Sulawesi Selatan

Aplikasi Geologi Teknik untuk 
pengembangan Wilayah

Daya dukung Mineral sebagai 
pondasi dan material konstruksi 

kajian mineral pada sedimen 
pantai

ketahanan fisik mineral 
berdasarkan uji kompaksi pada 
sedimen pantai

Kekuatan fisik mineral 
berdasarkan uji pembebanan 
pada sedimen pantai

Daya dukung mineral dalam 
pengembangan fungsi lahan

2.9 Abrasi pantai dipulau-pulau 
kecil

Kajian aspek geologi pada 
kawasan pesisir

Model prediksi bencana 
geologi di wilayah pesisir dan 
pantai

Kajian tanah longsor 
berdasarkan litologi dan hasil 
lapukannya

Studi kharakteristik mineral 
untuk analisis kebencanaan dan 
lingkungan

Orientasi mineral dalam 
penentuan arientasi 
kebencanaan.

Analisis struk geologi dan 
karakteristik mineral dalam 
hubungannya dengan 
kebencaan

Mineral lempung pada zona 
rentan longsor

Pengelolaan potensi aset desa 
tertinggal dan wilayah 
perbatasan

Pemetaan Potensi Fisik Desa 
3T dan Wilayah Perbatasan

Pembuatan Zonasi Lahan dan 
Komoditas Desa 3T

Pemutakhitan Database Desa 
3T dan Wilayah Perbatasan 
dengan Survey dan data Citra

Pembuatan Website Profil Desa 
3T dan  Perbasatan

Studi kebencanaan 
dan Lingkungan 

Hidup untuk 
mendukung 

pembangunan 
infrastruktur dan 

lingkungan
Model prediksi bencana geologi di wilayah pulau-pulau kecil

Sumberdaya air kawasan karst
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

3.1
Pola Sebaran Fosil 
Foraminifera 

Pola Sebaran Nannofossil Biostratigrafi Foraminifera dan 
Nannofossil

Paleoclimate dan Rekonstruksi 
paleoseanografi

Identifikasi Makrofosil Daerah 
Barru

Zonasi biostratigrafi makrofosil 
Padanglampe Barru

Pemetaan sebaran Moluska 
Padanglampe Barru

Sejarah Perkembangan 
Moluska di Padanglampe, 
Barru

3.2
Kajian sedimentologi dan 
stratigrafi sebagai dasar studi 
potensi batubara

Kajian geokimia sebagai dasar 
studi potensi batubara

Kajian geofisika dalam studi 
sumber daya batubara

Evaluasi cadangan sumber daya 
batubara

Model eksplorasi batubara 
berbasis lingkungan

3.3
Kajian geokimia sebagai dasar 
studi potensi geotermal

Kajian geofisika dalam studi 
sumber daya geotermal

Evaluasi cadangan sumber daya 
geotermal

Studi geospasial dan 
geostatistik untuk model 
potensi geothermal

Studi potensi kelayakan 
geotermal untuk pembangkit 
listrik

Kajian hidrologi dan 
geomorfologi DAS  sebagai 
dasar studi potensi PLTA

Kajian geoteknik sebagai dasar 
studi potensi PLTA

Kajian struktur geologi  sebagai 
dasar studi potensi PLTA

Kajian dampak lingkungan 
pada pembangunan PLTA

Studi potensi kelayakan 
kapasitas pembangkit 
(Mikrohidro, Minihidro, dan 
PLTA)

3.4 Studi pendahuluan Batuan dan 
mineral sebagai potensi nuklir

Kajian kandungan kimia pada 
unsur nuklir

Kajian sumber daya dan 
cadangan nuklir dan elemen 
pengikutnya

Kajian dampak lingkungan 
pada pembangunan pembangkit 
nuklir

Studi potensi energi untuk 
pembangkit listrik tenaga

Petrofisik batuan karbonat 
Formasi Tonasa

Studi Energi Fosil 
dan Geotermal 

untuk Mendukung 
Ketahanan Energi 

Nasional
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Potensi reservoir lengan selatan Sulawesi Selatan Model Reservoir
Petrofisik batuan pasir Formasi Mallawa

Paleogeografi


	TEMA & ISSUE
	TOPIK RISET -Roadmap

