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Abstrack: Major factors controlling flood susceptibility are landform, topography, geology, land use 
and rainfall). As dynamic factor, land use change is main factors that cause flood. Land needs have 
increased continuously as population growths, resulting land use change especially land that has 
functioned as retention of runoff. As a consequence, high intensity rainfall, frequently cause a flood 
especially at settlement area. This research aimed to find out (1) classification of the geomorphologic 
of the landform units (2) map the zone of the flood susceptibility rate at Mamuju city West of Sulawesi 
Province. The method used was observation by geomorphologic approach especially morphogenetic 
aspect to interpretation of the high resolution satellite imagery such Quickbird and SPOT-4 by , field 
survey by direct measuring and statistical analysis using empirical equation. Then, data was 
analyzed to weighting and rating parameter and spatial analysis by overlay parameter maps to 
produced zonation map of the flood potential. The result shows that landform units at Mamuju city 
was low scrapped denudation hills (D1), medium scrapped denudation hills (D2), fluvial plain (F1), 
flood plain (F5), flooded coastal plain (M11), brackish coastal plain (M12) and fresh water coastal 
plain (M13) . Zonation of the flood susceptibility at Mamuju city were divided in to 4 zonation of flood 
susceptibility rate are no susceptibility has 29.046 Ha (95,15 %), low flood susceptibility has 190,2 Ha 
(0,62 %), medium flood susceptibility has 86,5 Ha (0,28 %) and high flood susceptibility has 1.203,4 
Ha (3,94 %). 

Keywords: flood susceptibility, landform, geomorphology 

 

1. PENDAHULUAN 

Banjir adalah fenomena alam yang membuat 

banyak penduduk yang tinggal di sekitar 

sungai menderita. Hampir setiap tahun banjir 

melanda adaerah-daerah yang terletak di 

sekitar sungai. Namun demikian banyak juga 

penduduk yang tetap memilih tinggal di 

daerah-daerah tersebut. Sejarah telah 

membuktikan bahwa pada umumnya manusia 

mengusahakan lahan di sekitar sungai sebagai 

tempat tinggal maupun untuk kegiatan-

kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan 

kebutuhannnya. 

Untuk menanggulangi keadaan seperti itu, 

maka perlu dilakukan langkah-langkah survei 

dan pemetaan. Menurut Djoyosoeharto (1970) 

salah satu bagian dalam penanggulangan 

banjir adalah dengan mengetahui dimana 

banjir itu terjadi, dalam hal ini adalah agihan 

(sebaran) banjir. Oleh karena itu pemetaan 

terhadap tingkat kerawanan banjir menjadi 

penting untuk dilakukan sebagai suatu usaha 

yang nantinya bisa dilakukan langkah-

langkah selanjutnya. 

Salah satu kasus yang terjadi di kota Mamuju 

Provinsi Sulawesi Barat adalah kondisi 

lahannya yang merupakan daerah tangkapan 

hujan atau daerah aliran sungai (DAS), dan 

sebagian besar merupakan dataran rendah 

yang berada di sepanjang sungai merupakan 

dataran aluvial dan dataran banjir.  

Jenis banjir yang sering terjadi adalah banjir 

genangan, terutama pada daerah-daerah 

dengan bentang alam pedataran marin dan 

fluvial yang merupakan daerah dengan 

tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi. 

Banjir yang terjadi disebabkan oleh curah 

hujan yang tinggi dan berlangsung dalam 

durasi yang lama (3 – 4 jam). Ketinggian 

genangan berkisar antara 10 – 40 cm dengan 

lama genangan berkisar antara 4 – 5 jam. 

Ketinggian dan lama genangan banjir juga 

dipengaruhi oleh pasang air laut terutama 

pada daerah yang masih dipengaruhi oleh 

aktivitas laut. 
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Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah mengidentifikasi dan 

mengklasifikasi satuan-satuan bentang alam 

Kota Mamuju dan selanjutnya memetakan 

zonasi kerawanan banjir daerah Kota Mamuju 

berdasarkan parameter bentang alam 

(morfogenesa), geologi, curah hujan, 

penutupan dan penggunaan lahan. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Banjir 

Banjir merupakan genangan air pada 

permukaan tanah sampai melebihi batas 

tinggi tertentu yang mengakibatkan kerugian 

(Subarkah, 1980). Banjir merupakan salah 

satu proses alam dan dapat menjadi bencana 

yang dapat mengancam penduduk, terutama 

mereka yang menempati bantaran sungai-

sungai besar, dataran rendah seperti dataran 

banjir, tanggul sungai, cekungan, fluvial, serta 

kawasan pesisir. Dataran banjir, ledokan 

fluvial, walaupun demikian tidak semua 

tempat tersebut menjadi sasaran banjir. 

Tempat-tempat yang mudah dilanda banjir 

disebut sebagai daerah yang rawan terhadap 

banjir.  

Kerawanan banjir suatu daerah adalah suatu 

keadaan mudah tidaknya daerah tersebut 

untuk dilanda dan tergenang air banjir 

(Dibyosaputro, 1988). Dengan demikian  ada 

suatu daerah yang sangat rawan terhadap 

banjir dan ada pula yang tidak rawan 

terhadap banjir. Keadaan kerawanan 

terhadap banjir tersebut dapat mengakibatkan 

timbulnya suatu bahaya/bencana banjir (flood 
hazard) apabila pada daerah tersebut terdapat 

aktivitas manusia yang terganggu akibat 

banjir seperti  rusaknya lahan pertanian, 

pemukiman, jalan dan harta kekayaan yang 

lainnya. Oleh karena itu, bahaya banjir tidak 

hanya dipandang sebagai suatu kenampakan 

(fenomena) fisik saja melainkan juga 

merupakan kenampakan dan masalah sosial 

ekonomi. Pada umumnya daerah-daerah yang 

rawan terhadap banjir adalah dataran-

dataran rendah sekitar sungai seperti dataran 

aluvial, dataran banjir, rawa belakang dan 

tanggul alam, dapat pula pada dataran pantai 

akibat pasang naik yang terjadi. 

2.2. Interpretasi Citra Satelit 

Interpretasi citra satelit resolusi tinggi 

merupakan rangkaian kegiatan untuk 

identifikasi obyek di permukaan bumi yang 

terekam oleh satelit. Langkah kerja yang 

digunakan disesuaikan dengan tingkat 

kesulitan interpretasi, keterampilan 

interpreter, dan menggunakan urutan/acuan 

unsur interpretasi serta skala citra satelit 

yang digunakan. 

Citra satelit resolusi tinggi merupakan 

gambaran relatif lengkap tentang obyek di 

permulaan bumi. Setiap obyek yang tidak 

terlalu kecil ukurannya dan tidak terlindung 

oleh obyek yang lainnya akan tergambarkan, 

yang wujud dan letaknya mirip dengan 

keadaan sebenarnya di medan. Perekaman 

obyek dilakukan secara serentak, mencakup 

wilayah yang luas, sehingga dapat dilakukan 

pengamatan menyeluruh terhadap suatu 

daerah. Salah satu informasi yang dapat digali 

melalui interpretasi citra satelit adalah 

kondisi banjir. 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan berdasarkan jenis data yang 

dibutuhkan. Data primer diperoleh melalui 

pengukuran dan pengamatan langsung di 

lapangan dan data sekunder diperoleh dari 

hasil publikasi dalam bentuk peta, citra satelit, 

data hasil pengukuran, tulisan ilmiah. 

Data primer yang diperoleh melalui 

pengukuran langsung di lapangan antara lain 

pengukuran laju infiltrasi, pengukuran 

kemiringan lereng lapangan untuk validasi 

peta hasil interpretasi, pemetaan geologi, dan 

pemetaan topografi. Data sekunder diperoleh 

dari studi pustaka dan data dari beberapa 

instansi terkait yang mendukung penelitian 

berupa data curah hujan, citra satelit, peta 

tematik. Pada tabel 2 dilampirkan eleman 

data sekunder yang dibutuhkan beserta 

sumber data dan cara memperoleh data-data 

tersebut. 

3.2. Analisis Data 

1. Analisis Dengan Rumus Empiris 

Analisis dengan menggunakan rumus-rumus 

empiris antara lain dilakukan untuk : 

menentukan curah hujan bulanan, tahunan 

dan curah hujan wilayah (metode poligon 

thiessen), perhitungan curah hujan rencana 

dengan metode distribusi Gumber I dan debit 

banjir rencana dengan menggunakan 

persamaan rasional serta tipe iklim menurut 

Schmidt & Fergusson, kemiringan lereng 

(rumus Horton), morfologi DAS (bentuk, 
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jaringan sungai, kerapatan aliran dan koefisien aliran permukaan). 

2. Interpretasi Citra Satelit 

Citra satelit Quickbird Kota Mamuju yang 

direkam pada bulan oktober 2006 dianalisis 

dengan menggunakan perangkat lunak 

pengolah citra (data raster) untuk 

mengklasifikasi satuan bentang alam 

berdasarkan aspek morfogenesa.

 

Tabel 1. Elemen data sekunder yang dibutuhkan 

No. Jenis Tematik Sumber Metode Perolehan 

1 
Geomorfologi 

Bentang Alam 

Citra Satelit Quickbird dan SPOT-4 

(LAPAN) 

Interpretasi citra satelit dengan 

pendekatan geomorfologi 

2 
Kemiringan 

Lereng 

Peta Digital Rupabumi 

(Bakosurtanal) 
Digitasi, Analisis Spasial (DEM) 

3 

Penggunaan 

Lahan 

 

Citra Satelit SPOT 4 

(LAPAN) 

Interpretasi Citra dengan 

Klasifikasi Citra Terbimbing 

4 Geologi Peta Geologi (PPPG) Digitasi 

5 Curah Hujan 

Data Curah Hujan 

(Stasiun BMG) 

Kantor Dinas Pertanian dan 

Peternakan Kabupaten Mamuju 

Propinsi Sulawesi Barat 

Analisis Statistik dan Analisis 

Spasial (Metode Poligon 

Thiessen) 

 

3. Bobot dan Skoring Parameter 

Skoring parameter kerawanan banjir 

dilakukan dengan mengikuti sistem 

pemberian skor yang dilakukan oleh 

Nurwadjedi (2006) dan Dibyosaputro (2003). 

Asumsi pemberian skor yaitu kelas parameter 

yang meningkatkan potensi terjadinya banjir  

diberi skor tertinggi dan kelas parameter yang 

tidak berpotensi diberi skor terendah. 

Tabel 2. Klasifikasi satuan bentang alam Kota Mamuju 

1 Perbukitan Denudasional Terkikis Ringan D1 10,803.40  35.25

2 Perbukitan Denudasional Terkikis Sedang D2 18,200.00  59.39

3 Dataran Aluvial F1 198.20       0.65

4 Rawa Belakang F5 86.54         0.28

6 Dataran Aluvial Pantai/Payau M11 130.90       0.43

7 Dataran Aluvial Pantai/Tawar M12 344.70       1.12

8 Dataran Aluvial Pantai/Tergenang M13 880.26       2.87

30,644.00  100.00

%Kode

J u m l a h

No. Bentuk Lahan Luas (ha)

 
Sumber : Pengolahan Data Sekunder (Interpretasi Citra Satelit Quickbird), 2008 

4. Interpretasi Citra Satelit 

Citra satelit Quickbird Kota Mamuju yang 

direkam pada bulan oktober 2006 dianalisis 

dengan menggunakan perangkat lunak 

pengolah citra (data raster) untuk 

mengklasifikasi satuan bentang alam 

berdasarkan aspek morfogenesa. 

5. Bobot dan Skoring Parameter 
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Skoring parameter kerawanan banjir 

dilakukan dengan mengikuti sistem 

pemberian skor yang dilakukan oleh 

Nurwadjedi (2006) dan Dibyosaputro (2003). 

Asumsi pemberian skor yaitu kelas parameter 

yang meningkatkan potensi terjadinya 

banjirdiberi skor tertinggi dan kelas 

parameter yang tidak berpotensi diberi skor 

terendah. 

6. Analisis Spasial 

Analisis spasial dilakukan dengan perangkat 

lunak sistem informasi geografi pengolah data 

vektor. Meliputi proses digitasi peta 

kemiringan lereng, peta geologi, peta 

geomorfologi, pembuatan poligon thiessen dan 

sebaran curah hujan, import data raster 

penutupan dan penggunaan lahan. Tahap 

analisis ini juga merupakan langkah akhir 

penentuan zona kerawanan banjir, yaitu 

dengan menumpangtindihkan (overlay) peta 

parameter (geomorfologi, geologi, topografi, 

curah hujan dan penutupan dan penggunaan 

lahan). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Geomorfologi 

Klasifikasi satuan geomorfologi berdasarkan 

morfogenetik kota Mamuju menunjukkan 

bahwa ada tiga satuan bentang alam (form of 

origin) dari hasil interpretasi secara visual 

dari citra satelit resolusi tinggi Quickbird dan 

pengamatan langsung di lapangan, sebagian 

besar terdiri dari satuan bentang alam 

denudasional seluas 29.003,4 ha (94,64 %), 

satuan bentang alam marin (M) seluas 

1.355,96 ha (4,42 %) dan satuan bentang alam 

fluvial (F) seluas 818,14 ha (0,93 %).  

4.2. Geologi 

Secara geologi, daerah penelitian terbentuk 

oleh dua kenampakan topografi utama yaitu 

topografi dengan relief kasar yaitu perbukitan 

yang secara umum tersusun oleh litologi 

berupa batuan vulkanik dan batugamping 

terumbu  dan  topografi  dengan relief halus 

berupa pedataran yang secara umum tersusun 

oleh litologi berupa aluvial. Kota Mamuju 

secara regional termasuk ke dalam Peta 

Geologi Regiona lembar Mamuju (Ratman & 

Atmawinata,1993), tersusun oleh endapan 

aluvial berumur Holosen seluas 1.919,5 Ha 

(6,27 %), batuan karbonat Formasi Mamuju 

berumur Miosen Atas seluas 2.081,1 Ha 

(6,79 %) dan batuan vulkanik Formasi Adang 

berumur Miosen Tengah – Miosen Atas seluas 

26.637 Ha (86,94 %). 

Tabel 3. Luas sebaran formasi batuan di Kota Mamuju 

Luas (Ha)    % Luas (Ha)    % Ha %

End. Aluvial 1,562.0       8.19 357.5         3.09 1,919.50       6.27

F. Mamuju 139.1          0.73 1,942         16.79 2,081.1         6.79

F. Adang 17,370.0     91.08 9,267         80.12 26,637          86.94

J u m l a h 19,071.1     100 11,566.5    100 30,637.60     100

Luas Total FORMASI 

GEOLOGI Kec. Mamuju

Luas  Sebaran Formasi Batuan

Kec. Simkep

 
Sumber : Peta Geologi Regional Lembar Mamuju, 1993 

4.3. Penggunaan Lahan 

Secara umum, penggunaan lahan yang paling 

luas di Kota Mamuju adalah Hutan Jarang 

atau semak belukar seluas 14.180 Ha 

(46,28 %), kemudian disusul hutan lebat 

seluas 10.991,1 Ha (35,87 %), ladang/kebun 

campuran seluas 3.555,5 Ha (11,61 %), 

pemukiman seluas 967,4 Ha (3,16 %), tambak 

seluas 697,9 Ha (2,28 %) dan yang terkecil 

adalah penggunaan lahan untuk hutan 

mangrove seluas 245,7 Ha (0,80 %). Sebaran 

kondisi penggunaan lahan pada beberapa 

bentang alam di Kota Mamuju berdasarkan 

interpretasi citra satelit quickbird dan SPOT-4 

secara rinci disajikan pada tabel 4. 

4.4. Topografi 

Wilayah administratif kota Mamuju sebagian 

besar tersusun oleh daerah bertopografi curam 

– terjal dengan luas penyebaran 21.110 Ha 

(68,89 %), topografi agak curam seluas 2.994 

Ha (9,77 %), topografi miring seluas 3.872 Ha 

(12,64 %), topografi landai seluas 464 Ha 

(1,51 %) dan topografi datar – hampir datar 

seluas 2.202 Ha (7,19 %). Penyebaran kelas 

kemiringan lereng Kota Mamuju secara 

lengkap disajikan pada tabel 5. 
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Tabel 4. Luas sebaran penggunaan lahan di Kota Mamuju 

Luas (Ha)    % Luas (Ha)    % Ha %

Hutan 10,400.0  56.83 591.1         4.79 10,991.1    35.87

Ladang/Kebun 1,295.5    7.08 2,260.0      18.32 3,555.5      11.61

Hutan Jarang/Belukar 5,345.0    29.21 8,835.0      71.61 14,180.0    46.28

Pemukiman 607.1       3.32 360.3         2.92 967.4         3.16

Tambak 497.2       2.72 200.7         1.63 697.9         2.28

Mangrove 155.2       0.85 90.5           0.73 245.7         0.80

J u m l a h 18,300.0  100 12,337.6    100 30,637.6    100

Luas Total 
Penggunaan Lahan Kec. Mamuju

Luas  Sebaran Formasi Batuan

Kec. Simkep

 

Sumber : Interpretasi citra satelit SPOT-4, 2007 

4.5. Curah Hujan 

Tipe iklim di seluruh daerah yang dipengaruhi 

oleh keempat stasiun pengukur curah hujan di 

daerah penelitian, termasuk ke dalam tipe A 

dengan jenis iklim sangat basah. Curah hujan 

di wilayah ini berkisar antara 133 mm/bulan 

sampai dengan 371 mm/bulan. Curah hujan 

tertinggi biasanya terjadi antara bulan 

November sampai bulan Januari yaitu antara 

307 mm/bulan – 371 mm/bulan.  

Hasil pengolahan data curah hujan bulanan 

secara lengkap disajikan pada tabel 4 dan 

secara grafis ditampilkan pada gambar 1

. 

Tabel 5. Kelas kemiringan lereng Kota Mamuju 

Sudut Lereng %  Lereng Luas (ha) % Luas

1 0 - 2  0 - 2 2,202      7.19       Datar - Hampir Datar

2  2 - 4  2 - 7 464         1.51       Agak Miring/landai

3  4 - 8  7 - 15 3,872      12.64     Miring

4  8 - 16  15 - 30 2,994      9.77       Agak Curam

5 > 16 > 30 21,110    68.89     Curam - Terjal

30,642    100.00     -

No. Deskripsi Relief

J u m l a h

Kemiringan Lereng

 
Sumber : Pengolahan Data dan Analisis SIG Peta Rupa Bumi Wilayah Mamuju, 2008 

 

 
Gambar 1. Grafik curah hujan rata-rata bulanan kota Mamuju jangka waktu tahun 2001 – 2007 

 4.6. Debit Banjir Rencana 

Debit banjir atau disebut juga debit puncak 

(peak rum off) dalam penelitian ini dihitung 

dengan menggunakan metode rasional. 

Metode rasional berasumsi bahwa intensitas 

curah hujan merata di seluruh DAS dengan 

durasi hujan adalah lama waktu konsentrasi. 

Hasil perhitungan debit banjir rencana dengan 

periode ulang hujan 2, 5, 10, 15 dan 20 tahun 

pada setiap sub DAS di Kota Mamuju secara 

lengkap disajikan pada tabel 6, 7 dan 8. 
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Persamaan metode rasional untuk 

menghitung debit banjir atau debit puncak 

dalam Sosrodarsono dan Takeda (2003) 

adalah:  

AxIxCQ
6,3

1
   

Dimana : 

Q :  Debit banjir maksimum (m3/detik) 

C :  Koefisien aliran permukaan 

I :  Intensitas curah hujan selama waktu 

konsentrasi (mm/jam) 

A :  Luas daerah pengaliran (km2) 

Tabel 6. Perhitungan debit banjir rencana dengan periode ulang hujan 2 dan 5 tahun pada setiap sub 

DAS di Kota Mamuju. 

 
Sumber : Pengolahan data sekunder, 2008 

Tabel 7. Perhitungan debit banjir rencana dengan periode ulang hujan 10 dan 15 tahun pada setiap 

sub DAS di Kota Mamuju 

 
Sumber : Pengolahan data sekunder, 2008 

Tabel 8. Perhitungan debit banjir rencana dengan periode ulang hujan 20 tahun pada setiap sub DAS 

di Kota Mamuju 

 
Sumber : Pengolahan data sekunder, 2008  

4.7. Koefisien Aliran Permukaan Kondisi kelas koefisien aliran permukaan 

pada DAS di Kota Mamuju secara umum 

Intensitas Curah Hujan (mm/jam) Debit Banjir Rencana (m3/det)

PUH = 2 Thn PUH = 5 Thn PUH = 2 Thn PUH = 5 Thn

Bone-Bone 0.71 13.94 11.05 14.07 30.38 38.69

Mamuju 0.67 85.25 4.99 6.33 79.12 100.46

Karema 0.6 75.00 4.42 5.69 55.30 71.10

Simboro 0.64 30.28 6.51 8.43 35.06 45.39

Molawa 0.7 15.81 14.89 19.62 45.77 60.31

Tumuki 0.73 10.88 9.73 12.39 21.46 27.33

Ampelas 0.67 44.60 5.72 7.39 47.46 61.32

Lumandang 0.67 12.63 18.33 23.34 43.09 54.88

Sub DAS Koef. C Luas (A)

PUH = 10 Thn PUH = 15 Thn PUH = 10 Thn PUH = 15 Thn

Bone-Bone 0.71 13.94 16.07 17.20 44.20 47.30

Mamuju 0.67 85.25 7.22 7.72 114.59 122.56

Karema 0.6 75.00 6.52 7.00 81.56 87.46

Simboro 0.64 30.28 9.70 10.42 52.24 56.10

Molawa 0.7 15.81 22.75 24.51 69.94 75.37

Tumuki 0.73 10.88 14.15 15.15 31.22 33.41

Ampelas 0.67 44.60 8.49 9.12 70.49 75.67

Lumandang 0.67 12.63 26.66 28.53 62.68 67.08

Debit Banjir Rencana (m3/det)
Sub DAS Koef. C Luas (A)

Intensitas Curah Hujan (mm/jam)

KU = 20 Thn KU = 20 Thn

Bone-Bone 0.71 13.94 17.99 49.47

Mamuju 0.67 85.25 8.08 128.14

Karema 0.6 75.00 7.33 91.60

Simboro 0.64 30.28 10.92 58.80

Molawa 0.7 15.81 25.75 79.17

Tumuki 0.73 10.88 15.84 34.94

Ampelas 0.67 44.60 9.55 79.29

Lumandang 0.67 12.63 29.84 70.17

Debit Banjir 

Rencana 

(m3/det)
Sub DAS Koef. C Luas (A)

Intensitas 

Curah Hujan 

(mm/jam)
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adalah tinggi (50 – 75 %) terutama pada sub 

DAS Mamuju dengan luas penyebaran 

5.862,37 Ha  (20,33 %). Kemudian koefisien 

aliran permukaan ekstrim (> 75 %) terutama 

pada sub DAS Karema seluas 2.587,37 Ha 

(8,97 %) dan koefisien aliran permukaan 

normal (25 – 50 %) terutama pada sub DAS 

Karema seluas 3.424,05 Ha (11,87 %). Kondisi 

daerah dengan koefisien aliran permukaan 

tinggi adalah merupakan daerah dengan 

kemiringan lereng curam – terjal dan 

sebaliknya daerah dengan koefisien aliran 

nomal, merupakan daerah dengan kemiringan 

lereng datar – miring. 

Tabel 9. Penyebaran koefisien aliran permukaan setiap Sub DAS Kota Mamuju 

Ha % Ha % Ha %

1 Bone-Bone 168.32      0.58 578.49     2.01 647.41    2.24 71.09

2 Mamuju 559.68      1.94 5,862.37  20.33 2,102.69 7.29 67.03

3 Karema 3,424.05   11.87 1,488.46  5.16 2,587.37 8.97 59.71

4 Simboro 853.92      2.96 1,123.31  3.90 1,050.67 3.64 64.12

5 Molawa 178.07      0.62 722.63     2.51 680.52    2.36 70.44

6 Tumuki 171.40      0.59 303.76     1.05 612.51    2.12 72.64

7 Ampelas 318.31      1.10 3,001.29  10.41 1,140.51 3.95 67.11

8 Lumandang 218.37      0.76 610.67     2.12 434.17    1.51 66.77

No.
Normal                           

( 25 - 50 % )

Tinggi                                          

( 50 - 75 % )
Rata-Rata 

Timbang

Koefisien Aliran (C)

Ekstrim                                   

( > 75 % )
Sub DAS

 
Sumber : Analisis SIG parameter biofisik DAS di Kota Mamuju, 2008 

4.8. Pembobotan dan Skoring Parameter 

Pemberian bobot dan skor terhadap parameter 

yang berpengaruh terhadap kerawanan banjir 

dilakukan berdasarkan besarnya kontribusi 

setiap parameter dan pengaruh masing-

masing kelas parameter tersebut terhadap 

potensi kerawanan banjir di Kota Mamuju. 

Proses pemberian skor setiap kelas parameter 

kerawanan banjir mengikuti klasifikasi yang 

telah dibuat oleh Dibyosaputro (2003) dan 

Nurwadjedi (2006) sebagai berikut: 

Tabel 10. Pembobotan parameter 

No. Parameter Bobot Parameter

1 Geomorfologi (bentang alam) 30

2 Topografi (Kemiringan Lereng) 30

3 Penggunaan Lahan 15

4 Curah Hujan 15

5 Geologi 10  
Sumber : Dibyosaputro, 2003 

Tabel 11. Skoring parameter kemiringan lereng 

No. Kemiringan Lereng (%) Kelas Lereng

1 0 - 2 % Datar - Hampir Datar 5

2 2 - 7 % Agak Miring/Landai 4

3 7 - 15 % Miring 3

4 15 - 30 % Agak Curam 2

5 > 30 % Curam - Terjal 1  
Sumber : Dibyosaputro, 2003 dengan penyesuaian 

Tabel 12. Skoring parameter bentang alam 
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No. Tipe Bentang Alam Karakteristik Skor

2

Topografi datar, lereng datar (0 - 2 %), 

drainase terhambat-sangat terhambat, 

tergenang air musiman.

3

Pedataran Aluvial Topografi datar - agak miring/landai (0 - 

8 %), drainase agak terhambat, jarang 

tergenang air

4

3

2

Pedataran Aluvial Pantai 

Tergenang1

Topografi datar, lereng datr (0-2 %), 

drainase terhambat - sangat terhambat, 

sering tergenang

Pedataran Aluvial Pantai

4

Perbukitan Denudasional Topografi miring - terjal ( > 15 %)

1

 
Sumber : Nurwadjedi, 2006 dengan penyesuaian 

Tabel 13. Skoring parameter penggunaan lahan 

No. Penggunaan Lahan Skor

1 Tambak, Hutan Mangrove 5

2 Pemukiman 4

3 Kebun, Tegalan 3

4 Semak Belukar 2

5 Hutan Lebat, Hutan Jarang 1  
Sumber : Nurwadjedi, 2006 dengan penyesuaian 

Tabel 14. Skoring parameter jenis batuan 

No. Jenis Batuan Skor

1 Endapan Aluvial 3

2  Batugamping Koral dan Berlapis 2

3 Batuan Vulkanik (Piroklastik) 1  

Sumber : Nurwadjedi, 2006  dengan penyesuaian 

Tabel 15. Skoring parameter curah hujan (poligon thiessen) 

No. Bentuklahan Skor

1 Daerah pengaruh stasiun Binanga 5

2 Daerah pengaruh stasiun Tasiu 3

3 Daerah pengaruh stasiun Lebani 3

4 Daerah pengaruh stasiun Tapalang 1  

4.9. Analisis Spasial 

Setelah data spasial parameter penentu 

daerah rawan banjir disusun, data tersebut 

selanjutnya dianalisis untuk memperoleh 

informasi mengenai potensi rawan banjirnya. 

Analisis spasial dilakukan dengan cara 

menumpangsusunkan (overlay) beberapa data 

spasial (parameter penentu kerawanan banjir). 

Dari proses tumpang tinding data spasial dan 

atribut keempat parameter, dihasilkan 702 

unit lahan baru sebagai unit analisis. 

Selanjutnya dilakukan editing dan analisis 

data atribut yaitu menjumlahkan seluruh 

hasil perkalian faktor bobot dengan skor 

kriteria  menggunakan persamaan (12) 

sehingga diperoleh skor total minimum yaitu 

150 dan skor total maksimum yaitu 600 
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Hasil analisis spasial dengan menggunakan 

perangkat lunak SIG pengolah data vektor 

menghasilkan 4 kelas tingkat kerawanan 

banjir seperti yang terlihat pada tabel 16.

 Tabel 16.  Klasifikasi zona kerawanan banjir hasil analisis spasial Kota Mamuju 

No. Kisaran Skor Total Kelas Kerawanan Banjir 

1 150 – 262,5 Tidak Rawan 

2 262,5 - 375 Rawan Rendah 

3 375 – 487,5 Rawan Sedang 

4 487,5 - 600 Rawan Tinggi 

Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2008 

4. KESIMPULAN 

 

1. Satuan geomorfologi bentang alam Kota 

Mamuju berdasarkan relief dan 

morfogenesa yang diidentifikasi melalui 

interpretasi citra satelit Quickbird dan 

melalui pengecekan (validasi) di lapangan 

adalah : Perbukitan denudasional (D) yang 

terdiri dari Perbukitan denudasional 

terkikis ringan (D1) dan sedang (D2), 

Pedataran Fluviatil (F) yang terdiri dari 

Dataran aluvial (F1), Dataran rawa 

belakang (F5) dan Pedataran Marin (M) 

yang terdiri dari Dataran aluvial 

pantai/tergenang (M11), Dataran aluvial 

pantai/payau (M12) dan Dataran aluvial 

pantai/tawar (M13). 

2. Berdasarkan tingkat kerawanan banjir, 

wilayah Kota Mamuju dapat dibagi 

menjadi 4 (empat) kelas rawan banjir 

yaitu : Kelas Tidak Rawan Banjir seluas 

29.046 Ha (95.15 %) di daerah Tamasapi, 

Kelapa Tujuh, Padangbaka, Saletto, 

Dolangan, Pati’di dan daerah di pesisir 

pantai barat serta daerah perbukitan di 

sebelah selatan Kota Mamuju, Kelas 

Rawan Banjir Rendah seluas 190,2 Ha 

(0,62 %) tersebar pada bentang alam 

dataran aluvial (F1) di daerah Rangas, 

Gimbang, Simbuang dan Sese. Kelas 

Rawan Banjir Sedang (0,28 %) tersebar 

pada bentang alam dataran rawa belakang 

(F3) di daerah Karema dan Rimuku dan 

Kelas Rawan Banjir Tinggi seluas 1203,4 

Ha (3,94 %) tersebar pada bentang alam 

pedataran marin (M) yaitu pedataran 

aluvial pantai tergenang (M11), pedataran 

aluvial pantai/payau (M12) dan pedataran 

aluvial pantai/tawar (M13) di daerah 

Binanga, Mamunyu, Simboro, Karema dan 

Rimuku. 
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ESTIMASI CADANGAN BATUKAPUR DENGAN METODE CROSS SECTION 

DIBANDINGKAN DENGAN METODE KONTUR  

(Studi Kasus di PT. Semen Tonasa Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan) 

 

Arno Edwin Gilang Pratama*, Andi Ilham Samanlangi*, Adi Tonggiroh* 

*) Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin 

 

SARI : Estimasi cadangan batukapur merupakan salah satu tahapan penting untuk mengetahui 

jumlah cadangan. Penelitian estimasi cadangan di lakukan PT. Semen Tonasa, Desa Biringere, 

Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dengan jarak lokasi ± 68 km kearah utara Kotamadya 

Makassar ke Kecamatan Bungoro, kemudian dari Kecamatan Bungoro ke Desa Biringere dengan 

jarak 10 ± km arah timur. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen semen domestik di 

Indonesia dan sebagai pemegang Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) di wilayah Pangkep, 

Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menghitung besarnya cadangan terukur 

batukapur dengan menggunakan metode Cross Section dan metode Kontur, kemudian akan 

merekomendasikan metode yang paling tepat, efektif dan efisien untuk perhitungan cadangan. Pada 

metode perhitungan dengan cross section yaitu membuat penampang dengan spasi 100 m dengan 

menggunakan gabungan metode simpson 1/3 dan metode 3/8 untuk menghitung luasan penampang. 

Total cadangan dengan metode ini sebesar 362.170.848,20 Ton. Pada perhitungan dengan metode 

kontur yaitu menggunakan interval kontur per 5 m menghasilkan cadangan sebesar 414.697.509 Ton. 

Kata kunci: Estimasi cadangan terukur, metode cross section, metode kontur 

 

ABSTRACT : Limestone reserve calculation is an important step to know the number of reserve. 

Estimation reserve at PT Semen Tonasa, Biringere Village, Bungoro Countryside, Pangkep Regency 

which is about ± 68 km to North from Makassar and ±10 km to east from Biringere Village. This 

company is one of domestic cement producer in Indonesia and one of company that have a Local 

Mining License (SIPD) in Pangkep Regency, South Celebes. 

The research object is to calculate the number of limestone’s measured reserve using Cross Section 

method and Contour method, then recommend the best, effective and efficient method on reserve 

calculation. Cross Section calculation method is to make profile/section spacing 100 m and calculate 

the area section using combination of Simpson 1/3 and simpson 3/8 method. Summary of the reserve 

using Cross Section method is about 362.170.848,20 Ton. Contour method which use 5 m contour 

interval, give Limestone reserve result is about 414.697.509 Ton. 

Key word: Calculation of reserve, Cross Section Method, Isoline Method 

 

1. PENDAHULUAN  

Perhitungan cadangan berperan penting dalam 

menentukan jumlah, kualitas dan kemudahan 

dalam eksplorasi secara komersial dari suatu 

endapan. Sebab hasil dari perhitungan 

cadangan yang baik dapat menentukan 

investasi yang akan ditanam oleh investor, 

penentuan sasaran produksi, cara 

penambangan yang akan dilakukan bahkan 

dalam memperkirakan waktu yang dibutuhkan 

oleh perusahaan dalam melaksanakan usaha 

penambangannya. 

Dalam ilmu perhitungan cadangan terdapat 

berbagai metode yang dapat dipergunakan 

untuk menentukan kadar hingga akhirnya 

besar cadangan suatu endapan.  
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Mengingat pemilihan metode yang digunakan 

dalam perhitungan cadangan harus sesuai 

dengan sisi filosofinya, maka untuk endapan 

batukapur yang diusahakan oleh PT. Semen 

Tonasa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan 

ini dimana endapan batukapur dan mineral-

mineral pengotornya terdistribusi di berbagai 

tempat yang berbukit-bukit tentu 

membutuhkan metode yang lebih sesuai dengan 

kondisinya yang khusus tersebut. Dalam hal ini 

penulis tertarik untuk membandingkan 

perhitungan cadangan batukapur dengan 

menggunakan metode cross section dan metode 

kontur. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Semen 

Tonasa, yang terletak di di Desa Biringere, 

Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep 

dengan jarak lokasi ± 68 km kearah utara 

Kotamadya Makassar ke Kecamatan Bungoro, 

kemudian dari Kecamatan Bungoro ke Desa 

Biringere dengan jarak 10 ± km arah timur. 

Metode penelitian yang dilakukan pada 

perhitungan cadangan tertambang batubara 

menggunakan metode cross section dan metode 

kontur atau metode isoline. Metode ini 

memerlukan  primer berupa: data kemajuan 

tambang dan koordinat. Sedangkan data 

sekunder berupa : peta topografi skala 1 : 4000, 

peta geologi daerah penelitian skala 1 : 15000, 

geologi lokal., literature atau data perusahaan. 

2.1 Metode Cross Section 

Metode cross section ini terdiri dari beberapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  langkah yang harus dilakukan, meliputi: 

membuat penampang yang mewakili cadangan 

batukapur dengan software AutoCad Land 
Desktop, menghitung luas tiap penampang 

dengan menggunakan gabungan rumus 

perhitungan luas metode simpson 1/3 dan 

simpson 3/8, menggunakan rumus mean area 

untuk menghitung volume antar penampang, 

sehingga didapatkan volume cadangan terukur 

batukapur dan selanjutnya menghitung tonase 

cadangan batukapur. Metode cross section 
masih sering dilakukan pada tahap-tahap 

paling awal dari perhitungan. Hasil 

perhitungan secara manual ini dapat dipakai 

sebagai alat pembanding untuk mengecek hasil 

perhitungan yang lebih canggih dengan 

menggunakan komputer. 

Rumus prismoida :     
 

𝑉 = (𝑆1 + 4𝑀 + 𝑆2)
𝐿

6
 

 

Keterangan : 

           S2 = Luas penampang alas 

L = Jarak antar S1 dan S2 

V = Volume 

 

 

Rumus kerucut terpancung : 

𝑉 =
𝐿

3
(𝑆1 + 𝑆2 + √𝑆1𝑆12 

 

  

Keterangan : 

S1,S2 = Luas penampang ujung 

M = Luas penampang tengah 

L = Jarak antara S1 dan S2 

V = Volum 
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Rumus luas rata-

rata (mean area) : 

𝑉 = 𝐿
(𝑆1+𝑆2)

2
                                     

Keterangan : 

 

𝑆1, 𝑆2 = Luas penampang 

L = Jarak antar penampang 

V = Volume cadangan 

 

Untuk menghitung luas penampang digunakan 

penggabungan metode simpson 1/3 dan simpson 

3/8. 

 

Lsimp1/3  = h/3 (f0+fn) + h/3 (4f1+4f3+4f5+...+4fn-1) + 

h/3 (2f2+2f4+2f6+...+2fn-2) 

 = h/3 (f0+fn) + 4h/3 (f1+f3+f5+...+fn-1) + 

2h/3 (f2+f4+f6+...+fn-2) 

Gambar 1. Sketsa Perhitungan Volume Rumus Prismoida 

(Sumber : Seimahura, 1998.) 

 

Gambar 2. Sketsa Perhitungan Volume Rumus Kerucut Terpancung  

(Sumber : Seimahura, 1998) 

 

Gambar 3. Sketsa Perhitungan Volume dengan Rumus Mean Area  

(Sumber : Seimahura, 1998) 
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Lsimp1/3 = h/3 ( f0 + 4 ∑ f ganjil + 2 ∑ f genap + fn )  

Lsimp3/8  =  h/8 (f0+fn) + h/8 (3f1+3f3+3f5+...+3fn-1) +   

h/8 (3f2+3f4+3f6+...+3fn-2) 

 = h/8 (f0+fn) + 3h/8 (f1+f3+f5+...+fn-1) + 

3h/8 (f2+f4+f6+...+fn-2) 

Lsimp3/8 = h/8 ( f0 + 3 ∑ f ganjil + 3 ∑ f genap + fn ) 

 

Sedangkan, untuk menghitung tonase 

digunakan rumus : 

𝑻 = 𝑽 𝑿 𝑩𝒋 

Keterangan : 

T = Tonase (Ton) 

V = Volume (m3 ) 

            Bj = Berat Jenis (Ton/m3) 

2.2 Metode Isoline/ Metode Kontur 

Sedangkan untuk metode isoline yang harus 

dilakukan yaitu meliputi Menghitung luas area 

tiap interval kontur dengan software AutoCad 

Land Desktop, menggunakan rumus mean area 

untuk menghitung volume tiap interval kontur 

sehingga didapatkan volume cadangan terukur 

batukapur dan selanjutnya menghitung tonase 

cadangan batukapur. Metoda ini dipakai untuk 

digunakan pada endapan bijih dimana 

ketebalan dan kadar mengecil dari tengah ke 

tepi endapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Sketsa Perhitungan Luas Penampang  

(Sumber : Lilik Eko Widodo, 2002) 

 

Gambar 5 Sketsa topografi metode isoline 
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Volume dapat dihitung dengan cara 

menghitung luas daerah yang terdapat di 

dalam batas kontur, kemudian 

mempergunakan prosedur-prosedur yang 

umum dikenal. Kadar rata-rata dapat 

dihitung dengan cara membuat peta kontur, 

kemudian mengadakan weighting dari 

masing-masing luas daerah dengan contour 

grade. 

  

oA
g

 nA ... + 
2

2A + 
1

2A + oA  
2

g
 + oA og

 = 
 

Keterangan: 

go = kadar minimum dari bijih 

g =  interval kadar yang konstan antara 

dua kontur 

Ao = luas endapan dengan kadar  go  dan 

lebih tinggi 

A1 = luas endapan bijih dengan kadar  go + 

g  dan lebih tinggi 

A2 = luas endapan bijih dengan kadar  go + 

2g  dan lebih tinggi, dst. 

Bila kondisi mineralisasi tidak teratur maka 

akan muncul masalah. Hal ini dapat 

dijelaskan melalui contoh berikut ini 

(Seimahura, 1998). 

 

 

Di dalam hal ini : 

    
G =  

go Pb +  
g

2
  Ao +  2A1 +  2 A21 +  A22  +  A31 +  A32  

Ao

 

Setelah didapatkan tonase dari masing-

masing metode kemudian membandingkan 

kedua metode tersebut, sehingga diperoleh 

kelebihan dan kekurangan dari masing-

masing metode ini. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perhitungan Cadangan Metode Cross 

Section 

Metode perhitungan cadangan dengan metode 

cross section dilakukan dengan membuat 

penampang yang mewakili keseluruhan 

daerah yang masuk wilayah IUP. Pada 

penelitian ini dibuat 18 penampang dengan 

batas ketinggian perhitungan terendah pada 

level 40. Proses perhitungan menggunakan 

software AutoCad Land Desktop untuk 

menghasilkan grid penampang. Adapun 

tampilan pembuatan section adalah sebagai 

berikut pada gambar 7 

 

 

 

Gambar 6 Kontur mineralisasi yang tidak merata 
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Selanjutnya membuat grid pada setiap penampang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya dari penampang sayatan yang 

telah dibuat dilakukan perhitungan parameter 

setiap penampang dengan gabungan metode 

simpson 1/3 dan metode simpson 3/8 (lihat 

lampiran B). Pada penampang dengan jumlah 

pias yang genap hanya digunakan rumus 

simpson 1/3, dan pada sayatan dengan jumlah 

pias ganjil digunakan gabungan metode 

simpson 1/3  dan simpson 3/8 dengan rumus 

sebagai berikut : 

Lsimp1/3  = h/3 ( f0 + 4 ∑ f ganjil + 2 ∑ f genap + fn )  

Lsimp3/8  = h/8 ( f0 + 3 ∑ f ganjil + 3 ∑ f genap + fn )  

 

Setelah parameter tersebut diketahui, 

dilakukan perhitungan luas masing-masing 

penampang (Tabel 1), dengan nilai h = 25, dan 

h/3 = 8,33, dan h/8 = 3,125.:

Gambar 7. Pembuatan sayatan dengan software Autocad Land Desktop 

Gambar 8. Pembuatan grid sayatan dengan software Autocad Land Desktop 
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Tabel 1. Perhitungan Luas Penampang dengan Gabungan Metode Simpson 1/3 dan Simpson 3/8 

No. Penampang 

Metode Simpson 1/3 Metode Simpson 3/8 
TOTAL 

LUAS 
f0 

4∑ 

fganjil 
2∑ 

fgenap 
fn Luas I f0 

3∑ 

fganjil 
3∑ 

fgenap 
fn Luas II 

1 
Penampang 

A-A' 6,65 
562,8 263,86 

1,52 
6956,91           6956,91 

2 
Penampang 

B-B' 16,9 
790,44 361,78 

5 
9784,33           9784,33 

3 
Penampang 

C-C' 
19,87 670,52 270,44 38,33 8326,33 38,33 276,81 246,33 8,48 1781,09375 10107,42 

4 
Penampang 

D-D' 
1 664,08 284,14 25,1 8119,33 25,1 335,61 345,6 

12,3

8 
2245,90625 10365,24 

5 
Penampang 

E-E' 
16,54 476,4 193,96 25 5932,50 25 404,7 454,71 18,1 2820,34375 8752,84 

6 
Penampang 

F-F' 12,21 
1630,2 679,74 

36,46 
19655,08           19655,08 

7 
Penampang 

G-G' 30 
4328,2 1934,92 

20 
52609,31 

  
        52609,31 

8 
Penampang 

H-H' 
2,99 5486,16 2552,26 119,5 68007,56 119,5 2159,49 2064,27 15 13619,5625 81627,12 

9 
Penampang 

I-I' 
1 5614,48 2738,64 98,56 70438,97 98,56 3276,12 3202,77 3,75 20566,25 91005,22 

10 
Penampang 

J-J' 1,77 
11178,16 5506,64 

1,64 
139068,36           139068,36 

11 
Penampang 

K-K' 45,48 
12251,56 6004,7 

2,19 
152532,69           152532,69 

12 
Penampang 

L-L' 
13,66 8423,16 3933,2 205,5 104795,96 205,5 3811,5 3538,98 7,66 23636,375 128432,33 

13 
Penampang 

M-M' 
32,14 9821,76 4683,54 220,07 122979,20 220,07 3150,99 2833,38 5,45 19405,90625 142385,11 

14 
Penampang 

N-N' 
172,94 14159,48 6462,96 2,61 173316,51           173316,51 

15 
Penampang 

O-O' 183,16 
14199 6878,02 

14,97 
177292,85           177292,85 

16 
Penampang 

P-P' 115,58 
10715,4 5240,86 

3,79 
133963,53           133963,53 

17 
Penampang 

Q-Q' 114,87 9354,56 4573,2 17,88 
117170,87           117170,87 

18 
Penampang 

R-R' 167,67 
9236 4282,74 113,1 114995,87           114995,87 

  
       

Total Luas Penampang 1570021,59 

 

Selanjutnya dilakukan perhitungan volume 

antar penampang dengan rumus mean area. 
Rumus mean area digunukan untuk endapan 

yang mempunyai penampang uniform :      

 

𝑽 =
𝑆1 + 𝑆2

𝟐
𝒙 𝑳 

Keterangan : 

𝑆1, 𝑆2 = Luas penampang 

L = Jarak antar penampang 

V = Volume cadangan 

 

Selanjutnya menghitung Tonase cadangan, 

dimana nilai berat jenis diperoleh dari data 

perusahaan yang telah ada. Rumus 

menghitung Tonase : 

 

𝑻 = 𝑽𝒙𝑩𝒋 

Keterangan : 

 T  = Tonase (ton) 

 V  = Volume (m3) 

 Bj = Berat Jenis (2,4 ton/m3) 
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Tabel 2. Perhitungan cadangan dengan metode cross section 

 

Metode cross section yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan skala 1:15.000 meter, 

spasi penampang 100 meter, dengan membuat 

18 penampang. Gabungan metode Simpson 1/3 

dan Simpson 3/digunakan untuk menghitung 

luasan penampang dengan jarak f0 – f1  yaitu  

No. Penampang Luas (m2) 
Jarak antar 

section (m) 
Volume (m3) 

Berat Jenis 

(Ton/m3) 
Tonase (Ton) 

1 
A-A' 6956,91 

100 837062,17 2,40 2008949,20 
B-B' 9784,33 

2 
B-B' 9784,33 

100 994587,66 2,40 2387010,38 
C-C' 10107,42 

3 
C-C' 10107,42 

100 1023633,00 2,40 2456719,21 
D-D' 10365,24 

4 
D-D' 10365,24 

100 955903,89 2,40 2294169,33 
E-E' 8752,84 

5 
E-E' 8752,84 

100 1420395,84 2,40 3408950,02 
F-F' 19655,08 

6 
F-F' 19655,08 

100 3613219,39 2,40 8671726,53 
G-G' 52609,31 

7 
G-G' 52609,31 

100 6711821,55 2,40 16108371,71 
H-H' 81627,12 

8 
H-H' 81627,12 

100 8631617,02 2,40 20715880,85 
I-I' 91005,22 

9 
I-I' 91005,22 

100 11503679,14 2,40 27608829,94 
J-J' 139068,36 

10 
J-J' 139068,36 

100 14580052,50 2,40 34992126,00 
K-K' 152532,69 

11 
K-K' 152532,69 

100 14048251,10 2,40 33715802,65 
L-L' 128432,33 

12 
L-L' 128432,33 

100 13540872,01 2,40 32498092,82 
M-M' 142385,11 

13 
M-M' 142385,11 

100 15785081,05 2,40 37884194,53 
N-N' 173316,51 

14 
N-N' 173316,51 

100 17530467,99 2,40 42073123,17 
O-O' 177292,85 

15 
O-O' 177292,85 

100 15562818,77 2,40 37350765,06 
P-P' 133963,53 

16 
P-P' 133963,53 

100 12556719,98 2,40 30136127,95 
Q-Q' 117170,87 

17 
Q-Q' 117170,87 

100 11608337,02 2,40 27860008,86 
R-R' 114995,87 

TOTAL 362170848,20 
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25 meter, maka luasan total area penampang 

sebesar 1.570.021,59 m2. Sehingga dengan 

luasan area penambangan batukapur sebesar 

1.570.021,59 m2 di hasilkan tonase cadangan 

terukur sebesar  362.170.848,20 ton. 

3.2 Perhitungan Cadangan dengan Metode 

Kontur 

Metode perhitungan cadangan dengan metode 

kontur dilakukan dengan menghitung luas 

masing-masing elevasi kontur dimulai dari 

elevasi 40 sampai elevasi tertinggi dengan 

menggunakan software AutoCad Land 

Desktop. Adapun tampilan penghitungan luas 

setiap elevasi adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 3. Perhitungan Luas Area per Elevasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Perhitungan Luas Area per Elevasi 

No. 
Elevasi 

(m) 
Luas (m2) 

1 40 1602784,89 

2 45 1551794,97 

3 50 1529701,97 

4 55 1509309,45 

5 60 1485375,06 

6 65 1423878,53 

7 70 1378487,64 

8 75 1321826,04 

9 80 1290933,4 

10 85 1276452,95 

11 90 1257814,64 

12 95 1236780,15 

13 100 1202247,76 

Gambar 9. Penghitungan luas setiap level dengan software Autocad Land Desktop 
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Selanjutnya dilakukan perhitungan tonase 

antar dua level, dimulai dari level 40 dan 45, 

dengan menggunakan interval kontur 5 m dan 

seterusnya dengan menggunakan rumus mean 

area. Rumus mean area digunukan untuk 

endapan yang mempunyai area kontur 

uniform: 

            

𝑽 =
𝑆1 + 𝑆2

𝟐
𝒙 𝑳 

Keterangan : 

S1,S2 = Luas area per elevasi 

L = Jarak antar elevasi 

V = Volume cadangan 

Selanjutnya menghitung Tonase cadangan, 

dimana nilai berat jenis diperoleh dari data 

perusahaan yang telah ada. Untuk 

menghitung Tonase cadangan digunakan 

rumus: 

 
𝑻 = 𝑽𝒙𝑩𝒋 

Keterangan : 

 T  = Tonase (ton) 

 V  = Volume (m3) 

 Bj = Berat Jenis (2,4 ton/m3) 

14 105 1172966,81 

15 110 1129328,06 

16 115 1100012,76 

17 120 1073400,85 

18 125 1043151,31 

19 130 1012258,5 

20 135 976984,27 

21 140 939319,87 

22 145 866004,95 

23 150 818542,66 

24 155 762050,51 

25 160 708305,42 

26 165 665334,9 

27 170 618200,69 

28 175 568808,6 

29 180 516645,48 

30 185 480091,5 

31 190 439894,31 

32 195 407508,68 

33 200 370216,63 

34 205 333356,19 

35 210 289848,87 

36 215 244672,33 

37 220 200422,47 

38 225 150190,57 

39 230 123554,02 

40 235 100788,84 

41 240 79033,86 

42 245 55253,32 

43 250 29912,38 

44 255 11150 

45 260 3996,21 

46 265 1849,82 

 

Total 

Luas 
35.360.443,09 
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Tabel 4. Perhitungan cadangan dengan metode kontur 

No Elevasi (m) Luas (m2) 
Interval 

Kontur (m) 
Volume (m3) 

Berat Jenis 

(Ton/m3) 

Tonase 

(Ton) 

1 
40 1602784.89 

5 7886449.65 2.4 18927479.16 
45 1551794.97 

2 
45 1551794.97 

5 7703742.35 2.4 18488981.64 
50 1529701.97 

3 
50 1529701.97 

5 7597528.55 2.4 18234068.52 
55 1509309.45 

4 
55 1509309.45 

5 7486711.275 2.4 17968107.06 
60 1485375.06 

5 
60 1485375.06 

5 7273133.975 2.4 17455521.54 
65 1423878.53 

6 
65 1423878.53 

5 7005915.425 2.4 16814197.02 
70 1378487.64 

7 
70 1378487.64 

5 6750784.2 2.4 16201882.08 
75 1321826.04 

8 
75 1321826.04 

5 6531898.6 2.4 15676556.64 
80 1290933.4 

9 
80 1290933.4 

5 6418465.875 2.4 15404318.1 
85 1276452.95 

10 
85 1276452.95 

5 6335668.975 2.4 15205605.54 
90 1257814.64 

11 
90 1257814.64 

5 6236486.975 2.4 14967568.74 
95 1236780.15 

12 
95 1236780.15 

5 6097569.775 2.4 14634167.46 
100 1202247.76 

13 
100 1202247.76 

5 5938036.425 2.4 14251287.42 
105 1172966.81 

14 
105 1172966.81 

5 5755737.175 2.4 13813769.22 
110 1129328.06 

15 
110 1129328.06 

5 5573352.05 2.4 13376044.92 
115 1100012.76 

16 
115 1100012.76 

5 5433534.025 2.4 13040481.66 
120 1073400.85 

17 
120 1073400.85 

5 5291380.4 2.4 12699312.96 
125 1043151.31 

18 
125 1043151.31 

5 5138524.525 2.4 12332458.86 
130 1012258.5 

19 
130 1012258.5 

5 4973106.925 2.4 11935456.62 
135 976984.27 

20 
135 976984.27 

5 4790760.35 2.4 11497824.84 
140 939319.87 

21 
140 939319.87 

5 4513312.05 2.4 10831948.92 
145 866004.95 

22 
145 866004.95 

5 4211369.025 2.4 10107285.66 
150 818542.66 

23 
150 818542.66 

5 3951482.925 2.4 9483559.02 
155 762050.51 

24 
155 762050.51 

5 3675889.825 2.4 8822135.58 
160 708305.42 

25 160 708305.42 5 3434100.8 2.4 8241841.92 
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165 665334.9 

26 
165 665334.9 

5 3208838.975 2.4 7701213.54 
170 618200.69 

27 
170 618200.69 

5 2967523.225 2.4 7122055.74 
175 568808.6 

28 
175 568808.6 

5 2713635.2 2.4 6512724.48 
180 516645.48 

29 
180 516645.48 

5 2491842.45 2.4 5980421.88 
185 480091.5 

30 
185 480091.5 

5 2299964.525 2.4 5519914.86 
190 439894.31 

31 
190 439894.31 

5 2118507.475 2.4 5084417.94 
195 407508.68 

32 
195 407508.68 

5 1944313.275 2.4 4666351.86 
200 370216.63 

33 
200 370216.63 

5 1758932.05 2.4 4221436.92 
205 333356.19 

34 
205 333356.19 

5 1558012.65 2.4 3739230.36 
210 289848.87 

35 
210 289848.87 

5 1336303 2.4 3207127.2 
215 244672.33 

36 
215 244672.33 

5 1112737 2.4 2670568.8 
220 200422.47 

37 
220 200422.47 

5 876532.6 2.4 2103678.24 
225 150190.57 

38 
225 150190.57 

5 684361.475 2.4 1642467.54 
230 123554.02 

39 
230 123554.02 

5 560857.15 2.4 1346057.16 
235 100788.84 

40 
235 100788.84 

5 449556.75 2.4 1078936.2 
240 79033.86 

41 
240 79033.86 

5 335717.95 2.4 805723.08 
245 55253.32 

42 
245 55253.32 

5 212914.25 2.4 510994.2 
250 29912.38 

43 
250 29912.38 

5 102655.95 2.4 246374.28 
255 11150 

44 
255 11150 

5 37865.525 2.4 90877.26 
260 3996.21 

45 
260 3996.21 

5 14615.075 2.4 35076.18 
265 1849.82 

     
Total 414.697.509 

 

Metode kontur yang di gunakan dengan 

elevasi per 5 meter, dari elevasi 40 m – 265 

m di dapatkan total luasan area 

35.360.443,09 m2 .  

Berat jenis yang di gunakan 2.4 ton/m3 

maka tonase total sebesar 414.697.509 ton. 

 
Tabel. 5. Perbandingan metode cross section dan metode Kontur 

Metode Analisis perhitungan area 
Luasan 

area (m2) 
Tonase (Ton) 

 
Cross 

section 

Metode Simpson 

1/3 dan 3/8 
Spasi 100 m 

1.570.021,5

9 
362.170.848,20 

Kontur Poligon tertutup Elevasi 5 m 
35.360.443,

09 
414.697.509 
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Kelebihan dari metode cross section berada 

pada perhitungan areanya. Dengan 

menggunakan metode simpson 1/3 dan 3/8, 

yang berdasarkan jarak antar segmen, 

sehingga jarak antar section dan spasi segmen 

berbading lurus, semakin kecil jarak spasi 

maka akan lebih detail perhitungan luasan 

area, sedangkan analisis perhitungan metode 

kontur berdasarkan pada tingkat elevasi 

kontur, jadi dengan elevasi yang semakin 

rapat maka perhitungan area akan semakin 

detail. 

Kekurangan dari metode cross section adalah 

tidak memperhitungkan perubahan topografi 

yang berada diantara penampang yang satu 

dengan penampang yang lain, sedangkan 

kekurangan metode kontur adalah metode ini 

tidak memperhitungkan perubahan topografi 

yang berada diantara interval kontur. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan 

data dengan menggunakan dua metode 

perhitungan cadangan terukur pada PT. 

Semen Tonasa, Kabupaten Pangkep, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Perhitungan cadangan 

batukapur dengan metode cross section pada 

spasi penampang 100 meter, dihasilkan 

cadangan terukur sebesar 362.170.848,20 Ton. 

Sedangkan pada metode kontur dengan 

elevasi kontur 5 meter, dihasilkan cadangan 

terukur 414.697.509 Ton.  

Kelebihan dari metode cross section berada 

pada perhitungan area yang menggunakan 

metode simpson 1/3 dan simpson 3/8 dimana 

semakin kecil jarak spasi maka akan lebih 

detail perhitungan luasan area, sedangkan 

analisis perhitungan metode kontur 

berdasarkan pada tingkat elevasi kontur, jadi 

dengan elevasi yang semakin rapat maka 

perhitungan area akan semakin detail. 

Kekurangan dari metode cross section adalah 

metode ini tidak memperhitungkan perubahan 

topografi yang berada diantara penampang 

yang satu dengan penampang yang lain, 

sedangkan kekurangan metode kontur adalah 

metode ini tidak memperhitungkan perubahan 

topografi yang berada diantara interval kontur. 

5. UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada 
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penelitian ini dapat dilaksanakan. 

 

6. DAFTAR PUSTAKA 

PettiJohn., 1990. ”Lime in industrial”.  

Seimahura, Ir. Janes., 1998. Pengambilan Conto dan Perhitungan Cadangan dengan Metoda-Metoda 

Konvensional., Departemen Teknik Pertambangan. Institut Teknologi Bandung, Bandung. 

Suhala, Supriatna., 1997, Bahan Galian Industri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi 

Mineral, Bandung. 

Sukamto, Rab. dkk., 1982, Geologi Lembar Pangkajene dan Watampone Bagian Barat, Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Geologi Direktorat Pertambangan Umum Departemen Pertambangan 

dan Energi, Bandung. 

Sukandarrumidi, 1999, Bahan Galian Industri, Gajah Mada University Press, Bulaksumur, 

Yogyakarta. 

Widodo, Lilik Eko., 2002, Analisis Numerik, Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Ilmu 

Kebumian dan Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung, Bandung. 

 



GEOSAINS 

28  -   Vol. VI  No. 01  2013    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOSAINS 
 

 

 Vol. 09 No. 01 2013   -  29  

PERENCANAAN SISTEM PENYALIRAN 

TAMBANG TERBUKA BATUBARA 
 

Muhammad Endriantho*, Muhammad Ramli* 

*) Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin 

**) Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

SARI: Operasi penambangan batubara pada Pit Seam 11 Selatan PT  Kitadin Tandung Mayang 

dilakukan dengan sistem tambang terbuka. Sistem tambang terbuka akan membentuk cekungan 

yang luas, sehingga menjadi tempat terakumulasinya air pada lantai pit penambangan. Sistem 

penyaliran tambang terbuka yang digunakan adalah mine dewatering, yaitu mengeluarkan air yang 

masuk ke dalam tambang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji sistem 

penyaliran tambang terbuka yang sekarang digunakan di Pit Seam 11 Selatan sesuai dengan 

rencana kemajuan tambang. Analisis data curah hujan harian di lokasi penelitian pada tahun 2004-

2009 dengan menggunakan distribusi Gumbel, diperoleh curah hujan rencana sebesar 75,12 mm/hari 

untuk periode ulang 2 tahun, sehingga menyebabkan terakumulasinya air pada lantai pit dengan 

volume total 8.034,18 m3/hari dengan asumsi durasi hujan berlangsung selama 8,14 menit. Arah 

penambangan batubara direncanakan ke arah Barat. Air yang terakumulasi pada sump dipompakan 

keluar menuju saluran terbuka. Letak sump berada pada sebelah barat pit dengan jumlah pompa 

yang digunakan yaitu 1 unit pompa (MultiFlo 390). Pipa yang digunakan yaitu pipa polyethilene 

dengan diameter 8 inch. Jumlah pipa yang digunakan pada sump yaitu 19 batang. Dimensi saluran 

terbuka yang akan digunakan yaitu berbentuk trapezium karena lebih mudah dalam pembuatan dan 

perawatannya. Kolam Pengendapan yang akan dibuat berbentuk zig-zag dengan panjang 90,4 m, 

lebar 20 m, dan tinggi 5 meter.    

Kata kunci : Pit, Curah hujan, sump, pemompaan, saluran terbuka, dan kolam pengendapan 

 

ABSTRACT: Operation of coal mining in Pit Seam 11 Selatan of PT Kitadin Tandung Mayang is 
conducted by open pit system. Open pit system will shape a wide concavity, so it will be a place where 
the water is accumulated in pit floor of mining. Mine Drainage of open pit is mine dewatering, namely 
outflow water into the mining site. The method used in this research is examining of the drainage of 
open pit that is applied in Pit Seam 11 Selatan now based on the mining progress plan. The analysis 
of rainfall data in location year 2004-2009 by using Gumbel distribution, obtained the plan rainfall 
around 75,12 mm/day for 2 years repeatedly period, so that it caused water accumulated in pit floor 
with total volume 8.034,18 m3/day by assuming that the going on rain duration is about 8.14 minutes. 
Direction of coal mining is planned to the west direction. Water which is accumulated in sump 
pumped out to an open channel. Location of sump is in west side of pit, pump-amount used 1 unit 
pump (Multiflo 390). Pipe used is polyethylene pipe  8 inch diameter. Number of pipe applied in sump 
is 19 rods. Dimension of open channel applied trapezium shape because it is easier in its making and 
maintenance. Settling pond that be made zig-zag formed length 90,4 m, width 20 m, and high 5 
meters. 

Keywords: Pit, rainfall, sump, pumping, open channel, and settling pond. 
  

 

 

1. PENDAHULUAN 

Operasi penambangan batubara dilakukan PT 

Kitadin Tandung Mayang yang terdiri dari Pit 

Seam 11 Selatan dan Pit Seam 11 Utara.  

Metode penambangan yang digunakan adalah 

metode open pit. Metode penambangan ini 

akan menyebabkan terbentuknya cekungan 

yang luas sehingga sangat potensial untuk 

menjadi daerah tampungan air, baik yang 

berasal dari air limpasan permukaan maupun 



GEOSAINS 
 

30  -  Vol. 09 No. 01 2013    

air tanah. Pada saat kondisi cuaca ekstrim 

berupa adanya curah hujan yang tinggi maka 

air yang berasal dari limpasan permukaan 

dapat menggenangi lantai dasar dan 

menyebabkan berlumpurnya front 
penambangan.  

Pengamatan di lapangan terlihat adanya 

daerah tangkapan hujan yang luas. Selain itu, 

sump dan saluran yang ada tidak sesuai 

dengan kondisi yang seharusnya. 

Permasalahan tersebut akan menghambat 

aktifitas penambangan yang mengakibatkan 

tidak tercapainya target produksi. Diperlukan 

suatu bentuk upaya yang optimal untuk 

penanganan air yang masuk ke pit melalui 

suatu bentuk kajian teknik sistem penyaliran 

tambang dengan menganalisis semua aspek 

yang berpengaruh terhadap penanganan air 

yang masuk ke pit. 

Melalui upaya penanganan air yang masuk ke 

pit, maka diharapkan permasalahan yang 

timbul akibat tidak terkontrolnya air yang 

masuk ke pit dapat dihindari dan 

diminimalisir,  sehingga aktifitas 

penambangan tetap dapat dilakukan 

walaupun dalam cuaca yang ekstrim. 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Daerah penelitian berada pada wilayah Kuasa 

Pertambangan PT Indominco Mandiri. PT 

Kitadin Tandung Mayang mempunyai wilayah 

Kuasa Pertambangan sendiri sekaligus 

sebagai kontraktor PT Indominco Mandiri. 

Secara administratif lokasi penelitian berada 

pada Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai 

Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Secara 

geografis lokasi penelitian terletak pada 00° 02’ 

20” LU – 00° 13’ 00” LU dan 117° 12’ 50” BT - 

117° 23’ 30” BT. 

2.1. Air Permukaan 

Besarnya debit air limpasan (Run off) 
ditentukan dengan menggunakan rumus 

Rasional (persamaan 2.9). 

 
𝑄 = 0,278 𝑥 𝐶 𝑥 𝐼 𝑥 𝐴 

 

Dimana :  

Q = debit air limpasan maksimum (m3/detik) 
C = koefisien limpasan (Tabel 2.1)  
 I = Intensitas curah hujan (mm/jam)  
A = Luas daerah tangkapan hujan (km2) 
 
a. Analisis Data Curah Hujan 

Curah hujan rencana merupakan suatu 

kriteria utama dalam perencanaan sistem 

penyaliran untuk air permukaan pada suatu 

tambang. Salah satu metode dalam analisa 

frekuensi yang sering digunakan dalam 

menganalisa data curah hujan adalah metode 

distribusi ekstrim, atau juga dikenal dengan 

metode distribusi Gumbel (Persamaan 2.1). 

𝑋𝑡 = 𝑋 +
𝜕

𝜕𝑛
(𝑌𝑡 − 𝑌𝑛) 

 
Dimana :  

XT = Perkiraan nilai curah hujan 

rencana (mm) 

X = Curah hujan rata-rata (mm) 

∂ = Simpangan baku (standar 

deviation) 

∂n = Standar deviasi dari reduksi variate 

(standar deviation of the reduced 

variate), nilainya tergantung dari 

jumlah data 

Yt = Nilai reduksi variat dari variable 

yang diharapkan terjadi pada 

periode ulang tertentu  

Yn = Koreksi rata-rata (reduced mean) 
b. Intensitas Curah Hujan 

Perhitungan intensitas curah hujan dilakukan 

dengan menggunakan rumus Mononobe. 
 

𝐼 =
𝑅24

24
(
24

𝑇𝑐
)

2
3    

Dimana :  

R24  = Curah hujan rencana perhari (24 

jam) 

Tc  = Waktu konsentrasi (jam) 

 

c. Daerah Tangkapan Hujan 

Daerah tangkapan hujan adalah luas 

permukaan yang apabila terjadi hujan, maka 

air hujan tersebut akan mengalir ke daerah 

yang lebih rendah menuju ke titik pengaliran. 

Luas daerah tangkapan hujan ditentukan 

dengan menggunakan software AutoCad 2008 

pada komputer. 

2.2.  Air Tanah 

Studi Hidrogeologi pada daerah penelitian 

belum pernah dilakukan, sehingga tidak dapat 

diketahui besarnya debit air tanah yang akan 

masuk ke pit. Analisis peta geologi dan 

observasi langsung ke pit yang masih aktif 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh air 

tanah terhadap proses penambangan. 
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2.3. Tahapan Perencanaan Sistem Penyaliran 

Tambang 

Rencana sistem penyaliran tambang ini 

dititikberatkan pada metode atau teknik 

penanggulangan air pada tambang terbuka. 

2.4. Analisis Perencanaan Sump  

Sump berfungsi sebagai tempat penampungan 

air sebelum dipompa keluar tambang. Dimensi 

sump tergantung dari jumlah air yang masuk 

serta keluar dari sump. Sump yang dibuat 

disesuaikan dengan keadaan kemajuan medan 

kerja (front) penambangan. Optimalisasi antara 

input (masukan) dan output (keluaran), maka 

dapat ditentukan volume dari sump. 

𝑉 = (𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ )𝑋 
1

2
 𝑡  

 

Sump ditempatkan pada elevasi terendah 

atau floor penambangan, jauh dari 

aktifitas penggalian batubara sehingga 

tidak akan menggangu produksi batubara. 

 

2.5. Analisis Perencanaan Pompa dan Pipa 

Analisis pemompaan dan pemipaan 

dilakukan untuk mengetahui jumlah 

pompa dan pipa yang akan digunakan. 

a. Head (julang) pemompaan dan pemipaan 

Head  (julang) adalah energi yang diperlukan 

untuk mengalirkan sejumlah air pada kondisi 

tertentu. Semakin besar debit air yang dipompa, 

maka head  pompa juga akan semakin besar. 

Head  total pompa ditentukan dari kondisi 

instalasi yang akan dilayani oleh pompa 

tersebut (persamaan 2.15). 

 
 𝐻𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ℎ𝑠 +  ℎ𝑣 +  ℎ𝑓1 +  ℎ𝑓2 

 

a) Head statis (hs) 

     ℎ𝑠 =  ℎ2 –  ℎ1  

b) Head kecepatan 

ℎ𝑉 =  
𝑉2

2𝑔
  

c) Head gesekan (hf1) 

 𝐻𝑓1 = 𝑓 (
𝐿𝑣2

2𝐷𝑔
) 

d) Head belokan (hf2) 

    ℎ𝑓2 = 𝑘 (
𝑣2

2𝑔
) 

 Dimana:   

h1  =  Elevasi sisi isap (m) 

h2  =  Elevasi sisi keluar (m) 

Q =  Debit air  limpasan (m3/detik) 

V = Kecepatan aliran dalam pipa 

(m/detik) 

L = panjang pipa (m)  

D = diameter pipa (m) 
f = Koefisien kekasaran pipa  
g = kecepatan gravitasi bumi (m/detik2) 
k = koefisien kerugian pada belokan 
V = Kecepatan aliran dalam pipa 

(m/detik) 
g = Kecepatan gravitasi bumi (m/detik2) 
R = jari-jari lengkung belokan (m) 
Θ = sudut belokan pipa 

b. Durasi pemompaan  

Durasi pemompaan maksimal yang digunakan 

adalah 21 jam/hari, dengan pertimbangan akan 

disediakan 3 jam sebagai waktu maintenance 

terhadap pompa. 

c. Jumlah pompa dan pipa 

Jumlah pompa disesuaikan dengan debit yang 

akan masuk ke dalam sump. Jenis pompa yang 

digunakan adalah MF 390 dengan 

menggunakan pipa polyethylene berdiameter 

10 inch dengan panjang 1 unit pipa adalah 6 

meter. 

 

2.6. Analisis Perencanaan Saluran 

Analisis perencanaan dimensi saluran 

dilakukan dengan menggunakan rumus 

manning (Persamaan 2.13). Saluran yang 

direncanakan adalah saluran terbuka 

berbentuk trapesium, karena lebih mudah 

dalam pembuatannya. 
𝑄 =  1/𝑛 𝑥 𝑅2/3 𝑥 𝑆1/2 𝑥 𝐴⁄  

Dimana:   

Q = debit (m3/detik) 

R = jari-jari hidrolik (m) 
S = kemiringan saluran (%) 
A = Luas penampang basah (m2) 
n = koefisien kekasaran manning (Tabel 

2.3) 
2.7. Analisis Perencanaan Kolam Pengendapan 

Kolam pengendapan yang akan dibuat 

harus memiliki dimensi tertentu agar mampu 

mengendapkan material sedimen dengan baik. 

Penentuan dimensi kolam pengendapan 

digunakan persamaan 2.22 - 2.24 sebagai 

berikut: 

Luas kolam pengendapan (A) =  
𝑉

𝑑
 

Panjang kolam pengendapan (P) = 
𝐴

𝐿
    

Lebar tiap zona (l) = 
𝑃

3
  

Dimana :   

V = Volume air (m3) 
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A = Luas kolam pengendapan (m2) 

P = Panjang kolam pengendapan (m) 
L = Lebar kolam pengendapan (m) 

d = Kedalaman kolam (m) 

l = lebar tiap zona (m) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Analisis Data Curah Hujan 

Dalam penelitian ini pengolahan data curah 

hujan dilakukan untuk mendapatkan besarnya 

nilai curah hujan dan intensitas curah hujan 

dalam satu jam. Hujan rencana ini ditentukan 

dari hasil analisis frekuensi data curah hujan 

yang tersedia dengan menggunakan metode 

partial duration series, yaitu dengan 

mengambil/mencatat curah hujan maksimum 

periode 2004–2009 dengan mengabaikan waktu 

kejadian hujan (Tabel 4.1) . Berdasarkan data 

curah hujan, diperoleh data curah hujan rata–

rata 77,17 mm/hari, dan curah hujan 

maksimum terjadi bulan januari–juni dengan 

curah hujan tertinggi sebesar 121 mm/hari. 

 

 

 

Analisis data curah hujan dilakukan dengan 

menggunakan metode distribusi  Gumbel, 

meliputi sbb: 

1. Perhitungan Standar deviasi dengan rumus : 

𝜕 = √
𝛴(𝑋 − 𝑋)2

𝑛 − 1
 

    =
 

120

2,3803


 

  = 14,14 

2. Perhitungan reduced variate: 

Untuk periode ulang (T) 2 tahun 

Y = 














 


T

T 1
lnln  

Y = 0,37  

3. Penentuan koreksi rata-rata (reduced mean) 

Gambar 1.  Metode Penelitian 
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Nilai reduced mean dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑌𝑛 = −𝑙𝑛 [−𝑙𝑛 {
(𝑛 + 1 − 𝑚)

𝑛 + 1
}] 

Contoh perhitungan: 

n = 20 (data curah hujan tahun 2004-2009) 

m = 1 (urutan sampel) 

Yn = 





















1

1
lnln

n

mn
 

     = 





















120

1120
lnln  

     = 3,02 

Hasil perhitungan reduced mean dapat dilihat 

pada tabel B.2. 

4. Perhitungan koreksi simpangan (reduced 
standar deviation) 

Nilai reduced standard deviation ditentukan dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝜕𝑛 = √
𝛴(𝑌𝑛 − 𝑌)2

𝑛 − 1
 

     =
19

52,22
 

     = 1,09 

 

5. Perhitungan curah hujan rencana 

Perhitungan curah hujan rencana ditentukan 

dengan distribusi Gumbel. Contoh perhitungan 

curah hujan rencana untuk periode ulang 2 tahun: 

 

𝑋𝑡 = 𝑋 +
𝜕

𝜕𝑛
(𝑌𝑡 − 𝑌𝑛) 

 = 77,165 + 
09,1

14,14
 (0,37-0,52)   

 = 75,12 mm/hr 

 

3.2 Debit Air 

Air yang akan masuk kedalam Pit Seam 11 

Selatan adalah air tanah dan air permukaan. 

 

3.2.1 Debit Air tanah 

Studi hidrogeologi pada daerah penambangan di 

Pit Seam 11 Selatan belum pernah dilakukan, 

sehingga dilakukan tinjauan langsung terhadap 

pengaruh air tanah pada Pit Seam 11 Selatan. 

Hasil tinjauan lapangan menunjukkan pada 

lereng-lereng jenjang di lokasi penelitian tidak 

memperlihatkan adanya rembesan air tanah 

meskipun pada musim hujan. Lapisan batupasir 

dan batulempung menunjukkan sifat 

permeabilitas yang kecil. Pengamatan terhadap 

peta geologi daerah penelitian menunjukkan 

bahwa daerah penelitian termasuk dalam 

Formasi Pamaluan dengan batuan 

penyusunnya adalah batulempung, batulanau, 

dan serpih, dengan sisipan batubara dan 

batupasir (Gambar 3.1). Dengan melihat hal 

tesebut dapat diasumsikan bahwa air tanah 

yang ada didaerah penambangan tidak terlalu 

berpengaruh terharap aktivitas penambangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Peta Geologi Daerah Penelitian (Departemen MGP PT Kitadin TM) 
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3.2.2. Debit Limpasan 

Debit limpasan yang akan masuk ke pit 
dihitung dengan menggunakan parameter 

waktu konsentrasi, intensitas curah hujan, 

koefisien air limpasan dan catchment area. 

1) Waktu konsentrasi  

Jarak yang ditempuh oleh air untuk 

mengalir di atas permukaan menuju sump 

adalah 734 m dengan kemiringan tanah 

8,6%. Waktu konsentrasi untuk sump 

adalah 8,14 menit. 

2) Intensitas curah hujan  

Intensitas curah hujan di daerah penelitian 

sebesar 98,64 mm/jam. Nilai intensitas 

curah hujan digunakan dalam perhitungan 

debit air yang masuk ke areal bukaan 

tambang. 

3) Daerah tangkapan hujan (catchment Area)  

Luas daerah tangkapan hujan dihitung 

dengan menggunakan program Autocad 
2008. Besarnya luas daerah tangkapan 

hujan adalah 0,8 km2. 

4) Koefisien air limpasan 

 Nilai koefisien limpasan (C) untuk kajian 

teknis system penyaliran adalah 0,75 

dengan pertimbangan bahwa kondisi pada 

lokasi penelitian adalah dasar pit dan 

jenjang (pit floor and bench). 

Debit air lampisan adalah debit air hujan 

rencana dalam suatu daerah tangkapan hujan 

yang diperkirakan akan masuk ke dalam lokasi 

tambang. Perhitungan debit air limpasan 

menggunakan persamaan rasional. 

𝑄 = 0,278 𝑥 𝐶 𝑥 𝐼 𝑥 𝐴  

    = 0,278 x 0,75 x 98,64 x 0,8 

    = 16,45 m3/s 

 

Debit air limpasan yang akan masuk kedalam 

sump sebesar 16,45 m3/detik 

3.2.3. Sump 

Sump berfungsi sebagai tempat penampungan 

air sementara sebelum dipompakan keluar 

tambang. Perhitungan debit air limpasan 

didapatkan volume air total yang akan masuk 

ke dalam sump dengan waktu konsentrasi 8,14 

menit adalah 8034,18 m3. Perhitungan erosi 

tanah didapatkan volume tanah yang akan 

masuk ke dalam sump adalah 9,7 m3. 

Sump yang akan dibuat berbentuk trapezium 

karena lebih mudah dalam pembuatannya dan 

mampu menampung air  dengan maksimal. 

Hasil perhitungan dimensi sump, dimana sump 

berbentuk trapezium (Gambar 2) didapatkan 

dimensi sump sebagai berikut : 

 
Tabel: 1 Dimensi Sump 

 

Volume 

total 

Kapasitas 

pompa 

Waktu 

pompa 

Dimensi Sump 

volume 

Panjang 

sisi atas 

Panjang 

Sisi bawah 
Tinggi 

(m3) (m3/jam) (jam) (m) (m) (m) (m3) 

8043,88 480 16,76 40 25 8 8900 

 
Letak sump berada pada elevasi +100 pada pit 

seam 11 selatan, yang akan mengikuti 

kemajuan tambang (Lampiran J). Sump yang 

dibuat bersifat kondusif yang berfungsi sebagai 

tempat terakumulasinya air pada saat hujan 

dan sebagai front kerja ketika tidak terjadi 

hujan. Waktu yang diperlukan untuk memompa 

air dalam sump yaitu 16,76 jam (Tabel 1). 
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Gambar 3. dimensi sump 

 

3.3. Pemompaan dan Pemipaan 

Air yang terkumpul pada sump akan 

dipompakan keluar pit. Pompa yang 

digunakan adalah 1 unit pompa tipe Mutiflo 

390 (Gambar 3.4). Kapasitas pompa Multiflo 

390 yaitu 300 l/detik, dengan RPM maksimal 

adalah 1120. Kemampuan head total pompa 

ini adalah 130 m dengan tingkat efisiensi 70%. 

Grafik performance pompa, diketahui 

kapasitas pompa (Q) yang digunakan adalah 

480 m3/jam, total head (julang) yaitu 74,2 m 

dengan RPM 900 dan efisiensi 65% (Gambar 

4.). Pipa yang digunakan adalah pipa 

polyethylene (Gambar 6) yang mempunyai 

panjang 6 m dengan diameter 8 inch. Jumlah 

pipa yang digunakan adalah 19 batang.  

Head statis  = 57,6 m 

Head kecepatan  = 0,9 m 

Head gesekan  = 15,3 m 

Head belokan  = 0,52 m 

Head total adalah 74,2 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Grafik Performance Pompa Multiflo 390 

 

 25 (m) 

40 (m) 

8 (m) 
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Gambar 5. Pompa Multiflo 390 

 

 
Gambar 6. Pipa Polyethylene 

 

3.4. Saluran 

Air yang masuk ke sump kemudian dipompa 

keluar dari tambang dan dialirkan melewati 

saluran terbuka menuju kolam pengendapan. 

Hasil pengamatan di lapangan, saluran 

terbuka yang ada berada pada sebelah barat 

sump, sehingga air dipompa kearah barat 

menuju saluran terbuka. Saluran yang 

digunakan adalah saluran berbentuk 

trapezium karena lebih mudah dalam 

pembuatan dan perawatannya, baik dengan 

tenaga manusia maupun dengan alat-alat 

mekanis (Gambar 6). Kelebihan bentuk ini 

dapat menampung volume air yang lebih besar. 

Penentuan dimensi saluran terbuka 

menggunakan persamaan Manning 
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Perhitungan Debit Limpasan pada saluran 
𝑄 = 0,278 𝑥 𝐶 𝑥 𝐼 𝑥 𝐴  

    = 0,278 x 0,5 x 98,64 x 0,03 

    = 0,4 m3/s 

Debit Limpasan Total= Debit limpasan 

saluran + Debit pompa maksimum 

  = 0,4 m3/s  + 0,13 m3/s 

   = 0,53 m3/s 

 Perhitungan dimensi saluran terbuka: 

𝑄 =
1

𝑛
𝑥𝑆

1
2𝑥𝑅

2
3𝑥𝐴 

Q= 0,59 m3/detik 

S = 0,5 % = 0,005 

 

1 Kedalaman aliran (d) = 0,56 m  

Besarnya tinggi jagaan adalah 15% 

dari 0,56m, sehingga w = 0,085 m 

2 Faktor kemiringan saluran (z) = 0,58 

3 Lebar dasar saluran (b) = 0,65 m 

4 Lebar permukaan saluran (B) = 1,3 m 

5 Panjang sisi saluran (a) = 0,66 m 

6 Luas penampang basah (A) = 0,54 m2 

7 Keliling Basah (P) = 1,95 m 

8 Jari-jari hidrolik (R) = 0,28 

 

 

 
 

Gambar 7.  Dimensi saluran terbuka 

 
 

3.5. Kolam Pengendapan 

Kolam pengendapan (settling pond) akan 

ditempatkan pada sebelah barat pit seam 11 

selatan. Pemilihan tersebut didasarkan pada 

pertimbangan bahwa penempatan kolam 

pengendapan  pada daerah ini tidak akan 

mengganggu aktivitas penambangan dan akan 

lebih mudah dalam penanganan air yang 

keluar dari kolam pengendapan. 

Bentuk kolam pengendapan digambarkan 

sederhana, yaitu berupa kolam berbentuk zig-

zag yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. 

Kolam pengendapan yang dibuat terdiri atas 4 

zona yaitu: 

1. Zona masukan (inlet zone)  

Zona ini berfungsi sebagai tempat 

masuknya air yang bercampur dengan 

padatan dalam bentuk lumpur ke dalam 

kolam pengendapan. 

2. Zona pengendapan (settlement zone)  

Zona ini berfungsi sebagai tempat partikel 

padatan untuk mengendap secara 

maksimal. 

3. Zona endapan lumpur (sediment zone) 

Zona ini merupakan tempat material 

padatan yang bercampur bersama air akan 

mengalami sedimentasi. 

4. Zona keluaran (outlet zone) 

Zona ini merupakan tempat keluaran air 

yang diharapkan hampir jernih. 

Dimensi kolam pengendapan yang 

direncanakan agar mampu mengendapkan 

material padatan secara maksimal (Gambar 

78. Hasil perhitungan dimensi kolam 

pengendapan dengan menggunakan 

persamaan 2.22 – 2.24. 

Panjang = 90,4 m 

Lebar = 20 m 

Kedalaman = 5 m 

Volume total = 8239,84 m3 

h = 0,64 m 

60
0
 

B = 1,3 m 

b = 0,65 m 

d = 0,56 m a = 0,65 m 
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Gambar 8. kolam pengendapan (tampak atas) 

 
Gambar 9, kolam pengendapan (tampak samping) 

Perawatan terhadap kolam pengendapan 

(settling pond) perlu dilakukan untuk menjaga 

agar tidak terjadi pendangkalan. Upaya 

perawatan dilakukan secara teratur melalui 

pengerukan material sedimen pada dasar 

kolam pengendapan (settling pond). 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa perencanaan sistem 

penyaliran tambang yang akan digunakan 

yaitu Perhitungan volume total didapatkan 

8043,88 m3, maka dimensi sump yang akan 

dibuat dengan bentuk trapezium adalah 

panjang sisi atas 40 m, panjang sisi bawah 25 

m, dan tinggi 8 m. Sehingga jumlah pompa 

yang akan digunakan dalam Pit Seam 11 

Selatan adalah 1 buah pompa Multiflo 390. 

Pipa yang akan digunakan yaitu pipa 

polyethylene.  Sedangkan Dimensi Saluran 

Terbuka yang dibuat berbentuk trapezium 

yang akan mampu mengalirkan debit 

maksimum 0,59 m3/detik. Dan Kolam 

pengendapan yang akan dibuat , berupa kolam 

berbentuk zig-zag. Dimensi kolam yang dibuat 

yaitu panjang 90,4 m, lebar 20 m, dan 

kedalaman 5 m.  
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UPAYA OPTIMALISASI PROSES BLENDING UNTUK MENINGKATKAN 

KUALITAS BATUBARA DAN MEMENUHI KRITERIA PERMINTAAN 

KONSUMEN 

(Studi Kasus Stockpile Sanggulan  PT. Tanito Harum Kalimantan Timur) 
 

Muhammad Ilham Syarif*, Sri Widodo**, Jamal Rauf Husain** 

*) Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin 

**) Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

SARI.PT. Tanito Harum merupakan perusahaan swasta nasional, bergerak di bidang pertambangan 

batubara yang memilki tiga unit stockpile salah satunya adalah stockpile Sanggulan yang mengolah 

empat jenis batubara yaitu Upper Clean 1 (UC1), Upper Clean 2 (UC2), Treatment 1 (TR1), dan 
Treatment 2 (TR2). Untuk unit pengolahan pada Stockpile Sanggulan, PT. Tanito Harum melayani 

konsumen dari China dengan kriteria kualitas batubara sebagai berikut : kandungan air total < 

8,5 % (ar), kandungan abu < 8,1 % (adb), kandungan sulfur < 0,65 % (adb), dan nilai kalori > 7500 

kal/g (ad).Untuk memaksimalkan pemanfaatan batubara kualitas rendah dengan memperhatikan 

batasan-batasan persyaratan yang diinginkan konsumen, maka dilakukan pencampuran batubara 

(blending). PT. Tanito Harum telah menetapkan perbandingan sebesar 3 (UC1): 1,5 (UC2): 1 (TR1): 2 

(TR2).  Dari perbandingan pencampuran untuk konsumen China, maka diperoleh kualitas batubara 

sebagai berikut:, kandungan air total 8,23% (adb), kandungan abu 7,9 % (adb), kandungan sulfur 

0,61 % (adb),  kalori 7763 Kal/g (adb). Semua parameter standard permintaan konsumen telah 

terpenuhi. Akan tetapi, pemanfaatan batubara yang berkualitas rendah (Treatment) masih belum 

maksimal apabila melihat jumlah batubara berkualitas rendah jauh lebih banyak dari pada batubara 

yang berkualitas tinggi (Upper Clean).Untuk memperoleh perbandingan pencampuran batubara atau 

formula blending yang tepat yang dapat  menghasilkan kualitas batubara yang sesuai dengan 

keinginan konsumen, dan mengoptimalkan pemanfaatan semua jenis batubara,  maka dilakukan 

perhitungan pencampuran batubara dengan menggunakan program linear, sehingga diperoleh 

perbandingan pencampuran sebesar 2,5 (UC1): 1,19 (UC2): 1 (TR1) : 2,3 (TR2). Dari perbandingan 

tersebut maka dihasilkan kualitas batubara sebagai berikut: kandungan air total  8,3 % (ar), 

kandungan abu 8 % (adb), kandungan sulfur 0,6 % (adb), nilai kalori 7601,564kal/g (adb). Untuk 

meningkatkan kualitas hasil blending batubara, perlu dilakukan upaya seperti: penerapan sistem 

First In First Out, melakukan penanganan yang baik terhadap batubara pada saat berada di 

stockpile, dan melakukan monitoring kualitas batubara secara berkala. 

Kata Kunci: Blending, Stockpile, Sanggulan, Upper Clean, Treatment 
 

ABSTRACT.PT. Tanito Harum is a national private enterprise, operated in coal mining that have 
three units of stockpile, one of them is Sanggulan stockpile that processing four type of coal are Upper 
clean 1 (UC1), Upper Clean 2 (UC2), Treatment 1 (TR1), and Treatment 2 (TR2). For the processing 
unit at Sanggulan Stockpile, PT.Tanito Harum serving customers from China with coal quality 
criteria : total water content ≤ 8.5% (ar), ash content ≤ 8.1% (adb), sulfur content ≤ 0.65% (adb), and 
calorie value ≥ 7500 kal/g (ad).To maximize exploiting of low quality coal with paying attention to the 
reqruitment limits that customers wants, then done by coal blending. PT. Tanito Harum has specified 
ratio were 3 (UC1) : 1.5 (UC2) : 1 (TR1) : 2 (TR2). From the blending ratio for consumer china, the 
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quality of coal as follows : total water content 8.23% (ar), ash content 7.9% (adb), sulfur content 0.61% 
(adb), and calorie value 7763 kal/g (ad). All standard parameters that consumer demand has been 
done. however, exploiting of low quality coal (treatment) is still not maximized if seeing number of low 
quality coals much more than the high quality coals (Upper Clean). To obtain the mixing ratio of coal 
or right blending formula that can produce matching quality of coal with consumer desires, and 
optimize of exploiting all of coal types, it done by calculation blending of coal by using linear program, 
so that, obtained blending ratio were 2.5 (UC1) : 1.19 (UC2) : 1 (TR1) : 2.3 (TR2). From that ratio, 
produced coal quality as follows : total water content 8.3% (ar), ash content 8 % (adb), sulfur content 
0.6% (adb), and calorie value 7601,564 kal/g (ad). To increase quality of coal blending produce, need to 
be done effort like : applying first in first out system, doing a good handling of coal in stockpile and 
monitoring coal quality periodically. 

`Keywords: Blending, Stockpile, Sanggulan, Upper Clean, Treatment. 
 

1. PENDAHULUAN 

PT. Tanito Harum memasarkan hasil produksi 

batubaranya baik domestik maupun 

mancanegara. Pada saat ini pasokan batubara 

tersebut diperoleh dari enam Pit yang 

ditambang yaitu Pit Ricobana, Pit CK, Pit RPP, 

Pit Alas watu, Pit BPM, dan Pit Ketapang. 

Dalam  proses pengolahan batubaranya, PT. 

Tanito  Harum menggunakan tiga  jenis 

stockpile yaitu Loa Tebu I, Loa Tebu 2, dan 

Sanggulan. Batubara pada Stockpile Sanggulan 

berasal dari Pit tersendiri yang tidak dicampur 

dengan Pit yang lainya yaitu berasal dari Pit 
Ketapang. Sedangkan pada stockpile Loa Tebu 

1 dan 2, batubara yang diolah berasal dan 

dicampur dari Pit lainnya selain Pit Ketapang. 

Karena kualitas batubara pada Stockpile 
Sanggulan ini sangat bervariasi, maka proses 

pencampuran batubara mutlak diperlukan 

untuk memenuhi kriteria permintaan 

konsumen sekaligus sebagai pemanfaatan 

batubara kalori rendah.  

Lokasi penelitian terletak di desa Loa Tebu, 

tepatnya di Loa Tebu I. PT. Tanito Harum 

merupakan perusahaan Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dalam 

bidang usaha pertambangan batubara. Sejak 

tahun 1989 memproduksi batubara di 

Kabupaten Kutai Kartanegara. PT.Tanito 

Harum merupakan salah satu Kontraktor 

Kontrak Karya dengan Kode Wilayah PKP2B 

adalah KW 96P00311 dengan luas wilayah 

35.757,348 Hektar. 

Penambangan PT.Tanito Harum terletak di 

daerah Pondok Labu, Busang Tengah 

(Kecamatan Tenggarong), dan di daerah Sebulu 

(Kecamatan Sebulu), Kabupataen Kutai 

Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur. 

Dengan batas wilayah 1160 39’40” BT – 1170 2’ 

43.8” BT dan 00 11’37” LS – 00  26’ 12.3” LS. 

Sedangkan Lokasi Stockpile Sanggulan  adalah 

E 116051’10” dan S 00 19’21.7” 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah metode pengambilan data 

secara tidak langsung di lapangan yaitu dengan 

cara melakukan pengambilan data kondisi dan 

kualitas batubara yang telah dianalisis. Selain 

itu, dilakukan juga pengambilan data berupa 

data spesifikasi alat yang pada stockpile. 
Setelah semua data diperoleh, maka dilakukan 

proses pengolahan data sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan data kualitas batubara. 

Baik itu data kualitas awal batubara 

maupun data spesifikasi kualitas batubara 

permintaan konsumen. 

2. Membuatkan model matematis dari 

masalah yang telah ada untuk kemudian 

dilakukan analisis linier programming 

dengan menggunakan metode simpleks. 

Dalam metode simpleks ini, masalah yang 

ada dibuat menjadi beberapa persamaan 

yang kemudian dikelompokkan ke dalam 

dua jenis fungsi yaitu, fungsi tujuan dan 

fungsi kendala. 

3. Setelah bentuk persamaan setiap fungsi 

didapat, selanjutnya melakukan 

perhitungan dengan menggunakan  

software QM for Windows 2.2.  

4. Hasil akhir dari perhitungan dengan 

menggunakan QM for Windows 2.2  adalah 

berupa jumlah maksimal tiap jenis 

batubara yang akan dicampur. 

5. Perhitungan terhadap kualitas batubara 

setalah dilakukan optimalisasi. 
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Gambar.1. Peta tunjuk lokasi penelitian 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Kualitas Batubara Hasil Proses 

Pencampuran 

 
Parameter pencampuran batubara yang 

digunakan oleh PT. Tanito Harum berdasarkan 

Kandungan Abu, Total Sulfur dan Nilai Kalori, 
dan untuk memenuhi permintaan konsumen 

dilakukan pencampuran antar keempat jenis 

batubara yaitu Upper Clean 1 (UC1), Upper 
Clean 2 (UC2), Treatment 1 (TR1), 

danTreatment 2 (TR2). 

 

 

Tabel 1. Kualitas Batubara Permintaan Konsumen 

 

Konsumen 

TM M VM FC A TS CV 

CSN % % % % % % cal/g 

ar ad ad ad ad ad ad daf 

China < 8,5 < 1,8 < 35 > 54 < 8.0 < 0,65 > 7500 > 8500 6 sd 8 

Sumber: Bagian Quality Qontrol PT. Tanito Harum, 2009 
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Gambar 2. (A) Foto Kenampakan Batubara Tipe Upper Clean 1. (B) Foto Kenampakan 

Batubara tipe Upper Clean 2. (C) Foto Kenampakan Batubara tipe Treatment 1. (D) Foto 

Kenampakan batubara tipe Treatment 2. 

 

Adapun mekanisme pencampuran yang 

terjadi di crushing di mana batubara diambil 

ditiap-tiap lokasi penimbunan sesuai 

perhitungan pencampuran. Proses 

pencampuran dilakukan dengan menggunakan 

dump truck yang membawa tiap jenis batubara 

menuju hopper untuk selanjutnya dibawa ke 

crusher  dimana proses blending terjadi. Untuk 

perbandingan pencampuran batubara 

berdasarkan pada kualitas batubara dan 

jumlah tiap jenis batubara yang terdapat pada 

stockpile. Perbandingan pencampuran batubara 

biasanya menggunakan sistem rate (putaran), 

maksudnya adalah dalam satu rate (putaran) 

jumlah batubara yang dicampur (blending) 

adalah sebanyak 15 dump truck. Apabila 

kapasitas tiap dump truck adalah 11-14 ton 

maka batubara yang dicrusher setiap satu kali 

rate adalah 110-140 ton dengan perbandingan 6 

(UC1) : 3 (UC2) : 2 (TR1) : 4 (TR2), apabila 

dalam satu kali pengapalan atau sama dengan 

55000 Ton, maka perbandingan pencampuran 

adalah 3 (UC1) : 1.5 (UC2) : 1 (TR1) : 2 (TR2) 

menghasilkan batubara dengan kualitas 

sebagai berikut : Total Sulphur 0,60%, ash 7,6%, 

kalori (ad) 7663 Kal/g, dan total moisture 8,23%. 

Melihat hasil pencampuran batubara tersebut, 

semua parameter permintaan konsumen telah 

terpenuhi. Akan tetapi, pemanfaatan batubara 

secara optimal belum tercapai. Hal itu dapat 

dilihat dari  pemanfaatan batubara tipe 

treatment yang masih kurang. Padahal jumlah 

batubara tipe treatment ini jauh lebih banyak 

dibandingkan batubara tipe Upper Clean.

Tabel 2. Jumlah Batubara Pada Stockpile Sanggulan pada Bulan Juli 

 

No Tipe Batubara Jumlah (MT) 

1 Upper Clean 1 (UC1) 2649,9 

2 Upper Clean 2 (UC2) 632,1 

3 Treatment 1 (TR1) 5207,0 

4 Treatment 2 (TR2) 4781,9 

Sumber: Bagian Survey PT. Tanito Harum, 2009 
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3.2. Optimalisasi Pencampuran Batubara 

Dengan Qm For Windows 

Perhitungan pencampuran batubara beda 

kualitas ini dilakukan dengan program linear 

dan metode simpleks, adapun perangkat lunak 

yang digunakan adalah QM (Quantative 
Method) for Windows, hasil keluaran dari 

perhitungan dengan program QM for Windows 
2.2 . Pencampuran dari keempat jenis batubara 

ini dapat dilihat dengan persamaan dibawah: 
1) Fungsi Tujuan 

Fungsi matematis yang harus 

dimaksimalkan terhadap kendala yang ada 

dan menunjukkan tujuan yang hendak 

dicapai. 

Memaksimalkan : 𝑍 =  𝑋1 +  𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 

2) Fungsi Kendala 

Fungsi matematis yang menjadi kendala 

untuk memaksimalkan fungsi tujuan dan 

mewakili kendala-kendala yang harus 

dihadapi dalam suatu persoalan. 

Keterangan : 

 Z : Fungsi tujuan, jumlah 

batubara campuran yang dikehendaki 

 X1 : Upper Clean 1 (ton) 

X2 : Upper Clean 2 (ton) 

X3 : Treatment 1 (ton) 

X4 : Treatment 2 (ton) 

Untuk menentukan jumlah perbandingan 

batubara yang sesuai, maka perencanaan 

perhitungan dibagi menjadi dua yaitu 

pencampuran Upper clean 1 dengan treatment 1 

dan pencampuran Upper clean 2 dengan 

treatment 2 dengan manghasilkan jumlah 

27500 ton untuk masing-masing pencampuran. 

Perhitungan pencampuran tersebut dapat 

dilihat pada persamaan dibawah ini : 

a. Perhitungan Antara Upper Clean 1 dan 

Treatment 1 

 Fungsi Tujuan 

Fungsi matematis yang harus 

dimaksimalkan terhadap kendala yang 

ada dan menunjukkan tujuan yang 

hendak dicapai. 

Memaksimalkan : 𝑍 =  𝑋1 +  𝑋3 

 Fungsi Kendala 

Fungsi matematis yang menjadi 

kendala untuk memaksimalkan fungsi 

tujuan dan mewakili kendala-kendala 

yang harus dihadapi dalam suatu 

persoalan, yang terdiri dari : 

(a) Tonase campuran batubara 

adalah sama dengan 27500 ton, 

sehingga :  

X1 (UC1) + X3 (TR1) = 27500 ton 

(b) Kandungan sulfur rata-rata 

dalam batubara lebih kecil atau 

sama dengan 0,6%, sehingga : 

0,46X1 + 0,95X3 ≤ 0,60 (27500) (%) 

0,46X1 + 0,95X3 ≤ 16500 (%) 

(c) Kandungan abu rata-rata dalam 

batubara lebih kecil atau sama 

dengan 7%, sehingga : 

5,17X1 + 8,09X3 ≤ 7 (27500) (%) 

5,17X1 + 8,09X3 ≤ 192500 (%) 

(d) Nilai Kalori (ad) rata-rata dalam 

batubara lebih kecil atau sama 

dengan 7900 cal/g, sehingga : 

8011X1 + 7614X3 ≤ 7900 (27500)  

8011X1 + 7614X3 ≤ 217250000  

(e) Total Moisture (ar)  rata-rata 

dalam batubara lebih kecil atau 

sama dengan 7%, sehingga : 

6,41X1 + 7,71X3 ≤ 7 (27500) (%) 

6,41X1 + 7,71X3 ≤ 192500 (%) 

(f) Fixed Carbon (ad)  rata-rata 

dalam batubara lebih kecil atau 

sama dengan 55%, sehingga : 

56,96X1 + 54,87X3 ≤ 55 (27500) 

(%) 

56,96X1 + 54,87X3 ≤ 1512500 (%) 

(g) Volatile Matter (ad) rata-rata 

dalam batubara lebih kecil atau 

sama dengan 36%, sehingga : 

36,33X1 + 35,05X3 ≤ 36 (27500) 

(%) 

36,33X1 + 35,05X3   ≤ 192500 (%) 

Keterangan : 

Z : Fungsi tujuan, jumlah 
batubara campuran yang dikehendaki 
X1 : Batubara tipe Upper clean 1  
(ton) 
X3 : Batubara tipe Treatment 1 
(ton)  

Setelah dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan program linier QM for Windows 
2.2  maka didapatkan data-data hasil 

komputasi, sehingga distribusi berat batubara 

dari masing-masing tipe batubara adalah: 

Upper Clean 1:   19642,86 ton 

Treatment 1:   7857,14 ton 

Sehingga UC1 dibanding TR 1 adalah  

2,5 :1 

b. Perhitungan Antara Upper Clean 2 dan 

Treatment 2 

 Fungsi Tujuan 

Fungsi matematis yang harus 

dimaksimalkan terhadap kendala yang 
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ada dan menunjukkan tujuan yang 

hendak dicapai. 

Memaksimalkan : 𝑍 =  𝑋2 +  𝑋4 
 Fungsi Kendala 

Fungsi matematis yang menjadi 

kendala untuk memaksimalkan fungsi 

tujuan dan mewakili kendala-kendala 

yang harus dihadapi dalam suatu 

persoalan, yang terdiri dari: 

(a) Tonase campuran batubara adalah 

sama dengan 27500 ton, sehingga :  

X2 (UC2)+ X4 (TR2) = 27500 ton 

(b) Kandungan sulfur rata-rata dalam 

batubara lebih kecil atau sama 

dengan 0,63%, sehingga : 

0,73X2 + 0,56X4 ≤ 0,3 (27500) (%) 

0,73X2 + 0,56X4 ≤ 17325 (%) 

(c) Kandungan abu rata-rata dalam 

batubara lebih kecil atau sama 

dengan 10%, sehingga : 

6,67X2 + 11,73X4 ≤ 10 (27500) (%) 

6,67X2 + 11,73X4 ≤ 275000 (%) 

(d) Nilai Kalori (ad)  rata-rata dalam 

batubara lebih kecil atau sama 

dengan 7600 cal/g, sehingga : 

7862X2 + 7015X4 ≤ 7600 (27500) 

(%) 

7862X2 + 7015X4 ≤ 209000000 (%) 

(e) Total Moisture (ar)  rata-rata dalam 

batubara lebih kecil atau sama 

dengan 11%, sehingga : 

6,25X2 + 11,73X4 ≤ 11 (27500) (%) 

6,25X2 + 11,73X4 ≤ 302500 (%) 

(f) Fixed Carbon (ad)  rata-rata dalam 

batubara lebih kecil atau sama 

dengan 53%, sehingga : 

55,8X2 + 52,19X4 ≤ 53 (27500) (%) 

55,8X2 + 52,19X4 ≤ 1457500 (%) 

(g) Volatile Matter (ad)  rata-rata 

dalam batubara lebih kecil atau 

sama dengan 36%, sehingga : 

36X2 + 31,87X4 ≤ 36 (27500) (%) 

36X2 + 31,87X4   ≤ 192500 (%) 

Keterangan : 

Z: Fungsi tujuan, jumlah batubara 
campuran yang dikehendaki 

X2: Batubara tipe Upper clean 2  (ton) 
X4: Batubara tipe Treatment 4 (ton)  

Setelah dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan program linier QM for Windows 
2.2  maka didapatkan data-data hasil 

komputasi, sehingga distribusi berat batubara 

dari masing-masing tipe batubara adalah : 

Upper Clean 2  :   9402,17 ton 

Treatment 4  :   18097,83 ton 

Sehingga UC 2 dibanding TR 4 adalah 1,19 : 2,3. 

Untuk menghasilkan kualitas batubara yang 

sesuai dengan memanfaatkan jumlah batubara 

secara optimal tanpa melanggar persyaratan 

maka Pencampuran antara empat jenis 

batubara dilakukan dengan perbandingan 

pencampuran sebesar 2,5 (UC1):1,19 (UC2) : 1 

(TR1):2,3 (TR2), dimana perhitungan dilakukan 

dengan menggunakan program QM for 
Windows 2.2. Dari hasil pencampuran tersebut 

maka diperoleh kualitas batubara yaitu: 

kandungan sulfur 0,6 % (adb), kandungan air 

total 8.3 % (ar), ash 8%, dan nilai kalori 

7601,564 kal/g (adb) 
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ANALISIS STRUKTUR GEOLOGI DAERAH MARADDA 
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SARI. Secara administrasi lokasi penelitian terletak di Desa Maradda, Kecamatan Kahu, 

Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak pada koordinat 120° 02' 30" - 

120° 04' 30" Bujur Timur dan 04° 57'  30" – 04° 59' 00" Lintang Selatan, dengan  luas wilayah lebih-

kurang 8,5 km². Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis, dan pola struktur geologi pada 

daerah penelitian.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pengukuran langsung 

dilapangan pada unsur - unsur struktur geologi yang dijumpai. Analisis yang digunakan adalah 

analisis struktur geologi secara deskriptif. Hasil pengukuran kedudukan batuan, memperlihatkan 

lipatan yang terdapat pada daerah penelitian berupa lipatan Homoklin dan lipatan minor berupa 

lipatan Antiklin. Dari pengukuran data kekar pada batuan, terdapat dua arah gaya maksimum 

pada daerah penelitian, yaitu gaya maksimum yang tegasan utama maksimum yang berarah Timur 

Laut – Barat Daya, sebesar N50E terdapat pada sebelah Utara daerah penelitian, dan tegasan 

utama maksimum berarah Barat Daya – Timur Laut, berkisar N2900E – N3250 E terdapat pada 

sebelah Selatan daerah penelitian. Sesar yang terdapat pada daerah penelitian berupa sesar geser 

yang berarah Barat Laut – Tenggara yang dibentuk oleh gaya kompresi. 

 

 

ABSTRACT. Administratively the study area is located in Maradda village, District Kahu, Bone 
Regency, Province of South Sulawesi. Geographically the area is located at coordinates 04° 57'  30" – 

04° 59' 00"South Latitude and 120° 02' 30" - 120° 04' 30" East Longitude, with an area about 8.5 km². 
The purpose of this study is to determine the type, and patterns of structural geology in the area of 
research. The method used in this study is direct field measurements on the elements of geological 
structures encountered. The analysis used was a descriptive analysis of the geological structure. The 
results on the interpretation show that folds found in the research areas is Homoclin folds, and 
minor folds is Anticlin folds. From the measurement data on the joint, there are two maximum force 
strain on research areas, the main strain maximum Northeast-Southwest, N5°E located on North 
area of research and the main strain maximum Southwest-Northeast, ranging N290° E-N325° 
Elocated on south area of research. Fault found in the research areas is shear faults Northwest – 
Southeast formed by compression strain. 

 

1. PENDAHULUAN 

Untuk memecahkan masalah – masalah 

struktur geologi yang kompleks, maka 

digunakan pemetaan detail terhadap unsur 

struktur geologi. Secara umum hal yang 

paling penting dalam mempelajari struktur 

geologi adalah geometri dari unsur struktur. 

Hal ini sangat penting, karena menyangkut 

lokasi pembentukannya, karakteristik, 

orientasi, dan evolusi dari unsur – unsur 

struktur tersebut. Berdasarkan pendekatan 

geometri, analisis struktur geologi terbagi 

menjadi tiga, yaitu secara deskriptif, 

kinematik, dan dinamik. Dalam penelitian ini, 

analisis yang digunakan adalah analisis 

struktur geologi secara deskriptif. 

Dengan dijumpainya suatu kondisi ideal dari 

suatu proses geologi yang bekerja pada suatu 

daerah, maka suatu daerah menjadi cukup 

menarik untuk dipelajari. Fenomena geologi 

tersebut terdapat pada hampir semua daerah 

di Indonesia yang salah satunya adalah Pulau 
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Sulawesi sehingga sangat menarik untuk 

diteliti dan dianalisa baik untuk kepentingan 

pengembangan keilmuan maupun 

pengembangan wilayah. Informasi geologi 

merupakan sumber data yang sangat 

diperlukan dalam proses pembangunan suatu 

daerah, baik dalam pemanfaatan potensi 

daerah maupun dalam pengembangan 

wilayah. Maksud dari penelitian ini adalah 

melakukan kajian struktur geologi pada 

daerah Maradda yang dilakukan dengan 

pengukuran data lapangan, serta 

mengklasifikasikan gejala struktur tersebut. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui jenis, bentuk serta 

pola struktur geologi yang terdapat pada 

daerah penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara administratif daerah penelitian 

termasuk dalam Wilayah Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan 

(Gambar 1.1).Secara astronomis daerah 

penelitian terletak pada 120° 02' 30" - 120°04' 

30" Bujur Timur dan 04° 57'  30" – 04° 59' 00" 

Lintang Selatan. Daerah ini terpetakan dalam 

Peta Rupa Bumi Indonesia Sekala 1:50.000 

Lembar Camming, nomor 2111–11, terbitan 

BAKOSURTANAL edisi I tahun 1991 

(Cibinong, Bogor). Luas daerah penelitian 

sekitar 8,5Km2, berjarak sekitar 150 km ke 

arah Timur Laut kota Makassar. 

 

Gambar 1. Peta tunjuk daerah Maradda, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan 
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Dengan dijumpainya suatu kondisi ideal 

dari suatu proses geologi yang bekerja pada 

suatu daerah, maka suatu daerah menjadi 

cukup menarik untuk dipelajari. Fenomena 

geologi tersebut terdapat pada hampir 

semua daerah di Indonesia yang salah 

satunya adalah Pulau Sulawesi sehingga 

sangat menarik untuk diteliti dan dianalisa 

baik untuk kepentingan pengembangan 

keilmuan maupun pengembangan wilayah. 

Informasi geologi merupakan sumber data 

yang sangat diperlukan dalam proses 

pembangunan suatu daerah, baik dalam 

pemanfaatan potensi daerah maupun dalam 

pengembangan wilayah. Maksud dari 

penelitian ini adalah melakukan kajian 

struktur geologi pada daerah Maradda yang 

dilakukan dengan pengukuran data 

lapangan, serta mengklasifikasikan gejala 

struktur tersebut. Tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

jenis, bentuk serta pola struktur geologi 

yang terdapat pada daerah penelitian. 

Secara administratif daerah penelitian 

termasuk dalam Wilayah Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan 

(Gambar 1.1).Secara astronomis daerah 

penelitian terletak pada 120° 02' 30" - 

120°04' 30" Bujur Timur dan 04° 57'  30" – 

04° 59' 00" Lintang Selatan. Daerah ini 

terpetakan dalam Peta Rupa Bumi 

Indonesia Sekala 1:50.000 Lembar 

Camming, nomor 2111–11, terbitan 

BAKOSURTANAL edisi I tahun 1991 

(Cibinong, Bogor). Luas daerah penelitian 

sekitar 8,5Km2, berjarak sekitar 150 km ke 

arah Timur Laut kota Makassar. 

 

2. GEOLOGI REGIONAL 

Ditinjau dari geomorfologi regional daerah 

penelitian terletak pada Busur Sulawesi 

Barat bagian utara yang dicirikan oleh 

aktivitas vulkanik dan intrusi magma 

bersifat kalk-alkalin berkomposisikan asam 

hingga intermedit yang terdiri dari 

pegunungan, perbukitan dan dataran 

rendah. Daerah pegunungan menempati 

bagian Utara, Barat dan Selatan  

sedangkan bagian tengah merupakan 

perbukitan bergelombang  dan bagian timur 

merupakan dataran rendah.Berdasarkan 

tektonik lempeng  (Sukamto, 1975) Sulawesi 

dapat dibagi menjadi tiga mandala geologi 

yaitu Mandala Sulawesi Barat, Mandala 

Sulawesi Timur dan Banggai-Sula. Masing-

masing mandala geologi ini dicirikan oleh 

variasi batuan, struktur dan sejarah geologi 

yang berbeda satu sama lain. Daerah 

penelitian merupakan bagian dari Mandala 

Sulawesi Barat yang berbatasan dengan 

Mandala Sulawesi Timur, dimana keduanya 

dipisahkan oleh sesar Palu-Koro. 

Sukamto (1982) menguraikan stratigrafi 

regional daerah penelitian yang termasuk 

dalam lengan Pulau Sulawesi termasuk 

bagian propinsi Sulawesi Barat yang 

dicirikan oleh batuan malihan berumur 

Mesozoikum hingga Tersier yang tertindih 

oleh batuan gunungapi kemudian terintrusi 

oleh batuan beku dalam yang berkomposisi 

asam dan intermedit. Batuan Malihan 

tersebut tertindih tak selaras oleh Formasi 

Marada dan Formasi Balangbaru yang 

merupakan endapan lereng di dalam sistem 

busur  palung pada Zaman Kapur 

Akhir.Formasi Marada; Km (Van Leeuwen, 

1974 dalam Sukamto, 1982): sedimen; 
perselingan batupasir, batulanau, arkosa, 

greywake, serpih dan konglomerat; 

bersisipan batupasir dan batulanau 

gampingan, tufa, lava dan breksi yang 

tersusun oleh basal, andesit dan trakit. 

Batupasir dan batulanau berwarna kelabu 

muda sampai kehitaman; serpih berwarna 

kelabu tua sampai coklat tua; konglomerat 

tersusun oleh kerikil andesit dan basal; lava 

dan breksi terpropilitkan kuat dengan 

mineral sekunder berupa karbonat, silikat, 

serisit, klorit dan epidot. Menurut Van 

Leeuwen, 1981, Formasi Marada terdiri dari 

batupasir, batulanau dan serpih. Tebal dari 

lapisan batupasir bervariasi dengan 

pengukuran umumnya tidak lebih dari 1 m. 

Gradded - bedding kadang – kadang hadir. 

Sangat jarang dijumpai fosil. Batupasir dan 

batulanau umumnya feldsphatic graywackes 

tetapi setempat calcareous. Batupasir dan 

batulanau berwarna abu-abu terang sampai 

gelap, pejal berbutir halus-sedang dan 

sortasi jelek. Tersusun atas butiran- butiran 

yang menyudut-menyudut tanggung seperti 

kuarsa, plagioklas, dan ortoklas dengan 

biotit dan muskovit dan fragmen litik 

(quartzite, chert dan andesite) dengan 

matriks mineral lempung, klorit dan serisit. 

Serpih jarang dijumpai tersingkap secara 

utuh, hanya bagian bawahnya yang umum 

ditemukan. Berwarna coklat tua sampai 

abu-abu. Berdasarkan kandungan fosil yang 

terdapat didalam batupasir yang 

menunjukkan umur Kapur Akhir dan 

material-material penyusun fosil yang ada 
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menunjukkan lingkungan pengendapan di 

laut terbuka pada neritik dalam sampai 

batial. Formasi ini tebalnya tidak lebih dari 

1000 m. Hubungan stratigrafinya, formasi 

ini angular unconformity dengan batuan 

vulkanik Pammesurang dan vulkanik 

Walanae.Formasi Tonasa; Temt(Sukamto, 

1982): batugamping koral pejal, sebagian 

terhablurkan, berwarna putih dan kelabu 

muda; batugamping bioklastika dan 

kalkarenit, berwarna putih, coklat muda 

dan kelabu muda, sebagian berlapis, 

berselingan dengan napal Globigerina 

tufaan; bagian bawahnya mengandung 

batugamping berbitumen, setempat 

bersisipan breksi batugamping dan 

batugamping pasiran; di daerah Ralla 

ditemukan batugamping yang mengandung 

banyak serpihan sekis dan batuan 

ultramafik; batugamping berlapis sebagian 

mengandung banyak foraminifera kecil dan 

beberapa lapisan napal pasiran 

mengandung banyak kerang (pelecypoda) 

dan siput (gastropoda) besar. Batugamping 

pejal pada umumnya terkekarkan kuat; di 

daerah Tanete Riaja terdapat tiga jalur 

napal yang berselingan dengan jalur 

batugamping berlapis.Berdasarkan atas 

kandungan fosilnya, menunjukkan kisaran 

umur Eosen Awal (Ta.2) sampai Miosen 

Tengah (Tf) dan lingkungan neritik dangkal 

hingga dalam dan laguna.Tebal Formasi 

Tonasa diperkirakan tidak kurang dari 3000 

meter.Batugamping Formasi Tonasa oleh 

Van Leeuwen (1981) dibagi menjadi 4 

anggota berdasarkan fasiesnya: A, B, C dan 

D. Anggota A terdiri dari batugamping 

kalkarenit, anggota B terdiri dari 

batugamping masif, anggota C terdiri dari 

batugamping detrital dan anggota D terdiri 

dari batugamping yang berselingan dengan 

material vulkanik (tabel 3.2). Terobosan 
Granodiorit(gd), dimana terobosan 

granodiorit ini batuannya berwarna 

kelabu muda, dibawah mikroskop terlihat 

adanya feldsfar, kuarsa, biotit, sedikit 

piroksin, dan hornblende, mengandung 

xenolit bersifat diorit, diterobos aplit, 

sebagian besar yang lebih bersifat diorit 

mengalami kaolinisasi.Batuan ini 

tersingkap di sekitar Biru, menerobos 

batuan Kapur Marada (Km) dan Batuan 

Gunungapi Terpropilitkan (Tpv), tetapi 

tidak ada kontak dengan batugamping 

Formasi Tonasa (Temt). Penarikan jejak 

belah dari contoh granodiorit yang 

menghasilkan umur 19 ± 3,4 juta tahun 

memberikan dugaan bahwa penerobosan 

batuan ini berlangsung di kala Miosen 

Atas (T.M. van Leeuwen, hubungan 

tertulis, 1878 dalam Sukamto, 1982). 

Secara regional, struktur yang terdapat di 

Pulau Sulawesi dan sekitarnya 

memperlihatkan keadaan yang kompleks. 

Kerumitan ini disebabkan oleh konvergensi 

antara tiga lempengan litosfer yaitu 

Lempeng Australia yang bergerak ke Utara, 

Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah 

Barat dan Lempeng Eurasia yang bergerak 

ke arah Selatan. Di daerah penelitian 

diduga telah mengakibatkan terbentuknya 

lipatan dengan sumbu berarah Baratlaut – 

Tenggara, serta sesar naik dengan bidang 

sesar miring ke timur. Setelah itu seluruh 

daerah Sulawesi terangkat dan membentuk 

bentangalam seperti sekarang ini (Sukamto 

& Simandjuntak,1983). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah :Unsur – unsur serta indikasi 

struktur geologi berupa lipatan, kekar, dan 

sesar yang terekam pada singkapan batuan. 

Pengukuran kedudukan perlapisan batuan 

sebanyak mungkin untuk melihat 

keberadaan struktur geologi berupa lipatan 

yang sifatnya mezo-struktur.Pengukuran 

data kekar dilakukan pada batuan – batuan 

yang dilalui oleh struktur sesar, serta 

mewakili tiap – tiap formasi yang 

ada.proses pengambilan data lapangan 

berupa pengukuran unsur struktur geologi 

yang dijumpai, berupa kedudukan 

perlapisan batuan, data kekar yang 

dijumpai, serta unsur struktur geologi yang 

lain, baik yang sifatnya primer, maupun 

sekunder. Seluruh data struktur tersebut 

diukur dan dikumpulkan untuk mengetahui 

pola struktur geologi daerah penelitian. 

Seluruh data lapangan yang telah 

dikumpulkan, serta data – data sekunder 

dari hasil studi pustaka diolah dan 

digabungkan untuk menghasilkan suatu 

peta pola struktur geologi daerah 

penelitian.Seluruh hasil kegiatan penelitian, 

berupa hasil pengukuran data lapangan, 

hasil analisis data, serta pola struktur 

geologi daerah penelitian yang dihasilkan, 

dibuat dalam suatu laporan hasil penelitian 

dalam bentuk tulisan ilmiah. Metode 
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penelitian yang dilakukan secara diagram 

alur dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Lipatan 

Penentuan jenis lipatan yang terdapat pada 

daerah penelitian didasarkan atas 

pengamatan lapangan dan hasil 

pengukuran kedudukan batuan berupa 

strike dan dip. Berdasarkan hasil 

pengukuran lapangan terhadap arah jurus 

dan kemiringan lapisan batuan yang relatif 

mengarah Barat Laut-Tenggara, maka 

dapat diintepretasikan bahwa struktur 

lipatan yang berkembang pada daerah 

penelitian merupakan lipatan homoklin. 

Dengan metode deskriptif di lapangan juga 

dijumpai lipatan minor berupa lipatan 

antiklin pada stasiun 5 (foto 4.1). 

Kenampakan dilapangan memperlihatkan 

sayap lipatan yang sama sehingga 

dinamakan lipatan antiklin simetris. 

 

Tabel 4.1 Kedudukan perlapisan batuan 

pada daerah penelitian 

 

 

Analisis terhadap gaya yang menyebabkan 

terbentuknya lipatan pada daerah 

penelitian mengacu pada Teori sistem 

Reidel dalam Mc Clay (1987), yang 

menyatakan bahwa arah umum gaya 

tektonik yang membentuk lipatan adalah 

tegak lurus sumbu lipatan atau searah 

dengan kemiringan batuan. Berdasarkan 

struktur  lipatan tersebut maka dapat 

disimpulkan arah gaya pembentuk lipatan 

adalah relatif  Tenggara – Barat Laut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Sistem Tegasan Hasil Analisis Jaring 

Schmidt Data Kekar 

Analisis yang dilakukan terhadap struktur 

geologi berupa data kekar adalah untuk 

Tahap Persiapan 

- Lipatan 
- Kekar 

- Sesar 

Proposal 
Administrasi 
Kajian Pustaka 

Analisis Diagram Jaring Schmidt 

Skripsi 

Penelitian Lapangan 

Interpretasi Peta 

Sesar 

Kekar 

- Foto 
Lapangan 

- Lokasi 
Penelitian 

Pengolahan 

danAnalisis Data 

Klasifikasi Rickard (1972)                

Mc.Clay (1986) 

Lipatan 

Gambar 3. Diagram alur 

penelitian 

Foto 4.1 Kenampakan lipatan minor berupa 

lipatan antiklin pada stasiun 5 

difoto relatif ke arah N 340oE. 
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menentukan sistem tegasan yang 

berkembang pada daerah penelitian, serta 

digunakan untuk menganalisis struktur 

sesar yang ada pada daerah penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis data kekar 

diatas, tipe kekar adalah kekar gerus (Shear 
joint) dengan bentuk kekar sistematik. 

Terdapat dua arah tegasan utama 

maksimum pada daerah penelitian, yaitu 

tegasan utama maksimum berarah Timur 

Laut – Barat Daya, berkisar N 30 E – N 380 

E menggunakan data dips dan N 50 E pada 

diagram roset terdapat pada sebelah Utara 

daerah penelitian, dan tegasan utama 

maksimum berarah Barat Daya-Timur Laut, 

berkisar N 2030 E – N 3020 E menggunakan 

data dips dan N 2900 E – N 3250 E pada 

diagram roset terdapat pada sebelah 

Selatan daerah penelitian. 

 

4.3 Analisis Sesar 

Penarikan sesar pada daerah penelitian 

didasarkan pada pola penyebaran batuan 

yang dijumpai, serta kedudukan batuan 

yang diukur, sehingga di dapatkan struktur 

geologi yang terbentuk pada daerah 

penelitian terdapat pada Sebelah Timur 

Laut, berarah relatif Barat Laut – Tenggara 

yang melewati litologi batupasir, ditandai 

dengan pola penyebaran batuan 

diperkirakan terbentuk pada Kala Kapur 

Atas.Sebelah selatan berarah relatif Barat 

Laut – Tenggara melalui litologi 

Batugamping, Batupasir, dan Diorit 

diperkirakan terbentuk pada Kala Miosen 

Atas. 

Gambar 4.9. Pembentukan sesar pada 

daerah penelitian, menurut 

Mohr, dalam Robert & 

Eldridge, 1992. 

 

 

5. PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran lapangan 

serta analisis struktur geologi Daerah 

Maradda ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Lipatan yang terdapat pada lokasi 

penelitian berupa lipatan Antiklin 

simetris. 

2. Tipe kekar yang ada di lokasi penelitian 

adalah kekar gerus (shear joint) dengan 

bentuk kekar sistematis. Terdapatdua 

arah sistem tegasan pada daerah 

penelitian, yaitu tegasan utama 

maksimum berarah Timur Laut-Barat 

Daya berkisar N 50 E dan Tegasan utama 

maksimum berarah Barat Daya-Timur 

Laut berkisar N 2900 E – N 3250 E. 

3. Sesar yang terdapat pada daerah 

penelitian berupa sesar geser yang 

berarah Timur Laut-Barat Daya yang 

dibentuk oleh gaya kompresi dengan 

jenis sesar yaitu Strike Slip Fault dengan 

pola struktur En echelon. 

 

5.2. Saran 

Banyak hal yang perlu ditindak lanjuti dari 

hasil penelitian ini, oleh karena itu saran - 

saran yang bisa dilakukan oleh beberapa 

pihak: 

1. Struktur geologi yang berkembang, serta 

intrusi batuan beku diorit, sangat 

memungkinkan terdapatnya proses 

mineralisasi yang ekonomis, sehingga 

diperlukan penelitian lebih lanjut di 

lokasi ini untuk mengetahui indikasi 

mineralisasi pada daerah ini. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih detail 

terhadap kontrol struktur geologi, karena 

sulitnya mendapatkan data permukaan 

pada daerah ini. 
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OPTIMALISASI PRODUKSI BIJIH NIKEL  

DENGAN ALAT DUMPING DUMP TRUCK DAN LOADER 
 

Nuryanti*, Adi Tonggiroh**, Aryanti Virtanty Anas** 

*) Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin 

**) Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

ABSTRAK. Target produksi yang direncanakan oleh pada stasiun penyaringan 5 adalah sebesar 

3,328,800 WMT/year (380 WMT/hr atau 418.88 ton/jam). Pada kegiatan produksi di stasiun 

penyaringan, alat dumping yang digunakan adalah dump truck, dimana produksi yang dihasilkan 

tidak memenuhi target yang direncakan. Beberapa upaya dilakukan dalam penelitian ini untuk 

meningkatkan produksi pada stasiun penyaringan. Alternatif pertama dengan mengganti alat 

dumping dump truck dengan alat dumping loader. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh 

produksi stasiun penyaringan 5 dengan menggunakan dump truck sebesar 147.88 ton/jam dengan 

perolehan 71.89% dan produksi dengan menggunakan loader sebesar 250.16 ton/jam dengan 

perolehan 85.80%. Alternatif kedua adalah dengan melakukan perbaikan efisiensi kerja untuk 

peningkatan produksi pada masing-masing alat dumpingi di atas. Berdasarkan pengolahan data 

yang dilakukan kerja yaitu: dengan dump truk efisiensi 49.8% dan dengan loader81.1%. Jumlah 

produksi stasiun penyaringan 5 yang dihasilkan sebelum peningkatan efisiensi kerja yaitu dengan 

dump truck (menggunakan 7 unit dump truck) sebesar 318.14 ton/jam dan dengan loader 

(menggunakan 4 unit dump truck) sebesar 539.56 ton/jam. Setelah peningkatan efisiensi kerja 

diperoleh produksi stasiun penyaringan 5 yaitu dengan dump truck (menggunakan 7 unit dump 
truck) sebesar 452.91 ton/jam dan dengan loader (menggunakan 4 unit dump truck) sebesar 533.64 

ton/jam. Dari kedua alternatif di atas, peningkatan produksi dapat dilakukan dengan menggunakan 

loader sebagai alat dumping dan melalui peningkatan efisiensi kerja apabila menggunakan alat 

dumpingdump truck atau loader. 

Kata kunci: Stasiun penyaringan, dump truck, loader, efisiensi kerja, produksi, dan Perolehan 

 

ABSTRACT.Production target that planned by the company at screening station 5 was 3,328,800 
WMT/year (380 WMT/hr or 418.88 tons/hour). In the production activities at the screening station 5, 
dumping equipment has been using dump truck, where the production does not reach that target. 
Several attempts have made in this research to increase production at the screening station. The first 
alternative, with replace the dump truck by the loader as dumping equipment. Based on the results or 
calculation were production of screening station 5 by using dump truck was 147.88 tons/hour with 
recovery was 71.89% and production by using loader was 250.16 tons/hour with recovery was 85.80%. 
The second alternative is by increasing work efficiency were :work efficiency by dump truck was 
49.8% and by loader was 82.0%. Having done work efficiency improvements, the work efficiency 
values were by dump trucks was 70.9% and 81.1% by loader. Number of production of screening 
station 5 before increase work efficiency, by dump truck (using 7 unitsdump trucks) was 318.14 
tons/hour and by loader (using 4 dump truck) was 539.56 tons/hour. After increase work efficiency is 
obtained production of screening station by dump truck (using 7 unitsdump truck) was 452.91 
tons/hour and by loader (using unitsdump truck) was 533.64 tons/hour. From that two alternatives, 
increased production can be done by using the loader as a dumping equipment and increasing work 
efficiency if using a dump truck or loader as a dumping equipment. 

Keywords: screening station, dump trucks, loaders, work efficiency, production, and recovery 
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1. PENDAHULUAN 

PT. International Nickel Indonesia merupakan 

salah satu perusahaan tambang nikel terbesar 

di Indonesia, mulai beroperasi di Sorowako 

sejak tahun 1968 dan terus berkembang sampai 

saat ini. Kegiatan penambangan bijih nikel (Ni) 

di Sorowako merupakan tambang terbuka 

(surface mining) dengan metode penambangan 

open cast mining. Cadangan mineral tambang 

dibagi ke dalam 2 tipe geologi yang berbeda 

yaitu east block dan west block. Tahapan 

penambangan pada PT. Inco terdiri dari land 
clearing (pembersihan lahan), stripping 
(pengupasan), ore mining (penambangan bijih), 

dan screening (penyaringan bijih).  

Lokasi penelitian dilakukan pada screening 

station 5 (SS#5). Pada kegiatan produksi SS#5, 

proses dumping ore ke dalam static dilakukan 

oleh dump truck yang mengangkut ore dari area 

west block. Laporan produksi menunjukkan 

bahwa produksi dengan sistem dumping ini 

tidak mencapai target produksi yang 

direncanakan yaitu sebesar 3,328,800 

WMT/year (380 WMT/hr). Beberapa 

penyebabnya adalah recovery yang kecil (terlalu 

banyak reject), mudah terjadi penumpukan 

pada feeder hopper, alokasi dump truck yang 

tidak teratur dan penggunaan jam kerja yang 

tidak optimal. Untuk itu dilakukan suatu uji 

coba dengan menggunakan alat dumping loader. 

Dari hasil uji coba ini diharapkan dapat 

diketahui metode yang dapat meningkatkan 

produksi SS#5. Selain itu, melalui penelitian ini 

dapat diketahui efisiensi kerja alat dumping 

truck dan upaya peningkatannya untuk masing-

masing alat yang digunakan sehingga dapat 

mengoptimalkan produksi SS#5. Hasil akhir 

penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam membuat perencanaan 

proses produksi SS#5 yang lebih 

menguntungkan bagi perusahaan. 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. International 

Nickel Indonesia, yang terletak di daerah 

Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu 

Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, terletak ±60 

km dari Timur Laut kota Malili, jarak dari 

Palopo ±245 km dan dari Makassar ±720 km. 

Secara astronomis terletak pada 120030’ - 

123030’ Bujur Timur dan 6030’ – 5030’ Lintang 

Selatan. Metode penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan alat dumping dump truck 

(Komatsu HD785 dan Caterpillar 777D dengan 

kapasitas 93 ton) dan loader (Caterpillar 992G 

berkapasitas 21 ton dan Caterpillar 988F 

berkapasitas 13.6 ton). Pada perhitungan 

produksi aktual SS#5 dengan dump truck, 

menggunakan tipe Kom. HD785 dan Cat. 777D 

dan dengan loader menggunakan tipe Cat 992G 

dan 988F. Pada perhitungan produksi melalui 

efisiensi kerja menggunakan dump truck tipe 

Cat. 777D dan loader. 992G. Dalam penelitian 

ini membandingkan produksi screening station 

5 melalui dua alat dumping yang digunakan 

yaitu perbandingan produksi SS#5 dengan 

menggunakan alat dumpingdump truck yang 

mengangkut ROM dari penambangan dan 

langsung melakukan dumping pada SS#5 dan 

dengan menggunakan alat dumping loader 

dengan proses pengangkutan ROM 

menggunakan dump truck dari penambangan 

dan menempatkan ROM tersebut pada ROM 

Pile kemudian loader memuat ROM dari ROM 

Pile dan melakukan dumping pada SS#5. 

3. HASIL PENELITIAN 

Pada penelitian, menggunakan alat dumping 

truck (Komatsu HD785 dan Caterpillar 777D 

dengan menggunakan kapasitas 93 ton) dan 

Loader (Caterpillar 992G berkapasitas 21 ton 

dan Caterpillar 988F berkapasitas 13,6 ton). 

Pada perhitungan produksi aktual SS#5 dengan 

dump truck, menggunakan tipe Kom.HD785 

dan Cat. 777D dan dengan Loader, 

menggunakan tipe Cat 992G dan 988F. Pada 

perhitungan produksi efisiensi produksi melalui 

efisiensi kerja menggunakan dump truck tipe 

Cat. 777D dan Loader Cat. 992G. Dalam 

penelitian ini membandingkan produksi 

screening station 5 melalui dua alat dumping 

yang digunakan yaitu perbandingan produksi 

SS#5 dengan menggunakan alat dumping dump 
truck yang mengangkut ROM dari 

penambangan dan menempatkan ROM tersebut 

pada ROM Pile, kemudian loader memuat ROM 

dari ROM Pile dan melakukan dumping pada 

SS#5. 

3.1. Produksi Aktual Screening Station 5 

Pada perhitungan recovery menunjukkan 

bahwa perolehan bijih dengan menggunakan 

alat dumpingloader lebih besar dibanding 

dengan menggunakan dump truck. 

Berdasarkan hasil pengamatan operasi di lokasi 

penelitian menunjukkan bahwa ketika ROM di 

dumping dengan menggunakan dump truck, 

material. 

 



GEOSAINS 
 

 

Vol. 09. No. 01  2013   -   59  

tidak tersaring dengan baik.Material 

seharusnya lolos saringan menjadi tidak lolos 

saringan akibat terdorong oleh material yang 

lebih besar dalam jumlah banyak. Dengan kata 

lain, proses dumping ROM dalam jumlah besar 

tidak efektif jikai ingin mendapatkan recovery 

yang besar. Sedangkan melakukan dumping 

menggunakan loader, menunjukkan material 

dapat tersaring dengan baik karena volume 

material yang ditumpahkan lebih sedikit 

dibanding dengan dump truck sehingga 

recovery menjadi lebih besar. 

3.2. Produksi SS#5 Melalui Peningkatan 

Efisiensi Kerja 

Berdasarkan perhitungan waktu edar dump 
truck Cat. 777D, kapasitas aktual rata-rata 

dump truck dan efisiensi kerja diperoleh 

perkiraan produksi dump truck dan kerja loader 

diperoleh perkiraan produksi loader. Pada 

perhitungan produksi, tidak memperhitungkan 

parameter fill factor (FF) dan swell factor (SF) 

sebab nilai kapasitas bak yang digunakan 

merupakan hasil perhitungan aktual rata-rata 

dump truck sehingga parameter FF dan SW 

sudah terhitung dalam nilai kapasitas aktual. 

1) Waktu edar rata-rata loader Cat. 992G 

adalah 1.64 menit 

2) Waktu edar rata-rata dump truck Cat. 

777D adalah 27.96 menit 

3) Kapasitas aktual rata-rata dump truck 

Cat. 777D adalah 92.8 ton dan kapasitas      

loader Cat. 992G adalah 21 ton. 

4) Efisiensi kerja dump truck Cat. 777D 

sebelum perbaikan adalah sebesar 49.8% 

dan setelah perbaikan jam kerja sebesar 

70.9%. 

5) Efisiensi kerja loader Cat.992G sebelum 

perbaikan jam kerja sebesar 82.0% dan 

setelah perbaikan jam kerja sebesar 81.1%. 

 

3.3. Produksi SS#5 Setelah Peningkatan 

Efisiensi Kerja 

Berdasarkan perhitungan jumlsh ROM yang 

masuk per jam (produksi dump truck dan 

loader) dan recovery yang dihasilkan, maka 

perhitungan produksi loader pada perhitungan 

produksi SS#5 melalui perbaikan efisiensi kerja 

diperlukan 5 unit dump truck untuk memenuhi 

produksi loader. Akan tetapi, untuk memenuhi 

target produksi yang direncanakan pada SS#5 

maka keperluan dump truck dpaat dikurangi 

menjadi 4 unit. Dengan menggunakan 4 unit, 

target produksi SS#5 dapat tercapai tetapi akan 

terjadi antrian pada loader disebabkan dump 

truck per jam menjadi lebih kecil daripada 

produksi loader.  

3.4. Perbaikan Penggunaan Jam Kerja 

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan 

produktivitas alat mekanis dengan melakukan 

perbaikan penggunaan jam kerja guna 

meningkatkan efisiensi kerja. Waktu delay 

berpengaruh dalam peningkatan produksi alat 

mekanis. Penyebab waktu delay dump truck 
diantaranya delay pada shovel, WOS dan 

station, cek ban/pendinginan, kebutuhan 

personal, menunggu solar dan menunggu loader. 

Dalam meminimalisir waktu delay yang 

disebabkan delay pada shovel, WOS dan station 

dilakukan dengan menghitung jumlah waktu 

maksimum delay. Pada dasarnya delay pada 

shovel, WOS dan station berupa antrian 

sehingga perlu pengaturan jumlah alokasi unit 

yang beroperasi dengan shovel di penambangan 

atau alokasi truck yang beroperasi WOS dan 

station sehingga antrian tidak perlu terjadi. 

Penyebab waktu standby dump truck di 

antaranya ganti operator (awal shift), isi solar, 

sholat, pemeriksaan harian, dan ganti operator 

(akhir shift). 

Pada alat dumping loader, beberapa hambatan 

yang terjadi berupa delay karena loader yang 

selalu berpindah tempat kerja dan standby 

karena pergantian operator yang terlalu 

lama.Waktu pergantian operator dapat 

diminimalisir dengan meningkatkan 

kedisiplinan pada karyawan/operator agar tepat 

waktu berada di lokasi kerja sehingga tidak 

terjadi keterlambatan pada awal shift atau 

pergantian shift berikutnya. Sedangkan 

permasalahan unit loader untuk ditempatkan 

pada lokasi-lokasi kerja yang membutuhkan. 

Tetapi apabila kondisi di lapangan 

mengharuskan agar loader berpindah lokasi 

kerja maka jumlah perpindahan diminimalisir 

dan waktu yang dipergunakan untuk berpindah 

lokasi kerja dalam satu shift juga harus 

dikurangi dengan menghitung waktu rata-rata 

yang dipergunakan oleh loader setiap berpindah 

lokasi kerja. 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

pengolahan dan analisa data adalah: 

a. Produksi aktual SS#5 dengan 

menggunakan alat dumping loader lebih 

besar daripada  menggunakan dump truck 

dengan selisih 102.28 Tph. 
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b. Recovery SS#5 dengan menggunakan 

loader lebih besar daripada dump truck 

dengan selisih 13.91%. 

c. Perkiraan produksi SS#5 sebelum dan 

setelah peningkatan efisiensi kerja adalah: 

 Produksi dengan dump truck sebelum 

peningkatan efisiensi kerja sebesar 

318.14  Tph dan setelah peningkatan 

efisiensi kerja sebesar 452.91 Tph 

(menggunakan 7 unit dump truck). 

 Produksi dengan loader sebelum 

peningkatan efisiensi kerja sebesar 

539.56 Tph dan setelah peningkatan 

kerja sebesar 533.64 Tph (menggunakan 

4 unti dump truck dan 1 unit loader). 

d. Berdasarkan hasil perhitungan produksi 

aktual dan perhitungan produksi melalui 

perbaikan efisiensi kerja dapat 

disimpulkan bahwa loader lebih tepat 

untuk memenuhi target produksi SS#5 

karena menghasilkan produksi lebih tinggi 

dengan recovery yang besar dibanding 

dengan dump truck sebagai alat dumping. 
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SARI. Perancangan tambang dan penjadwalan produksi penambangan merupakan tahapan dalam 

kegiatan perencanaan tambang. Perancangan tambang memberikan gambaran teknis tentang 

program kegiatan yang akan dilakukan dalam setiap aktivitas penambangan. Penjadwalan produksi 

merupakan gambaran tentang jumlah produksi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penambangan 

berdasarkan waktu dan rancangan penambangan.Penelitian tentang perancangan tambang dan 

penjadwalan produksi penambangan ini dilakukan di PT. Karya Insan Satu Nama, Kota Samarinda 

Kalimantan Timur yang secara geografis terletak pada 117o8’00.62” – 117o08’18.53” Bujur Timur dan 

0o40’30.11” – 0o41’16.32” Lintang Selatan.Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah 

untuk memberikan perkiraan bentuk dari cadangan batubara dan overburden yang akan ditambang, 

menentukan tahapan penambangan, melakukan perhitungan produktivitas alat berdasarkan 

ketersediaan alat dan jam kerja efektif per bulan, melakukan perhitungan produksi model 

berdasarkan metode cross section berdasarkan batasan stripping ratio yang telah ditentukan, 

memberikan rancangan penambangan tiga bulanan untuk penjadwalan 3 bulan (triwulan) produksi, 

dan menentukan umur tambang berdasarkan penjadwalan produksi 3 bulanan.Hasil pengolahan dan 

analisis data yang telah dilakukan, diperoleh tahapan penambangan dibagi menjadi 3 (tiga) sequence 

penambangan yang dilakukan per-level sesuai dengan turunnya elevasi lubang bukaan.Kemajuan 

penambangan dimulai dari Utara menuju ke Selatan pit.Perhitungan produksi berdasarkan 

produktivitas alat menghasilkan volume overburden sebesar 987.396BCM dan batubara sebesar 

184.894Ton.Perhitungan produksi model berdasarkan metode cross section menghasilkan volume 

overburden sebesar 962.498BCM dan batubara sebesar 92.137 Ton. Stripping Ratio yang diperoleh 

adalah 10,45. Target produksi batubara untuk periode produksi Mei – Juni – Juli 2009 sebesar 

16.164 ton, untuk periode Agustus – September – Oktober 2009 sebesar 42.537 ton, dan untuk 

periode November – Desember 2009 – Januari 2010 sebesar 33.435 ton. Umur tambang berdasarkan 

penjadwalan produksi 3 bulanan (triwulan produksi) ditargetkan selama 9 bulan, dimulai pada bulan 

Mei 2009 dan akan berakhir pada bulan Januari 2010. 

Kata Kunci: Perancangan Tambang, Penjadwalan Produksi, Target Produksi 

 

 

ABSTRACT. Mine design and scheduling are part of mine planning. Mine design gave a technical 
view about what to do in every mine activities. Mine scheduling gave a view about production in every 
sequence of mine based on time and design.This research about mine design and scheduling done in 
PT. Karya Insan Satu Nama, Samarinda City, East Kalimantan which geographically positioned on 
117o8’00.62” – 117o08’18.53” East Longitude and 0o40’30.11” – 0o41’16.32” South Latitude. The 
purpose of this research are to estimate the form of coal reserve and overburden, to establish the mine 
sequence, to count the equipment productivity base on equipment availability and effectiveness of 
work hour each month, to establish design production based on cross section method limited by 
definite stripping ratio, give three monthly mine design for three month scheduling, finally to 
determine the life of minebased on three month scheduling. The final result of processing and data 
analysis divides to three levels of mine sequence according to elevation decline. Mine progress start 
from north to the south of the pit. According to the production based on equipment productivity give 
overburden volume about 987.396BCM and coal mined about 184.894Ton. According to the production 
based on cross section method give overburden volume about 962.498BCM and coal mined about 
92.137 Ton with given stripping ratio about 10,44. The production target of the coal for May – June – 
July 2009 is about 16.164 ton, for August – September – October 2009 is about 42.537 ton, and for the 
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period of November – December 2009 – January 2010 is about 33.435 ton. The life of mine based on 
three month scheduling have to finished in 9 month, begin on May 2009 until January 2010. 

Key words: Mine Design, Mine Scheduling, Production Target 
 

1. PENDAHULUAN 

Perancangan tambang dan penjadwalan 

produksi merupakan bagian yang penting 

dalam suatu kegiatan penambangan. 

Perancangan tambang dan penjadwalan 

produksi yang kurang baik justru menambah 

kesulitan dalam proses penambangan dan 

berakibat pada biaya penambangan yang 

bertambah tinggi pula. Oleh karena itu, 

prosedur dan sistematika yang baik dalam 

merancang dan menjadwalkan produksi 

penambangan harus diterapkan dari awal 

penambangan sebagai patokan penentuan 

tahapan penambangan tersebut. 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kriteria teknik yang diperlukan 

dan untuk memahami metode-metode dalam 

melakukan suatu perancangan dan 

penjadwalan produksi penambangan. Tujuan 

yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini 

adalah untuk memberikan perkiraan bentuk 

dari cadangan batubara dan overburden yang 

akan ditambang untuk menentukan tahapan 

penambangan, melakukan perhitungan 

produktivitas alat berdasarkan ketersediaan 

alat dan jam kerja efektif per bulan, 

melakukan perhitungan produksi model 

berdasarkan metode cross section berdasarkan 

batasan stripping ratio yang telah ditentukan, 

memberikan rancangan penambangan tiga 

bulanan untuk penjadwalan 3 bulan (triwulan) 

produksi, dan menentukan umur tambang 

berdasarkan penjadwalan produksi 3 bulanan. 

Secara administratif lokasi Penelitian ini 

berada dalam wilayah Desa Batuah, 

Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai 

Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan 

secara geografis terletak pada 117o8’00.62” – 

117o08’18.53” Bujur Timur dan 0o40’30.11” – 

0o41’16.32” Lintang Selatan. Luas wilayah 

Kuasa Pertambangan adalah 76,04 Ha. 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam melakukan perancangan tambang dan 

penjadwalan produksi, dilakukan beberapa 

tahapan metode penelitian. 

 

 

 

3. PERANCANGAN TAMBANG DAN 

PENJADWALAN PRODUKSI 

 

3.1. Metode Penambangan 

Dari luas wilayah penambangan, kondisi 

topografi, dan kondisi geologi dari cadangan 

batubara pada daerah penambangan, maka 

sistem penambangan yang diterapkan di 

daerah ini adalah metode open pit mining 

dengan membagi daerah penambangan 

menjadi beberapa pit. Dengan metode 

penambangan ini maka penimbunan 

overburden dapat direncanakan mengambil 

lokasi di daerah pit yang telah mined out. 
Namun pada saat pembukaan pitI  ini, 

overburden masih ditimbun di luar area 

pit(out pit disposal), kemudian pada saat pitini 

sudah mined out dan akan dilakukan 

pembukaan pitII, maka penimbunan di luar 

pitdapat segera dikurangi. 

Metode pengupasan top soil dan penggalian 

overburden hanya dilakukan dengan alat 

mekanis tanpa didahului oleh pemberaian 

dengan peledakan. Metode pengupasan ini 

dilakukan dengan metode free digging dengan 

menggunakan ekskavator tipe backhoe. Tanpa 

adanya proses peledakan maka alat mekanis 

akan bekerja non-stop. Oleh karena itu 

perawatan dan pengecekan alat harus secara 

rutin dilakukan untuk mencegah terjadinya 

kerusakan. 

 

3.2. Perancangan Tambang 

Perancangan tambang yang dilakukan 

meliputi penentuan pit limit, perancangan 

lubang bukaan (pit) yang meliputi 

perancangan lereng, perancangan jalan 

angkut dan sistem penyaliran yang digunakan, 

setelah itu dikorelasikan dengan ketersediaan 

alat beserta kapasitas produksi dari alat 

dalam penggalian, pemuatan, dan 

pengangkutan overburden dan batubara. 

Tahapan akhir dari perancangan adalah 

menentukan urutan penambangan 

berdasarkan sistem penambangan yang 

dilakukan. 

 

1. Penentuan Pit Limit 

Rancangan pit I  yang akan dipakai, harus 

dengan ketentuan stripping ratio berkisar  
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antara 10 – 11. Tahapan awal dalam 

menentukan rancangan batas awal 

penambangan adalah dengan menentukan 

batas pit di permukaan area lantai cadangan 

batubara yang akan ditambang. Dalam 

menentukan batas pitini maka dilakukan 

dengan menghitung besarnya volume 

overburden dan tonase dari batubara dengan 

menggunakan bantuan software. Metode 

perhitungan yang digunakan adalah dengan 

membuat section pada daerah pit yang                                                                               

direncanakan, kemudian menghitung volume 

overburden dan tonase dari batubara hingga 

diperoleh nilai stripping ratio yang sesuai.   

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode 

trial and error dengan software Autodesk Land 
Desktop,maka diperoleh gambaran batas pitdi 

permukaan area lantai penambangan dengan 

stripping ratio 9.88 pada level 40 meter 

(Gambar 6). 

 

 

 
Gambar 1.Batas pitpenambangan pada lantai cadangan batubara 

 

2. Perancangan Lubang Bukaan (Pit) 

a. Perancangan Lereng 

Lereng yang di bentuk pada daerah 

penambangan ini tidak melalui proses 

peledakan. Lereng dibentuk dengan 

menggunakan ekskavator dengan terlebih 

dahulu ditentukan batas dari toe dan crest 
dari lereng tunggal. Berdasarkan data 

litologi, lapisan batuan di daerah 

penambangan pit I ini terdiri dari batupasir, 

dan batulempung. Lapisan tersebut tersebar 

merata di seluruh batasan tambang. 

Berdasarkan hal tersebut, maka departemen 

engineering PT. KISN menentukan besarnya 

sudut lereng tunggal highwall dan sidewall 
adalah 60o dan untuk sudut lereng 

keseluruhan adalah 52o. Tidak adanya 

metode peledakan dalam pembuatan lereng 

ini juga berpengaruh pada lebar jenjang yang 

akan dibuat, karena semakin lebar jenjang 

maka kemungkinan biaya yang digunakan 

untuk pengupasan lapisan tanah dan batuan 

akan menjadi semakin besar. Departemen 

engineering menentukan tinggi lereng adalah 

maksimal 13 meter dan lebar jenjang adalah 

± 3 meter (Gambar 2) 
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Gambar 2. Rancangan lereng pit penambangan 

 

b. Perancangan jalan angkut 

Jalan angkut tidak dijelaskan secara detail 

dalam perancangan pit ini. Namun, jalan 

angkut yang dibuat harus sesuai dengan jumlah 

lajur yang akan dibuat, dan lebar alat angkut 

terbesar yang digunakan. Berdasarkan lebar 

alat angkut terbesar yang digunakan pada 

penambangan ini yaitu Dump truck Hino FM 

260 JD, dengan lebar 2,45 m, dan jumlah lajur 

yang direncanakan adalah dua lajur, maka 

jalan angkut yang dibuat harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

1. Lebar Jalan Lurus 

 

 
 

Keterangan : 

                        n =  2 lajur 

Wt =  2,45 m 

 

Lmin = 2.2,45 + (2+1).(1/2.2,45) 

 = 4,9 + 3,675 

 = 8,575 ≈ 9 meter 

2. Lebar Jalan Pada Belokan 

 

 
 

 
 

Keterangan :  

U =  1,9 m 

Fa =  0,25 m 

Fb =  0,6 m 

 

Z  =  (1,9 + 0,25 + 0,6)/2 

 =  2,15/2 = 1,375 m 

W =  2 (1,9 + 0,25 + 0,6 + 1,375) + 2,45 

 =  8,25 + 2,45 

 =  10,7 ≈ 11 meter 

 

 

 

 

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝑛. 𝑊𝑡 + (𝑛 + 1). (
1

2
𝑊𝑡) 

𝑊 = 2 ( 𝑈 + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑏 + 𝑍 ) +  𝐶 

𝑍 =
(𝑈 + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑏)

2
 

𝐶 = 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑘𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑎𝑛 
𝐶 = 𝑊𝑡 = 2,45 
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3. Jari-jari Tikungan 

 
Keterangan: 

  V  =  50 km/jam 

  e = 10 % = 0,1 

 f = 0,159 (Gambar 8) 

 

R = 
(50)2

127 (0,1 +0,159)
 

 = 
2500

32,893
 

 = 76 m  

4. Kemiringan Melintang (CrossSlope) 

Cross Slope   =  Jarak vertikal/Jarak 

horizontal 

20 = Jarak vertikal/9 

Jarak Vertikal = 20 x 9 = 180 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.Kurva koefisien gesek untuk emaks 6%, 8%, dan 10% 

 

c. Sistem Penyaliran 

Air yang masuk dalam tambang sebagian besar 

berasal dari air hujan dan air tanah.Untuk 

mencegah masuknya air ke dalam lubang 

bukaan, dilakukan dengan membuat saluran air 

pada topografi di atas lubang bukaan, 

sedangkan untuk mencegah membanjirnya air 

di lokasi penambangan, dilakukan dengan 

pembuatan sump pada elevasi terendah pada 

setiap tahapan penambangan. Sump ini dibuat 

sebagai penampung air sementara di dalam 

tambang. Air yang tertampung tersebut 

selanjutnya di pompa menuju ke sediment pond, 

dan dalam tahap akhir disalurkan menuju 

sungai setelah melalui proses kendali mutu air 

dan pH. Namun pada daerah penambangan pitI  
ini belum terdapat sedimend pond sehingga air 

yang masuk ke dalam pit akan sangat 

membahayakan bagi lingkungan, karena tidak 

melalui proses kendali mutu air dan pH yang 

sesuai dengan standar pemerintah setempat. 

Pada bulan September sampai bulan April yang 

merupakan bulan dengan curah hujan yang 

tinggi, maka jumlah pompa dapat ditambah 

untuk mengimbangi jumlah air yang terdapat di 

daerah lubang bukaan, dan mencegah 

terjadinya banjir di daerah penambangan. 

d. Ketersediaan Alat 

Secara garis besar,  alat yang dipakai dalam 

tambang dibagi antara lain berdasarkan 

fungsinya, yaitu untuk penggalian, 

pengangkutan, dan alat penunjang desain 

tambang. Pasangan alat (fleet) yang digunakan 

dalam penambangan sangat menentukan 

besarnya produksi. Alat yang digunakan pada 

penambangan pitI  ini merupakan alat milik 

kontraktor, kecuali untuk alat angkut batubara. 

Oleh karena itu, produktivitas alat harus 

dimaksimalkan agar besarnya biaya produksi 

yang dikeluarkan seimbang dengan besarnya 

produksi yang dihasilkan oleh alat tersebut. 

 

 𝑅 =
(𝑉)2

127 (𝑒+𝑓)
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Tabel 1. Daftar Alat-alat yang Tersedia 

 

No. Alat Jumlah 
Kapasitas 

per Unit 
Lingkup Kerja 

1. 
Ekskavator Backhoe 

Komatsu PC 300 
3 2,1 m3 (bucket) Loading Overburden 

2. 
Ekskavator Backhoe 

Komatsu PC 200 
2 1,3 m3 (bucket) Loading Batubara 

3. 
Dump Truck  
Hino FM 260 JD 

9 
20 ton (heaped) 

(bak) 
Hauling Overburden 

4. 
Dump Truck 
Dyna 130 HT 

10 
8,25 ton (heaped) 

(bak) 
Hauling Batubara 

5. Dozer Komatsu D85SS 2 - 

Dozing Overburden di disposal 
area, Scrap Loading Point/jalan, 

Land Clearing 

6. Dozer Komatsu D65S 1 - 

Dozing Overburden di disposal 
area, Scrap Loading Point/jalan, 

Land Clearing 

7. 
Motor Grader 

Komatsu GD505A 
1 - 

Pembuatan Jalan, Perawatan 

Jalan 

8. Water Truck 1 - 

Penyiraman jalan agar tidak 

terlalu berdebu pada kondisi 

terlalu kering 

9. Pompa Air 2  
Memindahkan air dari sump 
menuju sediment pond 

Sumber : Departemen Engineering PT. KISN 

e. Tahapan Penambangan 

Penambangan dimulai dari sisi utara pit I dan 

bergerak ke selatan. Lokasi stockpile berada 

sekitar ± 10 km, sedangkan lokasi top soil dump 

dan outside dump berada di sebelah Barat Laut 

dari lokasi pitdengan jarak ± 500 m. Sesuai 

metode penambangan yang digunakan, yaitu 

metode open pit mining,  

maka tahapan penambangan akan dilakukan 

per-level dengan mengikuti turunnya elevasi 

pit(lihat gambara 10).Berdasarkan perhitungan 

volume overburden dan tonase batubara dengan 

metode cross section, maka diperoleh volume 

overburden dan tonase batubara seperti pada 

tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Cadangan dengan Metode Cross Section 

 

Pit 
Batubara Overburden 

(BCM) 
Stripping Ratio 

Seam Thick (m) Tonase (ton) 

I  10 1.40 18.445 486.100 26,35 : 1 

I  12 2.50 40.784 160.698 3,94 : 1 

I  13 1.50 32.908 315.700 9,59 : 1 

Jumlah 92.137 962.498 10,45 : 1 

Gambaran perbandingan antara overburden dan batubara per-seam ditunjukkan pada gambar 9 

 

f. Penjadwalan Produksi 

Produksi dijadwalkan dimulai pada Bulan Mei 

2009 dan ditargetkan akan berakhir pada Bulan 

Januari 2010.Jadwal produksi dibagi  menjadi 2 

shift, siang dan malam. Produksi yang   

dilakukan  ditargetkan  sesuai  tahapan  

penambangan yang diterapkan sebelumnya. 

Produksi dijadwalkan dengan pola triwulan 

produksi, sehingga terdapat evaluasi untuk 

pertimbangan produksi triwulan berikutnya. 

Perhitungan produksi ini disesuaikan dengan 

kapasitas alat dan pasangan alat (fleet). 
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Gambar 9.Perbandingan overburden dan batubara setiap seam 

 
1) Produktivitas Alat Per Jam 

Produksi dari pasangan alat ditentukan dengan 

memperhitungkan cycle time (waktu daur) dari 

alat gali dan alat muat yang digunakan, 

kapasitas alat, dan beberapa parameter lain 

yang mempengaruhi jam bekerja alat untuk 

produksi. Faktor-faktor itu diantaranya adalah 

adanya hujan, jam untuk perawatan   atau   

perbaikan    alat    bila   ada kerusakan, adanya 

istirahat pada tiap shift dan beberapa faktor 

lain.  

Produksi dari alat ini ditentukan dari produksi 

tiap jam kemudian ditentukan sampai produksi 

tiap bulannya, dan akan dikorelasikan dalam 

produksi bulan berikutnya dalam tiap triwulan 

produksi. 

a. Perhitungan Produksi Waste (overburden) 

 
Tabel 3. Efisiensi Kerja Dump Truck 
 

Operating Conditions Job Efficiency 

Baik 0,83 

Menengah 0,80 

Agak Jelek 0,75 

Jelek 0,70 

        Sumber: Komatsu Spesification and Aplication Handbook, 2005 
 

Tabel4. Bucket Fill Factor (Backhoe) 

 

Excavating Conditions Bucket Fill Factor 

Mudah Tanah lempungan, lempung, tanah lunak 1,1 – 1,2 

Sedang Tanah pasir, dan tanah kering 1,0 – 1,1 

Agak sulit Tanah berpasir dengan bongkahan 0,8 – 0,9 

Sulit Material hasil peledakan 0,7 – 0,8 

Sumber : Komatsu Spesification and Aplication Handbook, 2005 
 

(a) EkskavatorBackhoe Komatsu PC 300  

 Kapasitas bucket (q1) =  2,1 m3 

 Cycle Time = 20,22 detik  

 Efisiensi Kerja =  0,8 % (tabel 3) 

 Bucket Fill Factor (K)= 1,0 (batupasir 

dan batulempung) 

 Berat Jenis Loose = 1,6 ton/m3 

 Berat Jenis Bank = 2,02 ton/m3 

 SwellFactor  = 0,79 % 
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 Load Factor (S) = 0,79 %  

Kapasitas real bucket (q2)  =  q1 x K 

 =  2,1 x 1,0 

 =  2,1 m3 

 

Produksi = 
Kapasitas RealBucket  x 3600 x  Efisiensi Kerja 

Cycle Time
 

 = 
2,1  x 3600 x 0,8 

20,22
 

 = 299,11 LCM/Jam 

 = 236,30 BCM/Jam 

 

(b) Produktivitas Dump Truck Hino FM 260 

JD 

 Kapasitas bucket = 20 ton  

 Jumlah Pengisian PC 300 (n) = 4 kali  

 Cyce time dump truck = 326,69 detik  

 Efisiensi kerja = 0,8 % (tabel 3) 

 Berat Jenis Loose = 1,6 ton/m3 

 Berat Jenis Bank = 2,02 ton/m3 

 SwellFactor = 0,79 % 

 Jumlah dump truck Tiap Fleet (M) = 3 

unit 

 

 
Keterangan :  

Ef = Efisiensi kerja dari dump truck 

Cmt = Cycle time dump truck Hino FM  

260 JD 
C =  Produktivitas  

P = Produktivitas perjam tiap cycle  (n 

x q2 x S) 

C = 4 x 2,1 x 0,79 = 6,64 BCM  

P = 6,64 x 
3600

326,69
 x 0,8 x 3 

 = 175,61 LCM/Jam 

 = 138,73 BCM/Jam 

(1) Perhitungan Produksi Batubara 

 EkskavatorBackhoe Komatsu PC 200  

 Kapasitas bucket (q1) = 1,3 m3 

 Cycle Time = 11,07 detik 

 Efisiensi Kerja = 0,8 % 

 Bucket Fill Factor (K) = 0,8 % 

 Berat Jenis Batubara = 1,3 ton/m3 

 Load Factor (S) = 

0.74 %Kapasitas real bucket (q2)  = 

q1 x K 

    = 1,3 x 0,8 

 = 1,04 m3 

Produksi = 
Kapasitas RealBucket  x 3600 x  Efisiensi Kerja 

Cycle Time
 

   = 
1,04  x 3600 x 0,8 

11,07
 

   = 

270,57 m3/Jam = 351,74 Ton/Jam 

 

(c) Produktivitas Dump Truck Dyna 130HT 

 Kapasitas bucket  = 8,25 ton  

 Jumlah Pengisian PC 300 (n) = 7 kali  

 Cyce time dump truck = 2912,87 detik  

 Berat Jenis batubara = 1,3 Ton/m3 

 Efisiensi kerja = 0,8 % 

 Jumlah dump truck Tiap fleet (M) = 10 

unit. 

 

 
Keterangan :  

P = Produktivitas per jam 

Ef = Efisiensi kerja dari dump truck 

Cmt = Cycle time dump truck Hino FM 

260 JD 
C = Produktivitas tiap cycle  (n x q2 x 

S) 

C = 7 x 1,04 x 0,74 

 = 5,39 Ton    

P = 5,39 x 
3600

2912,87
 x 0,8 x 10  

 = 53,29 m3/Jam = 69,28 Ton/Jam 

Perhitungan produktivitas alat per-jam tersebut 

selanjutnya digunakan dalam perhitungan 

produktivitas alat per-bulan, yang selanjutnya 

akan dikorelasikan dengan bulan berikutnya 

untuk penjadwalan produksi triwulanan. Hasil 

perhitungan alat per-bulan tersebut dapat 

dilihat pada tabel 5. 

 

2) Produktivitas Desain Pit 

Perhitungan produksi desain pitdilakukan 

dengan menggunakan metode cross section 
dengan jadwal produksi triwulanan. Hasil 

perhitungan tersebut didapatkan volume 

overburden dan tonase batubara yang bisa 

ditambang sesuai dengan jadwal waktu yang 

telah ditentukan. 

1. Produksi Triwulan I (Mei – Juni – Juli 

2009). 

Sesuai dengan tahapan penambangan yang 

telah dibuat, maka produksi triwulan I ini akan 

dilakukan dari topografi permukaan hingga 

mencapai level 85 mdpl. Produksi dijadwalkan 

P = C x 
3600

𝐶𝑚𝑡
 x Ef x M 

P = C x 
3600

𝐶𝑚𝑡
 x Ef x M 
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dimulai pada Bulan Mei, dan akan berakhir 

pada Bulan Juli 2009. Berdasarkan 

perhitungan dengan metode cross section  maka 

diharapkan volume overburden yang 

dipindahkan adalah 347.439 BCM, dan tonase 

batubara yang ditambang adalah 16.164 ton. 

Stripping ratio pada triwulan ini adalah 21,49. 

Hal ini disebabkan karena pada awal produksi 

hanya sedikit area batubara yang terbuka dan 

bisa berproduksi. 

 

 Tabel 5. Hasil perhitungan produktivitas alat per-bulan 

Bulan 
Produktivitas Alat 

OB (BCM) Batubara (Ton) 

Mei-09 105,088 17,493 

Jun-09 125,523 20,895 

Jul-09 117,948 19,634 

Agust-09 147,165 24,497 

Sep-09 123,858 20,618 

Okt-09 139,340 23,195 

Nov-09 111,872 18,622 

Des-09 73,249 18,290 

Jan-10 43,353 21,650 

Jumlah 987,396 184,894 

 

2. Produksi Triwulan II (Agustus – 

September – Oktober 2009) 

Produksi triwulan II ini akan dilakukan dari 

level 80 mdpl hingga mencapai level 66 mdpl. 

Pada periode triwulan II diharapkan produksi 

batubara meningkat. Hal ini juga didukung 

dengan semakin banyaknya area batubara yang 

terbuka. Berdasarkan perhitungan model 

dengan metode cross section untuk triwulan 

kedua ini, diharapkan volume overburden yang 

dipindahkan sebanyak 405.735 BCM, dan 

tonase batubara yang diproduksi sebanyak 

42.537 ton. Stripping Ratio pada periode 

produksi triwulan II ini adalah 9,54. 

3. Produksi Triwulan III (November – 

Desember 2009 – Januari 2010) 

 

Periode triwulan III merupakan periode akhir 

dari tahapan penambangan yang dibuat. Pada 

periode ini, penambangan akan dilakukan 

hingga ke batas lantai pit pada level 40 mdpl. 

Berdasarkan perhitungan model dengan metode 

cross section untuk triwulan ketiga ini 

diharapkan volume overburden yang 

dipindahkan sebanyak 209.324 BCM, dan 

tonase batubara yang diproduksi sebanyak 

33.435 ton. Stripping Ratio pada periode 

produksi triwulan III ini adalah 6,26. 

 

3) Target Produksi 

Perhitungan produktivitas per jam pada sub-

bab di atas, selanjutnya ditentukan 

produktivitas alat perbulan (tabel 5). Hasil 

perhitungan tersebut dibandingkan dengan 

produksi model berdasarkan metode cross 
section dan ditampilkan dalam tabel 6. 

Tabel 6. Perbandingan Produktivitas Alat dan Model Cross Section 

Waktu 

(Bulan 2009) 

Produksi Berdasarkan 

Produktivitas Alat (PA) 

Produksi Berdasarkan 

Metode Cross Section 
(PM) 

Stripping 
Ratio 

OB 

(BCM) 

Batubara 

(Ton) 

OB  

(BCM) 

Batubara 

(Ton) 
PM 

Mei - Juni – Juli    348.559  58.022 347.439 16.164 21,49 : 1 

 

Agus - Sept  – Okt 
410.363 68.310 405.735 42.537 9,54 : 1 

Nov – Des 09 –Jan 2010 228.474 58.562 209.324 33.435 6,26 : 1 

Total 987.396 184.894 962.498 92.137 10,45 : 1 
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Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa besarnya 

produksi berdasarkan produktivitas alat yang 

didapatkan dari perhitungan produksi dari 

pasangan alat (fleet) selama 3 bulanan lebih 

besar daripada perhitungan dengan metode 

cross section. Oleh karena itu, target yang 

ditentukan akan bisa tercapai karena kapasitas 

alat masih mampu dalam mencapai hasil 

perhitungan model dengan metode cross section. 

Berdasarkan perhitungan model pit dengan 

metode cross section yang telah ditetapkan 

tersebut, maka target penambangan 

direncanakan berakhir selama masa produksi 9 

bulan yaitu pada bulan Januari 2010.  

 

Tabel 6. Target Produksi Batubara 

 

Waktu 

(Bulan 2009) 
Target Produksi Batubara (Ton) 

Mei - Juni – Juli 16.160 

Agus - Sept  – Okt 42.535 

Nov – Des 09 –Jan 2010 33.435 

Total 92.130 

 

Total stripping ratio berdasarkan perhitungan 

model pitdengan metode cross section sampai 

penambangan selesai dilakukan adalah sebesar 

10,45. Hasil ini masih sesuai dengan batas 

stripping ratio yang ditentukan, sehingga model 

pit ini dapat diterapkan di lapangan. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan pengolahan dan analisis data 

dalam perancangan dan penjadwalan produksi 

penambangan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tahapan penambangan dibagi menjadi 3 

(tiga) sequence penambangan yang 

dilakukan per-level sesuai dengan 

turunnya elevasi lubang bukaan. 

Kemajuan penambangan dimulai dari sisi 

Utara menuju ke sisi Selatan. 

2. Perhitungan produksi berdasarkan 

produktivitas alat menghasilkan volume 

overburden sebesar 987.396BCM dan 

batubara sebesar 184.894Ton. 

3. Perhitungan produksi model berdasarkan 

metode cross section menghasilkan volume 

overburden sebesar 962.498BCM dan 

batubara sebesar 92.137 Ton. Stripping 
Ratio yang diperoleh adalah 10,45. 

4. Berdasarkan perhitungan produktivitas 

alat dan perhitungan model dengan metode 

cross section dipilih total target batubara 

untuk periode produksi Mei – Juni – Juli 

2009 sebesar 16.160 ton, untuk periode 

Agustus – September – Oktober 2009 

sebesar 42.535 ton, dan untuk periode 

November – Desember 2009 – Januari 2010 

sebesar 33.435 ton. 

5. Umur tambang berdasarkan penjadwalan 

produksi 3 bulanan (triwulan produksi) 

ditargetkan selama 9 bulan, dimulai pada 

bulan Mei 2009 dan akan berakhir pada 

bulan Januari 2010. 
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Gambar 10. Sketsa tahapan penambangan PIT I 
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Gambar 11. Peta rancangan tambang triwulan IPIT I 
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Gambar 12. Peta rancangan tambang triwulan II PIT  I 
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Gambar 13. Peta rancangan tambang triwulan III PIT I 
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KAJIAN TEKNIS GEOMETRI JALAN ANGKUT TAMBANG DAN RENCANA 

PEMBUATAN SALURAN PENIRISAN DI TEPI JALAN ANGKUT TAMBANG 

(Studi Kasus : Pit Seam 11 Selatan PT. Kitadin TDM Kalimantan Timur) 
 

 

Zulkifli Sayuti*, Busthan Azikin**, Adi Tonggiroh** 

*) Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin 

**) Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

 

 
SARI. Operasi pengangkutan bongkaran Over Burden ke Disposal  PT. Kitadin TDM menggunakan 

Dump Truck Komatsu HD 785-5 dan Caterpillar 777D. Operasi pengangkutan memegang peranan 

yang sangat penting. Keamanan dan kelancaran operasi pengangkutan tidak pernah lepas dari 

interaksi antara jalan angkut dan alat angkut itu sendiri. Geometri jalan angkut di Pit Seam 11 PT. 

Kitadin TDM belum memenuhi syarat jalan angkut tambang yang baik. Selain itu tidak ada saluran 

penirisan di tepi jalan angkut tambang yang mengakibatkan badan jalan angkut tambang tergenang 

air pada saat hujan. Oleh karena itu di lakukan pengkajian terhadap geometri jalan angkut dan 

perencanaan pembutan saluran penirisan di tepi jalan angkut di Pit Seam 11 Selatan PT. Kitadin 

TDM untuk keamanan dan kelancaran operasi pengangkutan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mengkaji secara teknis kondisi jalan angkut tambang di Pit Seam 11 Selatan 

dan merencanakan dimensi saluran penirisan jalan yang akan digunakan di tepi jalan angkut 

tambang. Berdasarkan spesifikasi alat angkut terlebar yaitu Caterpillar 777D diperoleh lebar jalan 

angkut minimum untuk dua jalur pada jalan lurus yaitu 21,35 m dan pada jalan tikungan yaitu 

26,21 m. Super elevasi atau kemiringan pada tikungan adalah 1,04 m. Cross slope sebesar 42,7 cm. 

Grade jalan yang mampu di atasi oleh HD -785 sebesar 10,3%.Dimensi saluran penirisan di tepi jalan, 

ditentukan dengan menggunakan rumus Manning, setelah analisis data curah hujan tahun 2004-

2008 dengan curah hujan harian sebesar 85,22 mm/hari, dan perolehan daerah tangkapan hujan 

seluas 519.779 m2. Saluran penirisan tersebut berbentuk trapezium dengan panjang sisi saluran 

1.396 m, lebar dasar saluran 1.392 m, kedalaman aliran 1.209 m, dan lebar muka air 2.794 m. 

Kata kunci: Pit,Dump Truck, geometri,spesifikasi alat,penirisan, dimensi saluran. 

 

ABSTRACT. Hauling operation of the loses of the overburden to the disposal PT. Kitadin TDM used 
Dump Truck Komatsu HD 785-5 and Caterpillar 777D. Hauling operation played an important role. 
Safety and smoothly hauling operation never apart from both interaction hauling road and hauling 
equipments are selves. Hauling road geometry at pit seam 11 PT. Kitadin TDM is not yet qualified as 
the fit mine hauling road condition. Also there is no drainage channel beside the road that caused the 
body of mine hauling road get flooded by water in the rainy. Hence, applied an analyzing to the 
hauling road geometry and planning to build drainage channel beside the hauling road at Pit Seam 
11 Southern PT. Kitadin TDM for safety and smoothly hauling operation. The method used in this 
researching is learn technically the condition of the mine hauling road at Pit Seam 11 Southern and 
planning road drainage channel dimension that will be used beside the road. Based on the 
specification of the widest hauling equipment Caterpillar 777 D gained the minimum hauling road 
width for two lanes on the straight road is 21.35 m and on the curve road is 26.21 m. Super elevation 
or slope of the curve is 1.04 m. Cross slope is 42.7 m. Road’s grade that able to be over came by HD – 
785 is 10.3 %.The drainage channel dimension beside the road determined by using the Manning’s 
formula, after analyzed the rainfall data of 2004 – 2008 with daily rainfall is 85.22 mm/day, and the 
recovery of catchment area for 519.779 m 2. The drainage channel is formed trapezium with side 
length of the channels is 1.396 m, bottom width the channel is 1.392 m, water depth is 1.209 m, and 
the water level width is 2.794 m. 

Keywords: Pit, Dump Truck, geometry, equipment specification, drainage, channel dimensions. 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam melaksanakan operasi pengangkutan 

bongkaran overburden ke Disposal  PT Kitadin 

TDM menggunakan Dump Truck Komatsu HD 

785-5 dan Caterpillar 777D. Operasi 

pengangkutan memegang peranan yang sangat 

penting.Keamanan dan kelancaran operasi 

pengangkutan tidak pernah lepas dari interaksi 

antara jalan angkut dan alat angkut itu sendiri. 

Jalan angkut di Pit Seam 11 Selatan 

merupakan jalan angkut yang memiliki dua 

jalur, geometri jalan yang sesuai dengan 

persyaratan dan dimensi alat angkut serta daya 

dukung tanah yang mampu menopang beban 

alat angkut yang melintas di atasnya dapat 

memberikan kontribusi yang besar terhadap 

keamanan dan kelancaran operasi 

pengangkutan. Selain itu belum adanya saluran 

penirisan di tepi jalan angkut tambang 

mengakibatkan badan jalan angkut tambang 

tergenang air pada saat hujan, sehingga alat 

angkut tidak dapat beroperasi karena kondisi 

jalan yang licin dan jika terus beroperasi akan 

merusak badan jalan. Oleh karena itu, perlu di 

lakukan pengkajian terhadap kondisi geometri 

jalan angkut dan perencanaan pembutan 

saluran penirisan di tepi jalan angkut Pit Seam 

11 Selatan pada untuk keamanan dan 

kelancaran operasi pengangkutan. 

Lokasi penelitian berada pada wilayah Kuasa 

Pertambangan PT. Indominco Mandiri. PT. 

Kitadin Tandung Mayang mempunyai wilayah 

Kuasa Pertambangan sendiri sekaligus sebagai 

kontraktor PT. Indominco Mandiri. Secara 

administratif lokasi penelitian berada pada 

Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, 

Propinsi Kalimantan Timur. Secara geografis 

lokasi penelitian terletak pada 00°02’20” LU – 

00°13’00” LU dan 117°12’50” BT – 117°23’30” 

BT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta tunjuk lokasi 

 

2. METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang dilakukan 

untuk penelitian  ini adalah metode 

analisis data Superelevasi dan Cross Slope. 
 

3. GEOMETRI JALAN ANGKUT TAMBANG 

DAN SALURAN PENIRISAN DI TEPI 

JALAN ANGKUT TAMBANG PITSEAM 

11SELATAN PT KITADIN TDM 

 

3.1. Tinjauan Teknis Terhadap Kondisi Jalan 

Angkut 

 Geometri Jalan Angkut 

Geometri jalan angkut yang diamati meliputi 
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lebar,  superelevasi serta cross slope pada badan 

jalan lurus. 

a. Lebar Jalan Angkut 

Lebar jalan angkut merupakan hal yang paling 

berpengaruh terhadap kelancaran dan  

keamanan operasi penambangan. Jalan angkut 

di Pit seam 11 Selatan merupakan jalan angkut 

yang menghubungkan front penambangan 

dengan disposal. Lebar jalan angkut di Pit 
seam11 Selatan bervariasi mulai dari 11.2 - 24.7 

m, namun mayoritas lebar jalan angkut di Pit 
seam 11 Selatan masih jauh dari persyaratan, 

khususnya jalan-jalan yang dekat dengan front 
penambangan sering di jumpai  salah satu alat 

angkut yang harus berhenti ketika 

bersimpangan. 

b. Super elevasi 

Berdasarkan tinjauan teknis di lapangan, pada 

setiap tikungan yang ada pada jalan angkut 

tambang belum terdapat adanya superelevasi. 
Hal ini akan mengakibatkan  tidak adanya gaya 

sentripetal untukmengimbangi gaya sentrifugal 

yang dapat mengakibatkan truk terpelanting 

keluar pada saat melewati tikungan. 

c. Cross slope  

Berdasarkan tinjauan teknis yang dilakukan 

jalan angkut di Pit seam 11 selatan tidak 

dilengkapi dengan cross slope maupun saluran. 

Kondisi seperti ini menyebabkan  terjadinya 

genangan air bila turun hujan, sehingga 

permukaan jalan licin dan pada akhirnya dapat 

mengganggu kelancaran dan keamanan operasi 

pengangkutan. Selain itu genangan air dapat 

mempercepat pengrusakan pada konstruksi 

jalan angkut.  

d. Kemiringan (Grade) Jalan 

Berdasarkan tinjauan teknis di lapangan dan 

data dari engineering departemen maka jalan 

angkut dari pit seam 11 selatan memilik grade 
maksimum sebesar 12.2 % atau 5.49O, pada 

kemiringan jalan tersebut belum dapat 

dikatakan aman sebab berdasarkan teori grade 
optimum adalah 8% atau 3.6O . 

 

 

Gambar 3. Truk jungkit HD 785 bermuatan 140 ton melintas padagrade jalan 12.2 % 

 

 Saluran Penirisan di Tepi Jalan 

Pada jalan angkut tidak terdapat saluran 

penirisan di tepi jalan,sehingga pada saat hujan 

jalan angkut di Pit seam 11 selatan tergenang 

air dan berakibat fatal pada kegiatan 

penambangan khususnya pengangkutan 

bongkaran overburden ke disposal dihentikan, 

karena kondisi jalan yang licin dan jika 

dipaksakan ada pengangkutan maka akan 

berbahaya terhadap keselamatan kerja dan 

merusak badan jalan. 
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Gambar 4. Jalan angkut tambang yang tidak memiliki saluran penirisan 

 

3.2. Kajian Teknis Jalan Angkut Tambang 

Pengamatan dan penilaian terhadap kondisi 

jalan angkut bertujuan untuk mengetahui layak 

tidaknya jalan angkut tersebut dalam melayani 

kegiatan pengangkutan.Dalam penerapannya, 

dilakukan perbandingan antara kondisi jalan 

angkut yang ada di lapangan dengan kondisi 

jalan angkut secara teknis.Dari hal tersebut 

dapat diketahui seberapa tinggi tingkat kondisi 

jalan yang ada dalam memenuhi persyaratan 

teknis jalan yang ditetapkan. 

 Geometri Jalan 

a. Lebar Jalan Angkut 

Kondisi jalan angkut yang menghubungkan Pit 
seam 11 selatan dengan disposal Seam 11 

kurang mendukung kerja dari truk jungkit 

Komatsu HD 785 dan Caterpillar 777D dalam 

aktivitas pengangkutan. Kondisi ini dapat di 

lihat dari semua segmen jalan yang memiliki 

lebar yang belum sesuai dengan alat angkut 

terbesar yang melintas pada jalan tersebut 

yaitu HD 785 dan CAT 777. Lebar jalan angkut 

minimum untuk jalan lurus di lapangan adalah 

11.2 m. Kondisi tersebut sangat tidak sesuai 

dengan lebar jalan lurus hasil perhitungan 

yaitu sebesar 21.35 m. Untuk lebar jalan angkut 

pada tikungan, hasil perhitungan lebar 

tikungan minimum yaitu 26.21 m. Sedangkan 

kondisi di lapangan lebar tikungan minimum 

yaitu 21.29 m. Lebar jalan lurus dan lebar jalan 

tikungan di lapangan masih kurang sesuai 

dengan hasil perhitungan yang berarti jalan 

angkut pemindahan overburden batubara 

masih belum bisa di katakan memenuhi kriteria 

yang baik. 

b. Superelevasi 

Untuk mengimbangi gaya sentrifugal yang 

dapat megakibatkan truk terpelanting keluar 

pada saat melewati tikungan, diperlukan 

adanya pembuatan super elevasi untuk setiap 

tikungan dengan meninggikan bagian sisi jalan 

terluar dari tikungan. Pada PT. Kitadin TDM 

kecepatan rencana yang diijinkan yaitu 40 

km/jam, maka dengan menerapkan angka super 
elevasi maksimum, untuk kecepatan rencana 40 

km/jam, nilai super elevasi-nya sebesar 0,02 

m/m atau 20 mm/m. Jadi untuk tikungan 

dengan lebar 26.21 m, maka super elevasi-nya 

sebesar  0.52 m. 

c. Cross Slope 

Seperti yang telah diungkapkan pada bab 

sebelumnya, untuk menghindari agar di saat 

hujan tidak tergenang pada jalan, maka 

pembuatan cross slope perlu dilakukan. 

Pembuatan cross slope dilakukan dengan cara 

membuat bagian tengah jalan lebih tinggi dari 

bagian tepi jalan. Berdasarkan hasil 

perhitungan yang tercantum, maka untuk jalan 

angkut dengan dua jalur beda tinggi yang harus 

dibuat antara bagian tengah dari jalan dengan 

bagian tepi jalan adalah 42.7 cm. 

d. Kemiringan (Grade) Jalan 

Tanjakan maksimum yang mampu di atasi oleh 

truk jungkit HD-785 bermuatan 180.3 ton 

adalah 10.3 %. Pada kegiatan pengangkutan 

overburden di Pit seam 11 selatan, truk jungkit 

HD-785, hanya diberi muatan sebesar 140-150 

ton mengingat kondisi jalan dengan grade jalan 

di atas kemampuan tanjak truk saat bermuatan, 

hal ini merupakan kebijakan PT. Kitadin tapi 
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tentunya mengurangi produktivitas alat angkut 

dan kondisi jalan angkut tambang dengan grade 

tersebut sangat tidak aman untuk truk jungkit 

yang melintas. Solusi lain yang dapat di 

terapkan pada kondisi jalan tersebut yaitu 

dengan melakukan penurunan grade dari 

12.2 % menjadi 10.3 % ataupun 8%, sehingga 

kendaraan dapat melakukan operasi 

pengangkutan overburden secara efisien dan 

maksimal tanpa harus mengurangi bobot 

muatan.

 
 Gambar 5. Penurunan grade jalan dari  12.2 % atau 5.49o menjadi 8 % atau  3.6o 

 

a. Saluran Penirisan 

Pembuatan saluran penirisan pada bagian tepi 

jalan sangat perlu dilakukan  karena dengan 

adanya saluran penirisan maka air limpasan 

yang berasal dari air hujan dapat dialirkan 

menuju saluran penyaliran dan tidak 

menggenangi jalan. Dalam menentukan 

dimensi saluran penyaliran, harus lebih dahulu 

diketahui nilai curah hujan harian maksimum 

dan intensitas curah hujan. 

Untuk mengatasi debit air limpasan yang 

mungkin menggenangi jalan angkut, maka 

perlu dibuat beberapa saluran penyaliran. 

Saluran penyaliran yang dibuat berbentuk 

trapesium.Pemilihan ini berdasarkan material 

yang digunakan untuk membuat saluran adalah 

bahan dasar yang ada yaitu batupasir dan 

batulanau.Dengan adanya pembuatan saluran 

penyaliran tersebut diharapkan mampu 

menampung air limpasan yang berasal dari air 

hujan. Sehingga ketika hujan turun, air akan 

dapat langsung mengalir ke saluran penyaliran 

menuju ke kolam pengendapan. Berdasarkan 

hasil perhitungan yang didasarkan pada teori 

yang ada, maka dimensi dari tiap saluran 

penyaliran memiliki ukuran sebagai berikut: 

Tabel 1. Dimensi Saluran 

 

Saluran 

Panjang sisi 

Saluran 

(a) 

m 

Lebar dasar 

Saluran 

(b) 

m 

Kedalaman Aliran 

(d) 

m 

Lebar muka air 

(B) 

m 

1 1.396 1.392 1.209 2.794 
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Gambar 6. Penampang saluran penirisan di tepi jalan angkut tambang 

 

 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

antara lain: 

1) Jalan angkut yang ada sekarang belum 

memenuhi syarat lebar minimum untuk   

jalan angkut dua jalur, sehingga 

memerlukan penambahan lebar  pada 

jalan lurus maupun pada 

tikungan.Lebar jalan angkut minimum 

pada jalan lurus yang seharusnya 

digunakan yaitu sebesar 21.35 m dan 

pada tikungan sebesar 26.21 m 

2) Pada semua tikungan belum terdapat 

superelevasi, sehingga memerlukan  

pembuatan superelevasi agar alat 

angkut dapat melaju pada kecepatan 

yang lebih tinggi dengan nilai 

superelevasi sebesar 0.52 m. 

3) Belum adanya cross slope pada badan 

jalan, sehingga perlu di buat cross slope   
dengan tinggi 40 mm/m. 

4) Untuk mengantisipasi air yang masuk 

ke permukaan jalan maka perlu dibuat 

saluran penirisan dengan dimensi 

meliputi, panjang sisi saluran (a) 

sebesar 1.396 m, lebar dasar saluran (b) 

1.392 m, kedalaman aliran (d) sebesar 

1.209 m, lebar muka air (B) sebesar 

2.794 m. 
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banyak 5 kata terpenting dalam makalah.  

8. Teknik Penulisan: 

a. Kata asing menggunakan huruf miring 

b. Alinea baru dimulai rata dari alinea sebelumnya, diberi paragraph setelahnya 9 pt. 

c. Batas pengetikan: tepi atas 1”, tepi bawah 1”, tepi dalam 1” dan tepi luar 0,7”. 

d. Tabel dan gambar harus diberi keterangan (nomor dan judul) yang jelas dan 

diletakkan didekat bagian tulisan yang pertama kali merujuknya. Jika ukuran terlalu 

besar, table atau gambar dicantumkan pada kertas tersendiri. Gambar/foto berwarna 

dapat diterima dengan catatan biaya pencetakannya ditanggung penulis dan perlu 

mendapat persetujuan redaksi terlebih dahulu. 

e. Sumber rujukan dituliskan dalam uraian hanya terdiri dari nama penulis dan tahun 

penerbitan. Nama penulis tersebut harus sama dengan nama yang ditulis dalam 

daftar rujukan. Contoh: menurut Katili (1987). 

 



f. Daftar rujukan ditulis dalam urutan abjad nama penulis dan secara kronologis: 

 Untuk buku: nama pokok dan inisial pengarang, tahun terbit, judul buku 

(diketik miring), jilid, edisi, nama penerbit, tempat terbit. 

 Untuk karangan dalam buku: nama pokok dan inisial pengarang, tahun, judul 

karangan, inisial dan nama editor: judul buku (diketik miring), nomor 

halaman permulaan dan akhir karangan tersebut, nama penerbit, tempat 

terbit. 

 Untuk karangan dalam majalah/jurnal: nama pokok dan inisial pengarang, 

tahun, judul karangan, singkatan nama majalah/jurnal, inisial dan nama 

editor: judul buku (diketik miring), nomor halaman permulaan dan akhir 

karangan tersebut, nama penerbit, tempat terbit. 

 Untuk karangan dalam pertemuan: nama pokok dan inisial pengarang, tahun, 

judul karangan, singkatan nama pertemuan (diketik miring), penyelenggara 

(bila perlu), waktu dan tempat pertemuan. 

9. Persyaratan dan kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara 

tertulis. Penulis yang akrtikelnya dimuat akan mendapat imbalan berupa nomor bukti 

pemuatan sebanyak 2 (dua) dan cetak lepas sebanyak 3 (tiga) eksemplar, setelah yang 

bersangkutan menyelesaikan proses dan persyaratan administrasi pemuatan naskah. Artikel 

yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis. 


