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SIMULASI STABILITAS LERENG SUNGAI SADDANG BUTTU BATU  

KECAMATAN ENREKANG 

 

Arto*, Djamaluddin* 

*) Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin 

 

Sari: Salah satu aspek penting dalam perancangan awal sebuah bendungan adalah menciptakan 

bendungan yang aman dan terhindar dari keruntuhan lereng. Umumnya, kestabilan lereng batuan 

dikontrol oleh bidang diskontinuitas, sehingga dalam analisis kestabilan lereng batuan perlu 

dilakukan pembobotan massa batuan. Pada penelitian ini dilakukan analisis kestabilan lereng dengan 

menggunakan metode kesetimbangan batas berdasarkan metode irisan Morgenstern-Price dengan 

bantuan software rocscience slide v6. Tujuan penelitian ini untuk memberikan rekomendasi geometri 

lereng aman yang dapat digunakan untuk penempatan as bendungan. Karakteristik material yang 

digunakan sebagai input untuk analisis diperoleh dari pengambilan data di lapangan dan dari 

pengujian laboratorium. Estimasi kekuatan massa batuan pada daerah penelitian dilakukan dengan 

metode pembobotan Geological Strength Index (GSI). Hasil analisis yang dilakukan dengan 

menggunakan metode irisan Morgenstern-Price menunjukkan bahwa lereng pada daerah penelitian 

berada pada kondisi yang tidak aman dengan nilai faktor keamanan yaitu 0,611, sehingga perlu 

dilakukan perancangan ulang geometri lereng untuk menghasilkan lereng yang aman. Setelah 

dilakukan simulasi penambahan jenjang dan pengurangan single slope, diperoleh geometri lereng 

aman dengan jumlah jenjang 3, single slope 500, tinggi tiap jenjang 10 m, dan lebar bench 6 m dengan 

nilai faktor keamanan yaitu 1,301. Geometri lereng tersebut dapat dijadikan dalam penempatan as 

bendungan yang aman pada lokasi penelitian. 

Kata kunci: Faktor keamanan, bidang diskontinuitas, massa batuan, metode Morgenstern-Price, 

Geological Strength Index (GSI) 

Abstract: One of important aspect in the initial design of a dam is to creates a safe dam and to avoid 
from collapse of the slope. Generally, rock slope stability is controlled by discontinuity plane, so that 
the rock slope stability analysis needs to be weighted rock mass. In this study, slope stability analysis 
using the limit equilibrium method based on the method of Morgenstern-Price slices with the help of 
software rocscience slide v6. The purpose of this study to provide a safe slope geometry that can be used 
for placement of as dams. Characteristics of the material used as input to the analysis of the data 
collection in the field and from laboratory testing. Estimation of rock mass strength in the area of 
research was conducted by the Geological Strength Index (GSI) method. The analysis results by using 
Morgenstern-Price slice method shows that the slope of study area is in an unsafe condition with the 
value of the safety factor is 0.611, so it is necessary to redesign the geometry of the slope to produce a 
safe slope. After doing the addition bench simulation and reduction of single slope, obtained slope 
geometry secure with the number of bench is 3, the overall slope is 390, single slope is 500, height of 
each bench is 10 m, and a width of bench is 6 m with a safety factor value is 1.301. The slope geometry 
can be using for placement of as dams in the study area. 

Keywords: Safety factor, discontinuity plane, rock mass, Morgenstern-Price method, Geological 
Strength Index (GSI) 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Lokasi rencana tumpuan as bendungan di Desa 

Buttu Kecamatan Enrekang berada pada 

lembah hilir Sungai Saddang. Sisi lembah 

bertindak sebagai dinding alami dengan 

rencana bendungan yang terletak pada titik 

praktis untuk memberikan kekuatan. Kedua 
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sisi lembah membentuk sebuah lereng dengan 

kemiringan yang cukup terjal. Material 

penyusun lereng rencana tumpuan as 

bendungan didominasi oleh material batuan 

volkanoklastik. Lapisan batuan volkanoklastik 

sebagai batuan penyusun pada umumnya 

memperlihatkan perlapisan yang hampir tegak 

dengan kedudukaan N356°E/78° dengan 

ketebalan perlapisan 1 – 10 cm. Selain itu, pada 

daerah peninjauan juga dijumpai beberapa 

struktur kekar. Kekar-kekar tersebut rata-rata 

memiliki bukaan <2 cm dengan spasi kekar 4 

cm – 100 cm. 

Bidang-bidang kekar pada massa batuan dapat 

mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan 

lereng batuan di lokasi penelitian, dimana 

keruntuhan batuan biasanya berawal dari 

bidang-bidang diskontinuitas yang ada pada 

batuan, seperti kekar (joint), bidang perlapisan 

(bedding plane), sesar (fault) dan jenis-jenis 

retakan lain pada batuan. Bidang-bidang 

diskontinuitas pada batuan akan menimbulkan 

permasalahan berupa longsoran lereng. 

Kelongsoran lereng pada tumpuan as 

bendungan dapat menimbulkan kerugian dan 

menyebabkan peningkatan biaya konstruksi 

bendungan. Oleh karena itu, diperlukan 

analisis kestabilan lereng untuk memastikan 

apakah lereng rencana tumpuan as tersebut 

stabil atau tidak. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan 

analisis kestabilan lereng rencana tumpuan as 

bendungan dengan menggunakan metode 

irisan Morgenstern-Price berdasarkan kriteria 

keruntuhan Hoek-Brown dengan 

menggunakan bantuan program Rocscience 

Slide v6 untuk mengetahui nilai faktor 

keamanan lereng rencana tumpuan as 

bendungan. Selain itu, pertimbangan kekuatan 

massa batuan dalam analisis kestabilan lereng 

batuan perlu diperhatikan, sehingga pada 

analisis kestabilan lereng rencana tumpuan as 

bendungan ini dilakukan estimasi kekuatan 

massa batuan dengan menggunakan 

klasifikasi Geological Strength Index (GSI).  

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Pengambilan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

berupa data geometri dan struktur geologi dari 

lereng yang akan diteliti serta data hasil 

pengujian laboraturium dari sampel batuan 

yang diambil di lapangan berupa data sifat fisik 

batuan. 

Pengambilan data dilakukan di sekitar rencana 

penempatan tumpuan as bendungan di Desa 

Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten 

Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Data 

yang diambil di lapangan berupa data bidang 

diskontinuitas dari batuan yaitu strike/dip. 
Data geometri lereng berupa tinggi kemiringan 

lereng serta pengambilan conto batuan untuk 

diuji di laboratorium.  

Conto batuan yang diambil kemudian diuji di 

laboratorium. Pengujian dilakukan di 

laboratorium Geomekanika Puslitbang 

Tekmira di Bandung. Hasil pengujian berupa 

data sifat fisik  di antaranya berat isi dari conto 

(γ) baik itu berat isi kering dan berat isi jenuh. 

Selain itu, juga dilakukan pembobotan massa 

batuan di lapangan berdasarkan klasifikasi 

geological strength index (gsi) serta penentuan 

nilai mi batuan dan penentuan kuat tekan 

batuan dengan menggunakan tabel estimasi 

kuat tekan batuan menurut Brown (1981). 

Data-data tersebut merupakan data masukan 

yang dibutuhkan pada saat menghitung nilai 

faktor keamanan dengan menggunakan 

program rocscience  slide v6. 

2.2 Pengolahan Data 

Setelah semua data-data yang dibutuhkan 

telah terkumpul, selanjutnya dilakukan 

pengolahan dan analisis data untuk 

menentukan kestabilan dari lereng yang 

diteliti dalam hal ini perhitungan faktor 

keamanan dari lereng apakah sudah sesuai 

dengan nilai standar keamanan lereng yang 

aman.  Analisis dilakukan juga pada bidang 

diskontinuitas batuan untuk menentukan jenis 

dan arah longsoran yang mungkin terjadi pada 

lereng yang diteliti. Data hasil pengukuran 

bidang diskontinuitas batuan pada lereng 

berupa strike dan dip kemudian diolah pada 

program komputer Dips. Data-data tersebut 

diplot pada bidang stereonet sehingga 

menghasilkan proyeksi stereografis dari bidang 

dan arah longsoran yang mungkin terjadi. 

Analisis kestabilan lereng dilakukan dengan 

menggunakan metode irisan Morgenstern-

Price dengan bantuan software rocscience slide 
v6. Dalam prosesnya dibutuhkan geometri 
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lereng sebagai data acuan dalam melakukan 

perhitungan faktor keamanan. Pemodelan 

geometri lereng dibuat dengan bantuan 

program AutoCad 2010. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kinematik 

Analisis kinematik dilakukan untuk 

mengetahui sebaran kedudukan struktur 

geologi pada daerah penelitian. Analisis 

dilakukan menggunakan data-data dari 

pengukuran bidang diskontinuitas yaitu data 

strike/dip dengan menggunakan garis 

bentangan/scanline dengan pengolahan data 

menggunakan bantuan perangkat lunak Dips 
v5. 

Berdasarkan hasil plotting data-data bidang 

diskontinuitas dengan menggunakan program 

Dips v5 memperlihatkan hasil bahwa 

kemungkinan longsor yang terjadi pada daerah 

penelitian adalah longsoran baji dengan arah 

orientasi bidang gelincir 69°NE. Hal ini 

didasarkan atas analisis kinematik menurut 

Hoek dan Bray (1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Plot data yang memperlihatkan 

sebaran bidang diskontinuitas 

N334°E dan N166°E 

Hasil analisis bidang diskontinuitas 

memperlihatkan dua pusat sebaran kedudukan 

bidang diskontinuitas, yaitu pada kedudukan 

N334oE dan N166oE (Gambar 1). 

Analisis bidang diskontinuitas dilakukan 

hanya untuk melihat jenis longsoran dan arah 

longsoran yang mungkin terjadi tanpa 

memperhitungkan apakah lereng dalam 

keadaan stabil atau tidak.  

Analisis Stabilitas Lereng dengan Metode 

Irisan Morgentern-Price 

Dalam analisis kestabilan lereng 

menggunakan metode irisan berdasarkan 

kriteria keruntuhan Hoek-Brown, dibutuhkan 

data nilai input berupa berat isi (unit weight), 

uniaxial compressive strength (ucs) batuan, 

geological strength index (gsi), disturbance 
faktor (d), dan nilai intact rock parameter (mi). 

Nilai dari masing-masing parameter tersebut 

dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Data Parameter Batuan 

Parameter Nilai  

Berat isi (kN/m3) 23,38 kN/m3 

Ucs (Mpa) 75 Mpa 

Gsi  75 

mi 19 

D 0 

 

Kondisi lereng aktual yaitu kemiringan lereng 

(overall slope) 71° dan tinggi lereng tunggal 

31,4 m. Berdasarkan hasil perhitungan faktor 

keamanan lereng dengan menggunakan 

program rocscience slide v6 didapatkan nilai 

faktor keamanan lereng daerah penelitian 

yaitu 0,611. Sesuai dengan nilai faktor 

keamanan yang ditetapkan yaitu ≥ 1,25 maka 

lereng daerah penelitian berada pada kondisi 

tidak aman. Kondisi ini menyebabkan perlu 

dilakukan perancangan ulang geometri lereng 

penelitian untuk menghindari terjadinya 

longsoran pada daerah penelitian.  

Simulasi Desain Geometri Lereng 

Simulasi analisis kestabilan lereng bertujuan 

untuk mengetahui tinggi lereng maksimum 

dan kemiringan maksimum lereng yang 

memberikan nilai faktor keamanan yang cukup 

aman. Untuk mencapai nilai faktor keamanan 

yang aman, maka dilakukan perancangan 

secara trial and error dengan mengubah 

besarnya kemiringan lereng (single slope) serta 

mengubah jumlah jenjang yang digunakan 

dengan menggunakan  parameter nilai input 

pada Tabel 1. Hasil dari simulasi yang telah 

mencapai standar faktor keamanan minimum 

menjadi rekomendasi desain lereng yang aman 

untuk penempatan as bendungan. 

Simulasi 1 

Simulasi 1 dilakukan dengan cara membuat 

desain geometri lereng menjadi 2 jenjang 

dengan sudut kemiringan lereng tunggal 

dibuat bervariasi antara 50o-70o, lebar bench 

yang digunakan yaitu 5 m dan 6 m, untuk 

tinggi tiap jenjang dibuat dalam keadaan tetap. 

Hasil analisis simulasi 1 menghasilkan faktor 

keamanan sebagai berikut: 
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Tabel 2. Hasil Simulasi 1 

Jumlah 

Jenjang 

Tinggi 

Jenjang 

(m) 

Lebar 

Bench 
(m) 

Single 
Slope 

(o) 

FK 

2 15 5 50 1,013 

2 15 5 55 0,952 

Jumlah 

Jenjang 

Tinggi 

Jenjang 

(m) 

Lebar 

Bench 
(m) 

Single 
Slope 

(o) 

FK 

2 15 5 60 0,780 

2 15 5 65 0,706 

2 15 5 70 0,694 

2 15 6 50 1,046 

2 15 6 55 0,963 

2 15 6 60 0,818 

2 15 6 65 0,735 

2 15 6 70 0,717 

 

Suatu lereng dikatakan stabil jika nilai faktor 

keamanan (FK) ≥ 1,25 (Bowles, 2001). Hasil 

analisis simulasi 1 pada Tabel 2 menunjukkan 

nilai faktor keamanan tertinggi yaitu 1,046. 

Hal ini menunjukkan kondisi yang belum aman 

dan dianggap berpotensi longsor.   

Simulasi 2 

Geometri lereng yang digunakan pada simulasi 

2 sebanyak 3 jenjang dengan sudut kemiringan 

dibuat bervariasi antara 50º-70o, lebar bench 

yang digunakan yaitu 5 m dan 6 m, tinggi tiap 

jenjang 10 m dibuat dalam keadaan tetap. 

Hasil analisis simulasi 2 menghasilkan faktor 

keamanan sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Simulasi 2 

Jumlah 

Jenjang 

Tinggi 

Jenjang 

(m) 

Lebar 

Bench 
(m) 

Single 
Slope 

(o) 

FK 

3 10 5 50 1,245 

3 10 5 55 1,099 

3 10 5 60 0,993 

3 10 5 65 0,966 

3 10 5 70 0,867 

3 10 6 50 1,301 

3 10 6 55 1,123 

3 10 6 60 1,044 

3 10 6 65 1,006 

3 10 6 70 0,908 

 

Tabel 3 menunjukkan nilai faktor keamanan 

tertinggi yaitu 1,301. Nilai ini menunjukkan 

kondisi aman yang bisa diterapkan di 

lapangan.  

Rekomendasi Lereng Aman 

Desain rekomendasi lereng aman diperoleh 

dari hasil simulasi 1 dan simulasi 2. 

Perbandingan nilai faktor keamanan yang 

diperoleh dari analisis simulasi 1 dan 2 dapat 

dilihat pada Gambar 2 berikut: 

 

Gambar 2. Perbandingan nilai faktor 

keamanan simulasi 1 dan 2 

Gambar 2 menunjukkan nilai faktor keamanan 

tertinggi yaitu 1,301. Hal ini menunjukkan 

bahwa desain geometri lereng dengan single 
slope 50o, jumlah jenjang sebanyak tiga dengan 

tinggi tiap jenjang 10 m serta lebar bench 6 m 

memenuhi standar sebagai lereng yang stabil. 

Karena itu, desain tersebut dapat digunakan 

untuk penempatan as bendungan. 

Desain rekomendasi aman untuk penempatan 

as bendungan dapat dilihat pada Gambar 3 

berikut: 

 

Gambar 3. Desain rekomendasi lereng aman 
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4. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan pengolahan dan analisis 

data geometri lereng penelitian dengan nilai 

berat isi batuan (ɣ) 23,38 kN/m3, uniaxial 
comprssive strength (UCS) batuan 75 Mpa, 

nilai geological strength index (GSI) 75, serta 

nilai intact rock parameter (mi) 19, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil plotting data bidang diskontinuitas 

pada software dips v5 memperlihatkan 

adanya titik perpotongan dari dua arah 

sebaran bidang diskontinuitas, sehingga 

diambil kesimpulan bahwa daerah 

penelitian merupakan daerah yang 

kemungkinan memiliki jenis longsoran 

baji dengan arah luncuran N69oE. 

2. Hasil analisis stabilitas lereng aktual 

dengan metode irisan Morgenstern-Price 

menunjukkan nilai faktor keamanan 

lereng sebesar 0,611. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa lereng penelitian 

dalam keadaan tidak stabil. 

3. Setelah dilakukan simulasi geometri 

lereng dengan variasi sudut kemiringan 

yang berbeda-beda, diperoleh nilai faktor 

keamanan maksimum sebesar 1,301. 

Artinya, desain lereng dengan jumlah 

jenjang 3, tinggi tiap jenjang 10 m, lebar 

bench 6 m, single slope 500 dengan nilai FK 

= 1,301 dapat digunakan untuk 

penempatan as bendungan. 
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ANALISIS PENGARUH TIPE BOULDER TERHADAP RECOVERY SCREENING 
STATION PRODUCT  PT. VALE INDONESIA TBK SOROAKO  

 

St. Hastuti Sabang*, Adi Maulana*, Ulva Ria Irvan* 

*) Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

Sari: Permasalahan penambangan sekarang dalam pertambangan nikel laterit di Sorowako adalah 

munculnya bongkah-bongkah besar unserpentinized peridotite bukan hanya pada zona bedrock saja 

tapi pada zona saprolite  pun juga sudah ditemukan. Peningkatan ukuran bongkah batuan yang besar 

pada lokasi tambang akan mengurangi perolehan produksi dan membuat operasi pertambangan 

menjadi lebih mahal. Untuk mengidentifikasi penyebaran ukuran bongkah batuan tersebut, sebuah 

model yang dihasilkan dari RQD untuk mengklasifikasikan ukuran bongkah batuan ke dalam 4 unit 

yaitu West Type 1, West Type 2, West Type 3, dan unfracture. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi terpadu dan detail mengenai tipe batuan dan penyebaran tipe boulder batuan 

Blok Barat. Daerah penelitian berada pada wilayah konsesi PT. Vale Blok Barat yaitu Hill X, Hill Y 

dan Hill Z. Metode penelitian yang digunakan yaitu berdasarkan metode RQD dan pengolahan data 

berdasarkan titik bor. Pengamatan secara megaskopis, jenis batuan pada daerah penelitian adalah 

batuan beku peridotite dengan komposisi mineral piroksin, olivin, serpentin dan mineral opak. Dari 

hasil data analisis sampel dan penciri tiap zona laterit melalui pemetaan geologi permukaan, maka 

zona laterit pada lokasi penelitian dibagi menjadi top soil, zona limonit, zona saprolit dan batuan dasar. 

Kata kunci: Blok Barat PT. Vale, Nikel Laterit, Peridotit unserpentinit, Tipe Fragmen  Batuan. 

Abstract: Rock size distribution is plays an important role in mining unserpentinized peridotite of 
Sorowako laterite nickel deposite. The increasing of Rock size will reduce mine recovery and make 
mining operation become more expensive. To outlining the Rock size distribution, a model generated 
from RQD have been used to classified rock size distribution into 4 unit is WT 1, WT 2, WT 3, and 
Infracture. The purpose of this study is provide an integrated and detailed information about the actual 
size of boulder in West Block and distribution of rock boulder. Research areas are in the concession area 
of West Block of PT. Vale is Hill X, Hill Y, and Hill Z. The research methods used  by based on the 
method of RQD and data processing base on the drill point. Megascopic observations of rock types in 
the study area is igneus rock peridotite with composition of mineral dominantly by piroksin, olivine, 
serpentin and opaq. From the results of the data analysis and identifier of each element laterite zona 
through surface geological mapping Laterite zone of research area can be divided top soil, limonite zone, 
saprolite zone and bedrock. 

Keywords: West block of PT. Vale, Laterite nickel, Unserpentinized peridotite, Rock type. 

 

1. PENDAHULUAN  

Endapan nikel laterit di PT. Vale Sorowako 

secara garis besar dibagi menjadi 2 blok, yaitu 

Blok Barat dan Blok Timur. Pembagian 

tersebut berdasarkan adanya perbedaan sifat 

fisik dan kimia dari batuan. Perbedaan ini 

menyebabkan perbedaan kenampakan profil 

dari laterit dan perbedaan terhadap perlakuan 

bijih pada saat ditambang. Pada daerah Blok 

Barat  ukuran batuannya lebih besar dan lebih 

sulit untuk ditambang dibandingkan dengan 

ukuran batuan di Blok Timur (Ahmad, 2005). 

Daerah dalam aplikasi penambangannya 

dibagi menjadi tiga tipe endapan yaitu Tipe 1, 

Tipe 2, dan Tipe 3 dimana masing-masing tipe 

mempunyai perbedaan perolehan, kimia, 

derajat dilusi, dan cost impact (Ahmad, 2002).   

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan 

penelitian mengenai pengaruh tipe material 

terhadap recovery station areal pertambangan 

PT. Maksud dari penelitian ini adalah untuk 

memetakan penyebaran tipe material  

berdasarkan ukurannya pada Blok Barat 
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PT. Vale. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu 

mengetahui tipe batuan pada Blok Barat, 

mengetahui penyebaran tipe boulder Blok 

Barat, dan mengetahui pengaruh tipe bouler 

terhadap recovery screening station product 

Secara administratif Bukit X, Bukit Y, dan 

Bukit Z termasuk dalam konsesi pertambangan 

PT. Vale  Sorowako daerah Blok Barat. Bukit X 

secara umum berbatasan dengan bagian utara 

Danau Matano, nagian timur Danau Towuti, 

bagian selatan Desa Wawondula, Kecamatan 

Towuti dan bagian barat Desa Wasuponda, 

Kecamatan Nuha. Bukit Y sebelah utara 

berbatasan Danau Matano, sebelah timur 

Danau Towuti, sebelah selatan Desa 

Wawondula, dan sebelah barat Sorowako. 

Bukit Z secara umum sebelah utara berbatasan 

Desa Sumasang, sebelah timur Danau Towuti, 

sebelah selatan Desa Wawondula, dan sebelah 

barat Desa Sorowako. Luas daerah penelitian 

Bukit X ± 18,7 Ha, Bukit Y ±17,5 Ha, Bukit Z 

±12,75 Ha.   

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 

bulan, mulai dari Agustus – Oktober 2014. 

Lokasi penelitian terletak sebelah timur Kota 

Makassar dengan jarak tempuh ± 675 km dari 

kota Makassar, yang dapat ditempuh dengan 

kendaraan roda empat maupun roda dua 

dengan waktu tempuh selama ±12 jam. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

akan sangat menentukan hasil penelitian yang 

akan diperoleh. Metode yang diterapkan dalam 

penelitian baik lapangan maupun laboratorium 

harus dilandasi teori-teori dasar dan 

ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat 

diterima secara ilmiah. 

2.1 Persiapan Lapangan dan Studi 

Pustaka 

Tahapan ini merupakan tahapan paling awal 

sebelum dilaksanakannya kegiatan lapangan, 

yang meliputi studi pustaka dan pengadaan 

perlengkapan lapangan. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengumpulkan data-data sekunder 

daerah penelitian, seperti geologi regional 

daerah penelitian sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian. 

2.2 Metode Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan yang dilakukan yaitu 

dengan melakukan survei lapangan secara 

langsung dimana mencakup pengambilan data-

data geologi permukaan. Hal-hal yang 

dilakukan dalam penelitian lapangan, yaitu: 

Memplot lokasi titik pengamatan pada setiap 

50 meter di peta, berdasarkan koordinat dari 

titik bor yang ada. Pengukuran dilakukan pada 

area ore expose dan mined out, yang telah 

menunjukkan keberadaan fragmen batuan 

pada masing-masing Bukit X, Bukit Y, dan 

Bukit Z di PT. Vale. Pengamatan kondisi fisik 

singkapan batuan yang diamati langsung di 

lapangan  mencakup sifat fisik berupa warna, 

tekstur, komposisi mineral dan struktur 

batuan.  

2.3 Pengolahan Data 

Mengklasifikasikan data hasil perhitungan 

luas area dengan persentase penyebaran 

fragmen batuan dari masing-masing titik bor 

yang dijumpai di lapangan untuk membuat 

peta penyebaran fragmennya. Membuat peta 

penyebaran boulder dengan bantuan software 

Arcgis 9.2 untuk masing-masing Bukit X, Bukit 

Y, dan Bukit Z. 

3. GEOLOGI REGIONAL  

Ada beberapa penelitian yang menjelaskan 

mengenai proses tektonik dan geologi daerah 

Sorowako, antara lain adalah Sukamto (1975) 

yang membagi pulau Sulawesi dan sekitarnya 

terdiri dari 3 Mandala Geologi yaitu : Mandala 

Geologi Sulawesi Barat, dicirikan oleh adanya 

jalur gunung api Paleogen , Intrusi Neogen dan 

sedimen Mesozoikum. Mandala Geologi 

Sulawesi Timur, dicirikan oleh batuan Ofiolit 

yang berupa batuan ultramafik peridotite, 

harzburgit, dunit, piroksenit dan serpentinit 

yang diperkirakan berumur kapur. Mandala 

Geologi Banggai Sula, dicirikan oleh batuan 

dasar berupa batuan metamorf Permo-Karbon, 

batuan batuan plutonik yang bersifat granitis 

berumur Trias dan batuan sedimen 

Mesozoikum.  

Golightly (1979) membagi geologi daerah 

Sorowako menjadi tiga bagian. Satuan batuan 

sedimen yang berumur kapur, terdiri dari batu 

gamping laut dalam dan rijang, terdapat 

dibagian barat Sorowako dan dibatasi oleh 

sesar naik dengan kemiringan ke arah barat. 

Satuan batuan ultrabasa yang berumur awal 

tersier, umumnya terdiri dari jenis peridotit, 

sebagian mengalami serpentinisasi dengan 

derajat yang bervariasi dan umumnya terdapat 

dibagian timur. 
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Sesar besar disekitar daerah ini menyebabkan 

relief topografi sampai 600 mdpl dan sampai 

sekarang aktif tererosi. Sejarah tektonik dan 

geomorfik  di kompleks ini sangat penting 

untuk pembentukan nikel Laterit yang bernilai 

ekonomis. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1        Geologi Daerah Penelitian 

Daerah penelitian diambil dari Peta Geologi 

Regional Mining Departement PT. Vale 

Indonesia termasuk dalam Mandala Indonesia 

Bagian Timur yang dicirikan dengan batuan 

ofiolit dan malihan. Berdasarkan hasil analisa 

sampel dilapangan dan drillhole ( bottom core ) 

daerah penelitian terdiri dari:  

Satuan Peridotit 

Satuan batuan peridotit di daerah Blok Barat 

beranggotakan harzburgit dan dunit. Dimana 

harzburgit dengan ciri – ciri fisik warna hijau 

sampai kehitaman, kristalinirtas holokristalin, 

granularitas faneritik dengan struktur masiv, 

komposis mineral yaitu Olivin dan Piroksin. 

Satuan batuan ini disebandingkan dengan 

geologi regional daerah Malili dan Sorowako 

yang berumur Kapur – Eosen. Umur 

pembentukan peridotit Kapur – Eosen dan 

breksi Miosen Tengah di daerah penelitian 

menunjukan adanya waktu yang hilang dalam 

pengendapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Fotomikrograf batuan peridotit 

Kenampakan petrografis dari nomor sayatan 

TS/WBV 01 memperlihatkan kenampakan 

mineral olivin (OL), klinopiroksin (KLI), 

ortopiroksin (ORT), dan opak pada nikol silang 

dengan perbesaran 50x 

 

Dunit 

Singkapan batuan dunit dijumpai dalam 

keadaan segar, adapun kenampakan lapangan 

dari batuan dunit memperlihatkan warna 

segar kehijauan dan dalam keadaan lapuk 

berwarna coklat kekuningan, kristalinitas 

hipokristalin, granularitas faneroporfiritik, 

fabric berupa bentuk mineral euhedral 

anhedral, relasi equigranular, struktur masif 

disusun oleh mineral olivin yang dominan, 

piroksin dan massa dasar. Fotomikrograf Dunit 

pada conto sayatan TS/WBV 04 

memperlihatkan  kenampakan mineral olivin 

(OL) dan ortopiroksin (ORT) pada nikol silang 

dengan perbesaran 50x. 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 2. Fotomikrograf batuan dunit 

Breksi Sesar 

Breksi  ini dijumpai di daerah penelitian dalam 

kondisi segar berwarna abu-abu kehitaman, 

dalam keadaan lapuk berwarna kuning 

kecoklatan, tekstur piroklastik, komposisi 

material terdiri dari fragmen berupa ultrabasa 

(peridotit), dengan ciri fisik berwarana abu-abu 

kehitaman, tekstur holokristalin, granularitas 

faneritik dengan tekstur masiv, komposisi 

mineral yaitu olivin dan piroksin, matriks 

berupa peridotit dan rijang, serta semennya 

berupa silika. 

 

 

 

 

 

 

 

            Foto 3. Singkapan Breksi Sesar
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4.2 RQD (Rock Quality Designation) 

RQD merupakan suatu metode yang dirancang 

khusus untuk memperoleh petunjuk tidak 

langsung dari pemboran inti dari sifat-sifat 

massa batuan (Arild Palmstrom, 2005).  

4.3  Klasifikasi Tipe Boulder 

Pengukuran fragmen batuan dilakukan pada 

tiga bukit di wilayah konsesi PT. Vale. Ketiga 

bukit ini, yaitu bukit X, bukit Y, dan bukit Z. 

Litologi penyusun ketiga bukit tersebut adalah 

batuan Harzburgit. Ketiga bukit ini mewakili 

jenis ukuran fragmen dari tipe batuan yang ada 

pada Blok Barat PT. Vale.  

Pada daerah Blok Barat, tipe boulder dibagi 

menjadi tiga (3) tipe, yaitu West Type 1, West 
Type 2, dan West Type 3. Pengklasifikasian tipe 

tersebut berdasarkan boulder size, Rock 
Quality Designation (RQD) dan Fracture 
Density (FRD). Klasifikasi berdasarkan 

boulder size merupakan jumlah persentase dari 

panjang boulder > 1 meter yang dibagi dengan 

total panjang boulder dalam 1 hole di zona 

saprolite yang diperoleh dari data logging dan 

foto core. 

Klasifikasi berdasarkan Boulder density, yaitu: 

0 – 25 %       = Fractured area (Type 3) 

25 – 50 %    = Medium fractured area (Type 2) 

50 – 75 %     = Type 1 

75 – 90 %   = Unfractured Area (Type 1) 

4.3.1 Tipe Boulder Bukit X 

Pada Bukit X terdapat 732 titik bor, dimana 

342 titik bor berukuran boulder. Data tersebut 

diolah dengan menggunakan RQD untuk 

menentukan tipe batuan yang terdapat pada 

lokasi penelitian. Dari hasil pengolahan titik 

bor, diperoleh bahwa Bukit X didominasi oleh 

tipe batuan 2 atau lebih dikenal dengan West 
Type 2 dengan persentase 53.57%. Tipe lain 

juga didapatkan berupa tipe batuan 1 sebesar 

35.71% dan tipe batuan 3 sebesar 10.71%. 

 

 

 

 

 

 

  Foto 4. Fragmen tipe boulder Bukit X 

Pengaruh Boulder Terhadap Screening Station 
Product Bukit X 

Dari hasil pengolahan data titik bor pada Bukit 

X, telah diketahui bahwa Bukit X didominasi 

oleh tipe boulder 2 dimana memiliki ukuran 

boulder yang sedang. Oleh karena itu 

pengambilan ore pada lokasi tersebut tidak 

diperlukan adanya blasting karena alat gali 

Shovel ataupun Back Hoe dapat mengambil ore 
dengan mudah.  

Setelah ore pada tipe boulder 2 telah dimuat 

pada alat angkut, maka akan dibawa ke tempat 

penyaringan atau Screening Station (SC). Ore 

ini dikenal degan istilah ROM (Run Of Mine). 

Pada saat ore diproses di station, ore dengan 

tipe batuan yang ukuran bouldernya sedang 

akan lebih mudah diproses sehingga 

produk/ore yang dihasilkan sesuai dengan 

kadar yang telah ditentukan atau sekitar 1.6% 

sampai 1.9% Ni. Hasil akhir dari Screening 
Station adalah SSP (Screening Station Product) 
yang berukuran -2 inchi sebagai ore. Yang 

kemudian ore  tersebut akan dibawa ke tempat 

penampungan akhir yang disebut Ore Stock 
Pile dan untuk selanjutnya dilakukan oleh 

pihak pabrik atau Procces Plant sampai 

akhirnya ore menjadi nickel matte. 

4.3.2  Tipe Boulder Bukit Y 

Pada Bukit X terdapat 58 titik bor. Data 

tersebut diolah dengan menggunakan RQD 

untuk menentukan tipe batuan yang terdapat 

pada lokasi penelitian. Dari hasil pengolahan 

titik bor, diperoleh bahwa Bukit Y didominasi 

oleh tipe batuan 1 atau lebih dikenal dengan 

West Type 1 dengan persentase 79.48%. Tipe 

lain juga didapatkan berupa tipe batuan 2 

sebesar 12.81% dan tipe batuan 3 sebesar 

7.69%. 

Pengaruh Boulder Terhadap Screening Station 
Product Bukit Y 

Dari hasil pengolahan data titik bor pada Hill 
Y, telah diketahui bahwa Bukit Y didominasi 

oleh tipe boulder 1 dimana memiliki ukuran 

boulder yang besar dan keras. Oleh karena itu 

pengambilan ore pada lokasi tersebut tidak 

mudah sehingga diperlukan adanya blasting 

karena alat gali tidak dapat mengambil ore 

yang ada pada celah-celah batuan karena 

ukurannya yang besar. Setelah blasting, ore 
pada tipe batuan ini kemudian dapat diangkut 

oleh alat muat.  Setelah dimuat, maka akan 

dibawa ke tempat penyaringan atau Screening 
Station (SC). Pada saat ore diproses di station, 
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ore dengan tipe batuan yang ukuran 

bouldernya besar ini akan diproses sebanyak 2 

kali atau disebut recycling karena fraksi yang 

didapatkan pada saat screening lebih besar 

yaitu  -6 dan fraksi -18 inchi. Dibanding dengan 

tipe batuan pada Bukit X, grade Ni yang 

dicapai pada daerah Bukit Y lebih kecil. 

Sehingga pada screening station yang lebih 

banyak memproses batuan tipe 1, akan 

berdampak pada kurangnya produk/ore yang 

akan dihasilkan. Hasil akhir dari Screening 
Station adalah SSP (Screening Station Product) 
yang berukuran -2 inchi sebagai ore.  

4.3.3 Tipe Boulder Bukit Z 

Pada Bukit Z terdapat 681 titik bor. Data 

tersebut diolah dengan menggunakan RQD 

unatuk menentukan tipe batuan yang terdapat 

pada lokasi penelitian. Dari hasil pengolahan 

titik bor, diperoleh bahwa Bukit Z didominasi 

oleh tipe batuan 3 atau lebih dikenal dengan 

West Type 3 dengan persentase 58.88%. Tipe 

lain juga didapatkan berupa tipe batuan 2 

sebesar 24.41% dan tipe batuan 3 sebesar 

16.7%. 

Pengaruh Boulder Terhadap Screening Station 
Product Bukit Z 

Dari hasil pengolahan data titik bor pada Hill 
Z, telah diketahui bahwa Bukit Z didominasi 

oleh tipe batuan 3 dimana memiliki ukuran 

boulder yang relatif kecil. Pengambilan ore 
pada lokasi tersebut dapat diambil dengan 

mudah dan tidak membutuhkan blasting. Ore 
pada Hill ini dapat diambil dengan 

menggunakan alat angkut yang kecil. Setelah 

ore dimuat pada alat angkut, maka akan 

dibawa ke tempat penyaringan atau Screening 
Station (SC). Pada saat ore diproses di station, 

ore dengan tipe batuan yang ukuran 

bouldernya kecil ini akan diproses lebih mudah 

dibanding pada lokasi Bukit Y ataupun Bukit 

X. Dibanding dengan tipe batuan pada dua 

Bukit lainnya, grade Ni yang dicapai pada 

Bukit Z ini akan lebih besar. Sehingga pada 

screening station yang lebih banyak 

memproses batuan tipe 3, akan menghasilkan 

produk/ore yang lebih banyak untuk diolah di 

Procces Plant. Hasil akhir dari Screening 
Station adalah SSP (Screening Station Product) 
yang berukuran -2 inchi sebagai ore, kemudian 

ore  tersebut akan dibawa ke tempat 

penampungan akhir yang disebut Ore Stock 
Pile dan untuk selanjutnya dilakukan oleh 

pihak pabrik atau Procces Plant sampai 

akhirnya ore menjadi nickel matte. 

4.4 Penyebaran Tipe Fragmen pada Blok 

Barat 

Pada Bukit X, Bukit Y, dan Bukit Z dijumpai 

ukuran fragmen yang berbeda-beda. 

Persentase penyebaran fragmen batuannya 

tidak merata, tergantung dari topografi. 

Umumnya fragmen dijumpai banyak yang 

berukuran besar pada topografi yang terjal, ini 

disebabkan karena penyerapan air hujan. Pada 

slope curam air hujan akan mengalir ke daerah 

yang lebih rendah sehingga proses pelapukan 

yang terjadi semakin kecil pula. Pada topografi 

yang sedang atau landai fragmen batuan yang 

dijumpai berukuran lebih kecil, karena 

pengaruh penyerapan air hujan ke batuan yang 

semakin banyak, sehingga erosi dan pelapukan 

fisik pun lebih besar. 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

di PT. Vale, maka dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa :   

1. Tipe batuan pada Blok Barat litologi 

penyusunnya adalah batuan Harzburgit.  

2. Penyebaran tipe boulder Blok Barat 

berdasarkan titik bor di lapangan yaitu 

pada Bukit X didominasi oleh tipe 2, Bukit 

Y didominasi oleh tipe 1, dan Bukit Z lebih 

didominasi oleh tipe 3. 

3. Pengaruh tipe boulder terhadap recovery 
station yaitu mempengaruhi banyaknya 

produk atau ore yang akan diproduksi di 

setiap screening station. 
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STUDI PROVENANCE  BATUPASIR FORMASI WALANAE 

DAERAH LALEBATA KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

Muhammad Ardiansyah*, Meutia Farida*, Ulva Ria Irfan* 

 

*) Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

Sari: Batuan Formasi Walanae sebagian besar disusun oleh batuan silisiklastik berupa batupasir. 

Batuan ini terbentuk dari batuan yang telah ada sebelumnya sehingga diperlukan studi provenance 

dalam penentuan asal batuannya. Secara administratif daerah penelitian terletak daerah Lalebata 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Maksud dari penelitian ini yaitu 

untuk melakukan studi provenance batupasir Formasi Walanae menggunakan metode penampang 

terukur (measuring section) dan pengamatan petrografi yang dianalisa menggunakan klasifikasi 

genetik dan empiris. Berdasarkan pengamatan secara mikroskopik mineral kuarsa pada sampel 

sayatan tipis batuan (thin section) berupa perbandingan monokristalin dan polikristalin, maka 

provenance batupasir pada daerah penelitian berasal dari 3 jenis batuan yaitu batuan beku plutonik, 

batuan beku vulkanik dan batuan metamorf. Hasil analisis tipe mineral kuarsa pada setiap lapisan 

mengindikasikan bahwa provenance batupasir Formasi Walanae berasal dari formasi batuan di sekitar 

daerah penelitian yaitu Batuan Beku dan Batuan Malihan yang termasuk dalam tipe Recycled Orogen 

dan Magmatic Arc Provenance  

Kata kunci: Formasi Walanae, Provenance, monokristalin kuarsa, polikristalin Kuarsa, Recycled 
Orogen, Magmatic Arc Provenance. 

Abstract: Almost of Walanae Formation consist of siliciclastic rocks. Provenance study is needed to 
determinate the source rocks because these rocks formed from earlier rocks. Administratively, the study 
area is located in Lalebata area, Lamuru District, Bone Regency, South Sulawesi Province.The purpose 
of this research is to study the provenance of Walanae Formation sandstone. The method were used 
measuring section and petrography analysis that used in genetic and empiric classification. Based on 
thin section analysis by compare between the monoquarst and polyquarst. The sandstone provenance 
of the area are plutonic igneous rocks, volcanic rocks and metamorphic rocks.  The result of this study 
indicate that provenance of the Walanae sandstone derived from arround Formations are Igneous  rocks 
and metamorphic rocks and included as Recycled Orogen and Mamatic Arc Provenance type. 

Keywords: Walanae Formation, Provenance, monoquarst, polyquarst, Recycled Orogen, Magmatic Arc  
Provenance 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu batuan sedimen  terluas yang 

berada di  Pulau Sulawesi yaitu pada Formasi 

Walanae. Batuan sedimen Formasi Walanae 

memiliki karakteristik kenampakan berlapis 

dengan perselingan batupasir dengan 

batulempung, dan batugamping, dimana 

batupasir ini memiliki ukuran butir sedang 

sampai kasar (Sukamto, 1982). Formasi 

Walanae pada proses pembentukannya sangat 

dipengaruhi oleh sesar Walanae, dimana 

komponen penyusunnya terdiri dari material 

berupa mineral kuarsa, feldspar dan fragmen 

batuan. Sebagai batuan yang terbentuk dari 

batuan yang telah ada sebelumnya, diperlukan 

analisis asal batuan sedimen atau dikenal 

dengan istilah provenance. Menurut Pettijohn 

(1987), istilah kata provenance berasal dari 

bahasa Prancis, yaitu proveniryang berarti 

“berasal dari” (to originate or to come from) 
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atau secara spesifik dapat diartikan sebagai 

studi untuk mengetahui sumber dari batuan 

sedimen. Tapi komposisi material sedimen 

tidak semuanya berasal dari batuan 

sumbernya, hal yang juga berpengaruh adalah 

iklim dan relief dari daerah sumbernya. 

Banyak jenis batuan mungkin memiliki 

karakteristik tekstur dan komposisi yang 

membuat mereka dapat diidentifikasi, yang 

membuat sulit untuk menentukan asal 

batuannya dimana butirannya berukuran pasir 

karena mungkin mineral individu yang berasal 

dari sumber yang berbeda. Dalam studi 

provenance, analisis laboratorium pada sampel 

batuan menggunakan diagram QFL 

(klasifikasi Dickinson dan Suczek, 1979 dalam 

Walles, 1980). untuk mengetahui tipe 

provenance daerah penelitian. Hasil dari 

analisis tersebut kemudian menunjukkan 

keterkaitan antara karakteristik material 

sedimen dari suatu batuan sumber dengan asal 

material sedimen pada suatu daerah. 

Berdasarkan hal inilah maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul “ Studi 

Provenance Batupasir Formasi Walanae 

Daerah Lalebata Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan”. 

Daerah penelitian termasuk dalam Lembar 

Lalebata dengan nomor lembar 2011–34 dan 

2111-41 terbitan Bakosurtanal Edisi I tahun 

1991 (Bogor) dan peta geologi bersistem 

Indonesia skala 1 : 250.000, yang terpetakan 

pada Lembar Pangkajene dan Watampone 

dengan nomor lembar 2011 – 2111. 

2. METODE PENELITIAN 

 

Metode pengambilan data di lapangan 

dilakukan dengan menggunakan metode 

measuring section. Kegiatan yang dilakukan 

pada proses ini adalah pengambilan data-data 

lapangan, baik  data primer maupun data 

sekunder dengan tujuan untuk mendapatkan 

data lapangan secara deskriptif dan sistematis. 

 

Sampel batuan yang dibuat dalam bentuk thin 

section (sayatan tipis batuan) adalah sampel 

yang dipilih dari tiap perlapisan batuan. 

Sampel yang dipilih harus  dalam kondisi segar 

agar komponen-komponen yang akan diamati 

terlihat jelas dan mudah dalam 

pendeskripsiannya. Dasar penamaan batuan 

tersebut secara mikroskopis menggunakan 

klasifikasi Pettijohn, 1975 dengan 

memperhatikan persentase kandungan 

mineral kuarsa, feldspar dan fragmen batuan. 

Data yang telah diperoleh baik data lapangan 

maupun data hasil analisa petrografi thin 
section (sayatan tipis batuan) dan analisa 

butiran mineral pada sayatan smear slide. 

Penentuan tipe provenance menggunakan 

sayatan tipis batuan dengan melihat 

parameter komposisi material batuan. Hasil 

pengamatan sayatan tipis batuan dalam hal ini 

menggunakan variabel mineral kuarsa 

kemudian dicocokkan dengan klasifikasi 

genetik dan klasifikasi empiris mineral kuarsa 

(Krynine, 1963 dalam Folk, 1974) untuk 

penentuan jenis provenance dari batuan 

tersebut. Selanjutnya, berdasarkan kandungan 

kuarsa, feldspar dan fragmen batuan 

menggunkan klasifikasi diagram segitiga QFL 

Dickinson dan Suzcek (1979) untuk penentuan 

tatanan tektoniknya. 

3. GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

Berdasarkan kesamaan uraian ciri-ciri fisik 

batuan, tatanan stratigrafi, keterdapatan 

kesamaan ciri fisik serta dekatnya lokasi 

formasi, maka satuan batupasir pada daerah 

penelitian mempunyai nilai kesebandingan 

yang  Walanae yang berumur Miosen Akhir – 

Pliosen dan lingkungan pengendapan dari 

satuan ini diinterpretasikan menunjukkan 

lingkungan laut dangkal (Nugraha, 2015). 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Provenance Batupasir Formasi Walanae 

Secara umum singkapan batuan yang diamati 

merupakan batupasir yang termasuk dalam 

batuan sedimen Formasi Walanae. Daerah 

penelitian memiliki kenampakan litologi yang 

menunjukkan perlapisan terdiri dari 16 lapisan 

dengan panjang lintasan 4,58 meter. 

Pengambilan data di lapangan dilakukan 

dengan menggunakan metode penampang 

terukur (Measuring Section), dimana setiap 

lapisan dilakukan pengambilan conto batuan 

untuk pengamatan laboratorium meliputi 

pengamatan untuk sayatan smear slide dan 

pengamatan thin section (sayatan tipis 

batuan).  

Lapisan  1 

Kenampakan lapangan pada lapisan ST/LP 1 

menunjukkan warna segar coklat, warna lapuk 

kuning kecoklatan tekstur klastik, ukuran 

butir pasir kasar, struktur berlapis, komposisi 
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kimia karbonat, nama batuan Batupasir Kasar 

(Wentworth, 1922) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Kenampakan lapangan batupasir kasar 

lapisan 1 difoto  relatif ke arah N 680 

E 

 

Kenampakan mikroskopis sayatan pada 

lapisan ST/LP 1 ini memiliki warna absorbsi 

kecoklatan,warna interferensi coklat 

kehitaman, tekstur klastik, bentuk subhedral 

sampai anhedral, ukuran  material 0.02 mm 

sampai 1.2 mm dengan komposisi material 

terdiri atas kuarsa monokristalin (20%), 

ortoklas (5%), fragmen batuan (16%) dan semen 

terdiri atas kalsit (28%) dan mud (12%). Nama 

batuan Lithic Arenite (Pettijohn, 1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2 Kenampakan petrografis pada sayatan 

ST/LP 1 dengan komposisi mineral 

kuarsa monokristalin (3F), ortoklas 

(2E), fragmen batuan (6B) dan semen 

(1A) (5J) 

Adapun hasil pengamatan mineral kuarsa pada 

pengamatan petrografis ST/LP 1, mineral 

kuarsa yang dijumpai berupa kuarsa 

monokristalin. Berdasarkan klasifikasi genetik 

(Krynine, 1963 dalam Folk, 1974) mineral 

kuarsa  memiliki (b) berbentuk idiomorfik 

heksagonal-bipiramidal dengan gelapan lurus 

dan hampir tidak dijumpai inklusi dengan 

gelapan lurus hingga miring dan memiliki (d) 

gelapan lurus hingga bergelombang miring 

dengan bidang batas yang jelas antara butiran 

equant yang saling menutup (interlocking). 

Sedangkan berdasarkan klasifikasi empiris 

(Krynine, 1963 dalam Folk, 1974) mineral 

kuarsa memiliki (1) butiran tunggal dengan 

gelapan lurus dan (5) butiran komposit dengan 

gelapan lurus hingga bergelombang miring. 

Berdasarkan tipe kuarsa pada pengamatan 

petrografis thin section (sayatan tipis batuan) 

dapat diketahui bahwa jenis kuarsanya berasal 

dari batuan beku vulkanik dan batuan 

metamorf. 

Lapisan 16 

Kenampakan lapangan pada lapisan ST/LP 16 

memiliki warna segar coklat dengan warna 

lapuk kuning kecoklatan, tekstur klastik, 

ukuran butir pasir kasar, struktur berlapis, 

komposisi kimia karbonat, nama batuan 

Batupasir Kasar (Wenworth, 1922). 

Kenampakan mikroskopis sayatan pada 

lapisan ST/LP 16 menunjukkan warna absorbsi 

abu-abu kecoklatan dengan warna interferensi 

kecoklatan, tekstur klastik, bentuk subhedral 

sampai anhedral, ukuran material 0.02 – 0.4 

mm dengan komposisi material terdiri atas 

mineral opak (5%), kuarsa polikristalin (25%), 

biotit (7%) dan semen berupa  kalsit (20%), mud 

(48%). Nama batuan Lithic Wacke  (Pettijohn, 

1975). 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Foto 3 Kenampakan sayatan petrografis  

ST/LP16 dengan komposisi mineral 

kuarsa polikristalin (1B), biotit (4J), 

mineral opak (3H) dan semen (5E). 

Adapun hasil pengamatan mineral kuarsa pada 

pengamatan petrografis ST/LP16, mineral 

kuarsa yang dijumpai berupa kuarsa 

polikristalin. Berdasarkan klasifikasi genetik 

(Krynine, 1963 dalam Folk, 1974) mineral 

kuarsa tersebut memiliki (b) idiomorfik 

heksagonal-bipiramidal dengan gelapan lurus 

dan hampir tidak dijumpai inklusi dan 

memiliki (d) gelapan lurus hingga 

5 5
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bergelombang miring dengan bidang batas 

yang jelas antara butiran equant yang saling 

menutup (interlocking). Sedangkan 

berdasarkan klasifikasi empiris (Krynine, 1963 

dalam Folk, 1974) mineral kuarsa tersebut 

berupa (6) butiran komposit dengan gelapan 

bergelombang kuat. Berdasarkan variasi tipe 

kuarsa yang dijumpai pada pengamatan 

petrografis thin section (sayatan tipis) dapat 

diketahui bahwa jenis kuarsanya berasal dari 

batuan beku vulkanik dan batuan metamorf. 

4.2 Tatanan Tektonik Batuan Asal  

Penentuan tatanan tektonik batuan 

berdasarkan komposisi kandungan material 

yang ada pada tiap lapisan batuan. Komposisi 

material yang dimaksud adalah kuarsa, 

feldspar dan fragmen batuan. Pada 

pengamatan ini lebih spesifik mengacu pada 

pengamatan sayatan smear slide, hal ini 

disebabkan lebih detail dalam analisa 

kandungan materialnya. Berdasarkan hal 

tersebut, penelitian ini menggunakan sayatan 

smear slide sebagai acuan penentuan 

kedudukan tektonik batuan asal.  

Lapisan 1 

Hasil pengamatan pada sayatan smear slide 
SL/LP1 relatif medium sand (0,2 – 0,6 mm), 

derajat kebundaran subrounded–angular dan 

tingkat pemilahan butir buruk. Komposisi 

mineral terdiri dari kuarsa, ortoklas, kalsit dan 

fragmen batuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 Kenampakan material sayatan SL/LP1 

dengan komposisi kuarsa (6D), ortoklas 

(5G), kalsit (6A) dan fragmen batuan  

(2I) 

 

 

Lapisan 16 

Hasil pengamatan pada sayatan smear slide 
SL/LP16 Relatif medium sand (0,2 – 0,6 mm), 

derajat kebundaran subrounded–angular dan 

tingkat pemilahan butir buruk. Komposisi 

mineral terdiri dari kuarsa,ortoklas, kalsit, 

mineral oksida dan fragmen batuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 Kenampakan material sayatan SL/LP16 

dengan komposisi kuarsa (2E), ortoklas 

(5G),  kalsit (5B) mineral oksida (4H) dan 

fragmen batuan (1E)  

Berdasarkan analisa kandungan mineral 

kuarsa, mineral feldspar dan fragmen batuan 

dapat diketahui tatanan tektonik batuan 

asalnya secara umum dengan mengacu pada 

diagram segitiga QFL Dickinson dan Suzcek 

(1979) maka didapatkan lapisan 1, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 12, dan 15 termasuk ke dalam tipe “Recycle 
Orogen Provenance” dengan ciri-ciri batuan 

yang bentuk butir mineral kuarsanya 

polikristalin dan sudut pemadamannya 

bergelombang, ciri-ciri tersebut merupakan ciri 

dari mineral kuarsa metamorfik. Sedangkan 

lapisan 2, 3, 8, 11, 13, 14 dan 16 termasuk ke 

dalam tipe “Magmatic Arc Provenance” dengan 

ciri-ciri material batuan mengandung banyak 

fragmen dan mineral kuarsa yang berasal dari 

batuan gunungapi.  
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Gambar 1 Hasil plot kandungan mineral 

kuarsa, mineral feldspar dan 

fragmen batuan pada segitiga QFL 

(Dickinson dan Suzcek, 1979). 

5. KESIMPULAN 

Hasil penelitian provenance batupasir Formasi 

Walanae pada daerah penelitian dapat 

disimpulkan bahwa, yaitu : 

1. Dari analisa petrografi dan smear 
slide bahwa komponen penyusun 

litologi batupasir daerah penelitian 

terdiri dari fragmen batuan, mineral 

kuarsa, feldspar, kalsit, biotit, 

mineral opak dan semen. 

2. Berdasarkan analisa tipe mineral 

kuarsa dengan menggunakan 

klasifikasi genetik dan klasifikasi 

dapat disimpulkan bahwa  pada 

daerah penelitian provenance berasal 

dari 3 jenis batuan, yaitu kuarsa 

batuan beku plutonik kuarsa batuan 

beku vulkanik dan kuarsa batuan 

metamorf.  

3. Hasil analisis tipe mineral kuarsa 

pada setiap lapisan dapat 

diidentifikasi bahwa provenance 

batupasir Formasi Walanae berasal 

dari berbagai formasi batuan yang 

ada disekitar daerah penelitian yaitu 

Batuan Beku dan Batuan Malihan.  

4. Berdasarkan  hasil pengamatan 

tatanan tektonik pada segitiga QFL 

dari komposisi material penyusun 

batupasir, maka daerah penelitian 

pada lapisan 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, dan 

15 menunjukkan tipe Recycled 
Orogen Provenance dan pada lapisan 

2, 3, 8, 11, 13, 14 dan 16 termasuk ke 

dalam tipe Magmatic Arc Provenance. 
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POTENSI AIR TANAH BERDASARKAN PENDUGAAN GEOLISTRIK DAERAH 

SAMBUEJA KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS PROVINSI 

SULAWESI SELATAN 
 

Muh Rheza Pahlevi* Sultan*Ilham Alimuddin* 

 
*) Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

Sari: Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan yang berkaitan 

dengan lapisan akuifer daerah Sambueja Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi 

Selatan adalah metode geolistrik (tahanan jenis). Maksud dari pengukuran tahanan jenis, melakukan 

analisis data hasil pengukuran dan interpretasi yaitu bertujuan menentukan nilai resistivitas sebagai 

parameter dalam penentuan kedalaman dan ketebalan lapisan akuifer. Metode geolistrik merupakan 

salah satu cara untuk mengetahui keberadaan akuifer dengan menggabungkan data hasil geolistrik 

dan data litologi. Untuk mendapatkan nilai tahanan jenis secara vertikal digunakan metode geolistrik 

tahanan jenis konfigurasi Schlumberger. Nilai tahanan jenis semu yang diperoleh selanjutnya diolah 

dengan menggunakan software Surfer 10, Res2dinv 3.54.54 dan Voxler 3.3 sebagai nilai tahanan jenis 

yang sebenarnya. Hasil inverse terhadap tahanan jenis semu diinterpretasikan sebagai struktur 

bawah permukaan yang dapat diidentifikasi sebagai daerah yang prospek memiliki lapisan 

akuifer.Dari tiga lintasan yang dilakukan survei, secara umum pada daerah tersebut yang berpotensi 

mengandung air tanah adalah pada line GL-02 berpotensi untuk dilakukan pemboran. Pada line ini 

terdapat 2 jenis akuifer yaitu akuifer bebas pada kedalaman 28 – 54 m dengan litologi Batugamping 

dan akuifer tertekan pada kedalaman 138 – 182 m dengan litologi Batugamping 

Kata kunci: Air Tanah, Akuifer, Geolistrik Tahanan Jenis, Schlumberger 

Abstract: One of important aspect in the initial design of a dam is to creates a safe dam and to avoid 
from collapse of the slope. Generally, rock slope stability is controlled by discontinuity plane, so that 
the rock slope stability analysis needs to be weighted rock mass. In this study, slope stability analysis 
using the limit equilibrium method based on the method of Morgenstern-Price slices with the help of 
software rocscience slide v6. The purpose of this study to provide a safe slope geometry that can be used 
for placement of as dams. Characteristics of the material used as input to the analysis of the data 
collection in the field and from laboratory testing. Estimation of rock mass strength in the area of 
research was conducted by the Geological Strength Index (GSI) method. The analysis results by using 
Morgenstern-Price slice method shows that the slope of study area is in an unsafe condition with the 
value of the safety factor is 0.611, so it is necessary to redesign the geometry of the slope to produce a 
safe slope. After doing the addition bench simulation and reduction of single slope, obtained slope 
geometry secure with the number of bench is 3, the overall slope is 390, single slope is 500, height of 
each bench is 10 m, and a width of bench is 6 m with a safety factor value is 1.301. The slope geometry 
can be using for placement of as dams in the study area. The three survace lines conducted, generally 
the results indicates on GL-02 is possible as a layer of aquifer. This line has a unconfined aquifer  28 – 
54 m depth with  limestone litology and confined aquifer of 138 – 182 m of fractured limestone 

Keywords:  Groundwater, Aquifer, Geoelectrical Resistivity, Schlumberger 

 

1. PENDAHULUAN 

Eksploitasi air tanah untuk berbagai keperluan 

dapat dilakukan dengan berbagai cara antara 

lain dengan pembuatan sumur gali untuk air 

tanah dangkal (air permukaan) atau 

melakukan pemboran sumur eksplorasi air 

tanah untuk air tanah dalam (akuifer). 

Pemboran eksplorasi air tanah dalam 

pelaksanaannya kadang menemui kegagalan 

dengan kata lain tidak mendapat air tanah 

dengan debit yang dibutuhkan atau bahkan 
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sama sekali tidak mendapatkan air tanah, 

sehingga dana yang digunakan menjadi tidak 

tepat guna. Untuk itu sebelum melakukan 

pemboran eksplorasi air tanah, sebaiknya 

terlebih dahulu perlu dilakukan suatu 

penelitian atau survei bawah permukaan 

untuk memprediksi ada atau tidaknya lapisan 

air tanah (akuifer) serta untuk mengetahui 

kedalaman lapisan air tanah dan posisi titik 

bor yang paling potensial di daerah survei. 

Salah satu metode yang baik digunakan yaitu 

metode geolistrik tahanan jenis. 

Secara administratif daerah penelitian  

termasuk  dalam  wilayah Sulawesi Selatan 

tepatnya berada di daerah Gupusmu (Gudang 

Pusat Amunisi) Sambueja Kecamatan Simbang 

Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. 

Secara Astronomis terletak pada  119o30’25” – 

119o40’15” BT dan 05o02’10” – 05o02’50” LS. 

 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 
Gambar 1 Letak daerah penelitian pada peta 

geologi regional lembar Ujung 

Pandang  Bantaeng dan Sinjai 

(Sukamto & Supriatna, 1982).  

(Lokasi Penelitian) 

                                                                      

Keadaan hidrologi di Kabupaten Maros dapat 

diamati dengan adanya air tanah yang 

bersumber dari air hujan yang sebagian 

mengalir di permukaan (run off) dan sebagian 

lagi meresap ke bumi dan sampai ke tempat–

tempat yang dangkal, serta sebagian lagi 

mencapai tempat-tempat yang dalam, di mana 

sering dikategorikan sebagai air tanah 

tertekan yang dapat diperoleh dari pengeboran 

dengan kedalaman 75-100 meter (PEMDA 

Kabupaten Maros, 2014). 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Tahap Pendahuluan 

 

Pada tahapan persiapan administrasi berupa 

pengurusan persyaratan dari Jurusan dan 

Fakultas sebelum penyusunan proposal 

penelitian. Penulis melakukan beberapa 

kegiatan guna memperlancar penyelesaian 

didalam penulisan penelitian ini, diantaranya 

dengan mempelajari literatur-literatur yang 

ada. 

 

2.2. Tahap Pengambilan Data 

Pelaksanaan pengambilan data lapangan 

dilakukan setelah tahapan survei awal, 

penelitian ini dilakukan dengan cara 

pengukuran resistivitas batuan atau kanduang 

air dalam batuan dengan menggunakan alat 

Resistivitymeter tipe Naniura NRD 22 S. 

Dengan titik duga GL-01, GL-02, GL-03. 

Pada penelitian ini metode pengukuran 

geolistrik tahanan jenis (Resistivity) yang 

dipakai yaitu metode tahanan jenis konfigurasi 

schlumberger dengan bentangan kabel sampai 

dengan 700 meter (2x350 meter). Bentangan 

elektroda arus selalu berubah untuk setiap 

pengukuran, maka harga tahanan jenis semu 

diperoleh dari rumus: 

ρa = K . V/I 

Dengan :  

Ρa = tahanan jenis semu (Ohm-m) 

V = beda potensial (Volt) 

I = beda arus yang digunakan (Ampere) 

a = jarak bentangan MN (m) 

L = jarak bentangan AB (m) 

K = koefisien geometris 

2.2 Tahap Analisis Data 

Dari hasil data yang telah diperoleh dengan 

beberapa tahapan yang telah dijelaskan pada 

sub bab sebelumnya yang berupa tampilan 

penampang geolistrik dalam bentuk  2 dimensi 

dan penampang geolistrik dalam bentuk 3 

dimensi yang kemudian dilakukan penentuan 

setiap perlapisan berdasarkan nilai 

resistivitasnya kemudian dibandingkan 

terhadap klasifikasi nilai resistivitas menurut 

(Loke, 2004). Dalam penentuan jenis litologi 

berdasarkan nilai resistivitas tidak berpatokan 

terhadap klasifikasi yang telah dijelaskan 

sebelumnya, tetapi untuk penentuannya 

menggunakan data litologi yang diperoleh di 

lapangan dengan memperhatikan tekstur 

batuan tersebut. 

3. GEOLOGI REGIONAL 

Berdasarkan relief dan beda tinggi (Van 

Zuidam, 1985) satuan bentang alam daerah 

Simbang dapat diklasifikasikan menjadi 1
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 (satu) Satuan Bentang alam yaitu Satuan 

Bentang Alam Pedataran/hampir datar 

denudasional. 

Satuan batuan yang berumur Eosen Akhir 

sampai Miosen Tengah menindih tak selaras 

batuan yang lebih tua. Berdasarkan sebaran 

daerah singkapannya, diperkirakan batuan 

karbonat yang dipetakan sebagai Formasi 

Tonasa (Temt) terjadi pada daerah yang luas di 

lembar ini. Formasi Tonasa ini diendapkan 

sejak Eosen Akhir berlangsung hingga Miosen 

Tengah, menghasilkan endapan karbonat yang 

tebalnya tidak kurang dari 1750 meter. Pada 

kala Miosen Awal, rupanya terjadi endapan 

batuan gunungapi di daerah Timur yang 

menyusun Batuan Gunungapi Kalamiseng 

(Tmkv). 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisa Geolistrik Tahanan Jenis 

Titik Duga GL-01 

Pelaksanaan peengukuran pada titik duga GL-

01 (Gambar 7) dilakukan pada daerah berada 

dibagian barat lokasi di areal kantor Gupusmu 

sekitar 30 meter dari pos jaga Gudmurah, 

tepatnya berada pada titik Koordinat 50 02' 

30,1" S / 119o 39' 47,9" E. Panjang lintasan 

pengukuran 700 meter (2 x  350 meter), arah 

lintasan pengukuran relatif Timur Laut – 

Barat Daya (N 2100 E).  

Hasil inversi pengukuran geolistrik pada lokasi 

ini menghasilkan lima perlapisan batuan yang 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Lapisan pertama merupakan lapisan 

permukaan yang mempunyai tahanan jenis 

21.7 – 57 m terletak pada kedalaman 0 – 

12 m di interpretasikan sebagai lapisan Soil 

dengan ketebalan 12 m. 

2. Lapisan kedua mempunyai tahanan jenis 

57– 164 m yang terletak pada ke dalaman 

12 – 79 m di interpretasikan sebagai lapisan 

Batugamping yang lapuk, dengan ketebalan 

67 m. 

3. Lapisan ketiga mempunyai nilai tahanan 

jenis 164 – 760 m yang terletak pada 

kedalaman 79 – 127 m di interpretasikan 

sebagai Batugamping yang memiliki pori 

dengan ketebalan 48 m. 

4. Lapisan keempat mempunyai tahanan jenis 

dari 760 - 1960 m yang terletak pada 

kedalaman 127 – 182 m di interpretasikan 

sabagai Batugamping pejal dengan 

ketebalan 55 m. 

Dari hasil uraian di atas menunjukkan bahwa 

potensi akuifer pada Gl 01 berupa akuifer 

bebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Penampang GL-01 hasil inversi 

geolistrik tahanan jenis 

Titik Duga GL-02 

Pelaksanaan peengukuran pada titik duga GL-

02 (Gambar 9) yang dilakukan dibagian tengah 

lokasi di areal asrama Gupusmu sebelah barat 

lapangan di asrama Gupusmu. Pelaksanaan 

pengukuran geolistrik dilakukan pada lapisan 

bagian atas endapan soil batugamping, 

tepatnya berada pada titik koordinat 50 02' 

26,5" S / 119o 39' 58,0" E.  

Panjang lintasan pengukuran 700 meter (2 x  

350 meter), arah lintasan pengukuran relatif 

Timur Laut – Barat Daya (N 2100 E). 

Hasil inversi pengukuran geolistrik pada lokasi 

ini menghasilkan empat perlapisan batuan 

yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Lapisan pertama merupakan lapisan 

permukaan yang mempunyai 

Tabel 1 Data hasil inversi pada GL -01 
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tahanan jenis 28.1 – 68 m terletak pada 

kedalaman 0 – 8 m di interpretasikan 

sebagai lapisan Soil dengan ketebalan 8 m. 

2. Lapisan kedua mempunyai nilai tahanan 

jenis 68 – 181 m yang terletak pada 

kedalaman 8 – 28 m di interpretasikan 

sebagai Batugamping yang lapuk dengan 

ketebalan 20 m. 

3. Lapisan ketiga mempunyai tahanan jenis 

dari 181 - 835 m yang terletak pada 

kedalaman 28 – 54 m di interpretasikan 

sabagai Batugamping yang memiliki pori 

dengan ketebalan 26 m. 

4. Lapisan keempat mempunyai nilai tahanan 

jenis 835 – 2130 m yang terletak pada 

kedalaman 54 – 138 m di interpretasikan 

sebagai Batugamping pejal dengan 

ketebalan 84 m. 

5. Lapisan kelima mempunyai nilai tahanan 

jenis 181 – 418 m yang terletak pada 

kedalaman 138 – 182 m di interpretasikan 

sebagai Batugamping yang memiliki pori 

dengan ketebalan 44 m. 

Dari hasil uraian di atas menunjukkan bahwa 

potensi akuifer pada GL 02 berupa akuifer 

bebas dan akuifer tertekan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titik Duga GL-03 

Pelaksanaan peengukuran pada titik duga GL-

03 (Gambar 5.9) dilakukan pada daerah yang 

berada dibagian utara  timur lokasi areal 

asrama Gupusmu dan dekat dengan jalan poros 

ke Bantimurung. Pelaksanaan pengukuran 

pendugaan geolistrik dilakukan pada lapisan 

bagian atas endapan soil batugamping di 

daerah ini, tepatnya berada pada titik 

Koordinat 50 02' 26,1" S / 119o 40' 03,0" E. 

Panjang lintasan pengukuran 700 meter (2 x  

350 meter), arah lintasan pengukuran relatif 

Barat Laut – Tenggara (N 3000 E). 

1. Lapisan pertama merupakan lapisan 

permukaan yang mempunyai tahanan jenis 

24.3 – 69 m terletak pada kedalaman 0 – 

10 m di interpretasikan sebagai lapisan Soil 

dengan ketebalan 10 m. 

2. Lapisan kedua mempunyai tahanan jenis 69 

– 182 m yang terletak pada ke dalaman 10 

– 78 m di interpretasikan sebagai 

Batugamping yang lapuk dengan ketebalan 

68 m. 

3. Lapisan ketiga mempunyai nilai tahanan 

jenis 182 – 820 m yang terletak pada 

kedalaman 78 – 135 m di interpretasikan 

sebagai Batugamping yang memiliki pori 

dengan ketebalan 57 m. 

4. Lapisan keempat mempunyai tahanan jenis 

dari 820 - 2330 m yang terletak pada 

kedalaman 135 – 182 m di interpretasikan 

sabagai Batugamping pejal dengan 

ketebalan 47 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Data hasil inversi pada GL -02 

Gambar 3 Penampang GL-02 hasil inversi 

geolistrik tahanan jenis 

Tabel 3 Data hasil inversi pada GL -03 
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Dari hasil uraian di atas menunjukkan bahwa 

potensi akuifer pada GL 03 berupa akuifer 

bebas.  

Pola Sebaran Air Tanah Gupusmu Simbang 

Analisa yang dilakukan berupa pemodelan 2D 

dan 3D untuk menentukan nilai resistivitas, 

jenis litologi, ketebalan dan kedalaman serta 

posisi akuifer. 

Penentuan pola sebaran air tanah Gupusmu 

Simbang diinterpretasikan berdasarkan 

hubungan antara tiap lapisan batuan yang 

diprediksi mengandung air tanah pada 3 titik 

pendugaan geolistrik yang telah dilakukan. 

Ketebalan akuifer merupakan selisih antara 

kedalaman lapisan paling atas dengan 

kedalaman lapisan paling bawah pada batuan 

yang memiliki kemampuan menyimpan dan 

meloloskan air tanah. Pola ketebalan akuifer 

pada daerah penelitian relatih hampir sama, 

akuifer yang paling tebal terdapat pada titik 

duga GL 03 dengan ketebalan sekitar 57 meter. 

Rekomendasi Titik Bor 

Titik bor direkomendasikan dengan kedalaman 

sumur bor mencapai kedalaman 165 m dengan 

litologi Batugamping yang berpori. Selain itu, 

berdasarkan tinjauan pada sumur-sumur 

warga didapati bahwa sumur tersebut memiliki 

kedalaman kurang dari 20 m. Oleh karena itu, 

daerah penelitian berpotensi sebagai sebagai 

sumur air tanah dangkal. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Penampang GL-03 hasil inversi 

geolistrik tahanan jenis 
Gambar 5 Penampang 2D Rekomendasi 

Titik Bor pada GL 02 

Gambar 6 (a) Posisi bentangan tiap 

line, (b) Posisi akuifer tiap 

line yang potensial 

Gambar 7 (a) Hubungan akuifer tiap line 

pada penampang 2D, (b) 

Hubungan akuifer tiap line 

berdasarkan penampang 3D 
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5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengukuran dan 

pengolahan data lapangan maka disimpulkan: 

1. Hasil pengolahan data pengukuran 

geolistrik menghasilkan nilai resistivitas 

batuan bervariasi mulai dari 42,8 - 2330 

m. 

2. Jenis akuifer yang terdapat pada line GL 1 

yaitu termasuk dalam akuifer bebas dengan 

kedalaman antara ± 79 – 127 m dan 

ketebalan yaitu             ± 48 m dengan nilai 

resistivitas berkisar 164 – 760 m. Akuifer 

yang berpotensial di daerah penelitian yaitu 

pada line GL 2 yang termasuk dalam akuifer 

bebas dan akuifer tertekan. Akuifer bebas di 

interpretasikan pada kedalaman antara ± 

28 – 54 m dan ketebalan yaitu     ± 26 m 

dengan nilai resistivitas berkisar 181 – 835 

m. Akuifer tertekan di interpretasikan 

pada kedalaman antara ± 138 – 182 m dan 

ketebalan yaitu ± 44 m dengan nilai 

resistivitas berkisar 181 – 418 m. Jenis 

akuifer yang terdapat pada line GL 3 yaitu 

termasuk dalam akuifer bebas dengan 

kedalaman antara ± 78 – 135 m dan 

ketebalan yaitu  ± 57 m dengan nilai 

resistivitas berkisar 182 – 820 m. 

3. Dari kondisi lapisan akuifer yang telah 

dijelaskan pada poin sebelumnya maka 

lokasi tersebut dapat dilakukan pemboran 

pada lokasi GL 02. 
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Gambar 8 Data hasil pengukuran geolistrik Gl 

01, 02, 03 dan profil korelasi tiga 

titik hasil pengukuran geolistrik 
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STUDI MINERAL ALTERASI HIDROTERMAL DAERAH MASSEPE KECAMATAN 

TELLULIMPUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Eny Azkiah* 

*) Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

Sari: Secara administratif daerah penelitian termasuk ke dalam daerah Massepe Kecamatan 

Tellulimpue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis daerah 

penelitian terletak antara 119°47’27” - 119°48’ 43,25” BT dan  4°1’48” – 4°0’26,5” LS. Penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan geologi daerah Massepe, menganalisis struktur dan tekstur alterasi 

hidrotermal, menganalisis himpunan mineral alterasi dan menentukan zona alterasi hidrotermal daerah 

Massepe. Metode penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian geologi permukaan serta analisis 

laboratorium berupa petrografi dan XRF (X-Ray Fluorescence spectrometry). Tekstur mineral alterasi 

yang dijumpai pada daerah ini adalah tekstur pengisian dan vuggy dengan struktur vein dan zoning. 

Tipe alterasi yang dijumpai adalah tipe alterasi biotit – epidot – serisit yang dicirikan oleh kehadiran 

himpunan mineral lempung, ortoklas, kuarsa, biotit sekunder, epidot, serisit, wolastonit, hematit, 

ilmenit, sfen, tipe klorit – kuarsa – mineral lempung oleh himpunan mineral lempung, kuarsa, klorit dan 

tipe kuarsa – opal – trydimit oleh himpunan mineral lempung, ortoklas, mineral karbonat, kuarsa, opal, 

trydimit, anhidrit, hematit, rutil, wolastonit, apatit, ilmenit 

 Kata kunci: Massepe, hidrotermal, alterasi 

Abstract: Administratively the study area belongs to Massepe area, distric of Tellulimpue, Sidenreng 
Rappang regency,South Sulawesi. Geographically, it located between 119°47’27” - 119°48’ 43,25”  East 
Longitude and   4°1’48” – 4°0’26,5” South Latitude. The purpose of this study is to determine geology of 
Massepe area, analyzing structure  and texture of alteration minerals, analyzing abundance of alteration 
minerals and determine zone of hydrothermal alteration in Massepe area. This study was conducted 
using geological surface mapping and laboratory method which consist of petrography and X-Ray 
Fluorescence spectrometry (XRF) analysis. The texture of alteration mineral found in this area are 
infilling and vuggy quartz with vein and zoning structure. Type of alteration found are biotite – epidote – 
sercite which is characterized by an assemblage of clay mineral, orthoclase, quartz, secondary biotite, 
epidote, sericite, wollastonite, hematite, ilmenite, sphene, chlorite – quartz – clay mineral by an 
assemblage of clay mineral – quartz – chlorite and quartz – opal – trydimite by an assemblage of clay 
mineral -  orthoclase – carbonate mineral – quartz – opal – trydimite– anhydrite – hematite – rutile – 
wollastonite – apatite – ilmenite 

Keywords: Massepe, hydrothermal, alteration 

 

1. PENDAHULUAN 

Daerah penelitian terletak di daerah Massepe, 

yang secara regional dilalui oleh sesar Walanae 

yang berarah baratlaut-tenggara bersifat 

sinistral yang masih aktif hingga kini (Sukamto, 

1982). Mata air panas, struktur yang bekerja 

pada daerah penelitian juga menyebabkan 

terbentuknya rekahan-rekahan yang 

diindikasikan dapat menjadi jalur-jalur bagi 

larutan hidrotermal (Kaharuddin, 2012). 

Sirkulasi larutan hidrotermal menyebabkan 

himpunan mineral pada batuan dinding menjadi 

tidak stabil dan cenderung menyesuaikan 
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kesetimbangan baru dengan membentuk 

himpunan mineral yang sesuai dengan kondisi 

yang baru, yang dikenal sebagai  alterasi 
(ubahan) hidrotermal (Pirajno, 2009).Maksud 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

karakteristik alterasi adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menentukan geologi 

daerah Massepe, menganalisis struktur dan 

tekstur alterasi hidrotermal, menganalisis 

himpunan mineral alterasi dan menentukan 

zona alterasi hidrotermal daerah Massepe.  

2. METODE PENELITIAN 

 

Hasil analisa petrografi menghasilkan mineral 

primer dan skunder sampel batuan serta jenis 

batuannya. Sedangkan hasil analisa geokima 

berupa kandungan major elements pada sampel 

kemudian diolah dengan menggunakan program 

Norm calculation. Program ini mengolah data 

major elements dengan metode normatif yang 

juga menghasilkan mineralmineral primer 

maupun sekunder penyusun sampel batuan.  

Himpunan mineral tadi kemudian digunakan 

untuk menentukan tipe alterasi yang 

disebandingkan dengan tipe alterasi menurut 

Meyer and Hemley, 1967 dalam Guilbert and 

Park, 1986 atau menurut Thompson and 

Thompson, 1996.  

3. GEOLOGI REGIONAL 

Secara regional stratigrafi daerah penelitian 

disusun oleh batuan gunungapi dari Formasi 

Soppeng dan batuan gunungapi Parepare, yaitu 

Satuan basal (Kaharuddin, 2012) yang berumur 

Miosen Bawah, batuan sedimen Formasi 

Mallawa (Tem) yang tersusun oleh batupasir, 

konglomerat, batulanau. batulempung. dan 

napal, dengan sisipan lapisan atau lensa 

batubara dan batulempung yang berumur 

Miosen - Pliosen serta endapan aluvium, danau 

dan pantai (Qac)  yang berumur Plistosen 

(Sukamto 1982). Secara regional, sesar 

 yang mempengaruhi daerah penelitian 

adalah sesar Walanae. Sesar ini bermula dari 

kegiatan tektonik pada Miosen Awal, yang 

merupakan akhir dari kagiatan gunungapi 

Kalamiseng (Tmkv) dan Soppeng (Tmsv) 

(Sukamto, 1982).  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan ciri-ciri litologi dan dapat 

dipetakan pada skala 1 : 25.000, maka batuan 

penyusun daerah penelitian disusun oleh tiga 

satuan batuan. Urutan batuan dari tertua 

hingga termuda adalah sebagai berikut.  

Satuan Basal Porfiri  

Selain basal porfiri, pada satuan ini juga 
dijumpai adanya litologi ignimbrit yang 
permukaannya ditutupi oleh calcareous sinter.  

Batuan ignimbrit dijumpai pada stasiun 9 di 

daerah sungai Salo Massepe. Batuan ini 

berwarna kehitaman dan tersusun oleh fragmen 

batuan yang berukuran 2 – 8 cm. Pada 

permukaannya dilapisi oleh calcareous sinter.  

Berdasarkan ciri fisik litologi yang dijumpai 

berupa terdeforrmasinya batuan, terdapat vein-

vein kalsit, telah mengalami alterasi, serta 

kandungan mineral leusit yang cukup 

melimpah, maka satuan ini dapat dikorelasikan 

dengan Formasi Batuan Gunungapi Soppeng 

yang berumur Miosen Bawah (Sukamto, 1982).  

Satuan Tufa  

Ciri fisik litologi ini berwarna putih kekuningan 

dalam keadaan segar dan cokelat kehitaman 

dalam keadaan lapuk, tekstur klastik halus - 

kasar berukuran lempung – pasir sangat kasar 

dengan bentuk butiran subangular - angular 

yang disusun oleh butiran, mineral lempung, 

biotit, kuarsa dan mineral leusit. Porositas 

batuan ini sedang dengan sortasi sedang. 

Berdasarkan ciri fisik litologi serta lokasi tipe, 

maka satuan ini dapat dikorelasikan dengan 

Formasi Gunungapi Camba yang berumur 

Miosen Tengah – Miosen Akhir (Sukamto, 1982). 

Adapun hubungan satuan ini dengan satuan 

yang lebih tua yang berada di bawahnya yaitu 

Satuan basal porfiri adalah tidak selaras. 

Sedangkan hubungan dengan satuan yang ada 

di atasnya, yaitu Satuan ignimbrit adalah 

kontak lelehan. 

Satuan Ignimbrit  

Batuan ini dijumpai dalam keadaan lapuk 

berwarna cokelat kehitaman dengan fragmen 

yang berasal dari batuan beku basal porfiri. 
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Foto 1.  Singkapan ignimbrit di daerah Salo 

Rumpigading  

Berdasarkan ciri fisik litologi serta lokasi tipe, 

maka satuan ini dapat dikorelasikan dengan 

Formasi Gunungapi Parepare yang berumur 

Miosen Atas -Pliosen  (Sukamto, 1982). Adapun 

hubungan batuan dengan satuan yang lebih tua 

yang berada di bawahnya yaitu Satuan tufa 

adalah kontak lelehan.   

Penciri sesar yang dijumpai di lapangan berupa 

pelurusan sungai pada Salo Bolong, 

penghancuran batuan di daerah Massepe, serta 

adanya mata air panas. Sesar Salo Bolong ini 

berarah utara-selatan dan bersifat dekstral serta 

memotong Satuan basal porfiri, Satuan tufa dan 

Satuan ignimbrit.  

Alterasi Hidrotermal Daerah Massepe  

Struktur yang dijumpai pada daerah penelitian 

sangat erat kaitannya dengan proses magmatik. 

Struktur vein pada stasiun 2 dan 5 di sungai 

Salo Massepe serta zoning pada sayatan 

N/ST.1/BSL Struktur zoning terjadi pada 

mineral plagiokals yang merupakan indikasi 

adanya proses pengisian (Guilbert dan Park, 

1986; Taylor, 1992, dalam Sutarto, 2002). 

 

 

 

 

 

Foto 2.  Sruktur zoning pada mineral plagioklas 

yang merupakan penciri adanya proses 

pengisian 

Tekstur pengisian dapat mencerminkan bentuk 

asli dari pori serta daerah tempat pergerakan 

fluida, serta dapat memberikan informasi 

struktur geologi yang mengontrolnya. Mineral-

mineral yang terbentuk dapat memberikan 

informasi tentang komposisi fluida hidrotermal, 

maupun temperatur pembentukannya (Guilbert 

dan Park, 1986; Taylor, 1992, dalam Sutarto, 

2002).  

Tektur pengisian dijumpai pada batuan basal 

porfiri. Kenampakan di lapangan menunjukkan 

rekahan yang terisi oleh mineral kuarsa dan 

kalsit yang berwarna putih dengan lebar 0,5 – 1 

cm dan panjang 5 cm – 1,4 m serta tekstur vuggy 
pada mineral kuarsa pada daerah sungai Salo 

Massepe, stasiun 5.  

Tekstur vuggy terbentuk akibat reaksi dari 
fluida encer dengan pH sangat rendah atau uap 
dengan batuan. Fluida tadi secara efektif 
melepas  semua  komponen  pada 
 batuan, berpisah dari SiO  (kuarsa) dan TiO  

(rutil), meninggalkan residu vuggy kuarsa. 
Bentuk alterasi vuggy kuarsa merupakan inti 
dari berbagai endapan Au-Cu sulfdasi tinggi 
(Thompson and Thompson, 1996). Tekstur vuggy 
ini merupakan rongga sisa akibar dari proses 
pengisian yang tidak selesai (Sutarto, 2002).  

Zona Alterasi Hidrotermal  

Berdasarkan hal tersebut, daerah penelitian 

dibagi atas tiga zona alterasi hidrotermal, yaitu 

zona biotit – epidot serisit, klorit – kuarsa – 

mineral lempung dan zona kuarsa – opal – 

trydmit.  

Zona Biotit – Epidot – Serisit  

Kenampakan lapangan pada basal yang 

teralterasi berwarna segar kehijauan dengan 

warna lapuk hijau kehitaman . Batuan ini 

tampak hancur dan umumnya telah lapuk. 

Sedangkan basal pada stasiun 2 permukaanya 

berwarna putih. Tufa pada stasiun 6 dalam 

keadaan segar berwarna putih dan lapuk dalam 

warna kuning kecokelatan yang ini didominasi 

oleh mineral lempung dan leusit.   
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Foto 3. Kenampakan basal porfiri yang 

teralterasi pada stasiun 2 sungai Salo 

Massepe  

Pengamatan petrografi pada sayatan 

N/ST.1/BSL, N/ST.2a/BSL dan N/ST.5/TF secara 

umum menunjukkan warna absorbsi hitam – 

kecokelatan dengan warna interferensi hitam 

kemerahan. Mineral ubahan yang dijumpai 

terdiri dari epidot (55 - 20 %), biotit sekunder (5 -  

10 %), ortoklas (5 %), serisit (5 %), kuarsa (0 – 5 

%) dan mineral lempung (35 - 45 %). Zona ini 

telah mengalami intensitas ubahan sedang (25 – 

70 %) dengan proporsi mineral ubahan banyak - 

melimpah mengalami ubahan selectively 
pervasive dimana pada stasiun 1 dan 6 mineral 

leusit tidak terubah sedangkan pada stasiun 2 

plagioklas juga tidak terubah. 

 

Foto 4. Fotomikrograf sayatan N/ST.2a/TF   (a) 

dan N/ST.6/TF  (b) yang telah mengalami 

alterasi hidrotermal.  

Berdasarkan hasil analisa XRF dengan 

menggunakan metode normatif (Tabel 1) pada 

sampel N/ST.1/BSL dan N/ST.2/BSL dijumpai 

kehadiran mineral sekunder berupa  kuarsa, 

wolastonit, hematit, ilmenit dan sfen. Hasil 

analisa petrografi dan XRF pada sampel 

N/ST.1/BSL maupun pada sampel N/ST.2/BSL 

menunjukkan adanya perbedaan presentase 

komposisi mineral. Dimana pada hasil analisa 

XRF dengan menggunakan metode normatif, 

kuarsa menjadi mineral yang dominan pada 

sampel (36,62-47,59 %) sedangkan secara 

petrogfis mineral kuarsa hadir dalam jumlah 

yang kecil (0 – 5 %).  

Mineral serisit hadir sebagai hasil ubahan dari 

mineral plagioklas. Epidot tampak hadir 

menggantikan mineral piroksin dalam ukuran 

0,06 – 0,5 mm dengan bentuk yang anhedral - 

subhedral yang menunjukkan suhu 

pembentukannya rendah - sedang. Sfen 

merupaan mineral aksesosi pada zoana potasik. 

Biotit sekunder merupakan hasil ubahan dari 

hornblende atau biotit primer. Alterasi biotit 

biasanya terjadi diantara peristiwa awal 

hidrotermal padaformasi endapan mineral 

porfiri dan mungkin lebih dulu (Thompson and 

Thompson, 1996).  

Penciri utama dari zona ini yaitu kehadiran 

mineral biotit, serisit dan epidot. Berdasarkan 

hal tersebut, zona ini dapat disebandingkan 

dengan tipe alterasi potasik (Meyer and Hemley, 

1967 dalam Guilbert and Park, 1986).  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Fotomikrograf sayatan tipis batuan 

N/ST.10/Ign(FR) yeang telah 

teralterasi.  

Secara mikroskopis, sayatan fragmen ignimbrit 

dengan kode  N/ST.10/Ign(FR) menampakkan 

warna absorbsi kecokelatan, tekstur 

kristalinitas hipokristalin, granularitas 

faneroporfiritik, relasi inequigranular, bentuk 

mineral subhedral – anhedral, ukuran mineral 

0,04 – 2,4 mm, warna interferensi hitam 

kecokelatan.  

Komposisi mineral ubahan batuan ini terdiri 

dari mineral lempung (15 %), mineral (?) (20 %), 

klorit (10 %) dan kuarsa (5 %). Intensitas 

ubahan batuan sedang (50 %) dengan proporsi 

mineral ubahan banyak (major) dan mengalami 
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ubahan selectively pervasive dimana mineral 

analsim dan piroksin tidak terubah sedangkan 

mineral selainnya telah terubah.  

Penciri dari zona ini, yaitu mineral klorit, 

kuarsa serta melimpahnya mineral lempung. 

Berdasarkan hal tersebut, zona ini dapat 

disebandingkan dengan tipe alterasi propilitik, 

terbentuk pada temperatur ± 200 - 300° C pada 

pH netral, dengan salinitas yang beragam, 

umumnya pada daerah yang mempunyai 

permeabilitas rendah (Meyer and Hemley, 1967 

dalam Guilbert and Park, 1986.  

Zona Kuarsa – Opal – Trydimit  

Malasit terbentuk sebagai hasil dari reaksi 

sulfida dengan mineral karbonat. Seperti pada 

zona - zona alterasi sebelumnya, pada zona ini 

juga terjadi pelapukan yang cukup intensif.  

Pengamatan petrografi pada sayatan 

N/ST.5/ALT dan N/ST.5/Tf1 secara umum 

menampakkan warna absorbsi kecokelatan 

dengan warna interferensi kehitaman. 

Himpunan mineral ubahan yang dijumpai 

adalah trydimit (0 – 30 %), opal (0 – 45 %), 

ortoklas (0 – 5 %), mineral lempung (0 - 70%) , 

mineral karbonat (0 – 25 %) dan kuarsa (0 – 35).  

Secara mikroskopis intensitas ubahan pada zona 

ini sedang (45-70%) dengan proporsi mineral 

ubahan banyak – melimpah (major – 
predominant) serta mengalami ubahan 

selectively persasive-persasive.  

 

 

 

 

 

Foto 7. Fotomikrograf sayatan N/ST.9/GPG (a) 

dan N/ST.5/Tf1 yang telah mengalami 

alterasi 

Hasil  analisa XRF  dengan menggunakan 
metode normatif pada sampel N/ST.5/ALT  dan 
N/ST.5/TF  (Tabel  1) menunjukkan mineral 
ubahan yang terbentuk terdiri dari kuarsa, 
ortoklas, anhidrit, hematit, rutil, wolastonit, 
apatit dan ilmenit.  

Tabel 1. Kandungan major element sampel 

N/ST.1/BSL, N/ST.2/BSL, N/ST.5/ALT 

dan N/ST.5/TF dan mineral-mineral 

penyusunnya dengan menggunakan 

metode norm calculation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisa petrografi dan XRF pada sampel 

N/ST.5/ALT dan N/ST.5/TF menunjukkan 

adanya kemiripan komposisi mineral. Dimana 

pada hasil analisa XRF dengan menggunakan 

metode normatif, kuarsa menjadi mineral yang 

dominan pada kedua sampel (57,05 - 93,56 %) 

sedangkan secara petrografis mineral kuarsa 

juga hadir dalam jumlah yang besar (0 – 35 %) 

serta kehadiran mineral trydimit (30 %). Begitu 

juga dengan ortoklas. 

Penciri dari zona ini, yaitu mineral kuarsa, 

tridimit, opal, pirit dan hematit serta kehadiran 

beberapa mineral aksesori. Berdasarkan hal 

tersebut, zona ini dapat disebandingkan dengan 

tipe alterasi silisik, yang menggambarkan 

penambahan silika pada batuan, menghasilan 

penggantian atau umumnya mengisi vug yang 

terbetuk selama pelepasan yang intens 

(Thompson ad Thompson, 1996) terbetuk pada 

kisaran suhu 100 – 300 °C (Hedenquist, 1996).  

Tipe alterasi ini merupakan salah satu tipe 

alterasi hidrotermal pada sistem epitermal 

sulfidasi rendah – geothermal. Mineral pada 

batuan terubah secara pervasive. Muncul di 

beberapa sistem epitermal dan geothermal 

alterasi batuan samping (wall rock) pada 

rekahan dan vein atau pada zona permeabel 

(Thompson and Thompson, 1996).  

Solubilitas silika mengalami peningkatan sesuai 

dengan temperatur dan tekanan, dan jika 

larutan mengalami ekspansi adiabatik, silika 
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mengalami presipitasi, sehingga di daerah 

bertekanan rendah siap mengalami 

pengendapan (Pirajno, 1992). 

5. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian,maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Daerah penelitian disusun oleh morfologi 

pedataran denudasional yang terdiri dari 

Satuan basal porfiri, Satuan tufa dan 

Satuan ignimbrit.  

2. Tekstur mineral alterasi pada daerah 

penelitian yaitu tekstur pengisian dan 

vuggy kuarsa dengan tipe struktur vein 

pada mineral kalsit dan zoning pada 

mineral plagioklas.  

3. Berdasarkan analisis petrografi dan XRF 
pada setiap sampel yang diamati, dijumpai 

adanya  tiga himpunan mineral himpunan 

mineral, yaitu himpunan mineral lempung 

– ortoklas – kuarsa – biotit sekunder – 

epidot – serisit - wolastonit - hematit - 

ilmenit - sfen, himpunan mineral lempung – 

kuarsa – klorit dan himpunan mineral 

lempung – ortoklas – mineral karbonat – 

kuarsa – opal – trydimit - anhidrit – 

hematit - rutil - wolastonit - apatit – 

ilmenit.  

4. Berdasarkan himpunan mineral alterasi 

dapat diinterpretasi bahwa daerah 

penelitian disusun oleh zona alterasi biotit 

– epidot – serisit, klorit – kuarsa – mineral 

lempug dan kuarsa – opal – trydimit. 
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POTENSI AIR TANAH BEBAS DUSUN BONTOSUNGGU DESA PUCAK 

KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN MAROS  

 

Irfan Aditia Wangsa*, Sultan*, Busthan Azikin* 

 

*) Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

Sari: Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi dibawah permukaan yang 

berkaitan dengan lapisan akuifer daerah Dusun Tompobulu Desa Pucak Kecamatan Tompobulu 

Provinsi Sulawesi Selatan adalah metode geolistrik (tahanan jenis). Maksud dari pengukuran tahanan 

jenis, melakukan analisis data hasil pengukuran dan interpretasi yaitu bertujuan menentukan nilai 

resistivitas sebagai parameter dalam penentuan kedalaman dan ketebalan lapisan akuifer dan sebagai 

rekomendasi untuk dapat ditindak lanjuti melalui pemboran. Metode geolistrik merupakan salah satu 

cara untuk mengetahui keberadaan akuifer dengan menggabungkan data hasil geolistrik, data litologi, 

dan data morfologi. Untuk mendapatkan nilai tahanan jenis secara vertical digunakan metode 

geolistrik konfigurasi Schlumberger. Nilai tahanan jenis semu yang diperoleh selanjutnya diolah 

dengan menggunakan software Res2dinv ver. 3.53 sebagai nilai tahanan jenis yang sebenarnya. Hasil 

inverse terhadap tahanan jenis semu diinterpretasikan sebagai struktur bawah permukaan yang dapat 

diidentifikasi sebagai daerah yang prospek memiliki lapisan akuifer. Dari tiga lintasan yang dilakukan 

survey, secara umum pada daerah tersebut berpotensi mengandung air tanah dan dari tiga lintasan 

tersebut semua berpotensi mendapatkan sumber air bersih. 

Kata kunci: Air Tanah, Akuifer, Tahanan Jenis, Schlumberger 
 

1.  PENDAHULUAN 

Lebih dari tujuh puluh lima persen bagian 

bumi di lingkupi oleh air. Daratan yang 

menempati seperempat bagian juga tidak 

terpisah dari perairan- perairan di 

dalamnya, oleh karena itu air memegang 

peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

di muka bumi ini. Indonesia sebagai negara 

kepulauan dan lebih dari dua pertiga bagian 

berupa perairan, serta memiliki kandungan 

air yang sangat melimpah. Namun demikian, 

ternyata Indonesia juga tidak lepas dari 

masalah yang berhubungan dengan air, 

dalam hal ini adalah masalah air bersih 

(Wuryantoro, 2007). 

Maksud dari kegiatan survey airtanah, 

dengan menggunakan meode analisis 

geolistrik ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar potensi air bawah tanah di 

Daerah Dusun Bontosunggu Desa Pucak 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros 

Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tujuan 

untuk menentukan nilai resistivitas bawah 

permukaan di daerah penelitian dengan 

melakukan perhitungan dari hasil 

pengukuran geolistrik, menentukan 

kedalaman dan ketebalan akuifer, 

merekomendasikan titik bor yang memiliki 

potensi airtanah layak konsumsi. 

2. METODE PENELITIAN 

2.1. Metode Pengambilan Data 

Dilakukan di awal pekerjaan untuk 

menentukan lokasi tempat pengukuran 

geolistrik berdasarkan kondisi topografi, 

morfologi, geologi, vegetasi. Serta data-data 

pendukung lainnya.Pelaksanaan 

pengambilan data lapangan dilakukan 

setelah tahapan survey awal, penelitian ini 

dilakukan dengan cara pengukuran 

resistivitas batuan atau kandungan air 

dalam batuan dengan menggunakan alat 

Resistivity meter tipe Naniura NRD 22 S. 

Dengan titik duga GL-01, GL-02, GL-03. 

2.2. Tahapan Analisis Data 

Dalam penentuan jenis litologi berdasarkan 

nilai resistivitas tidak berpatokan terhadap 
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klasifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, 

tetapi untuk penentuannya menggunakan data 

litologi yang diperoleh di lapangan dengan 

memperhatikan tekstur batuan tersebut, 

apakah jenis batuan tersebut memiliki sifat 

konduktor kuat atau sifat konduktor lemah, 

dalam hal ini tekstur batuan yang memiliki 

porositas dan permeabilitas yang sangat baik 

dapat menyimpan air dan air memiliki sifat 

konduktor kuat. Dari kombinasi dari data 

primer dan data sekunder yang diperoleh 

tersebut dipakai sebagai acuan penentuan jenis 

litologi pada setiap perlapisan. kemudian 

dibandingkan terhadap klasifikasi nilai 

resistivitas menurut, Telforrd (1990) dan 

klasifikasi nilai restivitas menurut, Vingoe 

(1972). 

3. GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

Berdasarkan aspek morfografi dan morfometri, 

satuan bentangalam daerah Pucak terdiri atas 

3 satuan bentangalam yaitu: 

Satuan bentangalam pedataran fluvial yang 

menempati kurang lebil 3,6% seluruh luas 

daerah penelitian dengan luas kira – kira 

sekitar 0.67 km². Satuan ini memiliki arah 

penyebaran timur laut daerah penelitian., 

(Herman 2008).  

Satuan bentangalam pedataran dedunasional 

menempati kurang lebil 48,7% seluruh luas 

daerah penelitian dengan luas kira – kira 

sekitar 20,57 km². Satuan ini memiliki arah 

penyebaran  barat laut – tenggara daerah 

penelitian. Dengan sudut lereng (0 - 5)% 

dengan ketinggian 0 – 74 meter dari 

permukaan laut dan beda tinggi sekitar 50 

meter. Litologi penyusun satuan bentang alam 

ini yaitu satuan batugamping dan satuan tufa, 

(Herman 2008). 

Satuan bentangalam berbukit bergelombang 

miring denudasional menempati kurang lebil 

49,7% seluruh luas daerah penelitian dengan 

luas kira – kira sekitar 20,97 km². Satuan ini 

memiliki arah penyebaran timur laut dan 

selatan daerah penelitian. Dengan ketinggian 

50 – 332 meter dari permukaan laut. Relief 

berupa perbukitan, bentuk puncak relative 

tumpul dan lembah antara perbukitannya 

relative membentuk penampang berbentuk 

huruf  V. Litologi penyusun satuan bentang 

alam ini yaitu satuan batugamping dan satuan 

tufa, (Herman 2008). 

Berdasarkan litostratigrafi tidak resmi, daerah 

penelitian dibagi kedalam 2 satuan batuan 

tidak resmi yaitu satuan tufa dan satuan 

batugamping. Pembahasan dan uraian dari 

urutan satuan stratigrafi daerah penelitian 

dari satuan termuda ke satuan tertua. 

Satuan batugamping pada daerah penelitian 

memiliki luas sekitar 14,27 % dari luas 

keseluruhan daerah penelitian dengan pola 

sebaran reatif kearah Utara -  Timur  dengan 

kemiringan batuan N 135˚E/25. Kenampakan 

satuan batugamping memperlihatkan warna 

segar abu – abu , lapuk berwarna coklat 

kehitaman, tekstur klastik , ukuran butir pasir 

halus sampai pasir sedang, bentuk butir 

angular sampai sub angular, struktur berlapis. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Foto kenampakan Satuan Batugamping 

pada daerah penelitian,  (Herman, 

2008) 

 

Lingkungan pengendapan satuan batugamping 

pada daerah penelitian  yaitu Outer neritic 

dengan kedalaman (100-130) meter. Umur 

satuan batugamping adalah Oligosen Awal – 

Miosen atas yang disebandingan dengan 

Formasi Tonasa (Herman, 2008). 

Satuan tufa pada daerah penelitian memiliki 

luas sekitar 85,73% dari luas keseluruhan 

daerah penelitian dengan pola sebaran reatif 

kearah Timur - Baratdaya  dengan kemiringan 

batuan N 130˚E/32. Kenampakan satuan 

batugamping memperlihatkan warna segar 

abu – abu kecoklatan, lapuk coklat, tekstur 

piroklastik, ukuran butir pasir halus sampai 

pasir sedang.  
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Foto 2. Foto kenampakan satuan tufa pada 

daerah penelitian, (Herman, 2008) 

Lingkungan pengendapan satuan tufa pada 

daerah penelitian  yaitu Midle  neritic dengan 

kedalaman (30-100) meter. Umur satuan tufa 

adalah Miosen Tengah sampai Pliosen yang 

disebandingan dengan Formasi Camba 

(Sukamto dan Supriatna, 1982). 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Titik Duga GL-01 

Pelaksanaan pengukuran pada titik duga GL-

01 dilakukan pada daerah Dusun Bontosunggu 

Desa Pucak Kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Maros Provinsi Sulawesi Selatan, pada titik 

koordinat 05 º 08' 02.5" S dan 119 º 37' 41.1" E. 

Dengan pendugaan kedalaman sampai sekitar 

120 meter dengan rentang resistivitas  semu () 

antara 2,15 – 5500 Ohm. Hasil inversi 

pengukuran geolistrik pada lokasi ini 

menghasilkan lima perlapisan batuan yang 

diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Hasil inverse zona lapisan batuan 

pada titik duga GL-01 

Tabel 1.  Hasil Interpretasi perlapisan batuan 

terhadap hasil inverse pada titik duga 

geolistrik GL-01 

 

 

 

 

 

 

Titik Duga GL-02 

Pelaksanaan pengukuran pada titik duga GL-

02 dilakukan pada daerah Dusun Bontosunggu 

Desa Pucak Kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Maros Provinsi Sulawesi, pada titik koordinat 

05º 08' 04.5" S dan 119 º 37' 40.0" E. Dengan 

pendugaan kedalaman sampai sekitar 120 

meter dengan rentang resistivitas  semu () 

antara 2,08 – 5500 Ohm. Hasil inversi 

pengukuran geolistrik pada lokasi ini 

menghasilkan lima perlapisan batuan yang 

diuraikan sebagai berikut: 

 

 

  

  

 

 

 

Gambar  2. Hasil Inversi zona lapisan batuan 

pada titik duga GL-02 

Tabel 2  Hasil Interpretasi perlapisan batuan 

terhadap hasil inverse pada titik duga 

geolistrik GL-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titik Duga GL-03 

Pelaksanaan pengukuran pada titik duga GL-

03 dilakukan pada daerah Dusun Bontosunggu 

Desa Pucak Kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Maros Provinsi Sulawesi Selatan, pada titik 

koordinat 05º 08' 00.5" S dan 119 º 37' 43.8" E. 

Dengan pendugaan kedalaman sampai sekitar 

120 meter dengan rentang resistivitas  semu () 

antara 1,89 – 5500 Ohm. Hasil inversi 

pengukuran geolistrik pada lokasi ini 

menghasilkan lima perlapisan batuan yang 

diuraikan sebagai berikut 



GEOSAINS 

34  -  Vol. 11 No. 01  2015     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. Hasil inverse zona lapisan batuan 

pada titik duga GL-03 

Tabel  3.  Hasil Interpretasi perlapisan batuan 

terhadap hasil inverse pada titik 

duga geolistrik GL-03 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengolahan data pengukuran 

geolistrik menunjukan nilai resistivitas 

batuan bervariasi mulai dari 1.89 – 1634 

Ohm. 

2. Jenis akuifer yang terdapat pada daerah 

penelitian termasuk dalam jenis akuifer 

bebas, yaitu pada bentangan GL 01 akuifer 

bebas berada pada kedalaman 49,25 – 79,7 

meter dan ketebalan ± 30,45 meter dengan 

nilai resistivitas berkisar 36,9 –150,8 Ohm. 

Akuifer bebas pada GL 02 berada pada 

kedalaman 59,2 – 89,3 meter dan ketebalan 

± 30,1 meter dengan nilai resistivitas 

berkisar 53,2 – 95,3 Ohm, sedangkan pada 

GL 03 akuifer babas berada pada 

kedalaman 53,2 – 88,3 meter dan ketebalan 

± 35,1 meter dengan nilai resistifitas  

berkisar 31,4 – 135,3 Ohm. 

3. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

diperoleh ketebalan akuifer yang berbeda – 

beda, maka pemboran dapat dilakukan 

pada titik GL 03 yang memiliki ketebalan 

akuifer lebih besar dibandingkan dengan 

titik GL 01 dan GL 02. 
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Sari: Penelitian ini adalah studi struktur dan deformasi pada batuan metamorf yang berlokasi di 

daerah Poboya Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui struktur geologi yang 

mempengaruhi pembentukan batuan metamorf serta mengetahui hubungan perkembangan deformasi 

dengan struktur regional Sesar Palu Koro,  metode yang digunakan adalah pengamatan struktur 

makro (meso-scale) dan microstructure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua jenis arah sesar di 

wilayah ini yaitu sesar yang berarah Timurlaut-Baratadaya dan Baratlaut-Tenggara yang merupakan 

sesar geser. Hasil analisis stress baik dari data lipatan maupun dari data kekar menunjukkan arah 

stress utama berarah Timurlaut–Baratdaya yang mengontrol struktur diwilayah ini. Hasil identifikasi 

petrografi menunjukkan orientasi mineral dan porphyroblast yang mengindikasi tipe deformasi 

syntectonic. Baik dari data tekstur maupun dari stereografi data orientasi sumbu C mineral 

mengkonfirmasi jenis geser sesar Palu Koro adalah sinistral. Hal ini didukung pula pola stereogram 

umumnya beroperasi di bagian Z sebagai indikasi deformasi yang terjadi pada kondisi low green schist 
setelah proses metamorfisme, kemungkinan pada zona transisi brittle-ductile. Fasies metamorfik 

batuan di daerah ini adalah Amphiblolite-Greenschist terbentuk pada temperatur 700-300oC dan 

tekanan kurang dari 1 Gpa, mengindikasikan bahwa metamorfisme terbentuk lebih awal dan 

dilanjutkan dengan pembentukan deformasi yang mengontrol sesar regional Palu-Koro.  

Kata kunci: Poboya, Struktur Geologi, Deformasi 

Abstract: The study area is located in the area Poboya Eastern Palu District Central Sulawesi Province, 

The purpose of this study is to determine the deformation stage, relationship between the structure of 

the study area with the regional structures and type of structure in the study area. Methods used in 

this study consisted of field research, petrographic analysis, microstructure analysis, stereographic 

analysis and data processing. Based on lithostratigraphy, the study area consists of molasa sediment, 

gneiss, and biotite schist. Microstructure based on CPO (Crystal Preferred Orientation) indicates that 

quartz was formed or recrystallized at low to medium temperature (300-700oC) at sinistral shear of 

sense. Texture deformation based on the appearance of texture porphyroblast indicate the type of syn-

tectonic. Macrostructure research sites include minor folds open folds with fold or sub-horizontal and 

upright anticline and syncline manifold; hybrid joint type with a systematic arrangement and 

nonsistematic; there are two fault structures in the study area; Horizontal Fault of Poboya River and 

Horizontal Fault of Poboya, where Horizontal Fault of Poboya River is a fault first period or the first 

formed followed by Horizontal Fault of Poboya which is a second period fault. Both these faults were 

Post-Tertiary age based on lithology in its path. Relationship microstructure and deformed 

metamorphic rocks to the structure of the study area, showed Amphibolite-Greenschist facies which 

formed 700-300oC less than 1 Gpa, fault in the study is related to the Palu –Koro regional fault.  

Keywords: Poboya, Structural Geology, Deformation 

 

1. PENDAHULUAN 

Batuan metamorfik di Pulau Sulawesi 

mempunyai penyebaran yang cukup luas, 

tetapi tersingkap setempat-setempat 

menyebabkan sulitnya interpretasi dari segi 

fasies dan gechronology. Hal ini merupakan 

salah satu penyebab  struktur dan tektonik 
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Pulau Sulawesi menjadi kompleks. Lokasi 

penelitian terletak didaerah Poboya yang 

merupakan bagian dari batuan metamorfik dan 

Molasa Sulawesi disisi timur sesar regional 

Palu-Koro (Gambar 1), karena berdekatan 

dengan struktur regional tersebut 

menyebabkan daerah penelitian mempunyai 

struktur minor yang intensif.  

Penelitian tentang struktur geologi dan 

petrologi di daerah Poboya telah banyak 

dilakukan seperti Sukamto, 1973; Tjia, 1974; 

Bellier et al., 2001; van Leeuwen dan Muhardjo, 

2005; Watkinson, 2011. Namun penelitian 

tersebut masih terbatas pada studi struktur 

geologi regional, hal ini menjadi dasar penulis 

untuk melakukan penelitian struktur dan 

deformasi secara konprehensif pada area yang 

cukup representatif di wilayah Poboya dengan 

tujuan untuk mengetahui struktur geologi yang 

mempengaruhi pembentukan batuan metamorf 

baik dalam ukuran makro (meso-scale) maupun 

dalam ukuran mikro (microstructure) serta 

hubungan perkembangan deformasi dengan 

struktur regional Sesar Palu Koro.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Letak lokasi penelitian dalam 

tatanan litotektonik Sulawesi 

(modifikasi dari Watkinson, 2011) 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan perpaduan studi 

lapangan dan laboratorium. Penelitian 

lapangan ditekankan pada penelitian geologi 

struktur yang meliputi pengukuran, 

pengamatan singkapan dan koleksi sampel. 

Pengukuran meliputi pengukuran struktur-

struktur makro di lapangan (meso-scale) 

seperti bidang lapisan/foliasi, geometri lipatan, 

kekar dan orientasi bidang struktur sesar 

seperti orientasi breksiasi. 

Koleksi sampel dilakukan untuk mendukung 

data laboratorium dalam analisis 

microstructure, pengambilan sampel dilakukan 

berukuran setangan (hand specimens) dan 

pengambilan sampel blok dengan teknik 

orientasi sampel (sample oriented), sebanyak 

50 sampel telah diambil untuk pembuatan thin 
section petrografi. Thin section petrografi 

dilakukan untuk analisis tekstur batuan,  

identifikasi paragenesis mineral untuk analisis 

fasies metamorphisme serta tekstur deformasi 

batuan yang dilakukan dengan melakukan 

pengamatan petrografi menggunakan 

mikroskop polarisasi.  

Selanjutnya untuk analisis orientasi mineral 

kuarsa dilakukan melalui metode CPO 

(crystallographic proffered orientation) dengan 

mengukur orientasi sumbu C kristal mineral 

kuarsa (C-axis mineral) dengan menggunakan 

Universal Stage Microscope. Bidang XZ dan YZ 

pada bidang batuan sebagai objek pengamatan. 

Hasil yang diharapkan dalam metode ini 

adalah mendapatkan orientasi gerusan (shear 
sense) dan tingkat deformasi serta fasies 

metamorfisme batuan.  

3. GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

Lokasi penelitian terletak pada ketinggian 300-

500 dpl yang secara fisiografi merupakan leher 

Sulawesi atau ‘Neck of Sulawesi’ (van Leeuwen 

dan Muhardjo, 2005), secara morfologi 

termasuk dalam satuan perbukitan struktural 

dengan bentuk puncak tumpul dan bentuk 

lembah V. Sebaran dari satuan morfologi ini, 

memanjang dari Utara ke Selatan.   

Stratigrafi wilayah penelitian dapat dibagi 

menjadi tiga unit stratigrafi terdiri dari Satuan 

sedimen molasa, satuan gneiss dan satuan 

sekis biotite (Gambar 2). Satuan gneiss dan 

satuan sekis biotite termasuk kedalam 

kelompok batuan metamorf (Sukamto,1973) 

atau Palu metamorphic complex yang berumur 

Permo-Trias (van Leeuwen dan Muhardjo, 

2005; Watkinson, 2011). Satuan molasa terdiri 

atas fragmen batuan metamorf, batuan 

sedimen klastik dan karbonat dan batuan beku 

dalam berbagai ukuran dan terkonsolidasi baik 
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hingga kurang terkonsolidasi, satuan ini 

merupakan molasa Sulawesi yang berumur 

Miosen-Plistosen (Sarasin dan Sarasin, 1901 

dalam van Leeuwen dan Muhardjo, 2005). 

Struktur geologi akan dibahas secara detail 

pada bab pembahasan struktur geologi dan 

deformasi.  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Struktur Geologi 

Lipatan 

Arah umum foliasi di wilayah ini mengarah 

Baratdaya-Timurlaut, dominan arah 

14o/N236oE-39o/N72oE. Secara geometri 

lipatan-lipatan minor yang dijumpai di 

lapangan merupakan lipatan berukuran kecil 

(Gambar 3), kadang berbeda arah dengan arah 

umum foliasi, hal ini kemungkinan telah 

mengalami multiphase lipatan karena 

progressive deformation. Menurut sudut 

lipatan (120o-70o) termasuk jenis open fold 

(Lisle dan Leyson, 2004; Fossen 2010). 

sedangkan berdasarkan sudut plunge-nya 

termasuk sub horizontal untuk stasiun 9 dan 

26 (Lisle dan Leyson, 2004) upright untuk 

stasiun 32 (Gambar 3 dan 4). Jika dihubungkan 

dengan arah stress yang membentuk lipatan di 

daerah ini disimpulkan dipengaruhi oleh gaya 

berarah relatif Timurlaut–Baratdaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta geologi hasil pemetaan geologi 

yang dilakukan daerah Poboya 

 

Gambar 3. Kenampakan lipatan minor sinklin 

dengan jenis lipatan open fold pada 

litologi sekis biotite stasiun 32 difoto 

ke arah N178oE. 

Kekar 

Sebanyak 210 set data kekar telah 

dikumpulkan dari hasil pengukuran lapangan, 

pengukuran kekar dilakukan pada stasiun 27, 

32, 39 dan 43 (Gambar 6). Ditinjau dari segi 

ganesanya kekar pada daerah penelitian dapat 

digolongkan kedalam kekar hybrid (McClay, 

1987), yaitu gabungan dari kekar gerus dan 

kekar tarik (Gambar 5), sedangkan 

berdasarkan susunan bentuknya tergolong 

kekar sistematik dan kekar non sistematik 

(van der Pluijm dan Marshak, 2004).  

Pengukuran populasi kekar dimaksudkan 

untuk mendukung analisis struktur geologi 

yang telah terbentuk di wilayah ini. Kekar 

diolah dengan menggunakan software 

‘stereonet 9’ (Allmendinger, 2015). Hasil 

pengolahan data dapat diketahui bahwa stress 

utama relatif berarah Baratdaya - Timurlaut 

dan stress minimun berarah Tenggara-

Baratlaut. Berdasarkan batuan yang 

terkekarkan, maka umur struktur geologi di 

wilayah ini adalah Post-Tersier. 

 

 

 

Gambar 4. Plotting plunge dan axial line data 

lipatan dalam stereogram polar net
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Gambar 5. Kenampakan kekar pada litologi 

sekis biotite stasiun 32  daerah 

Poboya, difoto ke arahN204oE. 

 

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 6. Hasil pengolahan populasi data 

kekar pada empat titik lokasi di 

daerah Poboya. a) Bidang kekar, 

b). Pole dari bidang kekar, c). 

Kontur populasi data kekar d). 

Analisis principal stress. N adalah 

jumlah set data kekar. Proyeksi 

stereografi lower hemisphere. 

Sesar 

Analisis sesar didasarkan pada data primer 

seperti breksi sesar, arah geser (slip direction), 

bidang sesar (slickenside) yang disertai dengan 

striasi/gores garis (slickenline) serta dukungan 

data dari populasi data kekar.   Hasil analisis 

menunjukkan dua trend sesar yang mengarah 

Baratdaya-Timurlaut dan Baratlaut-Tenggara 

(Gambar 6). Data gores garis pada bisag sesar 

dan orientasi vein mengindikasi sifat gerusan 

geser sesar diwilayah ini adalah sinistral 

(Gambar 7). Arah sesar Baratlaut-Tenggara 

searah dengan sesar regional Palu Koro. Masih 

sulit mengkonfirmasi bahwa arah tersebut 

merupakan bagian dari Sesar Palu Koro. 

Namun karena lokasinya temasuk dalam 

kawasan sesar regional tersebut, maka besar 

kemungkinan sesar Baratlaut-Tenggara 

merupakan rangkaian Sesar Palu Koro. 

Kedua sesar tersebut memotong satuan batuan 

metamorf (gneiss dan sekis biotite). Sehingga 

umur sesar dapat ditentukan dari 

litologi/batuan yang dipotong oleh sesar 

tersebut yang berumur pra-Tersier sehingga 

umur sesar kemungkinan post-Tersier. Arah 

sesar Baratdaya-Timurlaut lebih tua karena 

terpotong oleh sesar yang berarah Baratlaut-

Tenggara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Cermin sesar atau slickenside pada 

litologi gneiss pada daerah Sungai 

Poboya. Arah pengambilan foto 

N353oE pada stasiun 39. Garis 

warna merah adalah striasi 

(slickenline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Segregasi dari vein kuarsa pada 

litologi sekis biotite yang menunjukkan 

pergerakan mengarah sinistral atau mengiri. 
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Hasil rekonstruksi populasi data kekar pada 

sterogram (Gambar 6) umumnya mendukung 

jenis sesar tersebut adalah sesar geser diamana 

σ2 umumnya beroperasi disekitar titik tengah 

stereogram, kecuali data pada stasiun 39 

cenderung menunjukkan sesar turun diamana 

σ1 (N360°E/80) beroperasi di tengah 

stereogram, hal ini mungkin merupakan 

periode sesar selanjutnya. 

4.2 DEFORMASI 

4.2.1 Tekstur Deformasi 

Identifikasi tekstur deformasi dalam 

pengamatan petrografi menunjukkan orientasi 

schistosity akhir (S1) paralel dengan foliasi 

batuan, orientasi tersebut ditunjukkan oleh 

orientasi mineral muscovite dan kuarsa, 

schistosity awal (S0) terlihat pada orietasi 

mineral kuarsa dalam porphyroblast mineral 

garnet (Gambar 9). ciri-ciri tekstur tersebut 

menunjukkan tipe deformasi syntectonic 

deformation (Passchier dan Trouw., 2005).  

 

Gambar 9. Sampel Biotite Schist ALF/53/SK, 

memperlihatkan mineral garnet 

sebagai porphyroblast (grt) dan 

mineral muscovit sebagai 

schistosity, orientasi porphyroblast 
mendidikasi sinistral sense, 

orintasi mineral dan tekstur 

mineral mengindikasikan 

deformasi syntectonic 

Indikasi rotasi mineral phorphyroblas 

menunjukan putaran kekiri atau sinistral 
sense of shear. Arah gerus tersebut dapat pula 

terkonfirmasi dengan data lapangan misalanya 

orientasi vein (Gambar 8) dan hasil populasi 

orientasi sumbu C mineral kursa dalam 

analisis preferred orientation pada data dan 

pembahasan selanjutnya (Gambar 10). 

Orintasi kristal kuarsa (Crystallogaphic 

Preferred Orientation) 

Identifikasi petrografi mineral kuarsa 

memperlihatkan kristal mineral telah 

berkembang menjadi sub-sub kristal (Gambar 

11). Pola subgrain dapat teridentifikasi dari 

sudut gelapan dan orientasi inklusi  yang 

memisahkan batas kristal, perkembangan 

subgrain merupakan indikasi rekristalisasi 

mineral dan progress deformasi (Blenkinsop, 

2002; Passchier dan Trouw., 2005).    

 

Gambar 11. Tipe kuarsa, indikasi rekristalisasi 

subgrain, illustrasi trend sumbu 

C kristal (garis merah), pada 

litologi gneiss sampel ALF/23/GN 

dan ALF/29/GN 

Telah dilakukan analisis orientasi sumbu C 

mineral kuarsa dengan menggunakan 

mikroskop U-Stage, sebanyak 13 sampel yang 

rata-rata 40-50 grain mineral kursa per sampel 

menjadi fokus pengamatan. Pola CPO 

(Crystallographic Preferred Orientation) 

menunjukkan type I crossed girdle (Passchier 

dan Trouw, 2005), sumbu C umumnya 

beroperasi di bagian Z dari stereogram yang 

menunjukkan tingkat temperatur rendah 

ketika terjadi deforamasi atau setara dengan 

kondisi low green schist (Passchier dan Trouw., 

2005; Abalos et al., 2011). 

Pola gerusan teridentifikasi untuk semua data 

cenderung sinistral, hal ini dapat 

mengkonfirmasi sifat geser sesar regional Palu 

Koro yang sifat gesernya adalah sinistral. 

grt 

ms 
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4.3 FASIES METAMORFISME  

Hubungan struktur mikro dan deformasi 

batuan metamorf terhadap kontrol struktur 

daerah penelitian menunjukkan fasies 

Amphiblolite-Greenschist pada temperatur 

700-300oC dan tekanan kurang dari 1 Gpa dan 

struktur sesar memiliki hubungan terhadap 

sesar regional Palu-Koro. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 12. Identifikasi fasies metamorf 

paragenetik mineral (Phillpots 

dan Ague, 2009); M 1 : 

Metamorfisme 1; M 2 : 

Metamorfisme 2 

5. KESIMPULAN 

Hasil penelitian struktur dan deformasi batuan 

metamorfik di daerah Poboya Provinsi 

Sulawesi Tengah menghasilkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat dua jenis arah sesar di 

wilayah penelitian yaitu sesar yang 

berarah Timurlaut-Baratadaya dan 

Baratlaut-Tenggara. Hasil analisis 

stress baik dari data lipatan maupun 

dari data kekar menunjukkan arah 

stress utama adalah Timurlaut–

Baratdaya yang mengontrol struktur 

diwilayah ini. Hasil kalkulasi populasi 

kekar dalam diagram stereografi 

mendukung jenis sesar tersebut 

sebagai sesar geser.  

2. Hasil identifikasi petrografi 

menunjukkan orientasi mineral dan 

porphyroblast yang mengindikasi tipe 

deformasi syntectonic. Baik dari data 

tekstur maupun dari stereografi data 

orientasi sumbu C mineral 

mengkonfirmasi jenis geser sesar Palu 

Koro adalah sinistral. Hal ini didukung 

pula pola stereogram umumnya 

beroperasi di bagian Z sebagai indikasi 

deformasi terjadi pada kondisi low 

green schist setelah proses 

metamorfisme, kemungkinan pada 

zona transisi brittle- ductile.  

3. Fasies metamorfik batuan di daerah ini 

adalah Amphiblolite-Greenschist pada 

temperatur 700-300oC dan tekanan 

kurang dari 1 Gpa, mengindikasikan 

bahwa metamorfisme terbentuk lebih 

awal dan dilanjutkan pembentukan 

deformasi yang mengontrol sesar 

regional Palu-Koro. 
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