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Sari : Secara administratif, daerah penelitian terletak di daerah Tompaso, Kecamatan Tompaso, 

Kabuapaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Secara astronomis terletak pada koordinat 1o 10‘ 

22.738‖ LS dan 124o 47‘ 42.037‖ BT. Penelitian dilakukan pada hasil satu sumur pemboran panas 

bumi untuk mengidentifikasi distribusi batuan bawah permukaan (subsurface), alterasi mineral, 

korelasi stratigrafi regional. Data parameter yang digunakan dalam pengolahan meliputi data ROP, 

WOB, RPM, SPP, Secondary Mineral Distribution, Alteration Intensity, Type Alteration, Mud 
Temperture In, Mud Temperature Out, dan pengamatan kemunculan gas H2O serta CO2. Analisis 

data dilakukan dengan memperhatikan setiap nilai yang dihasilkan dari data pemboran untuk 

penentuan jenis litologi batuan bawah permukaan. Data alterasi mineral untuk kemudian digunakan 

dalam penentuan zona permeabilitas dari sumur pemboran panasbumi berdasarkan mineral-mineral 

alterasi. Distribusi batuan bawah permukaaan sumur pemboran terdiri dari Breksi Andesit Terubah 

dan Andesit Basaltis Terubah, yang dapat disebandingkan pada stratigrafi regional kedalam satuan 

Pre-Tendano Andesit dengan umur absolut yaitu 2.19 + 0.03 juta tahun yang lalu atau pada umur 

relatif Pliosen Akhir, dengan suhu bertemperatur tinggi dan termasuk kedalam sistem panasbumi 

bertemperatur tinggi ( >220oC). 

Kata kunci : log, composite, alterasi, permeabilitas, kesebandingan 

 

Abstract : Administratively, the research area is located in an area of Tompaso, Tompaso district , 
Minahasa region, North Sulawesi Province. Astronomically, it is located at coordinates 1o 10‘ 22.738‖ 
BT and 124o 47‘ 42.037‖ LS. The research was conducted on one well logging of geothermal with 
identifies distribution subsurface of the rocks (lithology), alteration minerals, proportionality with 
stratigraphy regional used composite log data which includes drilling data, alteration mineral data, 
and mud temperature data. Data parameters which was used in process includes ROP, WOB, RPM, 
SPP, Secondary Mineral Distribution, Alteration Intensity, Type Alteration, Mud Temperture In, 
Mud Temperature Out, and monitoring emergence of gas H2O and CO2. Data Analysis was done by 
observing every output value from the data of logging used to determinate the lithology subsurface of 
rocks. Alteration minerals data used to determinate the permeabilty zone of well‘s drill geothermal by 
observing the minerals alteration. The distribution of rocks subsurface well drilling consist of Breksi 
Andesit Terubah and Andesit Basaltis Terubah that can be correlated in regional stratigraphy into 
Pre-Tendano Andesit unit by the absolute age of 2.19+0.03 million years age or into the late year of 
Pliocene with the high temperature which can be categorized into the system of geothermal with the 
high temperature ( >220o ).  
Keywords : log, composite, alteration, permeability, correlation 
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1. PENDAHULUAN 

Proses pembangunan di Indonesia semakin 

meningkat dengan pesat, salah satu akibat dari 

proses tersebut yaitu meningkatnya kebutuhan 

akan energi baik untuk industri maupun untuk 

keperluan lainnya. Dalam hal ini, Indonesia 

sangat mengandalkan kebutuhan energi seperti 

minyak bumi dan gas bumi yang semakin 

berkembang  dalam eksplorasi, ekploitasi dan 

cadangannya. 

Sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

merambah pada semua sendi kehidupan 

manusia, salah satunya adalah pada teknologi 

yang digunakan dalam pencarian dan 

pengolahan suatu sumber panas bumi, yang kini  

telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Berbagai metode telah dikembangkan disertai 

dengan  penggunaan alat – alat canggih sebagai 

alat bantu yang lebih efisien dan berdaya guna 

telah lama digunakan.  

Wilayah Indonesia yang dipengaruhi oleh 

lempeng – lempeng tektonik yang menyebabkan 

munculnya sumber – sumber panasbumi itu 

sendiri. Ada 3 lempeng yang bekerja di wilayah 

Indonesia yaitu lempeng Pasifik, lempeng India 

– Australia, dan lempeng Eurasia. Tumbukan 

antara lempeng India ‐ Australia di sebelah 

selatan dan lempeng Eurasia di sebelah utara 

mengasilkan zona penunjaman (subduksi) di 

kedalaman 160 ‐ 210 km di bawah Pulau Jawa ‐ 

Nusatenggara dan di kedalaman sekitar 100 km 

di bawah Pulau Sumatera (Rocks et. al, 1982 

dalam Sompotan 2012).  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis 

melaksanakan penelitian tugas akhir yang 

berjudul ― Distribusi Vertikal Batuan Subsurface 
Lapangan Geothermal X dengan Menggunakan 
Data Unit Sumur Y PT. Pertamina Upstream 
Technology Center―. 

1.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini 

yaitu : Untuk menginterpretasi distribusi 

vertikal batuan subsurface (bawah permukaan)  

pada suatu lapangan panas bumi (geothermal) 
berdasarkan data unit sumur yang ada di sebuah 

wilayah kerja dalam eksplorasi atau produksi 

panas bumi. Untuk menentukan zona 

permeabilitas pada sumur panas bumi 

berdasarkan hasil cutting dari sumur pemboran. 

Untuk mengkorelasikan atau dengan 

kesebandingan sumur panas bumi daerah 

penelitian berdasarkan distribusi batuan 

subsurface dengan stratigrafi regional daerah 

penelitian. 

1.2 Batasan Masalah 

Pembahasan penelitian ini dengan membahas 

pengolahan data well log dari sumur panas bumi 

Y dari lapangan geothermal X , dan interpretasi 

distribusi batuan, penentuan zona permeabilitas 

dan korelasi batuan subsurface pada sumur 

panas bumi. Dari data tersebut kemudian 

dilaksanakan perhitungan dan interpretasi data 

sumur seperti Rate of Penetration/ROP 

(kecepatan pemboran ), Weight On Bit (WOB), 
Rotation Per Minutes (RPM), Stand Pipe 
Pressure (SPP), Secondary Mineral Distribution, 
Alteration Type, Alteration Intensity, Mud 
Temperature In and Out (MTI dan MTO), 

Mendeteksi gas CO2 dan H2S, dan data 

tambahan. 

1.3 Letak Daerah Penelitian 

Letak daerah penelitian secara regional terletak 

di Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, 

Provinsi Sulawesi Utara. Secara astronomis 

terletak pada koordinat 1o 10‘ 22.738‖ LS dan 

124o 47‘ 42.037‖BT. Proses pengolahan data di 

laksanakan di Pertamina Upstream Technology 
Center  divisi New Energy and Green 
Technology. Waktu penelitian selama kurang 

lebih 6 bulan, pada bulan Oktober 2014 – April 

2015. 

2. GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

Menurut Suparno (2009), Sulawesi terletak di 

bagian tengah wilayah kepulauan Indonesia 

dengan luas wilayah 174.600 km². Bentuknya 

yang unik menyerupai huruf K dengan empat 

semenanjung, yang mengarah ke timur, timur 

laut, tenggara dan selatan. Sulawesi berbatasan 

dengan Kalimantan di sebelah barat, Filipina di 

sebelah utara, Flores di sebelah selatan, Timor di 

sebelah tenggara dan Maluku di sebelah timur. 

Sulawesi dan sekitarnya merupakan daerah 

yang kompleks karena merupakan tempat 

pertemuan tiga lempeng besar yaitu : lempeng 

Indo – Australia yang bergerak ke arah utara, 

lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat 

dan lempeng Eurasia yang bergerak ke arah 

selatan – tenggara serta lempeng yang lebih 

kecil yaitu lempeng Filipina. 

Proses tumbukan keempat lempeng tersebut 

menyebabkan Pulau Sulawesi memiliki empat 

buah lengan dengan proses tektonik yang 
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berbeda – beda membentuk satu kesatuan 

mosaik geologi. Pulau ini seakan dirobek oleh 

berbagai sesar seperti; sesar Palu – Koro, sesar 

Poso, sesar Matano, sesar Lawanopo, sesar 

Walanae, sesar Gorontalo, sesar Batui, sesar 

Tolo, sesar Makassar dan lain – lain, dimana 

berbagai jenis batuan bercampur sehingga posisi 

stratigrafinya menjadi sangat rumit.  

Pada bagian utara Pulau Sulawesi terdapat 

palung Sulawesi utara yang terbentuk oleh 

subduksi kerak samudera dari laut Sulawesi. 

Geologi daerah Sulawesi Utara didominasi oleh 

batugamping sebagai satuan pembentuk 

cekungan sedimen Ratatotok. Satuan batuan 

lainnya adalah kelompok breksi dan batupasir, 

terdiri dari breksi – konglomerat kasar, 

berselingan dengan batupasir halus – kasar, 

batu lanau dan batu lempung yang didapatkan 

di daerah Ratatotok – Basaan, serta breksi 

andesit piroksen.  

Geologi daerah penelitian termasuk ke dalam 

Satuan Lava Andesit Basaltik dan Breksi 

Piroklastik gunung api Lengkoan. Produk 

gunung api lengkoan meliputi bagian barat daya 

area penelitian dan berbatasan langsung dengan 

produk gunungapi Pangolombian dan gunungapi 

Linau di sebelah utara . Litologi penyusun 

satuan ini adalah breksi piroklastik yang 

bearada di atas lava basal dengan kontak 

diperkirakan.  

Breksi piroklastik gunungapi lengkoan tersusun 

oleh fragmen berupa lava andesit basaltik, 

obsidian, dan urat mineral hidrotermal, 

sedangkan matriksnya berupa campuran tuff, 

dengan sedikit mineral felsik dan fragmen 

batuan. Singkapan batuan ini telah mengalami 

pelapukan sedang.   

2.1 Stratigrafi Daerah Penelitian 

Pengamatan megaskopik dan petrografi inti bor 

pada satuan ini oleh Utami (2011) menunjukkan 

bahwa diorit memiliki struktur masif dan 

dibeberapa tempat terpotong oleh urat – urat 

vertikal. Pengamatan petrografi menunjukkan 

tekstur intersertal, dengan kristal berukuran 

kasar, mineral primer berupa plagioklas 

(dominasi jenis andesin) dan piroksin. 

Secara ringkas, satuan tertua di daerah 

penelitian adalah Satuan andesit pra – Tondano 

yang tersusun oleh lava andesit basaltik dan 

piroklastik dengan perselingan minor lanau, tuff, 

dan batulanau tufaan. Ketebalan satuan ini ~ 

1000 m. Andesit ini ditutup oleh Satuan riolit 

Tondano  (Pleistosen Awal) yang tersusun oleh 

tuf riolitik yang sebagian terelaskan, secara 

setempat berseling dengan lava andesit dan lava 

riolitik. Ketebalan satuan ini berkisar antara 

400 hingga 600 m.  

Satuan termuda adalah Satuan Andesit pasca – 

Tondano (Pleistosen Tengah) yang tersusun oleh 

lava basaltik andesit dan piroklastik dengan 

ketebalan bervariasi dari 50 hingga 400 m. 

Satuan Andesit pra – Tondano dan Satuan Riolit 

Tondano dipotong oleh dyke Diorit dengan umur  

absolut yang belum diketahui. Stratigrafi 

sintetik dari batuan bawah permukaan di daerah 

penelitian yang dibuat oleh Utami (2011). 

2.2 Panasbumi (Geothermal) 

Energi panas bumi (geothermal energy) dapat 

ditemui di banyak tempat di muka bumi ini. 

Namun daerah panas bumi yang memiliki 

temperatur tinggi sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk pembangkit listrik tidak tersedia 

dibanyak tempat. Untuk mengetahui lebih jauh 

tentang daerah – daerah panas bumi yang 

memiliki temperatur tinggi, kita akan mengacu 

pada teori tektonik lempeng. Teori ini 

menjelaskan tentang pergerakan lempeng bumi 

(crust). 

Energi panas bumi adalah energi panas alami 

dari dalam bumi yang  ditransfer ke permukaan 

bumi secara konduksi dan konveksi (Suparno, 

2009). Energi panas bumi merupakan energi 

panas yang keluar dari dalam bumi yang 

terkandung pada batuan dan fluida yang 

mengisi rekahan dan pori batuan pada kerak 

bumi. 

Sumber energi panas bumi berasal dari magma 

yang berada di dalam bumi. Magma tersebut 

berperan dalam menghantarkan panas secara 

konduktif pada batuan disekitarnya. Panas 

tersebut juga mengakibatkan aliran konveksi 

fluida  hydrothermal di dalam pori – pori batuan. 

Kemudian fluida hydrothermal ini akan 

bergerak ke atas namun tidak sampai ke 

permukaan karena tertahan oleh lapisan  batuan 

yang bersifat impermeabel. Lokasi tempat 

terakumulasinya fluida  hidrothermal disebut 

reservoir, atau lebih tepatnya reservoir panas 

bumi. Dengan  adanya lapisan impermeabel 

tersebut, maka hidrothermal yang terdapat pada  

reservoir panas bumi terpisah dengan ground 
water yang berada lebih dangkal. Berdasarkan  

hal tersebut maka secara umum sistem panas 

bumi terdiri atas tiga  elemen : batuan reservoir, 

fluida reservoir, yang berperan menghantarkan  

panas ke permukaan tanah, batuan panas (heat 
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rock) atau magma sebagai  sumber panas (Goff 

and Cathy, 2000 dalam Suparno, 2009). 

Berdasarkan pada besarnya temperatur, 

Hochstein, dkk (2008) membedakan sistem 

panas bumi menjadi tiga, yaitu: 

1. Sistem panas bumi bertemperatur rendah, 

yaitu suatu sistem yang reservoirnya 

mengandung fluida dengan temperatur 

lebih kecil dari 125 0C. 

2. Sistem/reservoir bertemperatur sedang, 

yaitu suatu sistem yang reservoirnya 

mengandung fluida bertemperatur antara 

125 0C dan 225 0C. 

3. Sistem/reservoir bertemperatur tinggi, yaitu 

suatu sistem yang reservoirnya 

mengandung fluida bertemperatur diatas 

225 0C. 

2.3 Alterasi Hidrotermal 

Dalam lingkungan panas bumi, mineral – 

mineral primer pada umumnya cenderung 

terubah (alter) menjadi mineral – mineral 

sekunder (alterasi hidrotermal) dimana salah 

satunya stabil atau sedikit stabil di lingkungan 

panas bumi tersebut. Pembentukan dari mineral 

– mineral alterasi hidrotermal pada umumnya 

tergantung pada temperatur, permeabilitas, 

tekanan, komposisi fluida, komposisi batuan 

awal, dan lamanya aktivitas hidrotermal. Faktor 

– faktor tersebut sebagian besar berdiri sendiri, 

tetapi pengaruh dari satu atau lebih dari faktor 

– faktor tersebut dapat memberikan pengaruh 

yang besar di dalam lokasi dan luas dari alterasi 

hidrotermal. 

Batuan yang teralterasi secara sederhana 

disebut perubahan mineralogy dari batuan 

tersebut. Mineral – mineral primer digantikan 

oleh mineral – mineral sekunder karena terjadi 

perubahan mineral primer di dalam kondisi 

subjektif batuan yang cukup besar. Faktor yang 

dapat merubahnya diantaranya temperatur, 

tekanan, atau kondisi kimia atau kombinasi dari 

beberapa faktor tersebut. Alterasi hidrotermal 

merubah komposisi mineral dari hasil interaksi 

antara batuan dan fluida air panas, yang biasa 

disebut sebagai fluida hidrotermal. Fluida 

tersebut membawa logam – logam di dalam 

larutan, salah satunya berasal dari area yang 

dekat dengan sumber batuan beku, atau berasal 

hasil pencucian (leaching) dari beberapa batuan 

yang berada di daerah sekitarnya. 

Fluida hidrotermal menyebabkan alterasi 

hidrotermal dari batuan dengan cara fluida air 

panas melewati batuan secara terus menerus 

dan mengubah komposisinya dengan 

penambahan atau pengurangan atau 

pendistribusian komponen – komponen. 

Temperatur dapat meningkatkan suhu dari 

temperature yang rendah ke titik didih. 

Komposisi fluida sangat berubah – ubah. 

Kandugan dari fluida hidrotermal terdiri dari 

beberapa macam tipe diantaranya gas, garam 

(fluida air asin), air, dan logam – logam. Logam – 

logam tersebut membawa kompleks yang 

berbeda, yang pada umumnya didahului oleh 

sulfur dan klorin. 

2.4 Sumur Pemboran Panas bumi 

Dalam pengumpulan data selama operasi 

ditangani oleh data unit (mud logging unit) 
bekerjasama dengan seorang geologist. Selama 

proses pemboran sumur panas bumi 

dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan 

menganalisa data dari operasi pemboran, baik 

data geologi, gas, lumpur dan data pemboran 

untuk membantu optimasi pemboran. Data 

geologi termasuk didalamnya adalah 

pengambilan, penanganan dan diskripsi serbuk 

bor, teras inti, teras samping dan 

kandungannya, melalui pemeriksaan mikroskop 

binokuler, reaksi kimia dan lain – lain. 

Adapun pencatatan data pada sebuah pemboran 

sumur panas bumi meliputi: 

 Rate of Penetration/ROP (kecepatan 

pemboran) 

Untuk mengetahui kemajuan atau laju 

pemboran yang dideteksi dengan sensor 

jenis output pulsa (on/off), dimonitor di 

dalam kabin melalui monitor, recorder dan 

depth counter. Data ini dapat digunakan 

untuk mendeteksi adanya drilling break 

(formasi permeabel, atau adanya zona 

transisi tekanan abnormal), dapat 

digunakan untuk data perhitungan 

perkiraan tekanan formasi (dengan d – 

exponent). Kecepatan pemboran 

dipengaruhi oleh tingkat kekerasan batuan 

yang dilewati mata bor, sehingga dapat 

diketahui bahwa batuan yang memiliki 

tingkat kekerasan yang tinggi akan 

membutuhkan waktu yang relatif lama 

dalam proses pemboran, sedangkan batuan 

yang memiliki tingkat kekerasan relatif 

rendah akan membutuhkan waktu yang 

lebih cepat dalam proses pemboran.  

 Weight On Bit (WOB) 
Untuk mengetahui besarnya beban 

rangkaian pipa bor yang ditahan oleh hook, 



GEOSAINS 
 

46  - Vol. 11 No. 02  2015 

 

dan beban yang diberikan pada mata bor 

selama pemboran berlangsung. Semakin 

tinggi beban yang diberikan pada mata bor 

maka dapat diinterpretasi bahwa kekerasan 

batuan pun semakin tinggi, begitupun 

sebaliknya semakin rendah beban yang 

diberikan pada mata bor maka dapat 

diinterpretasi bahwa kekerasan batuan 

semakin rendah. 

 
 Rotation Per Minutes (RPM) 

Untuk mengetahui jumlah putaran per 

menit dari rotary table (pipa bor) yang 

dideteksi dengan sensor jenis output pulsa 

(on/off proximity), dimonitor dari dalam 

kabin melalui monitor, recorder dan DPM.  

 Stand Pipe Pressure (SPP) 
Untuk mengetahui tekanan pompa yang 

dideteksi dengan sensor Tranducer jenis 

output 4 – 20 mA, dimonitor di dalam kabin 

melalui monitor, recorder dan DPM, juga 

dilengkapi dengan alarm dengan batas 

bawah/atas yang diset. Data ini digunakan 

untuk optimasi hidrolika, mendeteksi 

adanya gejala pipa bor terjepit, effisiensi 

pompa, mendeteksi kebocoran dalam sistem 

sirkulasi dan data untuk kill well (bila 

terjadi gas kick maupun blow out). 

 Depth  
Kedalaman lubang bor yang dapat dilihat 

pada monitor dalam satuan meter. 

 Litologi 

Litologi batuan bawah permukaan 

(subsurface) dapat ditentukan setelah hasil 

cutting telah ada di permukaan dan telah 

dilaksanakan pengamatan sehingga dapat 

dideterminasi jenis litologinya. 

 

 Secondary Mineral Distribution 
Pengamatan yang dilaksanakan berupa 

penentuan tipe mineral sekundernya (yang 

teralter) dan jumlahnya dalam satuan 

persen. 

 

 Alteration Type 
Dari hasil penetuan jenis mineral yang 

teralterasi atau mineral sekunder maka tipe 

alterasi mineralnya dapat ditentukan. 

 

 Alteration Intensity 
Penentuan tinggi rendahnya mineral 

tersebut telah teralterasi setelah data SMD 

(secondary mineral distribution) dan 

alteration type telah diketahui. 

 Mud Temperature In and Out (MTI dan 

MTO) 
Untuk mengetahui temperatur lumpur yang 

masuk dan keluar dari lubang bor, diukur 

dengan temperature transmitter sensor dan 

dimonitor di dalam kabin mud Logging Unit 
melalui monitor, recorder dan DPM (Display 
Panel Meter). Data temperature ini bisa 

digunakan untuk mendeteksi adanya zona 

transisi tekanan yang abnormal. 

 Mendeteksi gas CO2 dan H2S 

Analisa data nilai gas ini digunakan untuk 

pencegahan adanya kecelakaan terhadap 

mahluk hidup. 

 

 Data Tambahan 

Meliputi deskripsi litologi, mud report, dan 

data lainnya yang dibutuhkan pada saat 

proses pemboran sedang berjalan. 

 

3. METODELOGI PENELITIAN 

Metode penelitian terdiri atas pengumpulan, 

pengolahan dan analisis data hasil pengolahan 

dengan menggunkan data sekunder. Data yang 

digunakan adalah data sekunder dalam format 

data Composite Log berupa data well log hasil 

pemboran pada salah satu sumur panas bumi ‗Y‘ 

di daerah ‗ X‘. Penelitian ini dilakukan dengan 

software pendukung  yaitu microsoft excel. 

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh 

dari beberapa sumber yaitu, menggunakan data 

yang diperoleh dari lapangan panas bumi daerah 

penelitian pemboran sumur ―Y‖ oleh PT. 

Pertamina PGE. Kemudian pengumpulan data 

dengan studi literatur oleh peneliti – peneliti 

terdahulu yang meneliti di daerah penelitian 

mengenai panas bumi serta data laboratorium 

berupa hasil cutting sumur pemboran daerah 

penelitian. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Distribusi Batuan Sumur Pemboran 

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk well 
(sumur) panas bumi daerah penelitian dengan 

menggunakan data composite log yang terbagi ke 

dalam tiga data utama yaitu data pemboran, 

data alterasi mineral, dan data mud temperature 

maka dapat ditentukan jenis litologi sebagai 

distribusi batuan subsurface sumur panas bumi, 

penentuan zona permeabilitas, dan korelasi 

dengan stratigrafi regional daerah penelitian. 

Penentuan jenis litologi batuan dengan 

menggabungkan data pemboran dan hasil 
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cutting dapat diketahui bahwa sumur panas 

bumi daerah penelitian terdiri dari tiga  jenis 

batuan yaitu Tufa Terubah, Breksi Andesit 

Terubah dan Andesit (Basaltis) Terubah. 

Distribusi ketiga jenis litologi batuan tersebut 

secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tufa Terubah 

Litologi Tufa Terubah pada data pemboran 

untuk nilai ROP (kecepatan pemboran) dengan 

satuan min/meter dideterminasi dengan 

penunjukan nilai yang relatif rendah dengan 

range nilai 1 – 5 (min/meter). Adapun mineral 

sekunder yang dijumpai pada litologi ini adalah 

klorit (Ch), kalsit (C), Pirit (Py), oksida besi (Io), 

kuarsa sekunder (SQ), epidot (E), dan clay (Cl). 

Dari pembahasan keseluruhan nilai pemboran 

dan cutting meliputi  nilai ROP, WOB, RPM, dan 

SPP maka distribusi Tufa Terubah ini dijumpai 

pada kedalaman 990-1002 (mKu), 1023 – 1101 

(mKu), 1107 – 1113 (mKu), 1122 (mKu), 1128-

1137 (mKu), 1143 – 1194 (mKu), 1206 – 1221 

(mKu), 1227 – 1248 (mKu), 1257 (mKu), 1275 – 

1278 (mKu), 1284 (mKu), 1290 – 1299 (mKu), 

1314 – 1320 (mKu), 1332 – 1338 (mKu), 1347 – 

1350 (mKu), 1389 – 1392 (mKu) 1659 – 1917 

(mKu), 1935 – 1980 (mKu) dan 1998 – 2004 

(mKu). 

Breksi Andesit Terubah                          

Breksi Andesit Terubah pada data pemboran 

untuk nilai ROP (kecepatan pemboran) dengan 

satuan min/meter dideterminasi dengan 

penunjukan nilai yang relatif sedang dengan 

range nilai 6 – 20 (min/meter). Adapun mineral 

sekunder yang dijumpai pada litologi ini adalah 

klorit (Ch), kalsit (C), Pirit (Py), oksida besi (Io), 

kuarsa sekunder (SQ), epidot (E), dan clay (Cl). 

Dari pembahasan keseluruhan nilai pemboran 

dan cutting meliputi  nilai ROP, WOB, RPM, dan 

SPP maka distribusi Breski Andesit Terubah ini 

dijumpai pada kedalaman 969 – 987 (mKu), 1005 

– 1020 (mKu), 1104 (mKu), 1116 – 1119 (mKu), 

1125 (mKu), 1140 (mKu), 1197 – 1203 (mKu), 

1224 (mKu), 1251 – 1254 (mKu), 1260 – 1272 

(mKu), 1281 (mKu), 1287 (mKu), 1302 – 1311 

(mKu), 1323 – 1329 (mKu), 1341 – 1344 (mKu), 

1353 – 1365 (mKu), 1395 – 1398 (mKu), 1425 – 

1461 (mKu), 1602 – 1656 (mKu), 1920 – 1932 

(mKu), dan 1983 – 1995 (mKu). 

Andesit (Basaltis) Terubah 

Andesit (Basaltis) Terubah pada data pemboran 

untuk nilai ROP (kecepatan pemboran) dengan 

satuan min/meter dideterminasi dengan 

penunjukan nilai yang relatif tinggi dengan 

range nilai 22 – 41 (min/meter). Adapun mineral 

sekunder yang dijumpai pada litologi ini adalah 

klorit (Ch), Pirit (Py), kuarsa sekunder (SQ), dan 

epidot (E). Dari pembahasan keseluruhan nilai 

pemboran dan cutting meliputi  nilai ROP, WOB, 
RPM, dan SPP maka distribusi Breski Andesit 

Terubah ini dijumpai pada kedalaman 1368 – 

1386 (mKu), 1401 – 1422 (mKu), dan 1464 – 1599 

(mKu). 

 

4.2 Zona Permeabilitas 

Dalam penentuan zona permeabilitas sumur 

panas bumi dengan menggunakan data alterasi 

mineral dan mud temperature. Hasil cutting dari 

sumur pemboran panasbumi daerah penelitian 

tersebut kemudian dilaksanakan pengamatan 

megaskopis dan mikroskopis. Data cutting yang 

diamati, dimulai pada kedalaman 969 hingga 

1467 (mKu) yang kemudian diinterpretasi dalam 

penentuan zona permeabilitas. Dengan 

menggunakan data secondary mineral 
distribution, alteration intensity, dan temperatur 

mud dalam penentuan tipe alterasi dan suhu 

dari mineral – mineral alterasi. 

Pada sub bab hasil telah dijelaskan mineral – 

mineral alterasi yang terdapat pada sumur 

pemboran serta keterdapatannya di kedalaman 

tertentu. Mineral yang paling dominan pada 

sumur pemboran ini ialah klorit (Ch), pirit (Py), 

kuarsa sekunder (SQ), dan epidot (E) yang 

dijumpai disetiap kedalaman yang diamati. 

Mineral alterasi yang tidak dijumpai disemua 

kedalaman ukur ialah mineral kalsit (C), oksida 

besi (Io), dan clay (Cl). Kemunculan mineral clay 

yang tidak dijumpai pada setiap kedalaman ukur 

merupakan mineral indikator bahwa pada 

kedalaman 1272 – 1371 (mKu) merupakan 

claycap dari sumur pemboran ini yang 

mengindikasikan zona reservoir berada setelah 

claycap tersebut. Sehingga dapat diketahui 

bahwa reservoir dari sumur pemboran panas 

bumi ini ialah dimulai pada kedalaman 1602 

(mKu) hingga 2004 (mKu). 

4.3 Korelasi Sumur Panas bumi Penelitian 

Distibusi batuan subsurface pada sumur 

pengamatan panas bumi ini kemudian 

dilaksanakan korelasi (kesebandingan) dengan 

stratigrafi regional daerah penelitian. Hal ini 

untuk memperkuat interpretasi distribusi 

litologi batuan bawah permukaan daerah 

penelitian. Kesebandingan dilakukan dengan 

menyamakan litologi batuan yang dihasilkan 

pada unit tertentu (pembagian oleh peneliti 

terdahulu) oleh Utami (2011), maka sumur 
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pengamatan berdasarkan distribusi batuannya 

termasuk ke dalam unit Pre – Tendano Andesit 

dengan umur absolut yaitu 2.19 + 0.03 juta 

tahun yang lalu atau umur relatif Pliosen Akhir. 

Hubungan antara sumur pemboran dengan 

geologi regional oleh peneliti terdahulu. 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data 

dari sumur pemboran dengan menggunakan 

data composite log maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

 Distribusi vertikal batuan subsurface 

(bawah permukaan) sumur panas bumi 

daerah penelitian dengan kedalaman 

pengamatan dari 960 hingga 2004 (mKu) 

terdiri dari tiga litologi batuan yaitu Tufa, 

Breksi Andesit Terubah dan Andesit 

(Basaltis) terubah  

 

 Zona permeablitas sumur pemboran panas 

bumi daerah penelitian dimulai pada 

kedalaman 969 mKu hingga 1369 mKu dan 

1602 mKu hingga 2004 mKu, berdasarkan 

pengamatan mineral – mineral alterasi yang 

dijumpai yaitu klorit, pirit, kuarsa 

sekunder, dan epidot dari data cutting dapat 

diketahui bahwa temperatur dari reservoir 

sumur pemboran ini berkisar antara 220 – 

330 oC (bertemperatur tinggi). 

 

 Korelasi dilakukan dengan melihat 

kesamaan litologi batuan yang dihasilkan 

pada unit tertentu (pembagian oleh peneliti 

terdahulu) oleh Utami (2011), maka sumur 

pengamatan berdasarkan distribusi 

batuannya termasuk ke dalam unit Pr – 

Tendano Andesit dengan umur absolut yaitu 

2.19 + 0.03 juta tahun yang lalu atau umur 

relatif Pliosen Akhir. 
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Kesebandingan Sumur 

Pemboran Daerah Penelitian 

Dengan Stratigrafi Regional 
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POLA SEBARAN BATUBARA BERDASARKAN KORELASI STRATIGRAFI DENGAN METODE 

WIRELINE LOGGING BLOK SEPINTUN, SAROLANGUN, PROPINSI JAMBI 

 

Pagindhu Yudha Ginting, Jamal Rauf Husain, Asri Jaya HS* 

*)Departemen Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

Sari : Secara administratif daerah penelitian termasuk pada wilayah Kabupaten Sarolangun Provinsi 

Jambi, berada pada daerah operasional Blok Sepintun  PT. Inti Tirta Primasakti. Adapun tujuan dari 

penelitan ini adalah membuat korelasi batubara pada formasi batuan di daerah penelitian serta 

menentukan pola sebaran dan gambaran potensi keterdapatan batubara di daerah penelitian. 

Penelitian ini mencakup suatu Batubara pada daerah penelitian yang termasuk pada Formasi Muara 

Enim dan Formasi Air Benakat. Sebaran batubara di daerah penelitian tersusun atas 11 seam pada 

Line 6 dan  7 seam pada Line 7. Hasil analisa korelasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebaran 

batubara di daerah penelitian menebal relatif ke arah baratdaya dengan kemiringan perlapisan 

antara 4,3o – 28o. Adapun gambaran potensi keterdapatan batubara pada daerah penelitian yaitu 

dengan ketebalan bervariasi pada beberapa seam batubara, yaitu antara 1 – 23.4 m.  

Kata kunci: Korelasi, Batubara, Formasi Batuan, Seam.  
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai salah satu sumber daya energi, 

diperlukan pemahaman mengenai proses 

keterdapatan batubara di suatu daerah. Hal 

ini menjadi dasar dalam kegiatan pencarian 

sumber batubara. Salah satu teori 

pembentukan batubara yaitu teori insitu. 

Pada teori ini, batubara terbentuk dari 

tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan 

dimana batubara tersebut terbentuk. 

Batubara yang terbentuk sesuai dengan teori 

insitu biasanya terjadi di hutan basah dan 

berawa, sehingga pohon – pohon di hutan 

tersebut pada saat mati dan roboh, langsung 

tenggelam ke dalam rawa tersebut, dan sisa 

tumbuhan tersebut tidak mengalami 

pembusukan secara sempurna, dan akhirnya 

menjadi fosil tumbuhan yang membentuk 

sedimen organik (Krevelen, 1993). Batubara 

yang dihasilkan dari proses ini memiliki 

kualitas yang baik. Penyebaran batubara jenis 

ini sifatnya merata dan luas, dan dapat 

dijumpai salah satunya di wilayah Sumatera 

Selatan dan Jambi. Pada perkembangannya, 

usaha penambangan batubara di Jambi telah 

dilakukan guna memenuhi kebutuhan sumber 

daya energy dan peningkatan ekonomi. 

Potensi batubara tersebar di beberapa 

Kabupaten di Propinsi Jambi yaitu Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Batanghari, 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro 

Jambi, dan Kabupaten Merangin. Adapun 

kegiatan ekspor batubara dimulai dengan 

tujuan ekspor Negara Korea, China, 

Singapura, India dan Bangladesh. Produksi 

Batubara yang dihasilkan lebih kurang 5 

ton/tahun. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain 

untuk mengetahui sebaran litologi pada 

daerah penelitian dan korelasi batubara pada 

formasi batuan di daerah penelitian. Serta 

mengetahui pola sebaran batubara pada 

daerah penelitian dan gambaran keterdapatan 

batubara pada daerah penelitian. 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan membatasi 

masalah pada analisa data well log dalam 

penentuan litologi,  korelasi, serta penentuan 

pola sebaran batubara di daerah penelitian. 

 

1.4 Metode dan Tahapan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan dalam 

beberapa langkah sebagai proses yang 

sistematis dalam merumuskan sebuah hasil 

penelitian yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Adapun langkah yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan 

studi pustaka sebagai bagian dari persiapan 

penelitian. Selanjutnya dilakukan perolehan 

data berupa log gamma ray dan density 

sebagai data primer dalam penelitian dan  

deskripsi sumur  bor sebagai penunjang data 

primer yang diperoleh. Berdasarkan analisis 

dan interpretasi dari data log dan deskripsi 

sumur bor, dilakukan korelasi sebagai metode 

dalam menganalisa kemenerusan lapisan 

batubara pada daerah penelitian.  

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

2.1. Litologi Daerah Penelitian 

Penentuan litologi pada tiap sumur 

didasarkan pada analisis terhadap nilai well 

log gamma ray dan density yang disesuaikan 

dengan kenampakan batuan hasil deskripsi 

pengeboran.  
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2.2. Korelasi dan Pola Sebaran Batubara 

Berdasarkan analisa dalam penentuan jenis 

litologi pada tiap sumur, dilakukan korelasi 

antara lapisan batubara di daerah penelitian. 

Korelasi yang dilakukan, memberikan 

gambaran batubara dengan variasi 

kemiringan pada tiap sumur penelitian. 

 

 

Gambar 1. Korelasi stratigrafi pada data 

sumur Line 6 
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Gambar 2.  Korelasi stratigrafi pada data 

sumur Line 7 

Berdasarkan korelasi stratigrafi daerah 

penelitian, dapat ditentukan pola sebaran 

batubara di daerah penelitian. Sebaran 

batubara di daerah penelitian tersusun atas 

11 seam pada Line 6 dan  7 seam pada Line 7. 

Terdapat variasi ketebalan pada beberapa 

seam batubara, yaitu antara 1 – 2.34 m.  

Tabel 1. Kemenerusan perlapisan batubara 

pada daerah penelitian  

(a) untuk Line 6, dan (b) untuk Line 7 

 

Hasil analisa korelasi yang dilakukan, 

menunjukkan bahwa sebaran batubara di 

daerah penelitian menebal relative kearah 

baratdaya dengan kemiringan perlapisan 

antara 4,3o – 28o. 

2.3. Geometri Pengendapan Batubara 

Berdasarkan kemenerusan dari hasil korelasi 

batubara yang dilakukan, dapat diinterpretasi 

beberapa geometri pengendapan batubara 

pada tiap lintasan antara lain : 

 Line 6 

Wash out dijumpai pada sumur L6 01, L6 06, 

L6 07, dan L6 08. Seam batubara tidak 

menerus secara lateral kearah sumur 

berikutnya. Kondisi ini diakibatkan oleh 

adanya pengendapan material sedimen berupa 

material berukuran lempung dan lanau 

setelah proses erosi terhadap seam batubara 

dilokasi penelitian dari Line 6. 

Split dijumpai pada sumur L6 02 dan L6 03. 

Dicirikan oleh adanya lapisan batulempung 

yang membelah seam batubara menjadi dua 

lapisan.   

 

Gambar  3. Interpretasi geometri 

kemenerusan batubara berupa wash out pada 

Line 6. 

 

Gambar 4. Interpretasi geometri kemenerusan 

batubara berupa split pada Line 6. 

 ine 7 

Wash out dijumpai pada sumur L7 07, L7 05, 

dan L7 02. Seam batubara tidak menerus 

secara lateral kearah sumur berikutnya. 

Kondisi ini diakibatkan oleh adanya 

pengendapan material sedimen berupa 

material berukuran lempung dan lanau 

setelah terjadinya proses erosi pada material 

sedimen organik pembentuk seam batubara. 

 

Gambar 5. Interpretasi geometri kemenerusan 

batubara berupa wash out Line 7. 

 

Seam 

Kemiringan 

(
o
) 

Tebal  

(m) 

    A1 4.3 1.3  

   

A2 5 1.3 

 

Seam 

Kemiringan 

(
o
) Tebal (m) 

A3 15.3 1.5 - 1.6 B1 13.8 1.1 - 1.5 

A4 9.7 - 19.8 1.15 - 1.5 B2 15.3 - 28 1.3 - 1.6 

A5 14.2 1.3 - 1.4 B3 14 1.4 - 1.6 

A6 13 1.3 - 1.5 B4 8.9 - 25 1.4 - 1.7 

A7 14.8 1.2 - 1.3 B5 9 - 24.6 1.6 - 2.34 

A8 8.4 1.1 - 1.7 B6 10.8 1.3 

A9 7.7 1 B7 14.1 3.6 

A10 9.7 1.48  

A11 9.2 2.2     
(a) 

(b) 
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Split dijumpai pada sumur L7 01 dan L7 02. 

Dicirikan oleh adanya lapisan batulempung 

yang membelah seam pada sumur L7 01 dan 

lapisan batulempung karbonan pada sumur 

L7 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  6. Interpretasi geometri 

kemenerusan batubara berupa split Line 7. 

Berdasarkan aspek sedimentasi yang dijumpai 

dari korelasi seam batubara di daerah 

penelitian, memberikan kesimpulan bahwa 

fasies batubara daerah penelitian yaitu 

terbentuk pada lower delta plain. Adapun 

beberapa aspek sedimentasi yang dijumpai 

antara lain : 

 Adanya interburden pada tiap 

perlapisan berupa lapisan batulanau 

dan batulempung. 

 Kemenerusan yang relative tidak 

meluas disepanjang daerah penelitian 

 Ketebalan seam batubara yang variatif 

antara menebal dan menipis kearah 

pengendapan. 

 Beberapa split serta wash out yang 

dijumpai pada korelasi perlapisan 

batubara. 

 

3. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan pada bab – bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

kondisi geologi daerah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Stratigrafi daerah penelitian, berdasarkan 

survey oleh pihak ITPS dan hasil 

interpretasi well logging, disusun oleh 

satuan batulanau. Lapisan batubara pada 

daerah penelitian termasuk pada Formasi 

Air Benakat 

2. Sebaran batubara di daerah penelitian 

tersusun atas 11 seam pada Line 6 dan  7 

seam pada Line 7. Hasil analisa korelasi 

yang dilakukan, menunjukkan bahwa 

sebaran batubara di daerah penelitian 

menebal relative kearah barat daya dengan 

kemiringan perlapisan antara 4,3o – 28o. 

Gambaran potensi keterdapatan batubara 

pada daerah penelitian yaitu dengan 

ketebalan bervariasi pada beberapa seam 
batubara, yaitu antara 1 – 2.34  m. 
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PENILAIAN BAHAYA LERENG DENGAN METODE ROCKFALL HAZARD RATING SYSTEM 
(RHRS) PADA JALUR TRANSPORTASI LOGISTIK PT. VALE INDONESIA TBK. DAERAH 

KAREBBE KECAMATANMALILI, PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Indra*, Busthan Azikin*, Sultan* 

*) Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 

 

SARI: Secara administratif, daerah penelitian terletak di Daerah Karebbe, Kecamatan Malili, 

Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak  pada koordinat 

02º38‘52,0‖LS - 02º39‘12,5‖LS dan 121º 12‘ 08,4‖BT -  121º11‘ 29,2‖BT. PT. Vale Indonesia, Tbk (PTVI) 

merupakan perusahaan pertambangan Nikel terbesar di Indonesia, Nickel matte dari Sorowako, 

diekspor hingga ke Jepang. Untuk diekspor sampai ke Jepang, bijih nikel melewati beberapa kali 

proses pengangkutan dari furnace, process plant, Nikel dipacking dan diangkut menuju pelabuhan 

Balantang, melewati daerah Karebbe, yang rawan terjadi longsor jenis jatuhan batu atau rockfall, 
yang tentu saja sangat berbahaya bagi proses pengangkutan Nikel. Untuk mengantisipasi bahaya 

jatuhan batu atau rockfall, dibutuhkan suatu metode untuk menilai dan memberikan rekomendasi 

untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu metode yang dapat diaplikasikan pada lereng daerah 

Karebbe yaitu dengan menggunakan metodeRockfall Hazard Rating System (RHRS), sebuah metode 

yang dikembangkan oleh Oregon State Highway Division, Amerika. Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa kondisi lereng di daerah Karebbecukup aman, yang diindikasikan dari 17 

lereng stasiun yang ada, 10 lereng stasiun masuk kategori aman sampai cukup aman, 7 sisanya 

termasuk kategori perlu di waspadai. Adapun perbaikan yang perlu dilakukan yaitu perbaikan Ditch 

atau parit (diperdalam), pemasangan Wire Net dan Barrier atau penahan serta pelebaran badan 

jalan. 

 

Kata kunci: Rockfall Hazard Rating System (RHRS), Lereng terjal, Jatuhan batu, Karebbe, PT Vale 

Indonesia TBK. 

 

ABSTRACT: Administratively, the research area is located at Karebbe Area, Malili Distcrict, East 
Luwu region, Province of South Sulawesi. Geographically is located at coordinates 02º38‘52,0‖S - 
02º39‘12,5‖S and 121º12‘08,4‖E -  121º11‘29,2‖E. PT. Vale Indonesia, Tbk (PTVI) is the largest nickel 
mining company in Indonesia, Nickel matte from Sorowako exported to Japan. For exported  to 
Japan, Nickel matte need to  pass several transportation way , from furnace, process plant,Nickel has 
packaged and transported to Balantang Harbour, crossing Karebbe area,  which have a risky slope, 
landslide type rockfall, this rockfall can be dangerous for Nickel transportation  process.To anticipate 
this rockfall hazard, it requires a method torating and giving recommendation  to solve this problem. 
One method that can be applied to this Karebbe area slope is Rockfall Hazard Rating System (RHRS), 
a method that developed by Oregon State Highway Division, USA.Based on the results, it‘s concluded 
that the conditions of  Karebbe  area slope  is  identified  safe, which  indicated from 17 station exist, 
10 slope station is safe, 7 remain is moderate on hazard. Recommendation that can be applied to this 
slope is ditch reconstruction (deeper ditch), Wire Net installation, fence or barrier  installation and 
roadway widening. 
 
Keywords:Rockfall Hazard Rating System (RHRS), Steep slope, Rockfall, Karebbe Area, PT Vale 

Indonesia TBK. 



GEOSAINS 
 

Vol. 11 No. 02 2015 - 59 

 

1. PENDAHULUAN 

PT. Vale Indonesia, Tbk. (PTVI) merupakan 

perusahaan pertambangan Nikelterbesar di 

Indonesia, yang manaNickel matte dari 

Sorowako, diekspor hingga ke Jepang. Untuk 

diekspor ke Jepang, bijih nikel melewati 

beberapa kali proses transportasi dari furnace, 

process plant, Nikel dikemas dan diangkut 

menuju pelabuhan Balantang, di pelabuhan 

Balantang, melewati daerah Karebbe yang 

rawan longsor jenis jatuhan batuan atau  

rockfall, hal ini dapat dilihat pada blok–blok 

jatuhan batuan pada kaki lereng daerah 

Karebbe,yang sangat berbahaya bagi proses 

transportasi nikel.Keruntuhan lereng sering 

terjadi di berbagai jalan di Indonesia.Dampak 

keruntuhan lereng meliputi kerusakan 

pengerasan jalan, tersumbatnya saluran 

drainase, bahkan kehilangan jiwa manusia 

akibat kecelakaandalam berkendara karena 

terkena langsung jatuhan batuan. Perbaikan 

dan pemeliharaan yang diperlukan 

untuk memitigasi lereng biasanya dilakukan 

dengan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu 

perbaikan berupa tindakan perbaikan dan 

pemeliharaan lereng setelah terjadinya 

peristiwa longsor serta perbaikan lereng yang 

terjadwal sebelum terjadinya bencana 

keruntuhan atau preventive action (Pierson, 

dkk, 1993). 

Adapun maksudpenelitianini yaitu untuk 

mengidentifikasi lereng yang memiliki potensi 

bahaya longsoran jenis rockfall(jatuhan 

batuan) dengan metode Rockfall 
Hazard Rating System (RHRS). Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui lereng 

yang memiliki potensi bahaya longsoran jenis 

rockfall(jatuhan batuan)dan menentukan titik 

lereng yang memiliki tingkat resiko atau 

bahaya yang tinggi dan lereng yang memiliki 

tingkat resiko atau bahaya yang rendah 

(aman) pada daerah penelitian.Manfaat dari 

penelitian ini yaitu untuk memberikan 

rekomendasi teknis bagi PT. Vale Indonesia 

TBK dalam mengatasi, meminimalisir dan 

mencegah bahaya yang ditimbulkan peristiwa 

rockfall (jatuhan batuan) pada daerah 

Karebbe berdasarkan masalah yang dijumpai 

dilapangan. 

Daerah penelitian secara administratifterletak 

pada  jalur transportasi logistik PT. Vale 

Indonesia Tbk,Daerah Karebbe, Kecamatan 

Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi 

Selatan.Secaraastronomis daerah penelitian 

terletak pada koordinat geografis02º38‘52,0‖ 

LS - 02º39‘12,5‖ LS dan 121º12‘08,4‖ BT - 

121º11‘29,2‖ BT (Peta Rupa Bumi Lembar 

Malili dengan nomor lembar 2113 – 33 yang 

diterbitkan oleh Bakosurtanal Cibinong, Bogor 

edisi I – 1991 Sekala  1 : 50.000), seperti yang 

ditampilkan pada Gambar 1.Daerah penelitian 

berjarak ± 680 km dari Kota Makassar, dapat 

dicapai melalui jalur darat baik menggunakan 

kendaraan roda dua maupun roda empat 

dengan rute Makassar. Sorowako, selain itu 

juga dapat ditempuh dengan jalur udara 

dengan rute Makassar – Sorowako. Lama 

penelitian dilakukan selama 2 bulan dengan 

waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 

– bulan Maret 2013. 

 
 

 

Gambar 1. Peta Tunjuk Lokasi Penelitian 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

Geologi Regional 

Menurut Simandjuntak (1991), secara 

morfologi daerah ini dapat dibagi atas 4 

satuan,daerahpegunungan, daerah 

perbukitan, daerah karst dan daerah 

pedataran.Daerah pegunungan menempati 

bagian barat dan tenggara lembar peta. 

Dibagian barat terdapat 2 rangkaian 

pegunungan, yaitu Pegunungan Tineba dan 

Pegunungan Koro–Ueyang memanjang dari 

baratlaut – tenggara, denganketinggian 

antara 700–3016 m di atas permukaan laut 

dan dibentuk oleh batuan granit dan malihan, 

sedangkan di bagian tenggara lembar peta 

terdapat Pegunungan Verbeek dengan 

ketinggian antara 800 – 1346 m di 

ataspermukaan laut, dibentuk oleh batuan 

ultramafik dan batugamping. 
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Batuan Ultramafik (MTosu) 

Kelompok ini terdiri atas harzburgit, lherzolit, 

wehrlit, websterit, serpentinit dan 

dunit.Harzburgit, berwarna hijau sampai 

kehitaman, holokristalin, padu dan pejal. 

Mineralnya halus sampai kasar, terdiri atas 

olivin (60%) dan piroksin (40%). Lherzolit, 

berwarna hijau kehitaman, holokristalin, padu 

dan pejal, mineral penyusunnya ialah olivin 

(45%), piroksin (25%), dan sisanya epidot, 

klorit dan bijih dengan mineral berukuran 

halus sampai kasar.Wehrlit, bersifat padu dan 

pejal, berwarna kehitaman, bertekstur 

afanitik.Batuan initersusun oleh mineral 

olivin, serpentin, piroksin dan iddingsit. 

Serpentin dan iddingsit berupa mineral hasil 

ubahan olivin.Websterit, berwarna hijau 

kehitaman, holokristalin, padu dan pejal. 

Batuan initersusun oleh mineral olivin dan 

piroksin berukuran halus sampai sedang, juga 

ditemukan mineral serpentin, klorit, serisit 

dan mineral kedap cahaya. Batuan ini telah 

mengalami penggerusan, hingga di beberapa 

tempat terdapat pemlimonitan dalam ukuran 

sangat halus yang memperlihatkan struktur 

kataklas. Serpentinit, berwarna kelabu tua 

sampai kehitaman, bersifat padu dan pejal, 

bertekstur afanitik dengan susunan mineral 

antigorit, lempung dan magnetit. Umumnya 

memperlihatkan struktur kekar dan cermin 

sesar yang berukuran megaskopis. Dunit, 

berwarna kehitaman, padu dan pejal, 

berteksur afanitik. Mineral penyusunnya ialah 

olivin, piroksin, plagioklas, sedikit serpentin 

danmagnetit, berbutir halus sampai sedang. 

Mineral utama Olivin berjumlah sekitar 90%. 

Tampak adanya penyimpangan dan 

pelengkungan kembaran yang dijumpai pada 

piroksin, yang mencirikan adanya gejala 

deformasi yang dialami oleh batuan ini. Di 

beberapa tempat, dunit terserpentinkan kuat 

yang ditunjukkan dari struktur sisa seperti 

jaring dan barik – barik mineral olivinedan 

piroksin, serpentin dan talk sebagai mineral 

pengganti. 

Formasi Larona (Tpls) 

Formasi Larona terdiri dari Konglomerat, 

batupasir, batulempung dengansisipan 

tufa.Konglomerat, berwarna kelabu sampai 

kelabu kehitaman, komponen berupa 

batuanultramafik, batugamping terdaunkan, 

kuarsit, rijang berukuran 10 – 30 

cm,membulat tanggung sampai membulat,  

terekat padat oleh batupasir kasarkecoklatan, 

setempat gampingan, pilahan dan kemas 

kurang baik, tebal tiap lapisan minimum 25 

cm, memperlihatkan perlapisan bersusun. 

Batupasir, berwarna kelabu sampai coklat, 

berbutir kasar, komponen berupa kepingan 

batuan, juga kuarsa dan piroksin, cukup 

padat, perlapisan baik, di beberapa tempat 

menunjukkan perlapisan bersusun, tebal tiap 

lapisan sampai 20 cm. Lempung, berwarna 

kelabu, berlapis baik, berupa sisipan dalam 

konglomerat atau dalam batupasir, bersifat 

padat, setempat gampingan dan mengandung 

fosil Gastropoda, setempat jejak daun, tebal 

tiap lapisan sampai 10 cm.Tufa, berwarna 

kelabu, berbutir halus dan kompak, berupa 

sisipan dalam batupasir, ketebalan mencapai 

10 cm. Berdasarkan kesamaan litologi dengan 

Formasi Bone – Bone (Tmpb), Formasi Larona 

berumur Miosen Akhir – Pliosen, satuan 

batuan ini diendapkan dalam lingkungan laut 

dangkal sampai darat. Sebarannya meliputi 

pebukitan diutara S. Waki sampai desa Lerea, 

di bagian selatan Lembar Bungku, 

tebalsekitar 1000 m. Formasi Larona dan 

Formasi Tomata tertindih secara tidak selaras 

oleh endapan danau dan aluvium. 

Formasi Matano (Kml) 

Formasi matano terdiri dari batugamping 

hablur dan kalsilutit, napal, serpih, dengan 

sisipan rijang dan batusabak. Formasi Matano 

bagian bawah ditempati oleh batugamping 

kalsilutit berlapis dengan lensa rijang, sedang 

bagian atas merupakan perselingan antara 

batugamping pejal dan terhablur ulang, napal 

dan serpih dengan lensa batusabak dan rijang. 

Batugamping, berwarna putih kotor sampai 

kelabu, berupa endapan kalsilutit yang telah 

menghablur ulang dan berbutir halus (lutit), 

perlapisan sangat baik dengan ketebalan 

lapisan antara 10 – 15 cm, dibeberapa tempat 

dolomitan, di tempat lain mengandung lensa 

rijang setempat perdaunan. Napal, berwarna 

kelabu sampai kecoklatan, bersifat padat dan 

pejal, terlipat kuat, berlapis baik dengan tebal 

lapisan sampai 15 cm. Di beberapa tempat 

terdapat lensa rijang dan sisipan batusabak. 

Serpih, berwarna kelabu,bersifat pejal dan 

padat berlapis baik dengan ketebaan lapisan 

sampai 5 cm, terkadang gampingan atau 

napalan. Rijang, berwarna kelabu sampai 

kebiruan dan coklat kemerahan, bersifat pejal 

dan padat, berupa lensa atau sisipan dalam 

batugamping dan napal, ketebalan sampai 10 

cm. Batusabak, berwarna coklat kemerahan, 

padat dan setempat gampingan, berupa 

sisipan dalam serpih dan napal, ketebalan 

sampai 10 cm. Berdasarkan kandungan fosil 
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batugamping, yaitu Globotruncana sp dan 

Heterohelix sp, serta Radiolaria dalam rijang, 

Formasi Matano diduga berumur Kapur Atas. 

Satuan ini diendapkan dalam lingkungan laut 

dalam. Sebaran formasi memanjang pada arah 

baratdaya – timurlaut dari Sungai Bantai 

Hulu sampai Pegunungan Tometindo. 

Ketebalan seluruh lapisan mencapai 550 m. 

Hubungan dengan Komplek Ultramafik 

berupa sesar naik, biasanya berupa suatu 

lajur termilonitkan atau terserpentinkan yang 

bisa mencapai puluhan meter tebalnya. 

Satuan ini menindih secara selaras Formasi 

Lamusa, serta tertindih secara tidak selaras 

oleh Formasi Tomata dan Formasi Larona.  

Melange Wasuponda (MTmw) 

Bancuh (Melange) Wasuponda (MTmw) terdiri 

dari bongkahan asing, sekis, genes, batuan 

mafik, amfiboilt, diabas malih, batuan 

ultramafik (pikrit), batugamping terdaunkan 

dan eklogit, berukuran dari beberapa 

sentimeter sampai puluhan meter, bahkan 

ratusan meter, terutama dalam massa dasar 

lempung merah bersisik yang sering 

menunjukkan perdaunan, setempat juga 

memperlihatkan  serpentinit yang terdaunkan 

(pikrit). Satuan ini diduga merupakan bancuh 

tektonik (Simandjuntak, 1991), berdasarkan 

bentuk boudin yang menunjukkan kesan 

penekukan dan lempung bersisik yang 

terdaunkan. Berdasarkan ketiadaan bongkah 

asing yang berumur Tersier, diperkirakan 

satuan ini terbentuk dalam lajur penunjaman 

Zaman Kapur. Ketebalan sulit ditentukan, 

hubungannya dengan batuan ultramafik dan 

Formasi Matano berupa persentuhan tektonik. 

Singkapan baik terdapat di daerah 

Wasuponda di baratdaya Danau Matano. 

Endapan Aluvium (Qal) 

Endapan Aluvium terdiri dari lumpur, 

lempung, pasir, kerikil dan kerakal. Satuan 

ini merupakan endapan sungai dan rawa. 

Sebarannya meliputi dataran di daerah 

Warau. 

Rockfall (Jatuhan Batuan) 

Menurut Ritchie (1963),rockfall atau jatuhan 

batuan adalah gerak perpindahan material 

batu dari sebuah lereng yang curam menerus 

sampai ke bawah lereng. Perpindahan dapat 

terjadi melalui proses jatuh bebas, memantul, 

menggelinding ataupun meluncur, gambar 

kondisi jatuhan batuan menurut Ritchie 

(1963), tersebut ditampilkan seperti pada 

Gambar 2. Jatuhan batuan dapat disebabkan 

berbagai macam faktor, termasuk struktur 

batuan yang kurang baik, kondisi muka air 

tanah, kesalahan pada konstruksi lereng, 

perubahan iklim, pelapukan dan pohon 

penyangga. Jatuhan batuan sepanjang jalan 

raya dapat terjadi pada daerah lereng alami 

atau lereng buatan. Ketika jatuhan batuan 

mencapai jalan raya, jatuhan batu menjadi 

berbahaya bagi pengguna jalan, sudah banyak 

korban dan kasus kematian yang disebabkan 

oleh jatuhan batuan. 

 
 

Gambar 2. Mode perjalanan jatuhan 

batuanmenurut Ritchie (1963) 

 

Rockfall Hazard Rating System (RHRS) 

Rockfall Hazard Rating System (RHRS) 

adalah penilaian tingkat kerawanan / bahaya 

jatuhan batu terhadap keamanan pemakai 

jalan di sepanjang jalan yang berlereng. 

Metode ini dikembangkan oleh Oregon State 

Highway Division (Pierson, dkk. 1993) pada 

tahun 1984, dimana pada saat itu terjadi 

kecelakaan keretaapi akibat kasus jatuhan 

batu. Adapun hal yang ditinjau dalam Rockfall 
Hazard Rating System ini, dibagi menjadi 3 

(tiga) elemen utama, yaitu: 
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 Informasi umum yang berisikan tentang 

lokasi ruas jalan, titik kilometer (awal–

akhir), tanggal survei, dan batas 

kecepatan kendaraan yang melintasi ruas 

jalan disekitar lereng itu. 

 Karakteristik geometri lereng dan kategori 

jalan yang berisi ketinggian lereng, 

tingkat efektifitas parit (ditch) dalam 

menampung keruntuhan batuan lereng, 

lebar jalan, resiko pengguna jalan, 

kecepatan rencana, serta persentase jarak 

pandang. 

 Karakteristik geologi, berupa kondisi 

struktural yang meliputi bagaimana 

kondisikekar dan erosi, friksi batuan, 

tingkat erosi, volume jatuhan dalam suatu 

massa (blok), iklim atau ada air  pada 

lereng serta sejarah jatuhan batu yang 

pernah terjadi pada daerah tersebut. 

Seluruh skor kategori pada tabel kemudian 

dijumlahkan, untuk mengetahui jumlah skor 

suatu lereng. Lereng dengan skor yang tinggi, 

mengindikasikan risiko yang lebih besar.12 

kategori tersebut merepresentasikan elemen –

elemen signifikan dari rockfall (jatuhan 

batuan) yang memberi kontribusi bahaya 

secara keseluruhan. Dalam Rockfall Hazard 
Rating System, keterbatasan yang di jumpai 

kebanyakan pada kemampuan penilai dan 

seberapa konsisten mereka dalam 

menginterpretasi dan mengaplikasikan 

kriteria penilaian, meskipun tetap mengingat 

bahwa setiap lereng mempunyai resiko 

terjadinya longsor atau  jatuhan batuan. 

Kondisi suatu  daerah dibagi – bagi menjadi 

beberapa jenis  berdasarkan  hasil skoring 

yang diperoleh, besar skoring berbeda – beda 

setiap daerah dan pastinya menentukan aman 

atau tidaknya daerah tersebut, seperti yang 

disajikan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1. Kriteria pembobotan suatu daerah 

berdasarkan skor hasil RHRS 

 

3. METODE DAN TAHAPAN PENELITIAN 

Pengambilan data lapangan dilakukan 

dengan pengamatan langsung di lapangan 

(jalur transportasi logistik PT. Vale Indonesia 

Tbk) daerah Karebbe, Kecamatan Malili, 

Sulawesi Selatan. Adapun kegiatan yang 

dilakukan dalam penelitian lapangan, antara 

lain menentukan lereng rawan longsor yang 

akan ditinjau, mengetahui  kondisi lereng 

secara umum, trase jalan, pengambilan data 

visual bentuk lereng, mengambil gambar 

lereng per stasiun yang ditinjau, 

mengumpulkan data geometri lereng serta 

data geologi yang meliputi kondisi struktural 

geologi dan erosi, serta iklim dan 

keterdapatan air, mengumpulkan histori 

atau sejarah keruntuhan lereng  yang pernah 

terjadi, dan memberikan rating atau 

penilaian lereng rawan longsor yang 

berbahaya bagi pemakai jalan berdasarkan 

metode Rockfall Hazard  Rating System 

(RHRS) berdasarkan dari akumulasi data 

geometri dan data geologi, serta menentukan 

mana lereng yang paling beresiko dan paling 

kecil resikonya terhadap pemakai jalan bila 

mengalami kelongsoran berdasarkanpoin dari 

peratingan berdasarkan metode Rockfall 
Hazard  Rating System (RHRS). 

Adapun prosedur pengambilan dan 

pengolahan data lapangan yang dilakukan, 

yaitu pengambilan data tinggi lereng, tingkat 

Keefektifan ditch (parit), Average Vehicle 
Risk (AVR) atau resiko kendaraan rata – 

rata, lebar jalan,jarak pandang, kondisi 

struktur kasus satu (kekar), rock friction 

(friksi batuan) kondisi struktur kasus dua 

(erosi), ukuran blok atau volume dari 

rockfall,iklim dan keterdapatan air pada 

lereng serta sejarah jatuhan batu yang 

pernah terjadi pada daerah penelitian. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengamatan secara langsung 

dan pengambilan data di lapangan dengan 

menggunakan metode Rockfall Hazard Rating 
System (RHRS), maka diperoleh data sebagai 

berikut: 

1. Pada stasiun 1 KM. 21 + 700 diperoleh 

poin  sebesar 114, yang berarti lereng ini 

cukup aman, apabila terjadi jatuhan 

batuan pada lereng ini, resiko bahaya 

yang ditimbulkan sangat kecil. 
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Gambar 3. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 1 

2. Pada stasiun 2 KM. 21 + 600 diperoleh poin  

sebesar 264, yang berarti lereng ini perlu 

diwaspadai dan berhati – hati apabila melalui 

lereng ini, karena apabila terjadi jatuhan 

batuan pada lereng ini, resiko bahaya yang 

ditimbulkan cukup besar. 

 
 

Gambar 4. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 2 

3. Pada stasiun 3 KM. 21+500 diperoleh poin  

sebesar 69, yang berarti lereng ini aman, 

apabila terjadi jatuhan batuan pada lereng ini, 

resiko bahaya yang ditimbulkan sangat kecil. 

 

Gambar 5. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 3 

4. Pada stasiun 4 KM. 21+400 diperoleh poin  

sebesar 138, yang berarti lereng ini cukup 

aman, apabila terjadi jatuhan batuan pada 

lereng ini, resiko bahaya yang ditimbulkan 

tidak terlalu besar. 

 

Gambar 6. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 4 

5. Pada stasiun 5 KM. 21+300 diperoleh poin  

sebesar 162, yang berarti lereng ini cukup 

aman, apabila terjadi jatuhan batuan pada 

lereng ini, resiko bahaya yang ditimbulkan 

tidak terlalu besar. 

 

 
Gambar 7. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 5. 

6. Pada stasiun 6 KM. 21+200 diperoleh poin  

sebesar 258, yang berarti lereng ini perlu 

diwaspadai dan harus berhati – hati apabila 

melalui lereng ini, karena apabila terjadi 

jatuhan batuan pada lereng ini, resiko bahaya 

yang ditimbulkan cukup besar. 

 

 
Gambar 8. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 6. 
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7. Pada stasiun 7 KM. 21+100 diperoleh poin  

sebesar 237, yang berarti lereng ini perlu 

diwaspadai dan harus berhati – hati apabila 

melalui lereng ini, karena apabila terjadi 

jatuhan batuan pada lereng ini, resiko bahaya 

yang ditimbulkan cukup besar. 

 

 
Gambar 9. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 7. 

8. Pada stasiun 8 KM. 21 + 000 diperoleh poin  

sebesar 180, yang berarti lereng ini cukup 

aman, apabila terjadi jatuhan batuan pada 

lereng ini, resiko bahaya yang ditimbulkan 

tidak terlalu besar. 

 
Gambar 10. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 8. 

9. Pada stasiun 9 KM. 20 + 950 diperoleh poin  

sebesar 186, yang berarti lereng ini cukup 

aman, apabila terjadi jatuhan batuan pada 

lereng ini, resiko bahaya yang ditimbulkan 

tidak terlalu besar. 

 
Gambar 11. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 9. 

10. Pada stasiun 10 KM. 20 + 850 diperoleh 

poin  sebesar 243, yang berarti lereng ini perlu 

diwaspadai dan harus berhati – hati apabila 

melalui lereng ini, karena apabila terjadi 

jatuhan batuan pada lereng ini, resiko bahaya 

yang ditimbulkan cukup besar. 

 
Gambar 12. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 10. 

11. Pada stasiun 11 KM. 20 + 800 diperoleh 

poin  sebesar 270, yang berarti lereng ini perlu 

diwaspadai dan harus berhati – hati apabila 

melalui lereng ini, karena apabila terjadi 

jatuhan batuan pada lereng ini, resiko bahaya 

yang ditimbulkan cukup besar. 

 
Gambar 13. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 11 

12. Pada stasiun 12 KM. 20 + 700 diperoleh 

poin  sebesar 252, yang berarti lereng ini perlu 

diwaspadai dan harus berhati – hati apabila 

melalui lereng ini, karena apabila terjadi 

jatuhan batuan pada lereng ini, resiko bahaya 

yang ditimbulkan cukup besar. 
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Gambar 14. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 12 

13. Pada stasiun 13 KM. 20 + 600 diperoleh 

poin  sebesar 90, yang berarti lereng ini aman, 

apabila terjadi jatuhan batuan pada lereng ini, 

resiko bahaya yang ditimbulkan sangat kecil. 

 
Gambar 15. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 13 

14. Pada stasiun 14 KM. 20 + 500 diperoleh 

poin  sebesar 96, yang berarti lereng ini aman, 

apabila terjadi jatuhan batuan pada lereng ini, 

resiko bahaya yang ditimbulkan sangat kecil. 

 
Gambar 16. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 14 

15. Pada stasiun 15 KM. 20 + 400 diperoleh 

poin  sebesar 150, yang berarti lereng ini 

cukup aman, apabila terjadi jatuhan batuan 

pada lereng ini, resiko bahaya yang 

ditimbulkan tidak terlalu besar. 

 
Gambar 17. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 15 

16. Pada stasiun 16 KM. 20+300 diperoleh 

poin  sebesar 144, yang berarti lereng ini 

cukup aman, apabila terjadi jatuhan batuan 

pada lereng ini, resiko bahaya yang 

ditimbulkan tidak terlalu besar. 

 
Gambar 18. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 16 

 

17. Pada stasiun 17 KM. 20 + 200 diperoleh 

poin  sebesar 258, yang berarti lereng ini perlu 

diwaspadai dan harus berhati-hati apabila 

melalui lereng ini, karena apabila terjadi 

jatuhan batuan pada lereng ini, resiko bahaya 

yang ditimbulkan cukup besar. 

 
Gambar 19. Kenampakan secara umum lereng 

pada stasiun 17 

Setiap stasiun memiliki lereng dengan 

karakteristik yang berbeda, sehingga 

menghasilkan poin berbeda-beda, yang berarti 

tingkat bahaya yang ditimbulkan juga berbeda 

– beda, besaran poin yang diperoleh pada 
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setiap stasiun menunjukkan besaran bahaya 

yang dapat terjadi pada lereng tersebut. 

Berikut ini adalahdiagram yang menunjukkan 

grafik besar potensial bahaya yang dapat 

diterjadi pada setiap lereng stasiun. 

 

 
 

Gambar 20. Grafik besar resiko setiap stasiun 

berdasarkan penilaian RHRSPadadaerah 

Penelitian. 

Berdasarkan grafik tersebut dapat 

diidentifikasi bahwa, lereng jalur transportasi 

logistik PT. Vale Indonesia Tbk, daerah 

Karebbe, terdapat 3 tingkat resiko jatuhan 

batuan, yaitu tingkat resiko aman, cukup 

aman dan perlu diwaspadai. 

Adapun lereng yang di kategorikan aman 

yaitu lereng stasiun 3 KM 21 + 500 dengan 

poin 69, stasiun 13 KM 20+600 dengan poin 

90, serta stasiun 14 KM 20+500 dengan poin 

96. Lereng yang dikategorikan cukup aman 

yaitu lereng stasiun 1 KM 21+700 dengan poin 

114, stasiun 4 KM 21+ 400 dengan poin 138, 

stasiun 5 KM 21+300 dengan poin 162, lereng 

stasiun 8 KM 21+000 dengan poin 180, lereng 

stasiun 9 KM 20+950 dengan poin 186, lereng 

stasiun 15 KM 20+400 diperoleh poin 150, 

serta lereng stasiun 16 KM 20+300 diperoleh 

poin 144.Lereng yang perlu diwaspadai yaitu 

lereng stasiun 2 KM 21+600 dengan poin 264, 

stasiun 6 KM 21+200 dengan poin 258, stasiun 

7 KM 21+100 dengan poin 237,stasiun 10 KM 

20+850 dengan poin 243, stasiun 11 KM 

20+800 dengan poin 270, stasiun 12 KM 

20+700 dengan poin 252, serta stasiun 17 KM 

20+200 dengan poin 258.  

Dengan melihat data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa lereng daerah penelitian 

cukup aman, karena 10 dari 17 lereng stasiun 

masuk kedalam kategori aman dan cukup 

aman, selebihnya masuk kedalam kategori 

perlu di waspadai. 

 
Gambar 4.19 Lereng dengan ditch (parit) yang 

tidak efektif sehingga jatuhan batu sampai ke 

badan jalan. 

 

 
 

Gambar 4.20 Lereng dengan ditch (parit) yang 

mampu menahan jatuhan batusehingga tidak 

mencapai badan jalan. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan data–data yang di peroleh di 

lapangan, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan bahwa daerah penelitian tersusun 

oleh 3 jenis batuan, yaitu Breksi, Serpentinit 

dan Peridotit yang terserpentinisasi, pada 

beberapa tempat juga dijumpai struktur 

kekar.Lereng termasuk dalam kategori aman, 

yaitu lereng stasiun 3 dengan poin 69, stasiun  

13 dengan poin 90 dan stasiun 14 dengan poin 

96. Lereng yang termasuk kedalam kategori 

cukup aman, yaitu lereng stasiun 1 dengan 

poin 114, stasiun 4 dengan poin 138, stasiun 5 

dengan poin 162, stasiun 8 dengan poin 180, 

stasiun 9 dengan poin 186, stasiun 15 dengan 

poin 150 dan  stasiun 16 dengan poin 144. 

Sedangkan lereng yang termasuk perlu 

diwaspadai, yaitu lereng stasiun 2 dengan 

poin 264, stasiun 6 dengan poin 258, stasiun 7 
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dengan poin 237, stasiun 10 dengan poin 243, 

stasiun dengan poin 270, stasiun 12 dengan 

poin 252 dan  stasiun 17 dengan poin 258. 

Dari 17 lereng stasiun yang dilakukan 

pengambilan data, 10 lereng stasiun masuk 

kedalam  kategori aman dan cukup aman, 7 

sisanya masuk kedalam kategori perlu di 

waspadai, jadi dapat disimpulkan bahwa 

kondisi lereng di daerah Karebbe cukup 

aman.Pada sepanjang lereng di daerah 

Karebbe – Balambano ini, masalah yang 

sering dijumpai yaitu masalah keterbatasan 

parit penampungan atau ditch.  

Pada beberapa stasiun, tidak terdapat adanya 

parit penampungan, seperti pada stasiun 2, 6, 

10, 11, 12 dan 17, kebanyakan ditch atau parit 

tidak memiliki daya tampung yang baik. Parit 

penampungansangat penting pada jalan yang 

berlereng, karena selain berfungsi sebagai 

saluran drainase, parit dapat menahan agar 

jatuhan batu tidak mencapai badan 

jalan.Lebar jalan juga menjadi salah satu 

kekurangan pada ruas jalan Karebbe – 

Balambano, dimana terdapat beberapa stasiun 

dengan badan  jalan yang cukup sempit, 

seperti pada stasiun 5, 8, 11 dan 17, sehingga 

mempersulit pengguna jalan untuk 

menghindar secara tiba – tiba apabila terjadi 

jatuhan batu. 

Saran 

Untuk mengurangi resiko terjadinya 

kecelakaan yang dapat timbul apabila terjadi 

jatuhan batuan, dibutuhkan beberapa langkah 

pencegahan, adapun rekomendasi teknis yang 

diberikan, antara lain: 

Pada stasiun 2, 6, 10, 11, 12 dan 17, sangat 

direkomendasikan untuk dibuat parit atau 
ditch yang memadai, guna mengantisipasi 

material jatuhan batuan sampai ke badan 

jalan, selain itu, stasiun yang telah memiliki 

ditch agar diperdalam guna mengoptimalisasi 

kapasitas penangkapan jatuhan batu. Tipikal 

desain parit atau ditch dapat dilihat pada 

lampiran. 

Pada stasiun 5,8, 11 dan 17, 

direkomendasikan untuk dilakukan pelebaran 

jalan, karena lebar badan jalan pada daerah 

tersebut cukup sempit. Hal tersebut 

dimaksudkan agar mempermudah pengguna 

jalan untuk mengambil manuver ketika 

terjadi jatuhan batuan atau rockfall. Tipikal 

desain jalan dapat dilihat pada lampiran. 

Pada stasiun 1 dan 2, yang mana tersusun 

atas Breksi dengan fragmen yang mudah lepas 

atau loss, direkomendasikan untuk 

pemasangan Fence atau Wire net, untuk 

menahan jatuhan fragmen batuan.  

Warning signs atau tanda peringatan jatuhan 

batu pada stasiun 13 sebaiknya dipindahkan 

ke stasiun 17,karena stasiun 17 merupakan 

awal dari area rawan longsor, sehingga 

pengguna jalan dapat lebih berhati – hati dan 

waspada ketika melintasi sepanjang jalan 

tersebut. 

Material sedimen hasil erosi ataupun jatuhan 

batuan harus secara rutin dipindahkan atau 

dibersihkan dari parit atau ditch, guna 

menjaga kapasitas penangkapan ditch tetap 

stabil. 
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Sari : Klinker didefinisikan sebagai batuan terbakar atau meleleh yang terbentuk oleh panas yang 

disebabkan lapisan batubara. Secara administratif, Penelitian ini dilakukan di salah satu daerah 

konsesi PT. Berau Coal, yaitu pada daerah Birang bagian Baratlaut, Kabupaten Berau, Propinsi 

Kalimantan Timur. Klinker pada umumnya berwarna kemerahan tetapi bervariasi mulai dari 

berwarna kehitaman sampai merah muda tergantung kepada komposisi, tekstur, dan  karakteristik 

lain dari sedimen asal dan derajat oksidasi dan reduksi yang terjadi selama proses pembakaran. 

Mekanisme pembentukan klinker pada seam L ini terjadi adanya batubara yang mengalami reaksi 

oksidasi dengan oksigen. Reaksi oksidasi batubara dengan oksigen yang ada diudara akan 

menghasilkan panas yang sering disebut Self Heating dan apabila pemanasan ini tidak terkontrol 

maka akan terjadi pembakaran spontan yang sering disebut Spontaneous Combustion pada 

batubara. Dalam proses ganesa pembentukan klinker tidak semua batubara dapat membentuk 

klinker, dimana pada proses tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ketebalan batubara 

1,780 m – 5,173 m, total sulfur batubara 0,32–3,65% (adb) , total moisture batubara  16,58– 23,62% 

(adb), komposisi maseral batubara tipe vitrinit, lingkungan terbentuknya pada daerah  

Marsh(Limnic) berdasarkan nilai Gelification Index (GI) sebesar 5,938 dan Tissue Preservation Index 
(TPI) sebesar 0,167, jenis batubara low-rank subbituminous. Selanjutnya, Proses spontaneous 
combustion ini menghasilkan gas oksidasi yang mereduksi batuan atasnya yang menyebabkan 

terbentuknya klinker pada daerah penelitian. Proses terbentuknya klinker akibat spontaneous 
combustion disebut Combustion Pyrometamorphism karena adanya pengaruh temperatur yang tinggi 

dan tekanan rendah.  

 

Kata Kunci: Klinker, Batubara, Spontaneous Combustion, Self – Heating, Combustion 
Pyrometamorfphism 

ABSTRACT: Clinker is defined as burning or melted rock formed by heat caused the coal seam. 

Administratively, this research was conducted in one of the concession area of PT. Berau Coal, which 

is in the northwestern part Birang, Berau regency, East Kalimantan. Clinker is generally reddish in 

color, but varies from black to pink depending on the composition, texture, and other characteristics of 

sedimentary origin and degree of oxidation and reduction that occur during the combustion process. 

The mechanism of formation of clinker in the presence of seam L is happening coal oxidation 

reactions with oxygen. Coal oxidation reaction with the oxygen in the air will produce heat which is 

often called the Self Heating and if the heating is not controlled there will be a spontaneous 

combustion is often Spontaneous Combustion in coal. In the process of the formation of clinker 

Ganesha not all the coal to form clinker, which in the process is influenced by several factors, coal 

thickness 1.780 m - 5.173 m, 0.32 to 3.65% total sulfur coal (adb), total coal moisture 16.58 - 23.62% 

(adb), the type of coal vitrinite maceral composition, formation environment on the Marsh (limnic) 

based on the value Gelification Index (GI) of5,938 and Tissue Preservation Index (TPI) of 0.167, the 

type of low-rank sub-bituminous coal. Furthermore, this processwill result in spontaneous combustion 

gases which reduce the oxidation of the rock upon which causes the formation ofclinker in the study 

area. Clinker formation process as a result of spontaneous combustion is Combustion 

Pyrometamorphism because of the influence of high temperatures and low pressures.  

Keywords:  Clinker, Coal, Spontaneous Combustion, Self – Heating, Combustion Pyrometamorfphism 
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1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin 

pesat, maka sangat dirasakan manfaatnya 

terutama dalam penyelidikan sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbaharui. 

Dikarenakan kebutuhan manusia terhadap 

bahan bakar juga semakin meningkat, 

khususnya di bidang industri maka selain 

minyak dan gas bumi, manusia mulai melirik 

batubara sebagai sumber energi alternatif. Dari 

beberapa jenis seam batubara di daerah 

penelitian, terdapat batubara yang terbakar 

yang merupakan proses dari spontaneous 
combustion. Dimana akibat proses spontaneous 
combustion ini menyebabkan terbentuknya 

klinker. Klinker pada daerah penelitian 

tersebar kurang lebih sekitar 95% pada bagian 

barat (Zulkarnain, dkk. 2007). Akibat adanya 

pengaruh temperatur atau suhu yang tinggi 

dan tekanan yang rendah pada pembentukan 

klinker disebut Combustion 
Pyrometamorphism. Selain itu, pada proses 

spontaneous combustion ini dipengaruhi oleh 

kandungan sulfur, total mouisture, ketebalan 

batubara, dan maseral batubara.Oleh karena 

itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang ―Studi Pembentukan Klinker 
Pada Lapisan Batubara Pada Daerah Area 
Kerja PT. Berau Coal Kabupaten Berau 
Provinsi Kalimantan Timur―. Maksud dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui 

karakteristik batubara dalam proses 

terbentuknya klinker. Adapun tujuan 

dilakukannya penelitian ini yaitu menganalisis 

keterkaitan kandungan sulfur, total moisture, 

ketebalan, lingkungan terbentuknya batubara 

serta komposisi maseral batubara dan klinker 

terhadap proses pembentukan klinker pada 

daerah penelitian. Penelitian ini dibatasi pada 

pembahasan mengenai factor – faktor 

terbentuknya klinker seperti Kandungan 

Sulfur, total moisture, ketebalan, lingkungan 

terbentuknya, komposisi maseral pada seam L, 

ganesa pembentukkan klinker pada lapisan 

batubara daerah penelitian serta Petrografi 

Batubara dan klinker menggunakan sayatan 

poles dan tipis. 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu klinker 

dapat digunakan sebagai bahan pengeras jalan 

tambang, bahan campuran pada semen, dan 

bahan rekonstruksi bangunan. 

Daerah penelitian dapat ditempuh Dari 

Makassar menggunakan pesawat udara selama 

+ 1 jam menuju Bandara Sepinggan, 

Balikpapan. Dari Balikpapan perjalanan dapat 

dilanjutkan dengan pesawat udara, perjalanan 

yang ditempuh selama + 1 jam untuk dapat 

tiba di Bandara Kalimarau, Berau. Setelah 

sudah berada di Kota Tanjung Redeb, lokasi 

penelitian dapat ditempuh melalui jalur sungai. 

Untuk jalur sungai ditempuh dengan 

menyeberangi Sungai Berau, selama +45 menit 

dengan menggunakan speed boat. 

 

Gambar 1. Peta tunjuk Lokasi Penelitian 

2. GEOLOGI UMUM 

Batubara yang dijumpai di daerah ini 

mempunyai penyebaran pada bagian barat 

yaitu jurus perlapisannya umumnya kearah 

tenggara dan kemiringannya timurlaut 

sedangkan pada bagian timur yaitu jurus 

perlapisannya umumnya ke arah baratdaya 

dan kemiringannya baratlaut. Berdasarkan 

kenampakan fisik dan stratigrafi batubara 

yang diamati dilapangan, dan posisi 

stratigrafikondisi morfologi daerah penelitian 

pada umumnya merupakan dataran sedang 

yaitu berada pada bagian barat – utara, dan 

untuk daerah relatif tertingginya berada pada 

bagian selatan dan barat daerah penelitian. 

Batubara ini dijumpai pada Formasi Latih yang 

diperkirakan berumur Meosen Awal dan 

terendapkan di lingkungan transisi–laut 

dangkal. Batubara pada seam L ini secara 

umum yaitu berwarna hitam, kilap hitam 

terang, goresan hitam, pecahan konkoidal 

sampai menyudut, dijumpai adanya mineral 

pirit. Selain itu dijumpai pula adanya shale 
parting pada lapisan batubara. 

3. LANDASAN TEORI 

Klinker didefinisikan sebagai batuan terbakar 

atau meleleh yang terbentuk oleh panas yang 

disebabkan lapisan batubara (Gordon dkk., 
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1984). Coates, 1997 dalam Rapp, 1998 

menjelaskan bahwa warna dan tekstur klinker 

bervariasi tergantung dari batuan asal, derajat 

pemanasan, dan derajat reduksi/oksidasi. 

Klinker disebut sebagai batu bata merah dan 

terbakar tampak ditemukan interbedded dari 

hasil pembakaran spontan dan alami dari 

lapisan batubara. Selain itu, klinker juga 

merupakan campuran yang kompleks dari 

berbagai amorf dankristal anorganik 

konstituen dan berisi sisa bahan anorganik 

berasal dari serpih, mudstones berpasir dan 

batupasir abu – abu yang terkait dengan 

batubara. 

Sebelum mengalami Spontaneous Combustion 

batubara kemudian mengalami proses oksidasi 

yang merupakan proses inisiasi dari 

spontaneous combustion apabila proses oksidasi 

ini diikuti dengan meningkatnya temperatur 

terus menerus yang akhirnya mengakibatkan 

terjadinya pembakaran spontan. Batubara 

kemudian bereaksi dengan oksigen diudara 

segera setelah batubara tersebut tersingkap 

selama penambangan. Kecepatan reaksi ini 

lebih besar terutama pada batubara golongan 

rendah seperti lignite dan sub–bituminous, 

sedangkan pada golongan batubara bituminus 

keatas atau high rank coal, oksidasi ini baru 

akan tampak apabila batubara tersebut sudah 

tersingkap dalam jangka waktu yang sangat 

lama.  

Combustion Pyrometamorphism Merupakan 

proses yang kompleks, tetapi reaksi eksotermis 

disederhanakan dapat dinyatakan sebagai: 

C+O2 = CO2 + panas (94 kcal/mol-1) dengan laju 

dua kali lipat reaksi untuk setiap kenaikan 

10oC (Speight 1983). 

Panas yang dihasilkan terbawa oleh sirkulasi 

udara, suhu batubara dinaikkan ke ambang 

temperaturnya dari suatu tempat antara 80oC 

dan 120oC dimana reaksi stabil sehingga 

produksi gas seperti CO2, CO dan H2O terjadi. 

Secara perlahan – lahan suhu terus naik antara 

230oC hingga 280oC, mempercepat reaksi 

pembakaran. Perubahan kelembaban dan 

oksidasi dapat dihasilkan dalam batubara, rank 

batubara subbituminous batubara memiliki 

persentase yang lebih tinggi dari maseralnya 

reaktif sepertivitrinite dan exinite yang 

memiliki kecenderungan batubara terjadi self – 
heating. Kehadiran pirit dan marcasite 

(biasanya dalam konsentrasi > 2 vol%). Dapat 

mempercepat pemanasan spontan oleh reaksi 

dengan oksigen sesuai dengan persamaan 

4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2+6,9kJ/gpyrite 

Hal ini menyebabkan batubara sekitarnya 

hancur menghasilkan pengurangan ukuran 

partikel yang terlibat dalam oksidasi. Suhu, 

semakin tinggi, batubara lebih cepat bereaksi 

dengan oksigen. Aliran udara menyediakan 

oksigen yang diperlukan untuk oksidasi terjadi 

dan pada saat yang sama juga dapat 

menghilangkan panas seperti yang dihasilkan. 

4. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survei lapangan dan analisis 

laboratorium. Survei lapangan (field work) 

dilakukan dengan pengamatan secara langsung 

di lapangan mencakup pengambilan data 

geologi yang meliputi data litologi, data 

geometri lapiasan batubara, kenampakan sifat 

fisik klinker dilapangan. Setelah itu, dilakukan 

metode analisis laboratorium.Pada tahap ini 

dilakukan pencucian sampel, preparasi sampel, 

dan analisis sampel secara petrografis. 

A. Preparasi Conto 

Conto yang akan dianalisis digerus sampai lolos 

saringan 1 mm dan dilakukan pembagian 

sehingga diperoleh 15 g contoh yang mewakili 

untuk analisis petrografi dan untuk analisis 

proksimat/ultimate. Contoh yang berukuran 1 

mm dicampur dengan resin epoxy/transsoptik 
powder, dicetak dengan cetakan segiempat atau 

bulat. Setelah keras kemudian permukaannya 

digosok dengan kertas ampelas nomor 600, 800 

dan 1200, selanjutnya dipoles sehingga 

diperoleh permukaan batubara  yang halus 

untuk analisis petrografi. 

Permukaan contoh hasil pemolesan harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

 Bebas dari relief 

 Tidak berlubang dan tidak ada goresan-

goresan 

 Semua mineral yang terdapat dalam contoh 

batubara harus tetap seperti asalnya 

 Maseral batubara diusahakan agar tidak 

rusak atau tergores akibat pemolesan yang 

berlebihan; dan  

 Senyawa – senyawa dalam alat pemolesan 

dan pengerusan tidak menempel pada 

permukaan conto yang siap untuk 

dianalisis. 

 

B.Metode Analisis Maseral 

Penelitian mikroskopik secara konvensional 

telah dilakukan dengan menggunakan sinar 

pantul pada pembesaran antara 250 sampai 

500. Peralatan – peralatan yang dapat 
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digunakan dalam analisis petrografi adalah 

mikroskop batuan dengan photo multiplier, 

hasil pengamatan dapat dihitung secara 

manual atau dihubungkan dengan komputer. 

Tipe batubara ditentukan secara petrografi 

dengan analisis grup maseral atau analisis 

microlithotype. Peringkat batubara diukur 

dengan refleksi rata – rata maseral vitrinit. 

Cara  ini berdasarkan International Committee 
for Coal Petrografy. 

Analisis maseral dilakukan dibawah mikroskop 

dengan menggunakan minyak imersi 

dipermukaan conto. Analisis ini menggunakan 

lensa-lensa 25x, 32x, 50x atau bahkan 60x dan 

mesin penghitung otomatik yang bergerak 

secara melintang 0,4 mm dan secara vertikal 

0,5 mm. Lebih kurang 500 titik diamati tidak 

termasuk resin dan mineral yang terlihat. 

Maseral dapat diamati atau dihitung sebagai 

grup maseral atau sebagai sub – maseral. 

Dalam melakukan analisis duplikat perbedaan 

3% untuk masing-masing maseral dapat 

diterima. Pengukuran refleksi dilakukan pada 

permukaan partikel – partikel vitrinit, dalam 

sinar hijau monochromatik, panjang gelombang 

546 mm. Semua peralatan harus dinyalakan 

paling sedikit setengah jam sebelum 

dikalibrasi. Untuk mengukur refleksi 

maksimum, polarizzer diatur dalam posisi 45O. 

Selanjutnya putarkan mikroskop 360O  dan 

dilakukan pembacaan. Untuk mengukur 

refleksi ini lensa yang digunakan adalah 

pembesaran yang tinggi (50 atau 60x) dan 

harus ditempatkan tepat ditengah. Pembacaan 

diulangi dari 50 sampai 100 kali. 

 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data Lapangan 

 

 Identifikasi Seam L Batubara  Terhadap 

Proses Terbentuknya Klinker 

 

Kondisi morfologi daerah penelitian pada 

umumnya merupakan dataran sedang yaitu 

berada pada bagian barat-utara, dan untuk 

daerah relatif tertingginya berada pada bagian 

selatan dan barat daerah penelitian.Batubara 

ini dijumpai pada Formasi Latih yang 

diperkirakan berumur Meosen Awal dan 

terendapkan di lingkungan transisi – laut 

dangkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Singkapan batuan yang menunjukan 

urutan perlapisan batuan mulai   dari 

batulempung (A), Batubara Seam J (B), Klinker 

(C) dan Batubara Seam L ( D ), difoto ke arah 

Baratlaut   

Umumnya batubara pada seam L ini berwarna 

hitam mengkilap, mengandung pirit, pecahan 

konkoidal sampai menyudut, dengan tebal 

batubara sekitar ± 5 meter. Sedangkan lapisan 

batulempung pada stasiun ini berwarna abu-

abu, ukuran butir lempung-pasir, komposisi 

kimia karbonat, litotype seam L clarain. 

 
Foto 2. Singkapan Batubara dipermukaan 

dengan arah foto N 130oE bagian sayap barat 

daerah penelitian 

 
Foto 3 Singkapan batulempung yang 

mengalami oksidasi  dengan arah foto N 140oE 



GEOSAINS 
 

Vol. 11 No. 02 2015 - 73 

 

Berdasarkan data sekunder berupa data log bor 

L, pada daerah ini dijumpai adanya perlapisan 

batuan yaitu dari lapisan terbawah sampai 

teratas adalah batulempung, batubara dengan 

sisipan parting, dan ketebalan batubara 5 m. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan 

diperoleh data-data primer yaitu perlapisan 

batuan, kedudukan batuan, ketebalan, dan  

struktur sedimen. Urutan perlapisan batuan 

yang dapat diamati mulai dari lapisan bawah 

hingga lapisan atas terdiri atas, soil, 

batulempung, batubara dan batulempung. 

Rekahan – rekahan/cleat yang ada pada 

batubara ini umumnya diisi oleh mineral 

lempung dengan ukuran cleat rata-rata 4 cm. 

 

 Analisis Ketebalan 

 

Ketebalan lapisan batubara yang didapatkan 

pada area pengamatan Seam L sekitar 1,75 

meter. Setelah mendapatkan data lapangan, 

kemudian dilakukan analisis ketebalan rata-

rata setiap seam batubara yang sudah ada 

dengan data lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Grafik Potensi Terbentuknya Klinker 

dan keterdapatan Klinker di setiap Seam 

batubara berdasarkan ketebalan 

 

Keterangan: 

 

                    =  Keterdapatan klinker pada 

seam batubara 

 

 

                    =  Seam Batubara 

 

 

=  Potensi seam batubara 

terbentuknya klinker 

 

Berdasarkan hasil analisis ketebalan lapisan 

batubara, maka didapatkan tebal rata-rata 

seam terbentuknya klinker yaitu sekitar 1,780 

m – 5,173 m. Dimana pada ketebalan tersebut 

paling rentan terhadap spontan pembakaran. 

Akan tetapi, masih terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi  proses pembentukan 

klinker seperti Total moisture dan kandungan 

sulfur.  

 

B. Analisis Data Laboratorium 

 

 Analisis Total Moisture 

 

Total Moisture merupakan penyebab awal 

terjadinya pembakaran spontan adalah reaksi 

oksidasi yang terjadi dengan sendirinya dalam 

batubara, yang mengakibatkan pembakaran 

spontan apabila tidak terkontrol. Namun, pada 

hasil analisis Total Moisture pada batubara 

ternyata pada seam L memiliki kandungan 

total moisture 20,53 % . 

 

Gambar 3 Grafik potensi terbentuknya klinker 

dan keterdapatan klinker di setiap Seam  

batubaraberdasarkan Total Moisture 

 

Keterangan: 

 

                    = Keterdapatan klinker pada seam 

batubara 

 

 

                    = Seam Batubara 

 

 

= Potensi seam batubara 

terbentuknya klinker 

 

Berdasarkan hasil analisis total moisture 

batubara. Maka, didapatkan total moisture 

rata-rata seam yang dapat membentuk klinker 

yaitu sekitar 16,58 – 23,62% (adb) 

 

 Analisis Sulfur 
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Gambar 4. Grafik Potensi terbentuknya Klinker 

dan Keterdapatan Klinker di Setiap Seam 

batubara berdasarkan berdasarkan kandungan 

sulfur.  

 

 

 

Keterangan: 

 

                    = Keterdapatan klinker pada seam 

batubara 

 

 

                    = Seam Batubara 

 

 

= Potensi seam batubara 

terbentuknya klinker 

 

Berdasarkan hasil analisis kandungan sulfur 

pada batubara, maka didapatkan kandungan 

sulfur rata-rata seam yang dapat membentuk 

klinker yaitu sekitar 0,32 – 3,65% (adb). 

Dimana Pada reaksi combustion 
pyrometamorphism reaksi antara mineral 

pyrite, sulfur dengan air dan oksigen yang 

menyebabkan panas pada batubara 

Reaksi sulfur : 

     FeS2 + 7O2 + 16 H2O         2H2SO4 + 

2FeSO4.7H2O 

 

 Analisis Ash Klinker dan Batubara 

 

Silicon (SiO2), Calcium (CaO), Iron (Fe2O3), 

Sodium (Na2O), Mangan (Mn3O4), Sulphur 

(SO3), Aluminium (Al2O3), Titanium (TiO2), 

Magnesium (MgO), Potassium (K2O), 

Phosphorus (P2O5). Merupakan unsur abu 

sejumlah indeks yang dihitung untuk 

memperkirakan sifat-sifat fouling dan slagging 
dari abu ketika batubara tersebut dibakar 

dalam boiler-boiler industri. Namun, dalam 

proses pembentukkan klinker yang terjadi di 

alam, analisis unsure – unsur abu (ash) 

dibutuhkan untuk mengetahui susunan atau 

komponen dalam pembentukkan klinker. 

 

 

Berdasarkan tabel 1 kandungan ash pada 

batubara dan klinker. Jika kita bandingkan 

hasil penelitian menurut (Clark Peacor,1992) 

dalam Jurnal Combustion Metamorphism of 
Clay Sediments in Western North Dakota, yang 

melakukan hasil analisis menggunakan XRF 

sebagai berikut: 

 

 
 

Pada hasil analisis ash batubara dan klinker 

adanya kesamaan antara hasil analisis XRF 

yang dilakukan pada daerah Powder River 
Basin dengan daerah penelitian dimana Silicon 

(SiO2), Aluminium (Al2O3), Iron (Fe2O3) cukup 

tinggi, hal ini yang mempengaruhi proses 

pembentukkan klinker. 

 Analisis Lingkungan Terbentukanya 

Batubara 

Berdasarkan kandungan maseral batubara, 

kita dapat mengetahui lingkungan 

terbentuknya batubara pada daerah penelitian 

yaitu seam L yaitu berdasarkan harga 

Gelification Index (GI) dan Tissue Preservation 
Index (TPI). Gelification Index diartikan 

sebagai derajat gelifikasi yang mencerminkan 

tingkat kelembapan pada saat awal 

terbentuknya batubara, sedangkan Tissue 
Preservation Index sebagai derajat humifikasi 

material organik yang juga memberikan 
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gambaran mengenai tingkat produktivitas dan 

populasi tumbuh-tumbuhan asal material 

organik.GI dan TPI diformulasikan dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Diagram lingkungan pengendapan 

batubara, untuk seam L 

 

Berdasarkan analisis dengan mengeplotkan 

harga GI sebesar 5,938 dan TPI sebesar 0,167,  

maka didapatkan lingkungan pengendapannya 

adalah Marsh(limnic). 
 

 Analisis Petrografi 

 

Pada analisis petrografi ini menggunakan dua 

pengamatan pada sampel batubara dan klinker 

yaitu: 

a.Sayatan Poles 

b.Syatan Tipis 

Berikut ini hasil pengamatan sayatan poles 

pada batubara: 

Litologi yang menyusun satuan ini terdiri 

batubara, klinker dan batulempung. 

Kenampakan secara megaskopis stasiun 1 yaitu 

umumnya batubara pada seam L ini berwarna 

hitam mengkilap, mengandung pirit, pecahan 

konkoidal sampai menyudut, dengan tebal 

batubara sekitar ±5 meter, litotype seam L 

clarain. 

 

 
 

Foto 4 Singkapan Batubara dipermukaan 

dengan arah foto N 130oE bagian sayap barat 

daerah penelitian 

 

Hasil analisis petrografis terhadap batubara 

pada sayatan poles nomor 769/2013: 

 

 

Foto 5 Kenampakan maseral pada cahaya 

pantul (reflected white light) dengan 

perbesaran 500x. Sclerotinite dan Detrovitrinite 

Keterangan: 

 Detrovitrinit = Pada kenampakan cahaya 

pantul sinar cahaya bersifat sedang, berwana 

abu-abu, berasal dari pecahan humus, 

ukuran partikelnya kurang dari 10 micron. 
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 Sclerotinite = Pada kenampakan cahaya 

pantul sinar cahaya bersifat sedang, 

berwarna abu-abu sampai kuning keputihan, 

berasal dari sisa–sisa jamur termasuk hifa, 

sporea, berbentuk oval dengan diameter 

normal struktur sel kayu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6. Kenampakan maseral pada cahaya 

pantul (reflected white light) dengan 

perbesaran 500x. Suberinite, Pyite dan 

Detrovitrinite pada batubara. 

 

Keterangan: 

 Detrovitrinit = Pada kenampakan cahaya 

pantul sinar cahaya bersifat sedang, berwana 

abu-abu, berasal pecahan humus, ukuran 

partikelnya kurang dari 10 micron. 

 Suberinite = Pada kenampakan cahaya 

pantul sinar cahaya bersifat sedang, 

berwarna abu-abu, berasal dari jaringan kulit 

kayu, zat yang berdinding sel berasosiasi 

dengan phlobaphinite. 
 Pyrite = Pada kenampakan cahaya pantul 

sinar cahaya bersifat sedang, berwana kuning 

terang-kuning kekuningan, merupakan 

mineral pengotor pada batubara 

Berdasarkan hasil pengamatan petrografi pada 

sayatan poles pada batubara serta mengacu 

pada preparasi dan diukur sesusai Standar 

Australia 2856 (1986) dan ASTM (2009) maka 

batubara pada daerah penelitian termasuk 

kedalam tipe maseral vitrinit. Jenis tipe 

maseral vitrinit ini memiliki sifat kimia 

mempunyai lebih sedikit kandungan oksigen 

dan lebih banyak kandungan karbon bila 

dibandingkan dengan inertinit. 

Klinker pada daerah penelitian disusun oleh 

litologi batulempung. Kenampakan secara 

megaskopis klinker di stasiun 3 yaitu warna 

segar merah kecokelatan, warna merah 

keabuan, tekstur klastik halus, ukuran butir 

pasir sedang sampai pasir halus, sortasi baik, 

struktur berlapis, komposisi kimia silika. 

Berdasarkan ciri fisiknya nama batuan ini 

adalah klinker. Singkapan ini dijumpai dalam 

keadaan segar pada stasiun 3. 

 

 

 

 

 
Foto 7. Singkapan Klinker dipermukaan 

dengan arah foto N 330oE bagian sayap timur 

daerah penelitian 

 

Analisis petrografis terhadap klinker pada 

sayatan poles nomor klinker/St.3,  

memperlihatkan warna absorbsi merah 

keabuan, warna interferensi abu – abu 

kehitaman, tekstur klastik halus - kasar, 

ukuran butir 0.02 – 1,5 mm, bentuk mineral 

subangular - subrounded, sortasi sedang, 

komposisi material berupa mineral pyrite 

(30%), mineral lempung (40%) oksida besi 

(30%). 

 

 Proses Terbentuknya Klinker 

Klinker alami merupakan hasil dari 

pembakaran batubara yang disebabkan 

pembakaran spontan (spontaneous 
combustion),umunya terjadi pada batubara sub 

bituminous dan lignit/batubara kualitas 

rendah dikarenakan kandungan moisture yang 

tinggi sebagai pemicu pemanasan batubara 

tersebut ketika tersingkap dipermukaan. 

Batubara yang mengalami oksidasi, reaksi 

pemanasan akan semakin cepat hingga 

pembakaran terjadi, serta keterdapatan 

mineral pyrite. 

Detrovitri

nite 

Suberinit

e 

Pyrite 
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6. KESIMPULAN 

Adapunkesimpulan darihasilpenelitianyaitu : 

1. Hasil analisis proses pembentukan 

klinker dipengaruhi oleh ketebalan 

batubara yang memiliki tebal 1,780 m – 

5,173 m. 

2. Hasil analisis total moisture yang dapat 

membentuk klinker yaitu sekitar 16,58– 

23,62% (adb). 

3. Hasil analisis kandungan sulfur sekitar 

0,32 - 3,65% (adb) dapat mempengaruhi 

terbentuknya klinker.  

4. Hasil analisis petrografi sayatan poles 

pada batubara seam L bahwa komposisi 

maseral menujukkan vitrinit dan 

lingkungan terbentuknya pada daerah 

Marsh (Limnic) berdasarkan nilai GI 

sebesar 5,938 dan TPI sebesar 0,167. 

5. Hasil analisis proximate batubara dan 

komposisi maseral, jenis batubara pada 

daerah penelitian low – rank 
subbituminous dan tipe maseralnya 

vitrinit yang dimana lebih cepat 

mengalami spontan combustion. 

6. Berdasarkan hasil analisis petrografi, 

proses terbentuknya klinker akibat 

adanya suhu tinggi dan tekanan rendah 

(Combustion Pyrometamorphism), 

Maka klinker termasuk ke dalam jenis 

batuan metamorf. 
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EVALUASI ZONA RESERVOIR G-139 DAN G-130 LAPANGAN BUNYU PERTAMINA EP 

 

 

Andi Mahsyar*, M. Fauzi Arifin*, Sultan* 

 
*) Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin 

 

 

 

Sari : Lokasi penelitian terletak di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara  

pada lapangan ―X‖ PT. PERTAMINA EP. Penelitian ini dibuat berdasarkan pengembangan ilmu 

fisika dalam kaitannya dengan ilmu geologi, dalam hal ini diaplikasikan pada industri minyak untuk 

pemetaan bawah permukaan dan penentuan lokasi prospek hidrokarbon. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisa setiap lapisan batuan secara kualitatif dari data kurva well – log pada sumur G – 

130 dan G – 139 untuk penentuan zona yang prospek dan selanjutnya dianalisa secara kuantitatif 

nilai dari porositas dan saturasi air lapisan/zona yang diperkirakan prospek dari sebuah sumur 

untuk menentukan letak zona potensi hidrokarbonnya dengan menggunakan software Interactive 
Petrophysics 4.1 dan Microsoft Office Excel 2007, selanjutnya ditentukan titik kedalaman yang 

direkomendasikan sebagai titik perforasi, yaitu pada sumur G – 130 di kedalaman 866 meter, 1168 

meter, 1548 meter dan 1777 meter, sedangkan pada sumur G – 139 di kedalaman 1195 meter, 1267 

meter, 1535 meter, 1573 meter, 1647 meter, dan 1780 meter. 

Kata kunci : Pulau Bunyu, Logging, Analisis Kualitatif, Analisis Kuantitatif, Titik perforasi. 
 

 
ABSTRACT :  Study area is located in Bunyu Island, North Kalimantan Province on the field "X" PT. 
Pertamina EP. This research based on physics science on the application with geological study that 
applied on oil and gas industries for sub – surface mapping for pin pointing location of hydrocarbon 
prospect, this study aims to analyze each layers of rocks with Qualitative method based on well – log 
curve on G – 130 and G – 139 wells for determining prospect zones and then analyzed thorough 
Quantitative method based on value of each zones porosity and water saturity and determine zones 
and depth point of interest to perforated with using Interactive Petrophysics 4.1 dan Microsoft Office 
Excel 2007 software. As result of data analysis and interpretation proposed depth perforation point in 
G-130 are 866 meters, 1168 meters, 1548 meters dan 1777 meters, and in G-139 well are on 1195 
meters, 1267 meter, 1535 meters, 1573 meters, 1647 meters, dan 1780 meters 
 

Keywords : Bunyu Island, Logging, Qualitative Analysis, Quantitative Analysis, Perforation Points.
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan kehidupan manusia dewasa ini 

sangat bergantung kepada minyak dan gas 

(Migas), Migas merupakan hasil ekstraksi 

senyawa hidrokarbon atau petroleum lebih 

lanjut, produk hasil ekstraksi hidrokarbon 

misalnya, bensin, solar, LNG, aspal dan lain 

lain. Hidrokarbon adalah senyawa unik hasil 

dari penguraian makhluk hidup secara alami di 

dalam batuan, karena proses dan tempat 

akumulasinya yang berada di bawah 

permukaan bumi (sub – surface) maka dalam 

pengevaluasi dan pengeksplorasiannya 

menggunakan metode geologi sub – surface 

pula, seperti metode well logging, data core dan 

seismik.  

Salah satu metode yang kita lakukan dalam  

korelasi bawah permukaan ialah dengan 

mempelajari dan menganalisa data log dan 

intibor yang ada dan kemudian 

mengasosiasikannya, dari data log dengan 

menggunakan metode analisa geofisika dapat 

diketahui sifat fisik dari batuan tersebut secara 

terperinci dan dapat digunakan sebagai 

pendekatan untuk dapat membuat suatu model 

sedimentasi yang terjadi pada suatu interval 

kedalaman tertentu (yang diwakili oleh data 

core) serta kita juga dapat melakukan proses 

karakterisasi dari lapisan reservoir yang ada, 

penelitian karakteristik lapisan reservoir perlu 

untuk rasio kesuksesan dalam mendapatkan 

atau meningkatkan cadangan hidrokarbon 

yang ada, melihat hal tersebut diatas, maka 

penulis merasa sangat tertarik untuk 

memecahkan permasalahan tersebut dengan 

menjadikan objek studi mengenai ―Evaluasi 

Zona Reservoir Sumur G – 139 dan G – 130 

Lapangan Bunyu‖  ini sebagai bahan penelitian 

tugas akhir. 

Penelitian ini mencoba merumuskan masalah 

yang terkait dengan kondisi eksplorasi Migas di 

bawah permukaan dimana keterdapatan dari 

minyak dan gas tersebut tidak tentu 

kedalamannya berkaitan dengan kondisi 

stratigrafi dan dinamika migrasi dari minyak 

tersebut.    

Penelitian ini juga mencakup data log data side 
wall core dari sumur G – 130 dan G – 139 yang 

terletak pada Sub Cekungan Tarakan yang 

merupakan anggota dari Formasi Tarakan, 

Kalimantan Utara. Dari data tersebut 

diharapkan dapat diinterpretasikan jenis 

litologi dan karakteristik petrofisikanya untuk 

memperkirakan zona lapisan batuan yang 

berpotensi mengandung hidrokarbon sebagai 

acuan untuk kegiatan eksploitasi hidrokarbon.    

Penelitian dilakukan di kantor PT. 

PERTAMINA EP Region Kawasan Timur 

Indonesia  di Jakarta, Jalan Prof. Dr. Satrio 

selama hampir 2 bulan dari 11 juni hingga 3 

agustus 2012,  yang kemudian dilanjutkan 

dengan tahap bimbingan, penyusunan skripsi 

dan presentasi akhir penelitian di kampus. 

Penelitian ini bermanfaat untuk menentukan 

densitas fluida pada sumur karena setiap 

daerah yang memiliki densitas fluida yang 

berbeda sebagai data acuan pada eksplorasi 

selanjutnya dan dapat digunakan sebagai titik 

produksi hidrokarbon atau titik injeksi fluida 

pada zona prospek hidrokarbon tersebut 

tergantung dari langkah eksplorasi atau 

eksplotasi selanjutnya.  

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data sumur 

berupa data dari side – wall core dan data well 
log dalam tipe data .las yang mengandung data 

Gamma Ray, Caliper, Spontaneous Potensial 
(SP), Resistivity, Neutron, dan Kedalaman 

berdasar Pseudo – depth.  

Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan software Interactive 
Petrophysics 4.1 (2010) dan Microsoft Office 

Excel 2007. Secara umun data diolah dengan 

metode statistik dan fisika secara kualitatif dan 

kuantitatif untuk setiap sumur.  Untuk analisa 

kualitatif, data well log diolah dengan 

menginput data pada software Interactive 
Petrophysics 4.1 (2010) yang menghasilkan 

grafik pada setiap log yang berbeda yang 

kemudian dianalisis untuk menentukan jenis 

litologi dan beberapa lapisan batuan yang 

prospek pada tahapan awal yaitu batuan yang 

porous dan mengandung fluida dengan metode 

quick – look. Dari hasil analisa beberapa 

lapisan tersebut ditandai posisi top dan bottom 

berdasarkan kedalaman setiap lapisan, 

kemudian data las yang digunakan dipotong 

berdasarkan posisi setiap lapisan tersebut 

untuk diolah sebagai data untuk analisa 

kuantitatif. Untuk analisa kuantitatif data 

yang telah dipilih dengan analisa kualitatif 

diatas diinput pada Microsoft Office Excel 2007 

dengan memasukkan persamaan statistik dan 

fisika untuk mendapatkan nilai porositas –

permeabilitas efektif dan saturasi air setiap 

lapisan untuk dinilai prospeknya berdasar jenis 
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kandungan fluidanya sebelum memasuki 

tahapan perforasi yaitu pengeboran secara 

horizontal ke dinding sumur sebagai saluran 

penghubung sumur dan formasi dalam 

eksploitasi lebih lanjut. 

3. FISIOGRAFI DAERAH PENELITIAN 

Daerah penelitian terletak pada Sub Cekungan 

Tarakan yang merupakan sub cekungan yang 

paling muda dalam Cekungan Tarakan. 

Cekungan Tarakan  di sebelah Barat  dibatasi 

oleh Tinggian Kuching, di sebelah Utara 

dibatasi oleh  Tinggian Sampurna yang terletak 

di Utara batas wilayah Indonesia – Malaysia. 

Di sebelah Selatan dibatasi oleh Tinggian 

Mangkalihat yang merupakan batas pemisah 

antara Cekungan Tarakan dengan Cekungan 

Kutai, sedangkan  ke arah timur cekungan ini 

belum diketahui dengan jelas batasnya di 

bawah laut Sulawesi. Cekungan Tarakan ini 

dapat dibagi menjadi 4 sub cekungan 

berdasarkan deposenternya (Biantoro, 1996) 

yaitu : 

- Sub Cekungan Tidung, di bagian paling 

utara, terisi sedimen berumur Oligosen 

sampai Miosen Akhir.  

- Sub Cekungan Berau di bagian selatan 

terisi oleh sedimen berumur Eosen 

Akhir sampai Miosen Akhir. 

- Sub Cekungan Tarakan di bagian 

tengah dan merupakan Sub Cekungan 

yang paling muda, terisi dengan 

formasi sedimen yang cukup tebal dari 

Formasi Tarakan – Bunyu yang 

berumur Miosen Akhir. 

- Sub Cekungan Muara merupakan pusat 

pengendapan paling Selatan dan  

perkembangan sedimennya kearah 

lepas pantai Utara Tinggian 

Mangkalihat. 

 

 
Gambar 1. Pembagian Sub Cekungan Tarakan 

(Biantoro dkk., 1996). 

Stratigrafi Regional 

Tidak adanya fosil foraminifera ataupun 

plankton penunjuk umur dan perubahan fasies 

yang sangat cepat secara lateral menyebabkan 

pembagian stratigrafi di Pulau Bunyu sangat 

kompleks. Namun berdasarkan data – data di 

bawah permukaan yang terkumpul dari tahun 

1970 baik dari sumur maupun seismik, maka 

Akuanbatin, dkk tahun 1984 membagi  

stratigrafi Pulau Bunyu menjadi 5 formasi 

berturut – turut dari tua ke muda sebagai 

berikut : 

 Formasi Meliat  

Formasi ini memiliki ketebalan lebih dari 

500 m, terdiri dari selang – seling 

batulempung, serpih dan batulanau dengan 

sisipan tipis batupasir. Ketebalan 

batulempung bisa mencapai 30 m 

sedangkan ketebalan batupasir 0,5 – 2 m. 

Kontak dengan Formasi Tabul diatasnya 

bergradasi. Lingkungan pengendapan 

formasi ini adalah delta front flatform 

sampai prodelta marine. yang berumur 

Miosen Tengah (N9) diindikasikan oleh 

pemunculan awal genus Orbulina sp.  

 Formasi Tabul  

Ketebalan Formasi Tabul sekitar 1300 –

2000 m yang terdiri dari selang seling 

batulempung, batulanau dan batupasir. Di 

beberapa sumur terdapat lapisan tipis 

batugamping. Tebal batulempung 5 – 20 m, 

sedangkan lapisan batupasirnya tipis – 

tipis. Batas dengan Formasi Santul di 

atasnya bergradasi dan batas ini diambil 

mulai munculnya lapisan tipis batubara 

yang termasuk ke dalam Formasi Santul. 

Dari hasil analisis bentuk kurva log serta 

runtunan litologinya ditafsirkan bagian 

bawah Formasi Tabul  merupakan hasil 

pengendapan yang lebih dominan prodelta 

sampai delta front dan makin ke atas 

berubah secara dominan menjadi dominan 

delta front. Hasil pemeriksaan palinologi di 

suatu sumur memperlihatkan bahwa umur 

Formasi Tabul adalah Miosen Tengah – 

Miosen Akhir.  

 Formasi Santul  

Ketebalan Formasi Santul berkisar antara 

200 – 600m yang dicirikan oleh adanya 

lapisan tipis batubara (1 – 2 m), terdiri dari 

selang seling batupasir, batulanau dan 

batulempung. Ukuran butir dari batupasir 
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halus sampai sedang dengan ketebalan 

bervariasi antara 2 – 25 m. Lingkungan 

pengandapan formasi ini lebih dominan 

delta front, dengan kandungan foraminifera 

Rotaka sp. Sigmoilina sp. dan Operculina 
sp.  

 Formasi Tarakan  

Ketebalan Formasi Tarakan  berkisar 

antara 1200 – 1600 m, terdiri dari 

perselang – selingan batupasir, 

batulempung dan batubara. Pada bagian 

bawah Formasi Tarakan mengandung 

batubara dengan ketebalan (3 – 5m), 

lapisan ini dapat ditentukan sebagai dasar 

dari Formasi Tarakan. Batas atas dan 

batas bawah dari Formasi Tarakan di lepas 

pantai dan daerah daratan sebelah Barat 

dipisahkan oleh ketidakselarasan, 

sedangkan di Pulau Bunyu batas bawah ini 

tidak jelas dan nampaknya kontak antara 

Formasi Tarakan dan Formasi Santul di 

bawahnya adalah transisi. Hasil 

pemeriksaan palinologi di dua sumur 

menunjukkan bahwa Formasi Tarakan 

berumur Pliosen. Dari hasil analisis bentuk 

kurva log serta runtunan litologi 

menunjukkan bahwa bagian bawah 

Formasi Tarakan merupakan hasil dari 

lingkungan pengendapan yang lebih 

dominan delta front sampai lower delta 
plain. Makin ke atas dari Formasi Tarakan 

makin dominan lower delta plain. 

Foraminifera yang dijumpai 

Haplopragmoides sp. Trochamina sp. 

Ammomarqinulina sp. dan Ammobacalites 
sp.  

 Formasi Bunyu  

Formasi Bunyu mempunyai ketebalan 

sekitar 300 –700 m dan terletak secara tak 

selaras diatas Formasi Tarakan, litologinya 

terdiri dari batupasir tebal berukuran 

menengah sampai kasar kadang–kadang 

konglomerat dan selang seling dengan lignit 

dan serpih. Batupasirnya umumnya lebih 

tebal, lebih kasar dan lebih kompak 

dibandingkan batupasir dari Formasi 

Tarakan. Tebal batupasir dan batubara 

berkisar dari 1 m sampai diatas 30 m. 

Lingkungan pengendapan : upper delta plain 
– fluvial delta plain, dengan kandungan fosil 

foraminifera yaitu Cyclamina Sp. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data log yang ada pada pengamatan analisis 

kualitatif adalah Log SP (Spontaneous 
potensial), Log GR (Gamma Ray), Log 
resistivitas, Log RHOB  (Densitas), dan Log 
NPHI (Neutron). Ada 5 jenis log yang sering 

digunakan dalam interpretasi yaitu : 

a.  Log Spontaneous Potential (SP)  

Kurva SP adalah rekaman perbedaan potential 

antara elektroda yang bergerak  di dalam 

lobang bor dengan elektroda di permukaan. 

Satuannya adalah millivolt.   

 

Kurva SP digunakan untuk :  

- Identifikasi lapisan-lapisan permeabel 

- Mencari batas – batas lapisan 

permeabel dan korelasi  antar sumur 

berdasarkan batasan lapisan itu.  

- Menentukan nilai resistivitas air 

formasi (Rw). 

- Memberikan indikasi kualitatif lapisan 

serpih.   

Kurva SP umumnya berupa garis lurus yang 

disebut garis dasar serpih,  sedangkan pada 

formasi permeabel kurva SP menyimpang dari 

garis dasar serpih dan mencapai garis konstan 

pada lapisan permeabel yang cukup tebal, yaitu 

garis pasir. Penyimpangan SP dapat kekiri 

atau kekanan tergantung pada kadar garam 

dari formasi dan filtrasi lumpur.   

Kurva SP tidak dapat direkam di dalam  

lubang sumur yang diisi oleh lumpur yang 

tidak konduktif karena diperlukan medium 

yang dapat menghantarkan arus listrik antara 

elektroda alat dan formasi. Jika filtrasi lumpur 

dan kadar garam air formasi (resistivitas) 

hampir sama, penyimpangan SP akan kecil dan 

kurva SP menjadi kurang berguna.   

b. Log Gamma Ray (GR)   

Prinsip log GR adalah perekaman 

radioaktivitas alami bumi. Radioaktivitas GR 

berasal dari 3 unsur radioaktif yang ada dalam 

batuan yaitu Uranium  –  U, Thorium  – Th, 

dan Potassium – K, yang  secara berkelajutan 

memancarkan GR dalam bentuk pulsa-pulsa 

energi radiasi tinggi. Sinar gamma ini mampu 

menembus batuan dan dideteksi oleh sensor 

sinar gamma yang umumnya berupa detektor 

sintilasi. Setiap GR yang terdeteksi akan 

menimbulkan pulsa listrik pada detektor. 

Parameter yang direkam adalah jumlah dari 

pulsa yang tercatat per satuan waktu (sering 

disebut cacah GR).   
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Tingkat radiasi serpih lebih tinggi 

dibandingkan batuan lain karena unsur unsur 

radioaktif cenderung mengendap di lapisan 

serpih yang tidak permeabel, hal ini terjadi 

karena mampu memisahkan dengan baik 

antara lapisan serpih dari lapisan permeabel.   

c.  Log Resistivity   

Log resistivity  merupakan log elektrik yang 

digunakan untuk : 

- Mendeterminasi kandungan fluida 

dalam batuan reservoar (hidrokarbon 

atau Air). 

- Mengidentifikasi zona permeabel. 

- Menentukan porositas. 

d.  Log Density   

Log densitas merupakan suatu tipe log 

porositas yang mengukur densitas elektron 

suatu formasi. Prinsip pencatatan dari log 

densitas adalah suatu sumber radioaktif yang 

dimasukkan kedalam lubang bor mengemisikan 

sinar gamma kedalam formasi. Di dalam 

formasi, sinar tersebut akan bertabrakan 

dengan elektron dari formasi.  

Pada setiap tabrakan sinar gamma akan 

berkurang energinya. Sinar gamma yang 

terhamburkan dan mencapai detektor pada 

suatu jarak tertentu dari sumber dihitung 

sebagai indikasi densitas formasi. Jumlah 

tabrakan merupakan fungsi langsung dari 

jumlah elektron di dalam suatu formasi. 

Karena itu log densitas dapat mendeterminasi 

densitas elektron formasi dihubungkan dengan 

densitas bulk sesungguhnya didalam gr/cc. 

Harga densitas matriks batuan, porositas, dan 

densitas fluida pengisi formasi.   

e.  Log Neutron  

Log neutron merupakan tipe log porositas yang 

mengukur konsentrasi ion hidrogen dalam 

suatu hidrogen dalam suatu formasi. Di dalam 

formasi bersih dimana porositas diisi air atau 

minyak, log neutron mencatat porositas yang 

diisi cairan. Neutron energi tinggi yang 

dihasilkan oleh suatu sumber kimia 

ditembakkan ke dalam formasi, sebagai 

akibatnya neutron kehilangan energinya. 

Kehilangan energi maksimum akan terjadi 

pada saat neutron bertabrakan dengan atom  

hidrogen karena  kedua materi tersebut 

mempunyai massa yang hampir sama. Karena 

itu kehilangan energi maksimum merupakan 

fungsi dari konsentrasi hidrogen dalam 

formasi, karena dalam formasi yang sarang 

hidrogen terkonsentrasi didalam pori-pori yang 

terisi cairan, maka kehilangan energi akan 

dapat dihubungkan dengan porositas formasi.   

Interpretasi Litologi Berdasarkan Log. 

Jenis lithologi pada data log dapat ditentukan 

dengan berdasarkan kenampakan defleksi log 

tanpa suatu perhitungan. Adapun kenampakan 

beberapa jenis lithologi batuan reservoar 

adalah sebagai berikut (Firdaus & Prabantara, 

2005) :   

Batupasir pada log dicirikan oleh :  

- Defleksi GR relatif rendah/ kecil   

- Defleksi  SP    akan berkembang positif 

atau negatif terhadap garis dasar 

serpih   

- Kadang – kadang mempunyai diameter 

lubang bor yang relatif lebih kecil 

karena cenderung membentuk kerak 

lumpur.  

Batulempung atau serpih   

- Defleksi kurva Log GR  besar (terbesar)  

- Log SP tak mengalami defleksi atau 

garis lurus (Shale Base Line) 

 Batupasir lempungan  

- Log GR realtif rendah dari batupasir 

tapi lebih kecil dari batulempung  

- Log NPHI/RHOB relatif besar dari batu 

pasir tapi lebih kecil dari batulempung    

 Batugamping  

-  Log GR relatif kecil dan lebih kecil dari 

batupasir   

- Pada batugamping yang  tight, SP tidak 

mengalami defleksi (sejajar dengan 

shale base line)  

-  Pada batugamping porous, SP 

mengalami defleksi  

- Pada batugamping yang tight, nilai 

MSFL = LLS = LLD   

- Pada batugamping porous, nilai MSFL, 

LLS dan LLD  tergantung pada 

fluidanya, namun yang pasti akan lebih 

rendah dibadingkan batugamping yang 

tight.   
- ρma batugamping = 2.71 g/cm3 

- Pada batugamping yang  tight, nilai 

RHOB tinggi dan NPHI rendah 

(dominan ke kanan dengan densitas // 

neutron)   

- Pada batugamping  porous, biasanya 

cross-plot densitas-neutron (+), dan 

densitas tidak sejajar neutron.   

 Batubara   

- Defleksi log GR relatif kecil   

- Resistivitas mempunyai harga yang 

sangat besar   
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- Defleksi kurva RHOB rendah/ kecil 

sedangkan kurva NPHI relatif besar 

Interpretasi Zona Porous dan Permeabel   

Batuan yang permeabel dapat dibedakan 

dengan zona batuan kedap dengan melihat 

bentuk – bentuk kurva log. Adapun 

perbedaannya adalah sebagai berikut (Firdaus 

& Prabantara, 2005) :   

a. Zona batuan kedap dicirikan dengan : 

- Harga kurva GR yang tinggi   

- Kurva log SP tidak mengalami defleksi   

- Harga tahanan jenis pada zona terusir 

(Rxo) hampir sama dengan  harga 

tahanan jenis formasi (RT)  

- Harga porositas neutron lebih tinggi 

dari pada porositas densitas   

b. Zona batuan reservoar yang permeabel 

dicirikan dengan :   

- Harga kurva GR yang rendah   

- Harga kurva SP menjauhi garis dasar 

serpih (terjadi defleksi kurva SP) 

- MSFL, LLS, dan LLD tidak berimpit   

- Mempunyai harga porositas menengah 

sampai tinggi (cross – plot  neutron -  

densitas positif) 

Interpretasi Jenis Kandungan Fluida   

Untuk membedakan jenis cairan/ fluida yang 

terdapat pada suatu lapisan/ formasi, apakah 

fluida tersebut dapat berupa air, minyak atau 

gas dapat ditentukan dari melihat defleksi yang 

terjadi pada kurva log. Kenampakan jenis 

fluida pada log adalah sebagai berikut (Firdaus 

& Prabantara, 2005):   

a.  Zona pembawa air   

Log SP :  

- Air tawar : defleksi SP positif (+), (Rmf 

< RW)   

- Air garam : defleksi SP negative  (-), 

(Rmf > RW)   

Log Resistivitas : menunjukkan nilai yang 

rendah, untuk (Rmf < RW) maka  

- Air tawar : MSFL (LLS) < LLD   

- Air garam : MSFL (LLS) > LLD  

Cross-plot  log densitas dan neutron   

- Shale : cross-plot  negatif (-)  

- Non shale : cross-plot  positif (+)  

b.  Zona pembawa hidrokarbon   

Minyak :  

- Defleksi SP negatif (-) 

- Resistivitas tinggi dengan MSFL/ LLS 

<< LLD untuk Rmf < Rw  

- Cross-plot densitas-neutron positif (+) 

dengan separasi sedang   

Gas : 

- Defleksi SP negatif (-)  

- Resistivitas tinggi dengan MSFL/ LLS 

<< LLD untuk Rmf < Rw  

Cross-plot densitas - neutron positif (+) dengan 

separasi besar. 

Analisis Data Sumur 

Dalam melakukan analisis data sumur, dari 

data LAS sumur G – 130 dan G – 139 yang 

digunakan ditampilkan dalam bentuk grafik log 

secara keseluruhan untuk penentuan zona 

prospek awal  dengan metode Quicklook  
dengan menganalisa pola defleksi log di 

perkirakan zona di bawah merupakan zona 

prospek dengan pertimbangan, zona porous yg 

memungkinkan sebagai reservoar dan 

kandungan fluidanya ada dan bukan air. 

Analisa ini dapat digunakan untuk 

mengintepretasi jenis batuan dan kandungan 

batuan tersebut baik berupa fluida atau bukan, 

adapun dasar dari metode Quicklook dengan 

mengamati pola defleksi dari kurva log dari 

kedua sumur untuk menginterpretasi porositas, 

permeabilitas dan kandungan fluida dari setiap 

sumur  adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Tabel parameter jenis batuan analisis 

kualitatif secara Quicklook. 
( Heriyanto, N., W. Satoto, S. Sardjono. 1992) 

 

Dari hasil pengamatan defleksi kurva log pada 

kedua sumur dengan berdasarkan tabel 4.1 
maka di peroleh zona yang secara kualitatif 

prospek adalah seperti berikut : 

 

Tabel 2. zona prospek hasil analisa kualitatif 

sumur G-130 

 

Tabel 3. zona prospek hasil analisa kualitatif 

sumur G-139 
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Setelah dipilih zona yang prospek yang di 

tentukan dari hasil analisa kualitatif diatas 

maka setiap interval dari setiap zona yang di 

analisa dipisahkan berdasarkan intervalnya 

dan diolah lebih lanjut dengan metode fisika 

dan statistik untuk menghitung nilaninya 

secara kuantitatif dengan persamaan : 

 Perhitungan Vsh (volume shale) adalah 

perhitungan untuk menetukan berapa 

banyak kandungan shale dalam 

interval zona yang telah di tentukan 

dengan menggunakan nilai log Gamma-
ray untuk menentukan berapa 

ketebalan net-sand,   ada banyak 

persamaan yang dapat digunakan 

bergantung kepada jenis batuan  jika 

Gamma-ray indeks dan volume shale 
sama ( GRi = Vsh ) seperti dalam 

persamaan  dibawah: 

 

 

Dalam penelitian ini di gunakan persamaan 

linear karena pada sumur G-130 dan G-139 

di asumsikan perbandingan antara volume 

shale dalam batuan reservoir berbanding 

lurus dengan defleksi kurva log gamma ray 

yang di indikasikan oleh . 

 

 
Vsh   : Volume shale 

GR  : nilai log Gamma ray 

GRmin : Gamma ray clean 

(clean sand) 

Grmax : Gamma ray shale (clean shale) 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan 

persaman diatas jika  nilai Vsh = 1 = 100% clay 

dan Vsh = 0 = 100% sand. Maka dari 

perhitungan tersebut yang si rata-ratakan 

dapat di ketahui nilai dari clay suatu lapisan 

untuk mengetahui nilai sand sebagai reservoir. 

 Perhitungan porositas adalah untuk 

menentukan persentase pori yang  

dikandung dalam batuan, dalam hal ini 

persentase pori di hitung didalam 

setiap zona. Untuk menghitungnya di 

gunakan persamaan : 

 

 
 

Φ  : porositas  

ρma : nilai densitas matriks batuan  

(2.65 = batupasir, 2.71 = 

batugamping dan 2.85 = 

dolomit) 

ρb : nilai densitas log 

ρmf : nilai densitas fluida  

 (1.0=lumpur tawar dan 

1.1=lumpur garam)  

 

 Perhitungan Sw (saturasi air) di 

gunakan persamaan : 

 

 
Sw : Saturasi air    

Rt : resistivitas log 

Φ  : porositas efektif    

n : eksponen saturasi (2) 

a : faktor formasi (0.62) 

Rw : Resistivitas air formasi (0.35) 

m : eksponen matriks (2.15) 

dengan menggunakan ketiga persamaan di atas 

maka dapat dihitung secara kuantitatif nilai 

dari setiap zona dalam kedua sumur, maka di 

dapatkan 

 Zona Un 1 

Pada zona Un 1 nilai rata-rata dari log gamma 
ray (garis hijau) adalah 29 dan defleksi kurva 

pada log Spontaneous potential (garis merah 

putus-putus)  yang mengindikasikan bahwa 

zona ini adalah batuan yang permeabel, dan 

cross-plot antara log Neutron/NPHI (garis hijau 

putus-putus) dan Resistivity/RHOB (garis 

merah putus-putus) menunjukkan porositas 

yang cukup baik dan kandungan fluidanya di 

interpretasikan hidrokarbon berupa minyak di 



GEOSAINS 
 

85 - Vol. 11 No. 02 2015 

 

tinjau dari separasi kedua  log tersebut yang 

sedang. 

Setelah melalui pengolahan data secara 

kuantitatif pada zona UN 1 ini di dapatkan 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 4. Tabel hasil analisa kualitatif Zona Un 

1 sumur G-139. 

 
Dari hasil pengolahan data tersebut dari 

ketebalan zona UN 1 yang sekitar 24 meter 

hasil rata rata dari porositasnya sekitar 27% 

dari volume batuan, dan tebal zona reservoir 

efektif adalah sekitar 20,57 meter. Dapat di 

simpulkan bahwa zona ini memiliki prospek 

hidrokarbon dan titik perforasi di usulkan pada 

kedalaman 1267 meter di bawah permukaan. 

 

Tabel 5. Kurva Log zona Un 1 pada sumur G-

139 

 

 Zona Un 2 

Pada zona Un 2 nilai rata-rata dari log gamma 
ray (garis hijau) dalah 49 dan defleksi kurva 

pada log Spontaneous potential (garis merah 

putus-putus)  yang mengindikasikan bahwa 

zona ini adalah batuan yang permeabel, dan 

cross-plot antara log Neutron/NPHI (garis hijau 

putus-putus) dan Resistivity/RHOB (garis 

merah putus – putus) menunjukkan porositas 

yang cukup baik dan kandungan fluidanya di 

interpretasikan hidrokarbon berupa gas di 

tinjau dari separasi kedua  log tersebut yang 

renggang. 

Setelah melalui pengolahan data secara 

kuantitatif pada zona UN 2 ini di dapatkan 

hasil sebagai berikut. 

 

Tabel 6. Tabel hasil analisa kualitatif Zona Un 

2 sumur G – 139.  

 

Dari hasil pengolahan data tersebut dari 

ketebalan zona UN 2 yang sekitar 14 meter 

hasil rata rata dari porositasnya sekitar 18% 

dari volume batuan, dan tebal zona reservoir 

efektif adalah sekitar 11,88 meter. Dapat di 

simpulkan bahwa zona ini memiliki prospek 

hidrokarbon dan  titik perforasi di usulkan 

pada kedalaman 1535 meter di bawah 

permukaan. 

Tabel 7. Kurva Log zona Un 2 pada sumur G-

139

 

 Zona Un 3 

Pada zona Un 3 nilai rata-rata dari log 

gamma ray (garis hijau) dalah 38 dan 

defleksi kurva pada log Spontaneous 
potential (garis merah putus-putus)  yang 

mengindikasikan bahwa zona ini adalah 

batuan yang permeabel, dan cross-plot 

antara log Neutron/NPHI (garis hijau 

putus-putus) dan Resistivity/RHOB (garis 

merah putus-putus) menunjukkan porositas 

yang cukup baik dan kandungan fluidanya 

di interpretasikan hidrokarbon berupa 

minyak di tinjau dari separasi kedua  log 

tersebut yang sedang. 

Setelah melalui pengolahan data secara 

kuantitatif pada zona UN 3 ini di dapatkan 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 8. Tabel hasil analisa kualitatif Zona Un 

3 sumur G-139. 

 

Dari hasil pengolahan data tersebut dari 

ketebalan zona UN 3 yang sekitar 10 meter 

hasil rata rata dari porositasnya sekitar 

18% dari volume batuan, dan tebal zona 

reservoir efektif adalah sekitar 8,99 meter. 

Dapat di simpulkan bahwa zona ini 
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memiliki prospek hidrokarbon dan titik 

perforasi di usulkan pada kedalaman 1573 

meter di bawah permukaan. 

Tabel 9. Kurva Log zona Un 3 pada sumur G-

139

 

 Zona Un 4 

Pada zona Un 4 nilai rata-rata dari log 

gamma ray (garis hijau) dalah 57 dan 

defleksi kurva pada log Spontaneous 
potential (garis merah putus-putus)  yang 

mengindikasikan bahwa zona ini adalah 

batuan yang permeabel, dan cross-plot 

antara log Neutron/NPHI (garis hijau 

putus-putus) dan Resistivity/RHOB (garis 

merah putus-putus) menunjukkan porositas 

yang cukup baik dan kandungan fluidanya 

di interpretasikan hidrokarbon berupa gas 

di tinjau dari separasi kedua  log tersebut 

yang renggang. 

Setelah melalui pengolahan data secara 

kuantitatif pada zona UN 4 ini di dapatkan 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 10. Tabel hasil analisa kualitatif Zona Un 

4 sumur G-139. 

 

Dari hasil pengolahan data tersebut dari 

ketebalan zona UN 4 yang sekitar 4 meter hasil 

rata rata dari porositasnya sekitar 20% dari 

volume batuan, dan tebal zona reservoir efektif 

adalah sekitar 3,3 meter. Dapat di simpulkan 

bahwa zona ini memiliki prospek hidrokarbon 

dan titik perforasi di usulkan pada kedalaman 

1647 meter di bawah permukaan. 

 

 

 

 

Tabel 11. Kurva Log zona Un 4 pada sumur G -

139 

 

 Zona Un 5 

Pada zona Un 5 nilai rata-rata dari log 

gamma ray (garis hijau) dalah 89 dan 

defleksi kurva pada log Spontaneous 
potential (garis merah putus-putus)  yang 

mengindikasikan bahwa zona ini adalah 

batuan yang permeabel, dan cross-plot 

antara log Neutron/NPHI (garis hijau putus 

- putus) dan Resistivity/RHOB (garis merah 

putus-putus) menunjukkan porositas yang 

cukup baik dan kandungan fluidanya di 

interpretasikan hidrokarbon berupa minyak 

di tinjau dari separasi kedua  log tersebut 

yang sedang. Setelah melalui pengolahan 

data secara kuantitatif pada zona UN 5 ini 

di dapatkan hasil sebagai berikut. 

 Tabel 12. Tabel hasil analisa kualitatif 

Zona Un 5 sumur G-139. 

 

Dari hasil pengolahan data tersebut dari 

ketebalan zona UN 5 yang sekitar 9 meter 

hasil rata rata dari porositasnya sekitar 

11% dari volume batuan, dan tebal zona 

reservoir efektif adalah sekitar 5,33 meter. 

Dapat di simpulkan bahwa zona ini 

memiliki prospek hidrokarbon dan titik 

perforasi di usulkan pada kedalaman 1780 

meter di bawah permukaan. 
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Tabel 13. Kurva Log zona Un 5 pada sumur G-

139 

 

 Zona Un 6 

Pada zona Un 6 nilai rata-rata dari log 

gamma ray (garis hijau) dalah 60 dan 

defleksi kurva pada log Spontaneous 
potential (garis merah putus-putus)  yang 

mengindikasikan bahwa zona ini adalah 

batuan yang permeabel, dan cross-plot 

antara log Neutron/NPHI (garis hijau 

putus-putus) dan Resistivity/RHOB (garis 

merah putus-putus) menunjukkan porositas 

yang cukup baik dan kandungan fluidanya 

di interpretasikan hidrokarbon berupa gas 

di tinjau dari separasi kedua  log tersebut 

yang renggang. 

Setelah melalui pengolahan data secara 

kuantitatif pada zona UN 6 ini di dapatkan 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 14. Tabel hasil analisa kualitatif 

Zona Un 6 sumur G-139. 

 

Dari hasil pengolahan data tersebut dari 

ketebalan zona UN 6 yang sekitar 4 meter 

hasil rata rata dari porositasnya sekitar 

27% dari volume batuan, dan tebal zona 

reservoir efektif adalah sekitar 2,98 meter. 

Dapat di simpulkan bahwa zona ini 

memiliki prospek hidrokarbon dan titik 

perforasi di usulkan pada kedalaman 1195 

meter di bawah permukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 15. Kurva Log zona Un 6 pada sumur G-

139 

 

Pada sumur G – 130: 

 Zona Ac 1 

Pada zona Ac 1 nilai rata-rata dari log 

gamma ray (garis hijau) dalah 29 dan 

defleksi kurva pada log Spontaneous 
potential (garis merah putus-putus)  yang 

mengindikasikan bahwa zona ini adalah 

batuan yang permeabel, dan cross-plot 

antara log Neutron/NPHI (garis hijau 

putus-putus) dan Resistivity/RHOB (garis 

merah putus-putus) menunjukkan porositas 

yang cukup baik dan kandungan fluidanya 

di interpretasikan hidrokarbon berupa 

minyak di tinjau dari separasi kedua  log 

tersebut yang sedang. 

Setelah melalui pengolahan data secara 

kuantitatif pada zona Ac 1 ini di dapatkan 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 16. Tabel hasil analisa kualitatif 

Zona Ac 1 sumur G-130. 

 
 

Dari hasil pengolahan data tersebut dari 

ketebalan zona Ac 1 yang sekitar 20 meter 

hasil rata rata dari porositasnya sekitar 

30% dari volume batuan, dan tebal zona 

reservoir efektif adalah sekitar 17,52 meter. 

Dapat di simpulkan bahwa zona ini 

memiliki prospek hidrokarbon dan titik 

perforasi di usulkan pada kedalaman 866 

meter di bawah permukaan. 
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Tabel 17. Kurva Log zona Ac 1 pada sumur G-

130 

 

 Zona Ac 2 

Pada zona Ac 2 nilai rata-rata dari log 

gamma ray (garis hijau) dalah 58 dan 

defleksi kurva pada log Spontaneous 
potential (garis merah putus – putus)  yang 

mengindikasikan bahwa zona ini adalah 

batuan yang permeabel, dan cross-plot 

antara log Neutron/NPHI (garis hijau 

putus-putus) dan Resistivity/RHOB (garis 

merah putus – putus) menunjukkan 

porositas yang cukup baik dan kandungan 

fluidanya di interpretasikan hidrokarbon 

berupa minyak di tinjau dari separasi 

kedua  log tersebut yang sedang. 

Setelah melalui pengolahan data secara 

kuantitatif pada zona Ac 2 ini di dapatkan 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 18. Tabel hasil analisa kualitatif 

Zona Ac 2 sumur G-130. 

 

Dari hasil pengolahan data tersebut dari 

ketebalan zona Ac 2 yang sekitar 13 meter 

hasil rata rata dari porositasnya sekitar 

17% dari volume batuan, dan tebal zona 

reservoir efektif adalah sekitar 10,51 

meter. Dapat di simpulkan bahwa zona ini 

memiliki prospek hidrokarbon dan titik 

perforasi di usulkan pada kedalaman 1548 

meter di bawah permukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 19. Kurva Log zona Ac 2 pada sumur G-

130 

 

 Zona Ac 3 

Pada zona Ac 3 nilai rata – rata dari log 

gamma ray (garis hijau) dalah 45 dan 

defleksi kurva pada log Spontaneous 
potential (garis merah putus-putus)  yang 

mengindikasikan bahwa zona ini adalah 

batuan yang permeabel, dan cross – plot 

antara log Neutron/NPHI (garis hijau putus 

– putus) dan Resistivity/RHOB (garis 

merah putus – putus) menunjukkan 

porositas yang cukup baik dan kandungan 

fluidanya di interpretasikan hidrokarbon 

berupa minyak di tinjau dari separasi 

kedua  log tersebut yang sedang. 

Setelah melalui pengolahan data secara 

kuantitatif pada zona Ac 3 ini di dapatkan 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 20. Tabel hasil analisa kualitatif 

Zona Ac 3 sumur G-130. 

 

Dari hasil pengolahan data tersebut dari 

ketebalan zona Ac 3 yang sekitar 10 meter 

hasil rata rata dari porositasnya sekitar 

22% dari volume batuan, dan tebal zona 

reservoir efektif adalah sekitar 8,38 meter. 

Dapat di simpulkan bahwa zona ini 

memiliki prospek hidrokarbon dan titik 

perforasi di usulkan pada kedalaman 1777 

meter di bawah permukaan. 
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Tabel 21. Kurva Log zona Ac 3 pada sumur G-

130 

 

 Zona Ac 4 

Pada zona Ac 4 nilai rata - rata dari log 

gamma ray (garis hijau) dalah 60 dan 

defleksi kurva pada log Spontaneous 
potential (garis merah putus – putus) yang 

mengindikasikan bahwa zona ini adalah 

batuan yang permeabel, dan cross – plot 

antara log Neutron/NPHI (garis hijau 

putus-putus) dan Resistivity/RHOB (garis 

merah putus – putus) menunjukkan 

porositas yang cukup baik dan kandungan 

fluidanya di interpretasikan hidrokarbon 

berupa gas di tinjau dari separasi kedua  

log tersebut yang renggang. Setelah melalui 

pengolahan data secara kuantitatif pada 

zona Ac 4 ini di dapatkan hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 22. Tabel hasil analisa kualitatif 

Zona Ac 4 sumur G – 130. 

 

Dari hasil pengolahan data tersebut dari 

ketebalan zona Ac 4 yang sekitar 8 meter 

hasil rata rata dari porositasnya sekitar 

20% dari volume batuan, dan tebal zona 

reservoir efektif adalah sekitar 5,3 meter. 

Dapat di simpulkan bahwa zona ini 

memiliki prospek hidrokarbon dan titik 

perforasi di usulkan pada kedalaman 1168 

meter di bawah permukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 23. Kurva Log zona Ac 4 pada sumur G 

– 130 

Adapun hasil pengujian data secara kualitatif 

dan kuantitatif dari sumur G-130 dan sumur G-

139 secara kualitatif dan kuantitatif  adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 24. tabel hasil analisis kualittif dan 

kuantitatif sumur G-130 dan G-139. 

 

Kesimpulan 

Adapun yang bisa  disimpulkan dari hasil 

penelitian adalah zona hidrokarbon berada 

apada formasi Bunyu yang ketebalannya 

berkisar antara 300-700 meter yang dicirikan 

terdiri dari batupasir tebal, berukuran 

menengah sampai kasar kadang–kadang 

konglomerat dan selang seling dengan lignit 

dan serpih dengan umur Plistosen – Holosen. 

Pada sumur B – 130 pada setelah melakukan 

analisa kualitatif maka pada interval 

kedalaman 864 – 884, 1547-1560, 1776-1786, 

1167-1175 diperkirakan merupakan zona 

lapisan batuan yang berpotensi sebagai 

reservoar hidrokarbon. Pada interval diatas ini 

hasil analisa petrofisika adalah sebagai berikut 

: 

1. Harga kurva Gamma Ray kecil sekitar 17 – 

45 API. 

2. Mempunyai harga ILD sekitar 9 – 25 ohm.  

3. Pola cross over antara kurva log porositas 

dan densitas. 

4. Harga porositas efektif sekitar 17 – 30%. 

5. Harga kejenuhan air (Sw) yang relatif 

rendah. 
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Pada Sumur B-139 setelah melakukan analisa 

kualitatif maka pada interval kedalaman 1264 

– 1288, 1530 – 1544, 1567 – 1657, 1461 – 1645, 

1775 – 1784, dn 1193 – 1197 diperkirakan 

merupakan zona lapisan batuan yang 

berpotensi sebagai reservoar hidrokarbon. Pada 

interval diatas ini hasil analisa petrofisika 

adalah sebagai berikut : 

1. Harga kurva Gamma Ray kecil sekitar 20 – 

50 API. 

2. Mempunyai harga ILD sekitar 9 – 35 ohmm. 

3. Pola cross over antara kurva log porositas 

dan densitas. 

4. Harga porositas efektif sekitar 10 – 25%. 

5. Harga kejenuhan air (Sw) yang relatif 

rendah. 

Saran 

Saran titik pengeboran/perforasi sumur  G-130 

dan G-139 yang diusulkan berdasarkan 

pengolahan data dan analisa hasil penelitian,  

ditinjau dari nilai petrofisika yang diolah dari 

log diusulkan agar perforasi di sumur B-139 

pada kedalaman - 1195 meter, -1267 meter, -

1535 meter, -1573 meter, -1647 meter, -1780 

meter. Padan sumur B-130 pada kedalaman -

866 meter, -1168  meter, -1548 meter dan -1777 

meter. 
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ANALISIS GEOKIMIA VOLCANIC NECK DENGAN METODE XRF DAERAH BULU KUNYI 

KECAMATAN WATANGPULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI 

SELATAN 

 

Yulianus Pappang Linggi*, Ulva Ria Irfan*, Kaharuddin MS. * 

*)Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 

 

 

SARI: Secara administratif daerah penelitian terletak di daerah Bulu Kunyi  Kecamatan Watangpulu  

Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menentukan jenis magma dan lingkungan magma batuan beku penyusun volcanic neck daerah 

penelitian berdasarkan karakteristik geokimia batuan dengan menggunakan metode analisis 

geokimia XRF dan analisis petrografi. Metode penelitian yang digunakan yaitu pengambilan data 

lapangan berupa data geomorfologi, stratigrafi, struktur dan pengambilan conto sampel batuan 

untuk dianalisis dengan analisis petrografi dan analisis geokimia menghasilkan data–data yang 

akan diolah. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis petrografi dan geokimia maka batuan 

beku yang terdapat pada lokasi penelitian adalah trakit dengan jenis magma shoshonite. Lingkungan 

pembentukan magma berupa zona active continental margin yang mengindikasikan bahwa batuan 

trakit tersebut terbentuk pada zona subduksi. 

Kata kunci: Bulu Kunyi, volcanic neck, shosonite, subduksi 

 

ABSTRACT: Administratively, the study area is located in Bulu Kunyi, Watangpulu District, 
Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi Province. The purpose of this study is to determine the 
type of magma and magma environment of igneousrock formed the volcanic neck based on the 
characteristics of rock geochemical analysis using XRF geochemical and petrographic analysis. The 
research method used is the collection of field data in the form of data geomorphology, 
stratigraphy,structure and taking samples of rock samples to be analyzed by petrographic analysis 
and geochemical analysis produces data that will be processed. Based on the research field, 
petrographic and geochemical analysis of the igneous rocks that are at the study site is trachyte with 
shoshonite magma types. Environmental formation of magma isactive continental margin zone that 
indication trachyte formed on subductio zone. 

Keywords : Bulu Kunyi, volcanic neck, shosonite, subduction 
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1. PENDAHULUAN 

 

Di Indonesia, gunung api dan hasil 

kegiatannya yang berupa batuan gunung api 

tersebar melimpah baik di darat maupun di 

laut. Namun demikian, sejauh ini para ahli 

kebumian masih sangat sedikit yang tertarik 

untuk mempelajari ilmu gunung api atau 

vulkanologi. Hal itu tentunya tidak terlepas 

dari pengaruh pendidikan dasar geologi yang 

diperolehnya serta atmosfer penelitian yang 

masih kurang mendukung. Sebagai akibat 

lebih lanjut, meskipun wilayah Indonesia 

mempunyai banyak gunungapi dan batuannya 

tersebar luas, dan telah  banyak ahli geologi 

yang telah melakukan penelitian, maka dapat 

dikatakan bahwa data tentang hal ini masih 

sangat kurang termasuk gunungapi kaldera 

Pangkajene. 

Gunung api Sidrap merupakan salah satu 

gunungapi yang berada di Sulawesi Selatan. 

Gunungapi ini tersusun atas batuan 

gunungapi yang kaya akan gas dan ignimbrite 

dalam bentuk kubah, lelehan lava piroklastik 

yang tersebar luas di daerah Parepare, Sidrap, 

Barru bagian Utara, dan Pinrang bagian 

Selatan. Pusat erupsi gunungapi Sidrap 

terletak di wilayah Pangkajene yang 

melingkar ke arah selatan yang ditandai 

dengan dijumpainya vulkanik neck seperti 

daerah Bulu Tinebbang, Bulu Batualong, dan 

salah satunya adalah Bulu Kunyi.  

Bulu Kunyi merupakan bukit yang tersusun 

oleh kubah lava dan volcanic neck dengan 

ketinggian puncak sekitar 157 mdpl. Litologi 

kubah lava dan volcanic neck tersebut 

tersusun oleh ignimbrite dan lava trakitik. 

Selain itu, terdapat pula bukit kecil ignimbrite 

trakitik di sebelah utara Bulu Kunyi 

(Kaharuddin, 2012). 

Berdasarkan  hal di atas penulis termotivasi 

sebagai mahasiswa geologi untuk menyajikan 

informasi - informasi geologi secara lebih 

detail melalui pemetaan geologi skala 1 : 5.000 

serta analisis geokimia batuan pada daerah 

penelitian, dimana lokasi penelitian berada 

pada daerah Bulu Kunyi Kecamatan 

Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang 

Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun dengan 

cakupan luasan daerah yang relatif lebih 

sempit tetapi diharapkan dapat menyajikan 

informasi geologi dan informasi geokimia 

batuan yang lebih spesifik dan detail serta 

dapat membantu pemanfaatan dan 

pengelolaan  sumber daya geologi secara lebih 

maksimal. 

Analisis tentang geokimia merupakan suatu 

kegiatan penelitian untuk mengetahui 

perbedaan sifat maupun unsur kimia yang 

terkandung pada suatu batuan. Adapun 

penelitian ini dilakukan dengan menerapkan 

metode analisis geokimia batuan dan mineral 

(XRF). Analisis geokimia (bulk/whole 
geochemistry) pada studi petrologi dan 

geokimia batuan di bidang geologi umumnya 

menerapkan metode analisis XRF (X - ray 
fluorescence spectrometry) untuk mengetahui 

komposisi kimia batuan. Metode ini umum 

diterapkan karena mampu mengukur 

komposisi kimia hingga ke level konsentrasi 

yang sangat kecil, yaitu hingga level ppm (part 

per million).  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk 

melakukan studi tentang geokimia batuan 

pada volcanic neck daerah Bulu Kunyi 

Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng 

Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui jenis batuan penyusun 

volcanic neck daerah penelitian 

2. Untuk menentukan jenis magma batuan 

pada volcanic neck daerah penelitian 

3. Untuk menentukan lingkungan magma 

berdasarkan karakteristik geokimia batuan 

dengan menggunakan metode analisis 

geokimia ruah batuan dan mineral XRF 

(X–Ray Fluorescence spectrometry)  

Secara administratif, daerah penelitian 

termasuk dalam daerah Bulu Kunyi 

Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng 

Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 

1). Secara geografis, daerah penelitian terletak 

antara 119o43‘54‖ BT – 119o44‘16‖ BT dan 

3o55‘08‖ LS – 3o55‘37‖ LS yang terdapat pada 

peta Rupa Bumi Indonesia sekala 1:50.000 

lembar Pinrang nomor 2012-31 yang 

diterbitkan oleh Bakosurtanal edisi I tahun 

1991(Cibinong Bogor). Peta 1:50.000 tersebut 

kemudian diperkecil sekalanya menjadi peta 

bersekala 1:5000 yang dijadikan sebagai peta 

dasar untuk daerah penelitian. 

Penelitian ini dilakukan selama 6 hari yaitu 

pada tanggal 28 – 30 Agustus 2014 dan 11 – 

13 September 2014. Daerah penelitian terletak 

di sebelah Timur Laut dari Kota Makassar 
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dan dapat ditempuh dalam waktu ± 3 jam dari 

Kota Makassar ke Kota Pare-Pare, kemudian 

± 1 jam menuju Pangkajene – Sidrap 

menggunakan kendaraan roda dua maupun 

empat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Tunjuk Daerah Penelitian 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan yaitu 

berupa pengambilan data lapangan berupa 

data geomorfologi, stratigrafi, serta conto 

sampel batuan untuk dianalisis dengan 

analisis petrografi dan analisis geokimia 

untuk menghasilkan data – data yang akan 

diolah. 

Pengumpulan data lapangan yang di lakukan 

antara lain adalah : 

1. Pengamatan dan pengambilan data serta 

penentuan lokasi pada peta dasar sekala 1 : 

5.000 yang disesuaikan dengan kondisi 

medan dan kondisi singkapan. 

2. Pengamatan dan pengukuran terhadap 

aspek–aspek geomorfologi seperti relief 

(bentuk puncak, bentuk lembah, dan 

keadaan lereng), pelapukan (jenis dan 

tingkat pelapukan), soil (warna, jenis, dan 

tebal soil), erosi (jenis dan tingkat erosi), 

dan sungai (jenis sungai, arah aliran, 

bentuk penampang, dan pola aliran sungai 

serta pengendapan yang terjadi). 

3. Pengamatan unsur–unsur geologi untuk 

penentuan stratigrafi daerah penelitian 

antara lain meliputi, kondisi fisik 

singkapan batuan yang diamati langsung 

di lapangan dan hubungannya terhadap 

batuan lain di sekitarnya dan pengambilan 

conto batuan yang dapat mewakili tiap 

satuan untuk analisis petrografi dan 

geokimia. 

4. Pengambilan data dokumentasi, berupa 

foto dan sketsa lapangan. 

Analisis laboratorium dilakukan dengan dua 

cara yaitu : 

1. Analisis petrografis yang bertujuan untuk 

mengetahui jenis dan tekstur mineral–

mineral penyusun lainya pada batuan beku 

pada sayatan tipis yang kemudian 

dilakukan identifikasi dan perhitungan 

jumlah persentase setiap jenis mineral. 

Analisis ini dilakukan di Laboratorium 

Petrografi Jurusan Teknik Geologi 

Universitas Hasanuddin. 

2. Analisis geokimia yang bertujuan untuk 

mengetahui komposisi kimia berupa major 
element dan trace element dengan 

menggunakan metode XRF (X – Ray 
Fluorescence spectrometry) untuk 

mengetahui senyawa – senyawa yang 

bersifat non–volatile dan merupakan 

unsure – unsur oksida dalam magma 

(major element) dan ICP–MS/OES  
(Inductively Coupled Plasma Optical 
Emission Spectrometry) untuk mengetahui 

unsure – unsur lain yang disebut unsur 

jejak (trace element/minor element). 
Analisis ini dilakukan di Laboratorium PT. 

Intertek Utama Service Jakarta. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Geologi Daerah Penelitian 

Geologi daerah penelitian sebagai bahasan 

dalam penelitian ini meliputi geomorfologi, 

stratigrafi dan struktur geologi pada daerah 

penelitian. 

Geomorfologi Daerah Penelitian 

Daerah penelitian termasuk dalam daerah 

kaldera Pangkajene. Morfologi pada daerah ini 

terbentuk oleh aktivitas vulkanisme pada 

masa lampau, dan terpengaruh oleh Patahan 

Walanae (tidak terpetakan) serta erosi 

lanjutan. Dalam Kaharuddin, 2012, klasifikasi 
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bentangalam batuan gunungapi pada daerah 

kaldera menurut Thornbury (1964) 

berdasarkan atas genetik berupa pengaruh 

gaya endogen (vulkanisme) dan eksogen (erosi 

dan denudasi). Berdasarkan hal tersebut 

diatas, maka daerah penelitian dapat dibagi 

dalam 2 (dua) satuan geomorfologi yaitu: 

1. Satuan geomorfologi pedataran  

2. Satuan geomorfologi perbukitan aliran lava 

Satuan Geomorfologi Pedataran  

Satuan geomorfologi pedataran menempati 

sekitar 608,4 m2 atau sekitar 48,517% dari 

luas keseluruhan daerah penelitian. Satuan 

bentang alam ini tersebar dari arah Utara 

Baratlaut – Timur dan Tenggara daerah 

penelitian. Satuan bentang alam ini 

mempunyai kenampakan relief yang datar dan 

mempunyai vegetasi yang jarang dengan 

tataguna lahan yang dimanfaatkan oleh 

penduduk setempat sebagai lahan persawahan 

(Gambar 2). Pada daerah penelitian, litologi 

penyusun satuan geomorfologi ini terdiri dari 

ignimbrite.  

 

Gambar 2. Satuan geomorfologi pedataran 

pada sebelah utara daerah Bulu Kunyi, difoto 

ke arah N 30o E.   

Satuan Geomorfologi Perbukitan Aliran Lava 

 

Satuan geomorfologi perbukitan aliran lava 

menempati sekitar 645,6 m2 atau sekitar 

51,483% dari luas daerah penelitian. Satuan 

geomorfologi ini tersebar dari arah BaratLaut 

– Selatan daerah penelitian. Bentuk relief 

memperlihatkan perbukitan, terdapat bukit 

kerucut yang tersusun atas lava dan ignimbrit 

dan tonjolan atau menara volcanic neck. 

Proses geomorfologi yang berkembang adalah 

pelapukan dan denudasi. Pada daerah 

penelitian, litologi penyusun satuan 

geomorfologi ini terdiri dari trakit, ignimbrite 

dan batupasir.  

 

 

 

Gambar 3.  Kenampakan satuan geomorfologi 

perbukitan aliran lava pada daerah Bulu 

Kunyi, difoto ke arah N 74o E   

Stratigrafi Daerah Penelitian 

Pengelompokan dan penamaan satuan batuan 

pada daerah penelitian didasarkan atas 

litostatigrafi tidak resmi dengan bersendikan 

pada cirri litologi, dominasi batuan, 

keseragaman gejala litologi, hubungan 

stratigrafi antara batuan yang satu dengan 

batuan yang lain (Sandi Stratigrafi Indonesia, 

1996). Berdasarkan pengelompokan dan 

penamaan satuan batuan berdasarkan atas 

litostratigrafi tidak resmi, maka daerah 

penelitian dibagi atas 3 satuan batuan, dari 

muda sampai yang tertua terdiri dari: 

1. Satuan trakit 

2. Satuan ignimbrite 

3. Satuan batupasir 

Pembahasan dan uraian mengenai urut-

urutan stratigrafi pada daerah penelitian dari 

masing-masing satuan batuan dari tua ke 

muda meliputi dasar penamaan, penyebaran 

dan ketebalan, ciri litologi, lingkungan 

pembentukan dan umur serta hubungan 

stratigrafi dengan satuan batuan lainnya. 

Satuan batupasir 

Batupasir tersingkap dengan baik di sebelah 

Selatan Baratdaya pada daerah penelitian. 

Menempati sekitar 101,2 m2 atau sekitar 

8,07% dari keseluruhan luas daerah 

penelitian. Kenampakan lapangan singkapan 

batupasir berwarna abu – abu hingga 

kecoklatan bersifat karbonatan, struktur 

berlapis (Gambar 4), kedudukan N 103o E/52 

pada stasiun 15, dan N 132o E/44o pada stasiun 

16. Kedudukan lapisan batuan ini dipengaruh 

oleh sesar geser Walanae yang berarah Utara 

– Selatan. 
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Hasil analisis petrografi terhadap batupasir 

pada stasiun 15 dengan conto sayatan 

YUL/ST15/BPS, Gambar 5. Kenampakan 

sayatan pada  nikol sejajar adalah berwarna 

kuning kecoklatan, dan pada nikol silang 

berwarna coklat kehitaman, ukuran mineral 

<0,02 mm – 0,2 mm, tekstur klastik, bentuk 

mineral anhedral – subhedral, komposisi 

berupa mineral kuarsa (30%), biotit (10%), 

mineral lempung (25%), dan mineral kalsit 

(35%). Nama batuan Calcareous sandstone. 

 

Gambar 4.    Singkapan batupasir pada 

stasiun 15 yang terdapat     pada daerah Bulu 

Kunyi. Difoto dari arah N 65o E 

 

Gambar 5.  Kenampakan mikrofotograf 

darii batupasir pada contoh sayatan 

YUL/ST15/BPS yang memperlihatkan mineral 

kuarsa (5K), biotit (4H), mineral lempung 

(5C), dan mineral kalsit (3L dan 7G). 

Perbesaran 50X nikol silang. 

Penentuan umur Satuan batupasir ini secara 

relatif ditentukan berdasarkan ciri fisik 

litologi dan penyebaran geografisnya yang 

disebandingkan dengan umur batuan secara 

regional. Berdasarkan kesamaan ciri fisik 

litologi dan letak geografis yang relatif dekat 

dengan lokasi penelitian, maka Satuan 

batupasir ini mempunyai nilai kesebandingan 

yang sama dengan Satuan Walanae, yang 

berumur Miosen Tengah - Pliosen. Sedangkan 

berdasarkan komposisi kimia berupa 

karbonatan, maka diinterpetasikan bahwa 

batupasir pada daerah penelitian terendapkan 

di lingkungan laut dangkal (Sukamto, 1982). 

Hubungan stratigrafi Satuan batupasir ini 

dengan satuan batuan yang lebih muda di 

atasnya (Satuan ignimbrite) adalah kontak 

ketidakselarasan. 

Satuan ignimbrit 

Penyebaran satuan ini tersingkap pada bagian 

BaratLaut, sebelah Utara – Timur dan 

Tenggara daerah penelitian. Menempati 

sekitar 1082,3 m2 atau sekitar 86,308 % dari 

keseluruhan luas daerah penelitian. 

Pengamatan lapangan batuan ignimbrit ini 

mempunyai kenampakan  megaskopis antara 

lain  warna segar putih keabu-abuan, warna 

lapuk kecoklatan – kehitaman, tekstur 

piroklastik, sortasi jelek, kemas terbuka, 

komponen penyusun batuan terdiri atas 

fragmen berupa batuan beku dengan ukuran 

yang bervariasi antara 0,5 cm - 15 cm 

(Gambar 6).  

Hasil analisis petrografi terhadap batuan pada 

stasiun 1 dengan conto sayatan 

YUL/ST1/IGN/FR, Gambar 7 merupakan 

fragmen dari ignimbrite. Kenampakan 

sayatan pada  nikol sejajar adalah berwarna 

kuning kecoklatan – hitam, dan pada nikol 

silang berwarna abu-abu kehitaman, tekstur 

khusus porfiritik (aliran), ukuran mineral 

<0,02 mm – 1,4 mm, bentuk mineral anhedral 

– subhedral, komposisi mineral plagioklas 

(20%), biotit (25%), dan massa dasar gelas 

(20%) serta massa dasar mikrolit 

(35%),dengan struktur massif. Nama batuan 

Trakit Porfiri (Travis, 1955). 

Hasil analisis petrografi terhadap batuan pada 

stasiun 1 dengan conto sayatan 

YUL/ST1/IGN/MAT, Gambar 7 merupakan 

matriks dari ignimbrite. Kenampakan sayatan 

pada  nikol sejajar adalah berwarna kuning 

kecoklatan – hitam, dan pada nikol silang 

berwarna abu-abu kehitaman, ukuran 

material <0.02 mm – 2 mm, bentuk mineral 

anhedral – subhedral, komposisi berupa 

mineral ortoklas (5%), biotit (10%), rock 
fragment (50%), massa dasar kristalit (5%), 
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mikrolit (10%) dan massa dasar gelas (20%). 

Nama batuan Ignimbrite Trakitik.  

 

Gambar 6. Singkapan ignimbrit yang 

tersingkap pada daerah Bulu  Kunyi, stasiun 

1. Difoto ke arah N 150 E.  

 

Gambar 7. Kenampakan mikrofotograf 

dari matriks ignimbrit pada conto sayatan 

YUL/ST1/IGN/MAT yang memperlihatkan 

mineral piroksin (1M),ortoklas (6A), rock 
fragment (3F-10G), kristalit (1G), (massa 

dasar gelas (8A), massa dasar mikrolit (3I). 

Perbesaran 50X nikol silang. 

Penentuan lingkungan pengendapan dan 

umur satuan ignimbrit ini ditentukan secara 

relatif dengan berdasarkan ciri fisik litologi 

dan penyebaran geografisnya yang 

disebandingkan dengan umur batuan secara 

regional. Berdasarkan kesamaan ciri fisik 

litologi dan letak geografis yang relatif dekat 

dengan lokasi penelitian, maka Satuan 

ignimbrit ini mempunyai nilai kesebandingan 

yang sama dengan Satuan Batuan Gunungapi 

Pare-pare (Tppv), yang berumur Pliosen dan 

terendapkan di lingkungan darat (Sukamto, 

1982). Hubungan stratigrafi Satuan ignimbrit 

ini dengan satuan batuan yang lebih tua di 

bawahnya (Satuan batupasir) adalah kontak 

ketidakselarasan sedangkan dengan satuan 

batuan muda di atasnya (Satuan trakit) 

adalah kontak lelehan. 

Satuan trakit 

Satuan ini menempati sekitar 70,5 m2 atau 

sekitar 5,622 % dari keseluruhan luas daerah 

penelitian. Satuan trakit membentuk kubah 

lava dan volcanic neck di daerah Bulu Kunyi. 

Pembentukan kubah lava dan volcanic neck 

merupakan proses akhir dari pada aktivitas 

erupsi gunungapi di daerah kaldera atau 

pusat erupsi. Diinterpretasikan bahwa tidak 

lama setelah peristiwa runtuhnya kaldera 

menyusul terjadinya intrusi kecil pada celah-

celah retakan batuan sumbat trakit dan 

ignimbrit membentuk penerobosan magma 

menghasilkan volcanic neck dan kubah lava 

bersifat trakitik. 

Batuan trakit menempati daerah perbukitan 

(kubah) dan volcanic neck daerah Bulu Kunyi 

yang merupakan bukit kecil di daerah kaldera. 

Di daerah Bulu Kunyi (Gambar 8) merupakan 

volcanic neck yang tersusun oleh batuan trakit 

dengan tekstur porfiroafanitik, struktur masif 

dan sebagian vesicle. 

Hasil analisis petrografi terhadap batuan pada 

stasiun 12 dengan conto sayatan 

YUL/ST12/TR, Gambar 9. Kenampakan 

sayatan pada  nikol sejajar adalah berwarna 

kuning kecoklatan – hitam, dan pada nikol 

silang berwarna abu-abu kehitaman, tekstur 

khusus porfiritik (aliran), ukuran mineral 

<0,02 mm – 1,2 mm, bentuk mineral anhedral 

– subhedral, komposisi mineral terdiri dari 

plagioklas berupa andesine (20%), biotit (15%) 

dan massa dasar (65%), serta indeks warna 15. 

Nama batuan Trakit Porfiri (Travis, 1955). 

 

Gambar 8.   Kenampakan volcanic neck  trakit 

pada Bulu Kunyi pada   stasiun 12, difoto ke 

arah N200oE. 
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Gambar 9. Kenampakan mikrofotograf 

dari trakit pada conto sayatan YUL/ST12/TR 

yang memperlihatkan mineral biotit (5G, 4L), 

plagioklas (6K, 6E), massa dasar (10J). 

Perbesaran 50X nikol silang. 

Penentuan lingkungan pengendapan dan 

umur Satuan trakit ini ditentukan secara 

relatif dengan berdasarkan ciri fisik litologi 

dan penyebaran geografisnya yang 

disebandingkan dengan umur batuan secara 

regional. Berdasarkan kesamaan ciri fisik 

litologi dan letak geografis yang relatif dekat 

dengan lokasi penelitian, maka Satuan trakit 

ini mempunyai nilai kesebandingan yang 

sama dengan Satuan Batuan Gunungapi Pare-

pare (Tppv), yang berumur Pliosen dan 

terbentuk di daerah kaldera (Sukamto, 1982). 

Hubungan stratigrafi Satuan trakit ini dengan 

satuan batuan yang lebih tua dibawahnya 

(Satuan ignimbrite) adalah kontak lelehan. 

Stuktur Geologi Daerah Penelitian 

Keberadaan struktur geologi pada daerah 

penelitian diindikasikan oleh adanya ciri-ciri 

primer pada batupasir, serta ciri – ciri 

sekunder lainya berupa kedudukan batuan 

yang bervariasi pada batupasir dan ignimbrit 

yang dipengaruhi oleh kontrol struktur 

regional dari sesar geser Walanae (tidak 

terpetakan). Berdasarkan penciri struktur 

geologi yang dijumpai di lapangan, dapat 

diketahui bahwa struktur geologi yang 

berkembang pada daerah penelitian adalah 

struktur sesar geser Bulu Kunyi. Struktur 

sesar geser pada daerah penelitian 

memanjang dari arah selatan baratdaya – 

barat barat daya, (Gambar 10). 

 

Gambar 10 Kenampakan drag fold pada 

batupasir di Sungai Alekarajae  sebagai 

penciri pada sesar Bulu Kunyi (dextral) difoto 

ke arah N55oE. 

Volcanic Neck Bulu Kunyi 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan 

dijumpai tiga jenis litologi, yaitu batupasir, 

ignimbrite dan batuan beku yang menjadi 

penyusun volcanic neck Bulu Kunyi. Volcanic 
Neck daerah Bulu Kunyi ini merupakan 

bagian dari kaldera Pangkajene, dimana 

mekanisme letusan dan pembentukan kaldera 

berawal dari letusan proksimal piroklastik 

yang membentuk kaldera awal. Setelah 

pembentukan kaldera awal, kemudian terjadi 

peristiwa runtuhnya atap kaldera dimana 

runtuhan tersebut menghasilkan erupsi 

berupa effusive yaitu naiknya magma sisa 

yang terdapat pada dapur magma. Magma 

sisa tersebut melewati celah – celah kecil yang 

terbentuk akibat runtuhan atap kaldera. 

Setelah membeku, magma tersebut akan 

membentuk kerucut – kerucut, dan akibat 

adanya pengaruh erosi pada daerah tersebut 

sehingga tersingkap di permukaan yg dikenal 

dengan istilah volcanic neck. 

Jenis  dan Afinitas MagmaVolcanic Neck Bulu 

Kunyi 

Dari pengamatan sayatan petrografi diketahui 

ukuran mineral pada batuan beku adalah 

berkisar antara < 0,02 – 2,1 mm yang artinya 

batuan ini berteksur porfiritik. Tekstur 

porfiritik dapat diintepretasikan secara umum 

terjadi karena adanya dua fase dalam 

pembekuan dan pendinginan magma dimana 

pada awalnya beberapa kristal telah terbentuk 

dengan pendinginan magma yang lambat di 

bawah permukaan sehingga terbentuk kristal 

yang besar dan kasar, kemudian ketika terjadi 

erupsi magma yang bergerak naik dengan 
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membawa kristal–kristal yang telah terbentuk 

terlebih dahulu (McPhie, dkk., 1993). 

Proses terjadinya diferensiasi juga 

ditunjukkan oleh mineral plagioklas pada 

batuan ini. Mineral plagioklas yang berupa 

fenokris dalam batuan ini adalah jenis 

andesine yang diidentifikasi dengan 

menggunakan tabel Michel – Levy (Kerr, 

1958) sedangkan plagioklas yang berupa 

kristallit – kristallit juga berjenis andesine. 

Perbedaan dari kedua jenis plagioklas tersebut 

menunjukkan adanya diferensiasi magma 

dimana plagioklas yang berupa fenokris 

terbentuk terlebih dahulu pada fase pertama 

dan plagioklas yang berupa kristallit 

membeku pada fase kedua sehingga 

mempunyai sifat lebih asam (Smith dkk., 
2005). Hal ini ditunjukkan pada sayatan tipis 

petrografi batuan (Gambar 11) yang memiliki 

tekstur khusus berupa aliran. Selain itu, 

komposisi mineral dari batuan tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan klasifikasi jenis magma yang 

mengacu pada komposisi kimia (Tabel 2), 

dengan melihat kandungan major element 
batuan (SiO2 secara khusus) maka jenis 

magma dari batuan ini adalah magma asam 

(Rollinson, 1993).  

 

Gambar 11. Tekstur aliran pada 

fotomikrograf conto sayatan batuan 

YUL/ST1/IGM/FR (a) dan YUL/ST12/TR (b) 

pada pengamatan nikol silang dengan 

perbesaran 50 x. 

Tabel 1 Hasil analisis petrografi pada sampel 

YUL/ST1, YUL/ST12, dan YUL/ST14  

 

Tabel 2 . Kandungan major element dalam 

part per million dari sampel YUL/ST1, 

YUL/ST12, dan YUL/ST14 

 

Berdasarkan kandungan major element (Tabel 

2) dari hasil analisis geokimia terhadap 

sampel YUL/ST1, YUL/ST12, dan YUL/ST14 

maka jenis seri magma pada batuan di daerah 

penelitian dapat diidentifikasi dengan 

menggunakan klasifikasi afinitas magma 

(Peccerillo dan Taylor, 1976 dalam Rollinson, 

1993). Pembagian seri magma ini didasarkan 

pada presentase kandungan kimia K2O dan 

SiO2 pada batuan beku. 

Berdasarkan hasil plotting dari klasifikasi 

Peccerillo dan Taylor, 1976 dalam Rollinson, 

1993 yang didasarkan pada presentase 

kandungan kimia K2O dan SiO2 maka seri 

magma dari sampel kode YUL/ST1, 

YUL/ST12, dan YUL/ST14 adalah shoshonite 

series (Gambar 12). 
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Gambar 12. Klasifikasi afinitas magma 

dengan berdasarkan klasifikasi 

Peccerillo dan Taylor, 1976 dalam 

Rollinson, 1993. 

Lingkungan Magma 

Untuk mengetahui gambaran evolusi magma 

dipergunakan diagram variasi kandungan 

major element (oksida) terhadap senyawa SiO2 

(Harker, 1909 dalam Rollinson, 1993). Pada 

diagram tersebut akan menampikan korelasi 

positif atau negatif dari kandungan major 
element oksida terhadap SiO2. Berdasarkan 

plotting pada diagram variasi tersebut, maka 

sampel YUL/ST1, YUL/ST12, dan YUL/ST14 

memperlihatkan korelasi negatif senyawa 

Na2O, K2O, P2O5, dan Al2O3 terhadap SiO2, 
dimana makin besar nilai SiO2 makin kecil 

nilai oksida unsurnya. Sedangkan, korelasi 

positif ditunjukkan oleh senyawa CaO, FeO, 

TiO2 dan MgO terhadap SiO2.  

Plotting pada diagram variasi (Harker, 1909 

dalam Rollinson, 1993) pada Gambar 13, 

memperlihatkan korelasi positif senyawa MgO 

dan FeO terhadap SiO2 mengindikasikan 

terjadinya fraksinasi pada unsur Mg dan Fe 

membentuk mineral biotit 

(K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH,F)2). Sedangkan, 

korelasi negatif ditunjukkan oleh senyawa 

K2O dan Al2O3 terhadap SiO2 yang 

menunjukkan berkurangnya pembentukan 

mineral ortoklas (KAlSi3O8). Selain itu, 

korelasi negatif senyawa pada Al2O3 terhadap 

SiO2 menunjukkan penurunan kandungan Al 

dan Na, serta meningkatnya kandungan SiO2, 

sehingga mengindikasikan terjadinya 

pembentukan mineral plagioklas jenis 

andesine ((Na,Ca)AlSi3O8).   

 

Gambar 13  Plotting kandungan major 
element terhadap SiO2 pada diagram 

variasi (Harker, 1909 dalam Rollinson, 

1993). 

Berdasarkan kandungan trace element (Tabel 

3) dari hasil analisis geokimia terhadap 

sampel YUL/ST1, YUL/ST12, dan YUL/ST14 

maka lingkungan tektonik batuan di daerah 

penelitian dapat diidentifikasi dengan 

menggunakan klasifikasi lingkungan tektonik 

berdasarkan perbandingan kandungan trace 
element Th, Ta, dan Hf menurut Schandl dan 

Gorton (2002) yang diadaptasi oleh Janousek 

et al. (2006). Selain itu, lingkungan tektonik 

dapat ditentukan dengan cara plotting Spider 
gram perbandingan unsur trace element 
terhadap primitive mantle menurut Mc 

Donough dan Sun (1995) dan REE (rare earth 
element) terhadap Chondrite menurut 

Boynton (1984). 

Berdasarkan kandungan trace element/HFSE 

(immobile) yang ditunjukkan oleh sampel 

YUL/ST1, YUL/ST12, dan YUL/ST14 dengan 

menggunakan klasifikasi lingkungan tektonik 

(Schandl dan Gorton, 2002 dalam Janousek et 
al., 2006) berupa perbandingan unsur Th – Hf 

– Ta (Gambar 14), maka dalam klasifikasi ini 

lingkungan tektonik dari batuan beku di 

daerah penelitian yaitu zona active 
continental margin. 

Tabel 3  Kandungan trace element dalam part 
per million dari sampel YUL/ST1, YUL/ST12, 

dan YUL/ST14  
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Plotting spider gram perbandingan unsur 

trace element terhadap primitive mantle 
menurut Mc Donough dan Sun (1995)  pada 

Gambar 16 yang bedasarkan pada kandungan 

trace element berupa perbandingan unsur Cs, 

Rb, Ba, Th, U, Nb, Ta, La, Ce, Pb, Pr, Sr, P, 

Nd, Zr, Sm, Eu,Ti,  Dy, Y, Yb dan Lu 

menunjukan adanya pengayaan  LILE (Cs,Rb 

dan Ba) dan pengurangan atau deplesi pada 

kandungan unsur HFSE (Th – Lu) pada 

sampel YUL/ST1. Hasil plotting spider gram 

pada sampel YUL/ST1 ini memperlihatkan 

adanya anomali negatif pada unsur Nb, P, Zr, 

dan Ti. Plotting spider gram pada sampel 

YUL/ST12 menunjukkan hasil yang hampir 

sama dengan sampel  YUL/ST1, yaitu 

menunjukan adanya pengayaan  LILE (Cs,Rb 

dan Ba) dan pengurangan atau deplesi pada 

kandungan unsur HFSE (Th – Lu). Hasil 

plotting spider gram pada sampel YUL/ST12 

ini juga memperlihatkan adanya anomali 

negatif pada unsur Nb, P, Zr, dan Ti. 

Berdasarkan analisis diatas dapat 

diinterpretasi berdasarkan perbandingan 

antara unsur trace element dengan primitive 
mantle  bahwa batuan beku daerah penelitian 

berasal dari satu jenis magma yang sama 

ditandai dengan adanya pola grafik yang 

relatif sama dimana menunjukan adanya 

pengayaan unusr LILE (Cs, Rb, dan Ba) dan 

adanya deplesi atau relatif berkurang pada 

kandungan unsur HFSE (Th-Lu). Sedangkan 

kenampakan anomali pada unsur Nb dan Zr 

(HFSE) terhadap La adalah penciri batuan 

tersebut terbentuk pada zona subduksi. 

(Gambar 15). 

 

Gambar 15 Plotting Spider gram 
perbandingan unsur trace element 
terhadap primitive mantle menurut Mc 

Donough dan Sun (1995) 

Plotting Spider diagram perbandingan unsur 

REE (rare earth element) pada Tabel 4 

terhadap Chondrite, pada Gambar 16 yang 

berdasarkan pada kandungan unsur La, Ce, 

Pb, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 

Yb, Lu sampel YUL/ST1 dan  YUL/ST12 

menunjukan adanya pengayaan pada unsur 

LREE (La – Sm)  dan relatif mengalami pola 

deplesi atau relatif berkurang pada 

kandungan unsur HREE (Eu – Lu).  Plotting 

Spider gram ini juga menunjukan adanya 

anomali negatif pada unsur Eu yang 

mengindikasikan adanya fraksinasi plagioklas 

(Wilson, 1989). Pengayaan kandungan LREE 

dan fraksinasi plagioklas yg ditunjukkan oleh 

unsur Eu dapat mengindikasikan bahwa 

batuan beku daerah penelitian berasal dari 

partial melting kerak benua (continental 
crust). 

 

Gambar 17 Plotting Spider gram perbandingan 

unsur REE (rare earth   element) 

terhadap Chondrite menurut 

Boynton (1984). 
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Tabel 4  Kandungan Rare Earth Element 
(REE) dalam part per million dari sampel 

YUL/ST1, YUL/ST12, dan YUL/ST14  

 

 

Jenis Dan Penamaan Batuan 

Berdasarkan pengamatan petrografis dari 

conto sayatan dengan kode sayatan YUL/ST1 

memperlihatkan warna kecoklatan, bentuk 

subhedral-anhedral, ukuran mineral <0,02‒1,4 

mm, warna interferensi berwarna abu-abu 

kehitaman, tekstur porfiritik (aliran), struktur 

massif, tersusun atas mineral plagoklas jenis 

labradorit (20%), biotit (25%) massa dasar 

mikrolit (10%) dan massa dasar kristalit 

plagioklas (20%), serta massa dasar berupa 

gelas (20%). Berdasarkan analisis di atas, 

maka nama batuan adalah Trakit Porfiri 

(Travis, 1955). 

 

Pada pengamatan petrografis dari conto 

sayatan dengan kode sayatan YUL/ST12 

(volcanic neck)  memperlihatkan berwarna 

kuning kecoklatan – hitam pada nikol sejajar 

dan pada nikol silang berwarna abu-abu 

kehitaman, tekstur khusus porfiritik (aliran), 

struktur massif, ukuran mineral <0,02 mm – 

1,2 mm, bentuk mineral anhedral – subhedral, 

komposisi berupa mineral plagioklas (20%), 

biotit (15%), massa dasar (65%). Berdasarkan 

hal tersebut, maka nama batuan adalah 

Trakit Porfiri (Travis, 1955). 

 

Berdasarkan pengamatan petrografis dari 

conto sayatan dengan kode sayatan YUL/ST14 

memperlihatkan warna kecoklatan, bentuk 

subhedral-anhedral, ukuran mineral <0,02‒1,6 

mm, warna interferensi berwarna abu-abu 

kehitaman, tekstur porfiritik (aliran) struktur 

massif, tersusun atas mineral ortoklas (25%), 

biotit (15%), massa dasar mikrolit (15%) dan 

massa dasar kristalit plagioklas (30%), serta 

massa dasar berupa gelas (25%). Berdasarkan 

analisis di atas, maka nama batuan adalah 

Trakit Porfiri (Travis, 1955). 

Berdasarkan kandungan dari major element 
(Tabel 2) pada sampel YUL/ST1, YUL/ST12, 

dan YUL/ST14, maka jenis batuan pada 

daerah penelitian dapat diidentifikasi dengan 

menggunakan beberapa klasifikasi. Hal 

tersebut didukung oleh klasifikasi batuan 

beku yang berdasarkan kandungan SiO2 dan 

Na2O+K2O (Cox, dkk., 1979) dimana 

klasifikasi ini menunjukkan bahwa, batuan 

beku daerah penelitian adalah trachyte atau 

trakit (Gambar 17).  

Klasifikasi lainnya yang juga mendukung hal 

tersebut adalah klasifikasi jenis batuan beku 

berdasarkan kandungan SiO2 dan Na2O+K2O 

(Le Bas et al., 1986 dalam Rollinson, 1993), 

klasifikasi ini menunjukkan bahwa batuan 

beku daerah penelitian adalah trakit (Gambar 

19). 
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Gambar 17. Plotting pada klasisfikasi 

batuan beku vulkanik (Cox et al., 1979). 

 

 

Gambar 18. Plotting pada klasisfikasi 

batuan beku vulkanik (Le Bas et al., 
1986 dalam Rollinson, 1993). 

4. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, 

analisis petrografi dan geokimia maka secara 

umum dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pengamatan petrografi pada 

sayatan tipis, batuan beku volcanic neck 

pada daerah penelitian adalah Trakit 

Porfiri yang secara umum tersusun oleh 

mineral plagioklas, ortoklas, biotit dan 

massa dasar. Sedangkan, berdasarkan 

perbandingan kandungan major element 
berupa unsur SiO2 dan Na2O+K2O batuan 

beku penyusun volcanic neck pada daerah 

penelitian adalah Trakit. 

 

2. Berdasarkan kandungan major element 
berupa unsur K2O dan SiO2, maka batuan 

beku yang terdapat pada lokasi penelitian 

adalah batuan beku asam dengan seri 

magma yaitu shoshonite series. 

 

3. Berdasarkan perbandingan kandungan 

trace element berupa unsur Th, Ta, dan 

Hf, maka didapatkan lingkungan 

pembentukan magma berada pada zona 

active continental margin (ACM). 

Berdasarkan hasil analisa yang telah 

dilakukan pada Spider gram 

perbandingan unsur trace element (Cs, 

Rb, Ba, Th, U, Nb, Ta, La, Ce, Pb, Pr, Sr, 

P, Nd, Zr, Sm, Eu, Ti, Dy, Y, Yb dan Lu) 
terhadap primitive mantle dan Spider 
diagram perbandingan unsur REE (rare 
earth   element) terhadap Chondrite, 
lingkungan tektonik pada batuan trakit 

ini yaitu pada zona subduksi (subduction 
zone). 

Saran 

Studi/penelitian lebih lanjut mengenai daerah 

penelitian sangat menarik dikembangkan, 

sehingga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam  eksplorasi sumber daya 

mineral yang berkaitan dengan aktivitas 

volkanisme (Volcanism concept for exploration 
of mineral resouce) dimana pada daerah 

penelitian dijumpai indikasi alterasi 

hidrotermal yang memungkinkan adanya 

mineralisasi pada daerah penelitian dan 

penataan lingkungan hidup, termasuk 

mendukung usaha mitigasi bencana geologi 

seperti longsor/mass movement mengingat 

adanya aktifitas penambangan pada daerah 

ini sehingga sangat rawan terhadap bencana 

geologi tersebut.  
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KARAKTERISTIK MINERALISASI BIJIH, ALTERASI DAN FLUIDA HIDROTERMAL PADA 

ENDAPAN EMAS MESOTERMAL AWAK MAS DI KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI 

SELATAN 

 

Safruddim*, Arifudin Idrus*, Anastasia Dewi Titisari* 

*) Program Studi Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada 

 

Sari : Awak Mas merupakan salah satu endapan emas mesotermal, dengan host batuan sedimen 

dengan sumberdaya terukur diperkirakan sebanyak 2,13 juta oz. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik alterasi, mineralisasi bijih dan fluida hidrotermal endapan emas 

mesotermal Awak Mas. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan yang mencakup 

pengamatan aspek litologi, geomorfologi dan struktur geologi,  metode analisis laboratorium berupa 

analisis mineragrafi, petrografi, inklusi fluida dan XRF (X-Ray Fluorescent). Hasil penelitian 

menunjukan endapan emas Awak Mas, berlokasi di bagian selatan dari metamorphic belt Sulawesi, 

terdapat dalam batuan Formasi Latimojong, yang merupakan sekuen batuan sedimen tebal (flisch) 

terdiri dari slate, pilit, metabatupasir, metabatulempung, dan metabatulanau, berada di atas batuan 

dasar metamorf dan diintrusi oleh stok granit, granodiorit dan diorit. Tipe mineralisasi di Awak Mas 

terbentuk dalam urat kuarsa, terdapat tiga jenis urat kuarsa yang terdapat di Awak Mas yaitu urat 

kuarsa lembar, stockwork, dan breksiasi, terbentuk berupa open space filling dalam rekahan atau 

tersebar dalam batuan samping. Emas di Awak Mas berasosiasi dengan fluida yang miskin sulfur 

dan kaya akan sodic. Emas yang berada di Awak Mas dapat muncul sebagai inklusi dalam pirit atau 

berada di sepanjang kontak antara butiran pirit. Mineral bijih yang dijumpai berupa pirit, kalkopirit, 

hematit, goetit, magnetit, digenit, dan kovelit. Alterasi batuan samping pada Awak Mas terdiri atas 3 

tipe yaitu kuarsa – serisit - pirit (serisitisasi),  albit – serisit + karbonat + klorit (albitisasi), dan 

karbonat – kuarsa + klorit (karbonatisasi). Inklusi fluida terbentuk dalam 2 fase,  liquid – rich, L + V 

dimana  L > 50%, dengan temperatur urat kuarsa sekitar 194 oC – 320oC, salinitas yang rendah, 

kedalaman pembentukan minimum 390 meter di bawah paleosurface, inklusi kaya akan CO2. Tipe 

endapan emas berupa endapan orogenik (mesotermal) yang terbentuk selama tahap akresi tektonik. 

Keywords : Mineralisasi bijih, alterasi, fluida hidrotermal, Awak Mas, Sulawesi 

 

 

Abstract : Awak Mas is a mesothermal, sedimentary hosted gold deposit with an approximate a 
measured resources of 2.13 Mio Oz. The purpose of this research is determine ore mineralization, 
alteration and mineralizing hydrothermal fluid characteristic of the Awak Mas mesothermal gold 
deposit. The research method is collect data from field observation, ore microscopy, petrography, fluid 
inclusion, and XRF analyzing. The Awak Mas deposit, located in the southern section of the Central 
Sulawesi Metamorphic Belt, is hosted within the Latimojong Formation. Predominat lithology is 
composed of a thick sedimentary sequence (flisch), slate, phyllites, metasandstone, metasilstone and 
metaclaystone, overlying basement metamorphic rock, and intruded by stocks, granite, granodiorite 
and diorite. Mineralization styles in Awak Mas formed in sheeted, stockwork and brecciated quartz 
vein,  open space filling in fracture or dissaminated in wall rock.  Gold at Awak Mas is associated with 
sulphur-poor, sodic-rich fluids. Gold at Awak Mas, can occurs as either inclusion in pyrite, or along 
contacts between pyrite grains. Ore mineralization consist of pyrite, chalcopyrite, hematite, goethite, 
digenite, magnetite and covelite. Wall rock alteration consist of 3 type of alterations including quartz 
– sericite - pyrite (sericitization),  albite – sericite + carbonate + chlorite (albitization), and carbonate 
– quartz + chlorite (carbonatization). Fluid inclusion formed in 2 phases, liquid – rich, L + V where L 
> 50%, formed at temperature in quartz vein range of 194 oC to 320oC, low salinity, approximately 0,3 
to 1.2 wt.% NaCl eq formed at depth of minimum about 390 m below paleowater table, CO2 – rich 
inclusions, typical of orogenic (mesothermal) gold deposits formed during accretionary tectonic events. 
 
Key - words : alteration, fluid inclusion, mesothermal, gold mineralization, Awak Mas, Sulawesi 
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1. Pendahuluan 

Secara umum, kondisi geologi Pulau Sulawesi 

sangat kompleks, hal ini disebabkan oleh 

pertemuan antara 3  lempeng aktif utama 

dunia yaitu Lempeng Hindia – Australia, 

Lempeng Benua Eurasia dan Lempeng 

Samudra Pasifik (Hamilton, 1979; Hutchison, 

1989 dalam Sidarto, 2013). Berdasarkan sifat 

geologi regionalnya, Pulau Sulawesi dapat 

dibagi ke dalam mandala – mandala geologi 

tersendiri. Salah satu mandala geologi yang 

berada di Pulau Sulawesi adalah mandala 

geologi Sulawesi Barat atau busur Sulawesi 

Barat atau  lajur Sulawesi Barat yang disebut 

sebagai volcanic arc. Mandala ini dicirikan 

oleh endapan gunungapi Tersier dan batuan 

pluton di bagian tengah dan utaranya. Oleh 

sebab itu, maka mandala ini sering disebut 

pula sebagai Busur Vulkano – Plutonik Tersier 

(Sukamto dan Ratman, 2013). Mandala ini 

merupakan jalur zona magmatik yang 

diindikasikan mengandung logam mulia. 

Lokasi penelitian merupakan wilayah kontrak 

karya PT. Masmindo Dwi Area, secara 

geografis terletak pada 3⁰21‘30‖ - 3⁰22‘15‖ 

lintang selatan dan 120⁰6‘45‖ - 120⁰7‘45‖ bujur 

timur. Secara administratif daerah penelitian 

terletak pada daerah Awak Mas, Desa Rante 

Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten 

Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian yang diplot 

di atas peta administrasi 

 

 

 

 

 

2. Geologi Regional dan Geologi Daerah 

Awak Mas  

2.1 Geologi Regional 

Pulau Sulawesi secara morfologi terdiri atas 

dataran dan pegunungan  dengan ketinggian 

tertinggi mencapai 3.428 meter. Daerah 

penelitian secara regional berada pada kaki 

Pegunungan Latimojong dengan lereng yang 

curam dan terjal dengan puncak tertinggi 

mencapai lebih dari 3000 mdpl. Pegunungan 

Latimojong tersusun oleh kompleks batuan 

metamorf dan sebagian batuan sedimen dan 

piroklastik yang termasuk dalam mandala 

geologi Sulawesi Barat (Sidarto, 2013). 

Mandala geologi Sulawesi Barat disebut pula 

sebagai busur vulkano – plutonik Tersier 

dicirikan oleh endapan gunungapi tersier dan 

batuan pluton di bagian tengah dan utaranya 

(Sukamto dan Ratman, 2013). Busur vulkano 

– plutonik ini dialasi oleh batuan malihan dan 

melange berumur pra – Kapur Akhir yang 

dicirikan oleh sedimen bertipe flisch, yang 

berasosiasi dengan batuan gunungapi 

2.2 Geologi Awak Mas  

Daerah Awak Mas berada pada bagian 

selatan dari metamorphic belt Sulawesi 

Tengah, memanjang sepanjang 50 km, yang 

dibatasi oleh sesar berarah utara timurlaut, 

terdiri dari batuan basement metamorf dan 

batuan sedimen berumur muda. Litologi 

utama yang terdapat pada daerah penelitian 

yaitu batuan Formasi Latimojong Kapur 

Akhir (Kls), yang terdiri dari pilit, slate, 

batuan vulkanik basa – intermediet, 

batugamping dan sekis yang mewakili palung 

bagian depan sekuen flysch. Batuan  intrusi 

berupa diorit, monzonit dan syenit. Blok 

batuan metamorf bagian timur merupakan 

kompleks Mesozoik Lamasi yang 

berkomposisi batuan intrusif intermediet, 

batuan piroklastik, dan batuan sedimen 

volkanik (Querubin dan Walters, 2012). 
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Gambar 2. Peta Geologi Prospek Awak Mas (Archibald dkk, 1996). 
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2.3 Tipe Mineralisasi dan Alterasi 

Awak Mas merupakan endapan mineralisasi 

emas mesotermal, dengan batuan induk 

berupa batuan metasedimen. Mineralisasi 

emas berasosiasi dengan sedikit sulfur, kaya 

akan sodium yang berkembang pada tahap 

akhir sejarah tektoniknya (Gustavson, 2007 

dalam Querubin dan Walters, 2012). Alterasi 

Albit – Pirit – silika + karbonat umumnya 

menyertai endapan emas dan overprinting 
dengan fabrik yang ductile, terkait dengan 

deformasi dan metamorfisme litologi 

basement yang berumur tua (Gustavson, 2007 

dalam Querubin dan Walters, 2012). 

3. Landasan Teori 

Istilah mesotermal pertama kali dikemukakan 

oleh Lindgren (1933). Menurutnya mesotermal 

merupakan endapan yang terbentuk pada 

kedalaman 1,2 km – 3,6 km di bawah 

permukaan bumi dengan temperatur sedang 

sekitar 175⁰ - 300⁰ C dan tekanan yang kuat 

sekitar 140 – 400 atm, secara genetik 

berhubungan dengan batuan intrusi. Namun 

sekarang ini istilah endapan mesotermal telah 

banyak berkembang, serta terdapat banyak 

istilah yang digunakan untuk menyebut 

endapan mesotermal itu sendiri. Menurut 

Groves dkk, (1998), endapan emas yang 

dahulunya disebut mesotermal, sekarang ini 

telah banyak dipakai istilah lain yang 

didasarkan atas ciri – ciri bentuk dan geometri 

dari endapan. Istilah – istilah tersebut di 

antaranya quartz - sulfide gold + copper 

(Charters Towers), carbonate - base metal gold 

(Kelian), lode gold, dan orogenic gold. Semua 

istilah tersebut merupakan istilah yang sama 

untuk menyebut istilah endapan mesotermal. 

4. Metode Penelitian 

Metode penelitian dilakukan untuk mencapai 

tujuan penelitian, sehingga diharapkan 

penelitian yang dilakukan dapat 

menghasilkan hasil penelitian yang baik dan 

sesuai yang diharapkan. Untuk itu, 

diperlukan tahapan dan metode penelitian 

yang sistematis dan terencana. Metode 

penelitian yang dilakuakan yaitu pengambilan 

sampel secara langsung di lapangan terdiri 

dari pengambilan sampel permukaan dan 

pengambilan sampel hasil bor. Sampel yang 

diperoleh di lapangan kemudian dianalisis di 

laboratorium terdiri dari analisis petrografi 

bertujuan untuk mengetahui jenis batuan 

samping dan mineral alterasi, analisis 

mikroskopis bijih bertujuan untuk mengetahui 

jenis mineral bijih, analisis inklusi fluida 

untuk mengetahui jenis sifat optik inklusi, 

temperatur, salinitas, dan densitas fluida 

pembentuk endapan, dan analisis XRF untuk 

mengetahui geokimia batuan. 

5. Geologi Domain Rante 

Dasar penamaan satuan morfologi daerah 

penelitian didasarkan pada pendekatan aspek 

morfografi dan morfometri. Berdasarkan 

klasifikasi van Zuidam (1985), daerah 

penelitian dapat dibagi menjadi 2 satuan 

morfologi, yaitu satuan morfologi pegunungan 

tersayat tajam dan satuan morfologi 

pegunungan sangat curam. Berdasarkan hasil 

pengamatan lapangan dan analisis petrografi 

maka daerah penelitian dapat dikelompokkan 

atas 1 satuan yang didasarkan atas kesamaan 

ciri fisik litologi yaitu satuan metasedimen, 

yang beranggotakan metabatulempung, 

metabatulanau, dan slate.   

6. Karakteristik Mineralisasi dan Alterasi 

6.1 Mineralisasi 

Analisis mineragrafi dilakukan pada 26 

sayatan poles yang mengalami mineralisasi 

yang cukup tinggi. Analisis mineragrafi 

dilakukan dengan menggunakan sayatan poles 

dengan ketebalan 5 mm. Secara mikroskopis, 

mineral sulfida yang dijumpai berupa pirit, 

kalkopirit, elektrum. Sedangkan mineral bijih 

yang terbentuk akibat proses oksidasi dan  

pengkayaan terdiri dari hematit, goetit, 

kovelit, magnetit dan diagenit. 

6.2 Alterasi  

Analisis mineral alterasi dilakukan pada 28 

sampel yang memiliki tingkat alterasi yang 

tinggi. Analisis mineral alterasi dilakukan 

dengan menggunakan sayatan tipis dengan 

ketebalan sekitar 0,3 mm. Penentuan zona 

alterasi pada daerah domain Rante, Awak Mas 

didasarkan pada himpunan mineral yang 

diperoleh baik dari penelitian lapangan 

maupaun dari hasil analisis laboratorium yang 

mengacu pada klasifikasi Thompson dan 

Thompson, (1996). Penentuan zona 

mineralisasi juga mengacu pada  Groves 

(1998), Evan (1993) dan Reed (1997). 

Berdasarkan kehadiran himpunan mineral 

yang dijumpai pada conto batuan yang diambil 

pada daerah domain Rante, prospek Awak 

Mas, maka zona alterasi pada daerah 

penelitian dapat dibagi ke dalam 3 tipe yaitu 

serisitisasi, albitisasi, dan karbonatisasi. 
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6.3 Geokimia Batuan 

Pengeplotan unsur mayor ke dalam diagram 
provenance deretan batuan sandstone - 
mudstone dengan menggunakan unsur mayor 

yang dimodifikasi dari Roser dan Korsch, 1988 

dalam Rollinson, 1993, diketahui bahwa 

provenance dari batuan sedimen yang yang 

menjadi host rock pada endapan emas di 

daerah domain Rante Awak Mas berasal dari 

batuan beku intermediet. Penentuan tatanan 

tektonik pembentukan host rock endapan 

emas domain Rante Awak Mas diperoleh dari 

pengeplotan unsur mayor ke dalam diagram 

log (K2O/Na2O) vs SiO2 yang dimodifikasi dari 

Roser dan Korsch (1986) dalam Rollinson 

(1993). Dari diagram tersebut terlihat bahwa 

pembentukan host rock  endapan emas domain 

Rante Awak Mas diinterpretasikan terbentuk 

pada island arc. 

7. Karakteristik Vein Kuarsa Pada Domain 

Rante Awak Mas 

Mineralisasi yang terbentuk pada daerah 

domain Rante, sangat dipengaruhi oleh 

kehadiran vein  kuarsa sebagai hasil dari 

adanya aktifitas larutan hidrotermal yang  

naik ke permukaan membawa mineralisasi. 

Tipe vein yang berkembang pada daerah 

domain Rante, Awak Mas, terdiri atas 3 tipe 

vein, (1) vein kuarsa lembar, pada umumnya 

dijumpai di bagian tengah dari lubang bor, 

dijumpai pada batuan metabatulempung yang 

berwarna hitam, dengan tipe alterasi yang 

umum berkembang pada jenis vein ini yaitu 

alterasi karbonatisasi.   (2) vein stockwork, 

pada umumnya dijumpai pada bagian bawah 

dari lubang bor, dijumpai pada batuan 

metabatulempung yang berwarna kuning 

kehijauan, dengan tipe alterasi yang umum 

berkembang pada jenis vein ini yaitu alterasi 

albitisasi, mineral bijih juga lebih banyak 

hadir pada jenis tipe vein ini. (3)  vein kuarsa 

terbreksiasi dijumpai pada batuan 

metabatulempung yang dilalui oleh struktur 

yang kuat, batuan relatif berwarna orange 

hingga coklat dengan jenis vein yang umum 

hadir pada jenis vein ini berupa alterasi 

serisitisasi. Ketiga vein tersebut dijumpai 

sejajar maupun memotong foliasi endapan 

flisch yang menutup basement metamorf pada 

daerah Awak Mas. 

8. Karakteristik Fluida Hidrotermal 

Pada umumnya semua inklusi yang dijumpai 

pada pengamatan petrografi berada pada 

suhu kamar dalam dua fasa (liquid - rich), L 

(liquid) + V (vapour) dimana L > 50% yang 

diklasifikasikan ke dalam tipe inklusi fluida 

berdasarkan Shepherd dkk, (1985). 

temperatur homogen dari sampel urat kuarsa 

yang sejajar foliasi sekitar 225oC - 320 oC, 

temperatur urat kuarsa yang memotong 

foliasi berkisar 230 oC – 270 oC, dan 

temperatur urat kuarsa terbreksiasi berkisar 

194 oC – 280 oC. Dari data tersebut terlihat 

bahwa pada umumnya urat kuarsa yang 

sejajar foliasi suhunya sedikit lebih tinggi 

dibanding dengan urat kuarsa yang 

memotong foliasi dan terbreksiasi. 

Berdasarkan pengamatan petrografi dan 

megaskopis dapat diketahui bahwa urat 

kuarsa yang sejajar foliasi terpotong oleh urat 

kuarsa yang memotong foliasi, berdasarkan 

hukum cross cutting maka urat yang 

memotong lebih muda dibanding dengan urat 

yang dipotong sehingga diinterpretasikan 

bahwa urat kuarsa yang sejajar foliasi lebih 

dahulu terbentuk (generasi ke-1) daripada 

urat kuarsa yang memotong foliasi (generasi 

ke-2). Oleh karena itu dapat diketahui pula 

bahwa urat kuarsa yang sejajar foliasi 

mempunyai suhu yang lebih tinggi dibanding 

dengan urat kuarsa yang memotong foliasi 

dan urat kuarsa terbreksiasi. Berdasarkan 

diagram Th vs salinitas maka dapat diketahui 

densitas dari fluida pembentuk endapan pada 

daerah domain Rante, Awak Mas yaitu 

berkisar 0,7 g/cm3  – 0,9 g/cm3 . Nilai densitas 

yang rendah mendekati 1 g cm3 merupakan 

nilai densitas yang umum dijumpai di setiap 

endapan, yaitu densitas yang hampir sama 

dengan densitas air tanah yang berada di 

sekitar fluida.  (Roedder,1984). Berdasarkan 

data densitas yang diplot ke dalam 

temperatur homogenitas (Th) vs salinitas 

menurut Bodnar (1983) dalam Wilkinson 

(2001), dapat pula diketahui tipe deposit 

endapan. Data tersebut kemudian 

dibandingkan dengan diagram tipe endapan 

berdasarkan Wilkinson (2001). Berdasarkan 

temperatur homogen (Th), salinitas dan 

densitas maka dapat diinterpretasikan bahwa 

tipe endapan yang berada di daerah Awak 

Mas merupakan endapan type lode Au. 

 

9. Kesimpulan  

1. Endapan Emas Awak Mas merupakan 

endapan mesotermal yang berada pada 

batuan metasedimen Formasi 

Lantimojong. Terdapat 3 tipe alterasi 

yaitu serisitisasi, albitisasi, dan 
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karbonatisasi. Mineral bijih terdiri atas 

pirit, kalkopirit, emas, hematit, magnetit, 

goetit, kovelit dan digenit. 

2. Inklusi fluida terbentuk dalam 2 fase, 

yaitu liquid – rich, L + V dimana  L > 

50%, dengan ukuran inklusi yang sangat 

kecil umumnya berkisar <5 mµ, dengan 

kandungan CO2 yang tinggi. Temperatur 

pembentuk urat kuarsa yang sejajar 

foliasi sekitar 225oC - 320 oC, memotong 

foliasi berkisar 230 oC – 270 oC, dan 

terbreksiasi berkisar 194 oC – 280 oC. 

Salinitas fluida rendah antara 0,3 wt.% 

NaCl equivalent hingga 1,2 wt.% NaCl 

equivalent, kedalaman minimum 

pembentukan endapan berkisar 390 

meter (paleo water table). Densitas fluida 

berkisar 0,7 g/cm3  – 0,9 g/cm3 . Fluida 

diperkirakan lebih banyak berasal dari 

fluida meteorik dan air tanah daripada 

fluida magmatik. 

3. Berdasarkan karakteristik endapan 

mineral Awak Mas dan disebandingkan 

dengan penelitian terdahulu maka dapat 

disimpulkan bahwa tipe mineralisasi 

daerah Awak Mas merupakan tipe 

mesotermal (orogenik) yang berada pada 

zona epizonal Hg. Terbentuk pada zona 

akresi hasil tumbukan lempeng samudera 

dan  lempeng benua (acretionary orogens). 
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