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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki bermacam-macam sumber energi dimana salah satunya 

berupa batubara. Batubara merupakan bahan galian yang strategis dan salah satu 

bahan baku energi nasional yang mempunyai peran yang besar dalam 

pembangunan nasional. Batubara merupakan salah satu energi alternatif yang 

dapat dikembangkan di Indonesia. Sumberdaya batubara di Indonesia mempunyai 

jumlah cadangan batubara yang cukup besar. Keterdapatan batubara di Indonesia 

ini umumnya berada di Sumatra dan Kalimantan yang memiliki cadangan 

batubara yang cukup besar, sedangkan di Jawa dan Sulawesi keterdapatan 

batubara ini tidaklah terlalu besar seperti di Sumatra dan Kalimantan. 

Informasi mengenai sumberdaya dan cadangan batubara menjadi hal yang 

mendasar dalam merencanakan strategi kebijakan energi nasional. Sebagai 

sumberdaya energi, batubara ini memiliki nilai strategis dan potensial untuk 

memenuhi sebagian besar kebutuhan energi dalam negeri. Mengetahui bentuk 

lapisan batubara sangat menentukan dalam memodelkan, menghitung, dan 

merencankan metode penambangannya. Sehingga pemahaman mengenai  pola  

persebaran  dan  kemenerusan  lapisan  batubara menjadi  sangat penting. 

Penelitian lebih lanjut membuat pemanfaatan batubara semakin meningkat dalam 

banyak kebutuhan yang menyebabkan meningkatnya permintaan pasar terhadap 

batubara. 

Lokasi penelitian berada pada wilayah konsesi “X” PT. Bara Jaya Utama 

yang berada di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi 

Kalimantan Tengah dengan data sumberdaya yang belum dikaji secara maksimal. 

Peneliti melakukan uji analisis sumberdaya batubara dengan metode circular 

menggunakan software autocad land desktop. Dengan software ini dapat dibuat 

permodelan persebaran batubara dan dapat mengetahui jumlah sumberdaya 

batubara dengan detail, sehingga sumberdaya batubara ini dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin. Setelah diketahui persebaran batubara, untuk mengetahui 
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metode penambangannya dilakukan pembuatan permodelan pit dengan 

menggunakan software surpac, sehingga dapat diketahui metode panambangan 

yang efektif dengan hasil batubara yang maksimal. 

 

I.2. Maksud dan Tujuan 

Dalam penelitian tugas akhir ini memiliki maksud dan tujuan yaitu: 

I.2.1. Maksud 

a) Melakukan analisis korelasi data bor dengan menggunakan software autocad 

land desktop. 

b) Melakukan perhitungan sumberdaya batubara dari permodelan lapisan dan 

persebaran batubara seam C, D, E, dan F dengan metode circular 

menggunakan software autocad land desktop. 

c) Melakukan pembuatan permodelan pit dengan menggunakan software surpac. 

I.2.2. Tujuan 

a) Mengetahui permodelan persebaran lapisan batubara seam C, D, E, dan F pada 

daerah penelitian. 

b) Mengetahui volume sumberdaya batubara seam C, D, E, dan F berupa 

sumberdaya terukur (measured resources), sumberdaya terunjuk (indicated 

resources), dan sumberdaya tereka (inferred resources). 

c) Mengetahui metode penambangan batubara yang efektif dengan pembuatan 

permodelan pit. 

 

I.3. Ruang Lingkup Substansial 

Dalam penelitian tugas akhir ini akan membahas tentang volume 

sumberdaya batubara berdasarkan data pengeboran, permodelan seam batubara, 

dan peta persebaran batubara yang diproses dengan menggunakan software 

autocad land desktop yang kemudian akan dilakukan perhitungan volume 

sumberdaya batubara seam C, D, E, dan F dengan metode circular, sehingga akan 

memberikan informasi mengenai jumlah kuantitatif dari sumberdaya batubara 

dengan kondisi geologi regional moderat dengan sumberdaya batubara berupa 

sumberdaya terukur (measured resources) dengan panjang persebaran 250 m, 
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sumberdaya terunjuk (indicated resources) dengan panjang persebaran 500 m, dan 

sumberdaya tereka (inferred resources) dengan panjang persebaran 1000 m. Dari 

hasil yang didapatkan dapat dijadikan suatu acuan dalam proses penambangan 

selanjutnya. Setelah diketahui persebaran batubara, untuk mengetahui metode 

penambangan dilakukan pembuatan permodelan pit dengan menggunakan 

software surpac, sehingga dapat diketahui metode panambangan yang efektif 

dengan hasil batubara yang maksimal. 

 

I.4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada pada wilayah konsesi “X” PT. Bara Jaya Utama 

yang berada di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi 

Kalimantan Tengah dengan luas daerah penelitian sekitar 1.500 ha (Tabel 1.1). 

Secara geografis daerah penelitian berada pada koordinat: 

Tabel 1.1 Koordinat wilayah konsesi “X” daerah penelitian. 

No 
Bujur Timur (BT) Lintang Selatan (LS) 

o 
‘ “ 

o 
‘ “ 

1 114 19 26.26 1 3 18.94 

2 114 19 58.41 1 3 18.94 

3 114 19 58.41 1 5 27.42 

4 114 21 6.31 1 5 27.42 

5 114 21 6.31 1 7 7.97 

6 114 20 45.85 1 7 7.97 

7 114 20 45.85 1 7 20.29 

8 114 20 7.92 1 7 20.29 

9 114 20 7.92 1 7 33.73 

10 114 19 49.70 1 7 33.73 

11 114 19 49.70 1 5 28.91 

12 114 18 26.37 1 5 28.91 

13 114 18 26.40 1 4 48.66 

14 114 19 9.83 1 4 48.64 

15 114 19 9.83 1 4 15.52 

16 114 19 26.26 1 4 15.52 

Kesampaian lokasi tersebut dapat ditempuh melalui perjalanan darat. Dari 

Palangkaraya menuju ke basecamp dapat ditempuh dengan menggunakan 

transportasi darat dengan waktu tempuh 7 jam. Dari basecamp menuju ke lokasi 

eksplorasi dapat ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 5 km dengan waktu 

tempuh 2 jam (Gambar 1.1). 
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Gambar 1.1 Peta lokasi daerah penelitian (Soriyanto, 2014). 

 

I.5. Tahap dan Waktu Penelitian 

Tahap dan waktu penelitian dalam pelaksanaan tugas akhir ini: 

a) Tahap pelaksanaan, pengambilan data, dan analisis data untuk penelitan tugas 

akhir dilakukan selama 3 bulan, yaitu dari bulan Oktober 2014 s/d Januari 

2015. 
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b) Tahap penyelesaian, penyusuanan laporan, dan penyerahan laporan di kampus 

selama 2 tahun, yaitu dari bulan Mei 2015 s/d Juni 2017. 

 

I.6. Peneliti Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai studi perhitungan sumberdaya 

batubara (Gambar 1.2): 

a) Dumilah, Syamsuddin, dan Aswad, mengenai penentuan cadangan batubara 

dari data bor, studi kasus tambang batubara di Kalimantan Timur. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan metode poligon (area of influence) untuk 

mengetahui jumlah cadangan batubara. Log bor yang dianalis dalam penelitian 

berupa resistivitas dan sinar gamma yang menghasilkan ketebalan dari 

batubara. Hasil yang diperoleh merupakan penampang 3D batubara pada 

beberapa jenis seam. Gambaran batubara yang diperoleh terdiri dari 3 lapis, 

yaitu seam 1A, seam 1B, dan seam 2 dan memiliki total cadangan sebesar 

595.599,3 ton. 

b) Deyana, Nurdrajat, Hardiyono, dan Sihat, mengenai persebaran dan 

perhitungan cadangan batubara, studi kasus PT. Haswi Kencana Indah 

Tambang Semambu, Sumay, Tebo, Jambi. Sumberdaya batubara ditentukan 

dengan menghitung jumlah luasan batubara, dan volumenya yang dihitung 

menggunakan 2 penampang, dengan metode obelisk. Data yang digunakan 

berupa data singkapan batubara, data bor, dan data kualitas batubara. Cadangan 

batubara yang terdapat pada daerah penelitian adalah 2.073.524,21 MT. 

Kualitas batubara terlihat bahwa kandungan TM (total  moisture), kandungan 

IM (inherent moisture), kandungan abu (ash content), dan VM (volatile 

matter), menunjukkan bahwa nilainya semakin rendah kearah dip (utara), 

sedangkan nilai kalori dan FC (fixed carbon) semakin rendah pada bagian 

selatan daerah penelitian. Daerah yang memiliki nilai total sulfur tinggi 

terdapat pada tengah hingga selatan daerah penelitian. 

c) Tambaria, Fahrudin, dan Widiarso, mengenai studi perhitungan sumberdaya 

batubara, studi kasus di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Perhitungan 

sumberdaya batubara dengan menggunakan metode circular, dengan cara 
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menghitung luas daerah pengaruh dikalikan dengan ketebalan rata-rata tiap 

seam dan dikalikan dengan densitas sesuai dengan keadaan setempat yang 

masih dalam tahap eksplorasi pendahuluan. Dari data perhitungan yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa coal reserve pada lapisan seam utama lebih besar 

dibanding lapisan hanging seam, dengan coal reserve seam utama sebesar 

129.724.447,5 ton dan coal reserve lapisan hanging seam sebesar 27.950.679,6 

ton. 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.2 Diagram peneliti terdahulu. 

 

Penelitian-penelitian mengenai perhitungan sumberdaya batubara 

Penentuan cadangan 

batubara dari data bor. 

(Dumilah, 

Syamsuddin, dan 

Aswad) 

 

Persebaran dan 

perhitungan cadangan 

batubara. (Deyana, 

Nurdrajat, 

Hardiyanto, dan 

Sihat) 

Studi perhitungan 

sumberdaya batubara. 

(Tambaria, Fahrudin, 

dan Widiarso) 

 

Perhitungan 

sumberdaya batubara 

dan permodelan pit 

(Setiawan) 


