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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 
 

2.1 Sejarah Perusahaan 

   PT Cipta Kridatama merupakan salah satu perusahaan swasta 

nasional yang didirikan pada tanggal 8 April 1997 sebagai pengembangan 

dari jasa penyewaan dan penggunaan alat berat PT Trakindo Utama. Dalam 

perkembangannya, sejak tahun 2010 PT Cipta Kridatama diintegrasikan 

oleh ABM Investama Group dengan investasi strategi di bidang sumber daya 

energi, jasa energi, dan infastruktur. PT ABM Investama Tbk ini tercatat di 

bursa efek Indonesia dengan kode ABM yang merupakan bagian dari Tiara 

Marga Trakindo (TMT).  

 PT Cipta Kridatama mengalami evolusi sehingga berada dalam satu 

jaringan bisnis yang bersinergi dari penambangan batubara, jasa kontraktor 

penambangan, dan solusi ketersedian energi listrik. Kontribusi yang 

signifikan telah diberikan perusahaan dalam sinergi itu, menempatkan PT 

Cipta Kridatama sebagai salah satu penyedia jasa pertambangan 

terkemuka. Saat ini PT Cipta Kridatama sebagai salah satu penyedia jasa 

pertambangan terkemuka dengan didukung oleh 3.400 karyawan kompeten 

dibidangnya, 624 unit alat berat dan penunjangnya, serta sistem dan 

teknologi termodern sesuai izin pertambangan Nomor 904/304/DJB/2011 

tertanggal 4 Juli 2014. 

 Kompetensi PT Cipta Kridatama sebagai penyedia jasa 

pertambangan kelas dunia. Selain telah terefleksi dari dukungan ABM 
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Investama Group, jajaran manajemen yang kokoh dan teruji, dibuktikan 

dengan perolehan ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, dan ISO 

9001:2008. Hal ini menunjukan praktek berstandar tinggi dalam kualitas 

ketata-laksanaan, keselamatan, kesehatan kerja, dan pengeloaan 

lingkungan.  

 PT Cipta Kridatama mempunyai kontrak kerja dengan beberapa 

perusahaan tambang, salah satunya kontrak kerja dengan PT Cakra Bumi 

Pertiwi untuk melakukan kegiatan penambangan di Desa Tanjung Dalam, 

Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara. 

 

2.2 Lokasi dan Kesampaian Daerah 

 Lokasi penambangan batubara PT Cipta Kridatama job site PT 

Cakra Bumi Pertiwi terletak ± 35 km sebelah utara Kota Ketaun tepatnya di 

Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, 

Provinsi Bengkulu. Untuk mencapai lokasi  dapat ditempuh dengan melalui 

jalan provinsi lintas barat (Jalan regional Bengkulu – Padang), dari Kota 

Bengkulu kemudian melewati Sungai Itam dan Pondok Kelapa – Kerkap – 

Lais – Urai dengan kondisi jalan beraspal. Lalu, dari Urai melewati D1 (Pasar 

Ketaun) – K1 (Desa Fajar baru) – Desa Air Lelangi – Desa Tanjung Dalam 

dengan kondisi jalan koral. Ditempuh menggunakan kendaraan roda empat 

selama ± 4 jam (Gambar 2.1). 

Secara geografis lokasi tambang PT Cipta Kridatama terletak pada 

koordinat 3° 09’ 55.80’’ LS - 3° 12’ 40.90’’ LS dan 101° 45’ 15.30’’ BT – 101° 

46’ 57.80’’ BT yang meliputi area seluas 1200 Ha. Sedangakn secara 
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administrasi pemerintahan, lokasi tambang  PT Cipta Kridatama terletak di 

desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, 

Provinsi Bengkulu. 

Tabel 2.1 
Koordinat IUP  

No 
Koodinat Geodetik Koordinat UTM 

Zone Lintang 
Selatan 

Bujur  
Timur 

X Y 

1 3°09'55.80" 101°45'30.30" 806.596,0380 9.649.705,7850 47 

2 3°09'55.80" 101°46'57.80" 809.299,7010 9.649.649,5600 47 

3 3°09'11.90" 101°46'57.80" 809.293,4010 9.647.359,2450 47 

4 3°11'11.90" 101°46'38.30" 808.690,8780 9.647.360,8720 47 

5 3°12'02.10" 101°46'38.30" 808.686,7070 9.645.817,7300 47 

6 3°12'02.10" 101°45'30.30" 806.585,6510 9.645.823,4010 47 

1 3°12'40.90" 101°46'36.60" 808.630,9450 9.644.625,1660 47 

2 3°12'02.10" 101°46'36.30" 808.634,1800 9.645.817,8720 47 

3 3°12'02.10" 101°45'15.30" 806.122,1870 9.645.824,6470 47 

4 3°12'40.90" 101°45'15.30" 806.118,9780 9.644.631,9630 47 
     Sumber : PT Firman Ketaun 

Adapun batas-batas daerah PT Cipta Kridatama yaitu: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Air Tenang 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Napalputih 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Ketaun 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Seblat 
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Gambar 2.1 

Peta Lokasi dan Kesampaian Daerah 
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2.3 Informasi Umum Daerah Penyelidikan  

2.3.1 Kesehatan Masyarakat 

 Fasilitas kesehatan yang didapatkan di wilayah studi berupa 

Puskemas dan Posyandu (untuk melayani program Keluarga Berencana). 

Jumlah puskesmas yang ada di daerah studi berjumlah 5 buah yang masing-

masing terdapat di Desa Lubuk Mindai, Desa Tanjung Sari (Tanjung 

Harapan), Desa Air Putih, dan Desa Pasar Ketaun. 

2.3.2 Pendidikan 

 Tingkat pendidikan masyarakat wilayah areal tambang (Tanjung 

Dalam), sudah banyak yang bersekolah di perguruan tinggi, karena sesuai 

dengan kemajuan teknologi, sarana transportasi, yang suda tersedia, serta 

pemikiran orang tua yang sudah modern. 

2.3.3 Budaya 

 Adat istiadat dan pola kebiasan masyarakat yang mendiami wilayah 

sekitar pertambangan PT Cipta Kridatama umumnya berasal dari 

pendatang (transmigrasi) dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan 

Jawa Barat. Untuk bahasa pengantar antar warga di Desa Kualalangi, Air 

Putih, Air Lalangi, Tanjung Sari, Suka Makmur dan sebagian penduduk Desa 

Kualalangi umumnya menggunakan bahasa Jawa. Sedangkan di Desa 

Tanjung Dalam, Desa Pagardin, Desa Lubuk Mindai, Desa Karang 

Pulau,Desa Fajar Baru, Desa Talang Baru, dan sebagian penduduk Desa 

Pasar Ketaun umumnya menggunakan bahasa Pekal (Mekal).   

 Penduduk asli disekitar wilayah pertambangan batubara PT Cipta 

Kridatama relatif terbuka terhadap kehadiran pendatang dari daerah lain. hal 
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ini dibuktikan dengan adanya pemukiman transmigrasi sejak ±10 tahun 

terakhir. 

2.3.4  Kepemilikan dan Peruntukan Lahan 

 Lahan yang berada di wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dikelola 

oleh salah satu kontraktor PT Cipta Kridatama (PT CK), dibawah naungan 

PT Cakra Bumi Pertiwi (PT CBP) adalah Hutan Peruntukan Lain (HPL), 

dengan nomor Izin Pertambangan (eksploitasi) Nomor KW P00163 (959.5 

Ha) dan KW 96P0204 (300 Ha). 

Jenis kepemilikan lahan yang dipergunakan untuk kegiatan 

pertambangannya adalah perkebunan rakyat dan status kepemilikannya 

berupa SKT. Teknik dan metode pembebasan lahan dengan cara jual beli 

tanah sebagaimana umumnya, ada keseakatan kedua belah pihak antara 

pemilik dengan pembeli beserta saksi, sebagai dokumentasinya pembeli 

memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah), AKTA, Sertifikat dan Kwitansi jual 

beli (surat perjanji jual beli), serta foto-foto. 

Lahan yang dibebaskan adalah untuk lokasi penambangan, 

pembuangan tanah penutup, dan sarana penunjang (infrastruktur). Lahan 

yang sudah dilakukan penambangan, penimbunan, dan penataan, yang 

kemudian dilakukan revegetasi agar lahan tersebut dapat berfungsi seperti 

sedia kala atau lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan dokumen AMDAL, 

bahwa peruntkan lahan bekas tambang akan dijadikan Hutan Sengon dan 

Akasia. 
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2.3.5  Iklim dan Curah Hujan 

 Iklim dilokasi penambangan sama dengan iklim Indonesia pada 

umumnya, yaitu iklim tropis yang terbagi dalam dua musim, yaitu musim 

hujan dan musim kemarau. Berdasarkan data Curah Hujan Kecamatan Ulok 

Kupai yang diperoleh dari Dept. PPnC pada 14 bulan terakhir , terhitung dari 

bulan Januari 2014 - Februari 2015 dengan rata-rata jumlah curah hujan 

bulanan berkisar 286.2 mm/bulan dengan jumlah hujan rata-rata 4.006.9 mm 

per-Tahun (Tabel 2.2).  

Tabel 2.2 
Data Curah Hujan PT Cipta Kridatama 

Curah Hujan 

Bulan 
Volume 

(mm) 

Rata-Rata 
Curah Hujan/ 

Bulan 

Jumlah 
Curah Hujan 

Jan-14 305.30 

286.21 4006.90 

Feb-14 227.00 

Mar-14 372.30 

Apr-14 220.00 

May-14 199.10 

Jun-14 78.00 

Jul-14 217.50 

Aug-14 229.50 

Sep-14 154.00 

Oct-14 396.00 

Nov-14 701.70 

Dec-14 315.50 

Jan-15 201.00 

Feb-15 390.00 
            Sumber : PT Cipta Kridatama 

 

2.3.6 Demografi 

 Rencana areal PT Cipta Kridatama terdiri atas vegetasi hutan 

sekunder, vegetasi kebun, dan vegetasi campuran serta vegetasi 

semak/alang-alang. Vegetasi hutan sekunder didapatkan beberapa jenis 

pohon diantaranya tumbuhan tapus (Elateriospermum tapos), tumbuhan 
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meranti (Shorea parvivolia), dan tumbuhan gadis mendominasi areal 

tambang dibandingkan jenis tumbuhan lain. Vegetasi kebun yang ada seperti 

kebun kulit manis, kebun cengkeh, kebun jengkol, dan kebun rambut. 

Sedangkan vegetasi semak/alang-alang umunya terdapat di areal 

perbatasan dengan vegetasi hutan. Vegetasi ini terbentuk dari hasil atau 

pembukaan lahan oleh penduduk dan kemudian ditinggalkan karena hasil 

pertanian di lahan tersebut kurang meguntungkan atau dapat pula 

disebabkan kekurangan biaya saat pembukaan lahan. 

 Untuk fauna darat yang didapatkan di areal Kuasa Pertambangan 

yaitu habitat satwa mamalia yang tidak dilindungi (babi hutan, kera, tikus, 

musang, tupai tanah, dan berang-berang) dan dilindungi (harimau, rusa, 

kijang, gajah, tapir, dan siamang), burung (beo dan elang), reptilian (biawak, 

kura-kura, kadal, ular kobra, ular tanah, ular hijau, dan bunglon), dan 

amphibian serta satwa yang dibudidayakan (kambing, sapi, kerbau, itik, 

ayam, dan anjing). Informasi mengenai fauna darat yang ada didapatkan 

berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat. 

 

2.4 Morfologi dan Topografi  

 Topografi daerah rencana penambangan batubara PT Cipta 

Kridatama bergelombang sampai berbukit dengan satuan topografi dasar 

sampai curam. Ketinggian tempat berkisar 25 meter sampai 118 meter di 

atas permukaan laut. Tempat yang kelerengan datar sampai landai 0%-15% 

tidak begitu luas berkisar 13.3%-16.1% dari luas Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan. Tempat-tempat yang landai sampai agak curam 15%-25% 
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mewakili sebagian besar 49.7%-69.1% Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

KW 96P0204 dan KW P00163. Tempat-tempat yang kelerengannya agak 

curam sampai curam 25%-45% umumnya terletak didekat sungai atau anak 

sungai yang menyebar di wilayah studi dengan luas 17.6%-34.2% dari 

Wilayah Kuasa Pertambangan.  

 
Gambar 2.2 

Peta Topografi 
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Gambar 2.3 

Peta Morfologi 
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2.5  Keadaan Geologi        

2.5.1 Stratigrafi Regional 

Menurut peta geologi regional Lembar Sungai Penuh dan Ketaun, 

Sumatra, yang dikeluarkan oleh pusat penelitian dan pengembangan Geologi 

1993, batuan Tersier tersingkap pada Cekungan Bengkulu, yang didominasi 

oleh batuann sedimen. Satuan terbawah yang tersingkap adalah Formasi 

Seblat yang terdiri endapan turbidit laut. Satuan ini diendapkan pada tahap 

transgresi utama di Cekungan Bengkulu yang berlanjut sampai Miosen 

Tengah. Terdapatnya kompleks tufaan yang banyak didalam Formasi Seblat 

menunjukkan adanya kegiatan gunung aoi serentak didalam zona busur 

magmatik pegunungan barisan saat itu, yaitu Formasi Hulusimpang. Bagian 

atas formasi ini dianggap mewakili puncak tahapan transgresi utama di 

Cekungan Bengkulu dan secara luas dapat dikorelasikan dengan Formasi 

Gunai di Cekungan Sumatra Selatan. 

Berdasarkan urutan stratigrafinya (Tabel 2.3), formasi-formasi yang 

terdapat pada Cekungan Bengkulu dari umur tertua sampai umur termuda 

adalah sebagai berikut: 

a. Formasi Seblat 

Perselingan batu lempung, batu lempung gampingan, batu lanau 

dengan sisipan batu pasir, dan konglomerat yang berumur Miosen 

Awal sampai Tengah. Batuan terobosan dalam (granit dan diorit) yang 

berumur Miosen Tengah menerobos Formasi Hulusimpang dan 

Formasi Seblat (Gefoer drr., 1992; dan Amin drr., 1994). 
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b. Fomasi Lemau 

Batu lempung, batu lempung gampingan, batubara, batu pasir, dan 

konglomerat yang berumur Miosen Tengah – Akhir menindih secara 

tak selaras Formasi Seblat (Yulihanto drr., 1995). Kemudian Formasi 

Lemau tertindih secara tak selaras oleh Formasi Simpangaur. 

c. Formasi Simpang Aur 

Satuan bauan ini tersusun oleh batu pasir tufaan, tufa, batu lanau 

tufaan dan sisipan lighnit. Formasi Simpang Aur diendapkan selaras 

diatas Formasi Lemau. Berdasarkan fosil-fosil yang dijumpai 

menunjukkan bahwa formasi ini berumur Miosen Akhir sampai Pliosen 

dan diendapkan pada lingkungan laut dangkal transisi. 

d. Formasi Bintunan 

Batuan tufan, konglomerat polimik, tuf, dan betu lempung tufan 

dengan sisipan lignit, dan sisa tumbuhan, berumur Plio-Plistosen, 

yang terendapkan di lingkungan air tawar sampai payau dan setempat 

laut dangkal, menindih tak selaras Formasi Simpangaur (Gefour 

drr.,1992), Sedangkan menurut Yulihanto drr. (1995) bagian bawah 

Formasi Bintunan tersebut menjemari dengan bagian atas Formasi 

Simpangaur. 

e. Formasi Alluvium 

Satuan batuan ini tersusun oleh material-material batuan sedimen 

yang berukuran silt, pasir, kerikil, kerakal dan sebagainya yang tidak 

kompak. Proses ini merupakan hasil akumulasi dari proses erosi yang 

berlangsung sampai sekarang. 
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Tabel 2.3 
Stratigrafi Regional Cekungan Bengkulu  

Umur Formasi Litologi 
Lingkungan 

Pengendapan 

Holosen Aluvium 
Lanau, pasir kerikil, kerakal, 

dsb. 
  

Plistosen Bintunan 

Batu pasir, tufaan, berbatu-

apung, tufa pasiran, 

konglomerat, aneka bahan, 

sisipan lignit/sisa tumbuhan. 

Darat 

Pliosen 
Simpang 

Aur 

Batu pasir tufaan, tufa, batu-

lanau tufaan, sisipan lignit. 

Laut dangkal-

Transisi 

Miosen 

Akhir 

Lemau 

Batuan lempung, dan batuan 

lanau gampingan, batu pasir 

gampingan atau tufaan, breksi 

dasit bersisipan batu gamping 

Laut dangkal 
Tengah 

Awal Salbat 

Perselingan batu pasir, batu 

lanau dan batu lempung 

dengan sisipan batu gamping, 

struktur sedimen turbidit. 

Laut dangkal-

laut dalam 

Oligosen 

  

 

    
Eosen 

Paleosen 

Pra-Tersier 

   Sumber: Laporan PT Firman Ketaun, 2012 

 

2.5.2 Struktur Geologi Regional 

Pada Miosen Akhir cekungan-cekungan kecil di Bengkulu berubah 

menjadi rawa-rawa, dimana pada lokasi tersebut diendapkan material-

material pasir, lempung, tufa dan material-material organik (tumbuh-
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tumbuhan rawa) sebagai cikal bakal pembentukan batubara menjadi multi 

seam (Bemmelen R.W.Van, 1949 ; Ilyas S., 1995). 

Batubara di Bengkulu terbentuk pada cekungan-cekungan kecil, yang 

diakibatkan oleh adanya pensesaran bongkah yang terjadi sejak Paleogen, 

sehingga bagian yang tertinggi merupakan sumber material-material 

sedimen yang terjadi dibagian yang turun (grabben), hal ini terjadi penurunan 

akibat dari pola truktur diatas (Ilyas S,.1995). 

 Cekungan Bengkulu merupakan salah satu cekungan tersier di 

daerah Sumatra yang termasuk dalam Cekungan Busur Muka. Bagian ini 

merupakan bagian yang paling barat dari daratan Sumatra. Cekungan 

Bengkulu terbentuk oleh blok patahan yang terjadi pada periode Cretaceous 

akhir atau Tersier awal yang kemungkinan terjadi lebih dahulu sebagai hasil 

pembelahan cekungan setempat. Cekungan Bengkulu dibatasi oleh sisi 

barat Volcanic Arc, yang merupakan bagian dari punggung sebelah barat 

dari Punggung Bukit Barisan (Gambar 2.3). 

 

2.6 Geologi Daerah PT Cipta Kridatama Site Cakra Bumi Pertiwi 

2.6.1 Struktur Geologi Daerah Tambang Desa Tanjung Dalam 

Menurut tim eksplorasi PT Cipta Kridatama yang termuat dalam 

“Laporan Eksplorasi Lengkap Penambangan Batubara di Wilayah KP DU 

436-437-438 Provinsi Bengkulu” tahun 1995, batubara dilokasi Kuasa 

Pertambangan PT Cipta Kridatama tersingkap pada sungai-sungai kecil 

yang bermuara di sungai Air Pulau yang pada umumnya berupa air terjun 

kecil yang disebabkan oleh adanya perbedaan kekerasan batuan. 
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Daerah ini terletak pada ketinggian 30 sampai 110 meter di atas 

permukaan laut dengan topografi berupa perbukitan bergelombang lemah 

sampai sedang dengan kemiringan lereng 10 sampai 65 persen. Gejala 

longsoran dijumpai pada beberapa tempat terutama pada lereng-lereng yang 

cukup curam. Struktur geologi yang berkembang didaerah ini yaitu dijumpai 

adanya sesar turun yang terdapat dibagian barat laut daerah penyelidikan ke 

arah timur laut sampai barat daya. 

2.6.2 Stratigrafi Daerah Tambang Desa Tanjung Dalam 

Berdasarkan pembagian litostratigrafinya, wilayah tambang terdiri dari 

tiga satuan batuan yang merupakan bagian dari Formasi Bintunan dan 

Formasi Lemau. Urutan stratigrafi daerah tambang dari satuan batuan yang 

paling tua hingga yang termuda (Gambar 2.4) adalah sebagai berikut:  

a. Satuan Batulanau 

 Satuan ini terdiri dari batulanau, batupasir dan batulempung dan dapat 

 dijelaskan sebagai berikut : 

 Batulanau berwarna coklat kehitaman, dengan komposisi feldspar, 

lempung, gelas kuarsa, karbonan dan kadang-kadang mengandung 

pita batubara. Satuan ini tidak terlalu keras 

 Batupasir berwarna abu-abu kehijauan, agak keras dengan ukuran 

butir halus – sedang. Komposisinya terdiri atas kuarsa, feldspar, gelas 

kuarsa, fragment batuan, kadang mengandung glaukonit, kadang 

karbonan. Struktur sedimen laminasi sejajar dan laminasi 

bergelombang 
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 Batulempung berwara abu-abu kecoklatan, lunak, dan kadang 

mengandung karbonan 

b. Satuan Batubara 

Terdiri dari batubara (seam 1,2,3,4 dan 5), batulanau, batu lempung 

dan batupasir. Batubara ini berwarna hitam kecoklatan, kilap dull, 

tingkat kekerasan sedang dan memiliki ketebalan lapisan rata-rata 

5,76 meter (Batubara + parting), bahkan beberapa tempat bisa 

mencapai ketebalan 7 meter dengan beberapa lapisan pengotor 

(parting) berupa batupasir, batulempung dan batulanau yang 

mengandung karbon. Berdasarkan data yang ada, diperkiran tebal 

lapisan batubara murni tanpa pengotor adalah rata-rata ± 4,10 meter. 

c. Satuan Batupasir 

Lapisan ini terletak diatas seam batubara dan didominasi oleh 

perselingan antara batulanau, batupasir dan batulempung, dimana 

batulanau dan batupasir relatif lebih dominan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
             Sumber : Laporan Eksplorasi PT Firman Ketaun, 1995 

Gambar 2.4 
Stratigrafi Lapisan Pembawa Batubara 
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2.7 Cadangan dan Kualitas Batubara 

2.7.1 Sumber Daya dan Cadangan Batubara 

   Berdasarkan perhitungan volume cadangan yang dilakukan oleh PT 

Titan Wijaya (PTTW), dapat diketahui total volume cadangan  batubara PT 

Firman Ketahun pada saat ini adalah 43.921.235,13 ton. Sesuai dengan 

perhitungan ekonomis bahwa batubara yang akan ditambang hanyalah yang 

mempunyai nisbah pengupasan (Stripping ratio) maksimum 1 : 5. Dengan 

memperhitungkan nilai stripping ratio maksimum 1 : 5, maka jumlah 

cadangan batubara yang layak untuk ditambang (mineable) pada saat ini 

adalah ± 26.000.000 ton. 

     PT Firman Ketaun mempunyai 7 lapisan batubara yaitu Seam A terdiri 

dari 1 lapisan, Seam B ada 5 lapisan, Seam C ada 1 lapisan. Sedangkan 

berdasarkan pertimbangan ekonomis yang dilakukan penambangan hanya 

pada Seam B, karena Seam A berupa Out Crop dan Spoting, dan Seam C 

tidak dilakukan penambangan karena kedalaman batubaranya terlalu dalam 

dan secara perhitungan ekonomis, SR nya terlalu tinggi di atas 1 : 15 seperti 

pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 
Sumber Daya dan Cadangan Batubara 

Seam 
Sumber daya & Cadangan (ton) Cadangan 

(ton) Terukur Terunjuk Tereka 

BUU 10,762,958 7,393,732 5,343,761 23,500,451 

BUL 10,072,622 6,606,646 4,429,702 21,108,970 

BLU 5,375,072 4,229,578 3,270,596 12,875,246 

BLL 2,807,155 2,197,316 1,700,239 6,704,710 

C1 4,262,825 3,237,469 2,400,543 9,900,837 

C2 2,341,422 1,463,340 1,174,644 4,979,406 

C3 2,473,931 1,961,279 1,671,232 6,106,442 

Total 38,095,985 27,089,360 19,990,717 85,176,062 

        Sumber : PT SMG Consultant 

 

2.7.2 Kualitas Batubara 

       Dari hasil analisis laboratorium yang tercantum dalam dokumen 

Invoise Sucofindo yang pada bulan Juli tahun 2013, batubara yang terdapat 

di lokasi Kuasa Pertambangan PT Firman Ketahun termasuk ke dalam jenis 

batubara sub-bituminus dengan kualitas sebagai berikut, dapat dilihat pada 

Tabel 2.5. 

a. Nilai kalori (GCV)  : 5096 – 5789 kcal/kg (adb) 

b. Kadar abu    (AC)  : 8,9 – 19,7 % 

c. Zat terbang (VM)  : 36,2 – 41,2 % 

d. Karbon padat (FC)  : 29,9 – 36,9 % 

e. Total sulphur (TS)  : 0,26 – 1,6 % 
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Tabel 2.5 
 Kualitas Batubara 

Seam 
TM 

(%) 

IM 

(%) 

ASH 

(%) 

VM 

(%) 

FC 

(%) 

TS 

(%) 

RD 

(ton/m3) 

CV  

(ADB) 
NO. RECS 

BUU 30.2 13.4 15.1 38.8 33.5 0.52 1.4 5268 23 

BUL 30.7 13.3 8.9 41.2 36.9 0.29 1.34 5789 30 

BLU 31.5 13 9.8 41.2 36.7 0.26 1.34 5757 27 

BLL 31.9 13.1 15.8 36.2 35 0.57 1.4 5217 30 

C1 28.7 12.4 17.5 38 32.6 1.5 1.41 5180 23 

C2 29.5 13.4 12 39.9 34.7 0.66 1.36 5566 23 

C3 26.8 11.8 19.7 39.3 29.9 1.6 1.42 5096 19 

AVARAGE 29.9 12.9 14.1 39.2 34.2 0.6 1.3 5410.4 25 

Sumber : PT SMG Consultant 

 

Keterangan : 

TM = total moisture 

IM = inherent moisture 

ASH = ash content 

VM = volatile matter 

FC = fix carbon 

TS = total sulfur 

RD = relative density 

CV = calorie value  
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Gambar 2.5 
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