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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya penggunaan batubara sebagai

sumber energi pengganti minyak dan gas bumi, maka sejumlah

perusahaan di antaranya PT. Mega Surya Jaya mengembangkan usaha di

bidang pertambangan batubara di Indonesia.

Dalam upaya mengetahui potensi batubara di wilayah Izin Usaha

Pertambangan (IUP) tersebut, maka PT. Mega Surya Jaya melakukan

kegiatan eksplorasi yang terletak di Kampung Seibanbam II, Kecamatan

Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan

luas 200 Ha. Adapun tahapan awal dari kegiatan eksplorasi yang

dilakukan yaitu eksplorasi pendahuluan yang bertujuan untuk mengetahui

daerah-daerah yang mempunyai kandungan batubara yang lebih baik dari

daerah lainnya (daerah prospek), kegiatan eksplorasi pendahuluan terdiri

dari kegiatan pemetaan topografi dan kegiatan pengeboran. Sebagai

langkah berikutnya, maka perlu dilakukan pengolahan data hasil

eksplorasi, dengan tujuan untuk mengetahui potensi cadangan batubara

yang ada di daerah penelitian. Hasil perhitungan cadangan tersebut

sangat diperlukan bagi perusahan untuk memutuskan apakah dapat

diteruskan atau tidaknya usaha pertambangan di daerah penelitian.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian di

PT. Mega Surya Jaya dengan mengambil topik yang berjudul : Estimasi

Sumberdaya Batubara Untuk Rencana Penambangan PT. Mega Surya

Jaya di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi

Kalimantan Selatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilakukannya estimasi sumberdaya ini adalah untuk

mengetahui apakah endapan batubara di daerah penelitian cukup prospek

untuk diteruskan ke tahap ekplorasi detail.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan

jumlah sumberdaya batubara di Izin Usaha Pertambangan eksplorasi PT.

Mega Surya Jaya.

1.3 Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini akan dibahas mengenai

permasalahan dan batasan masalah mengenai estimasi sumberdaya

batubara didaerah penelitian menggunakan metode daerah pengaruh.

1.3.1 Permasalahan

Dalam estimasi sumberdaya permasalahan yang akan dibahas

adalah sebagai berikut :
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1. Bagaimana arah sebaran, bentuk, kemenerusan dan kedudukan

lapisan batubara.

2. Pembuatan model dengan pendekatan visual, dalam hal ini modelling

sebaran batubara dalam bentuk 2 dimensi atau penampang.

3. Estimasi Sumberdaya batubara dengan menggunakan metode circular

USGS berdasarkan kegiatan eksplorasi yang dilakukan.

1.3.2 Batasan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka

batasan masalah dibatasi masalah estimasi sumberdaya batubara

dengan menggunakan metode circular USGS berdasarkan pada hasil

kegiatan eksplorasi yang dilakukan.

1.4 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dalam 4

tahap, yaitu :

1. Pengumpulan data sekunder.

Data-data yang diperlukan pada tahapan ini berupa data stratigrafi dan

data curah hujan di daerah penelitian yang di ambil diberbagai sumber.

2. Pengumpulan data primer.

Pada tahapan pengumpulan data ini dilakukan secara langsung di

daerah penelitian yang berupa data morfologi, data pengeboran dan

data topografi.
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3. Pengolahan data.

Hal-hal yang harus dilakukan pada tahapan pengolahan data ini antara

lain mengkorelasikan data hasil pengeboran, menentukan arah umum

jurus dan kemiringan batubara, menentukan batubara permukaan,

menghitung luas, dan volume batubara serta volume lapisan tanah

penutup (overburden dan interburden) .

4. Penyusunan Laporan

Dibuat laporan lengkap mengenai estimasi sumberdaya batubara

menggunakan metode circular USGS untuk mendapat volume batubara

dan volume lapisan tanah penutup.

Untuk lebih jelasnya penjelasan tersebut di atas disajikan dalam

bentuk diagram alir yang terdapat pada Gambar 1.1.
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Gambar 1.1
Diagram Alir Kegiatan Penelitian

Pengambilan
Data

Data Sekunder :

- Stratigrafi
- Curah Hujan
- Keadaan Penduduk

Data Primer :

- Morfologi
- Data Pemboran
- Data topografi

Pengolahan Data
- Circular USGS :
a. Sumberdaya Terukur
b. Sumberdaya Terunjuk
c. Sumberdaya Tereka

Penyusunan Laporan

Estimasi Sumberdaya

Pemodelan

Software Autocad Land

Dekstop
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1.5 Sistematika Pembahasan

Laporan ini akan menyajikan fakta dan analisis dengan sistematika

pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, perumusan

masalah, maksud dan tujuan penelitian, metodologi penelitian,

serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan kesampaian daerah,

keadaan umum yang meliputi tata guna lahan, iklim dan curah

hujan, kemudian geologi daerah penelitian meliputi morfologi dan

stratigrafi, terakhir penelitian terdahulu di daerah penelitian.

BAB III LANDASAN TEORI

Landasan teori menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung

dan berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

BAB IV DATA LAPANGAN DAN PENGOLAHAN DATA

Dalam bab ini menjelaskan tentang pemetaaan topografi,

pemetaan geologi, pengeboran, pemodelan lapisan batubara

kemudian estimasi sumberdaya, yang meliputi estimasi

sumberdaya batubara dan volume lapisan tanah penutup.
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BAB V PEMBAHASAN

Bab ini merupakan analisa dan pembahasan serta perhitungan

dari data-data yang didapat dari penelitian dan pengamatan di

lapangan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dijelaskan hasil dari penelitian dan saran dari hasil

penelitian yang dilakukan.
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