
 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

 Berdasarkan PP No. 42 tanggal 15 Desember 1980, Pemerintah 

menetapkan penyertaan modal dengan mendirikan PT Tambang Batubara 

Bukit Asam (Persero) disingkat PTBA pada tanggal 2 Maret 1981. 

 Kemudian pada tahun 1981 dimulailah Bukit Asam Coal Mining 

Development and Transportation Project (BACOMDAT) atau P4BA (Proyek 

Pengembangan Pertambangan dan Pengangkutan Batubara Bukit Asam) 

yang meliputi : 

1. Tambang Bukit Asam : untuk memproduksi 2,5 juta ton batubara tiap 

tahun. 

2. Townsite : fasilitas perumahan untuk lebih kurang 3200 karyawan. 

3. Train System : untuk mengangkut batubara dari Tambang Tanjung 

Enim ke pelabuhan Tarahan. 

4. Tarahan Coal Terminal Bandar Lampung. 

5. Self Unloading System : untuk transport (lewat laut) batubara dari 

tarahan ke PLTU Suralaya. 

Sistem Komunikasi Terintegrasi antara tambang Bukit Asam, PJKA, PT. 

PANN, PT.PBA dan PLTU suralaya. 
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Kegiatan penambangan di PT Bukit Asam (Persero) Tbk ini terdiri dari 

beberapa lokasi yaitu : 

1. Tambang Air Laya (TAL), merupakan site terbesar di KP PTB yang 

dioperasikan dengan teknologi penambangan terbuka secara 

berkesinambungan (continous mining) dengan menggunakan Bucket 

wheel Excavator dan conventional mining (Shovel and Truck) dengan 

menggunakan backhoe dan dump truck. 

2. Tambang Muara Tiga Besar (MTB), merupakan tambang yang 

dioperasikan dengan menggunakan metode penambangan 

konvensional (Shovel and Truck) yang dikerjakan oleh pihak ketiga 

yaitu PT. Pama Persada Nusantara dan dengan continuos mining 

(Bucket wheel Excavator).  Di MTB ada dua wilayah penambangan 

yaitu Muara Tiga Besar Utara (MTBU) dan Muara tiga Besar Selatan 

(MTBS). 

3. Tambang Banko Barat, terdiri dari Pit 3 dan Pit 1 yang terbagi menjadi 

Pit 1 Barat, Pit 1 Timur, Pit 3 Barat dan Pit 3 Timur dengan luas WIUP 

4500 Ha.  

 

2.2 Satuan Kerja PT Bukit Asam (Persero) Tbk. 

Berdasarkan kegiatan Orientasi maka dapat diketahui beberapa 

satuan kerja yang terdapat di perusahaan ini, berikut merupakan penjelasan 

masing - masing satker meliputi tugas dan fungsinya masing - masing : 
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1. Rencana Operasi  (Renops) : 

Satuan kerja ini bertugas untuk merencanakan kegiatan operasi 

jangka panjang (Rencana tahunan) dan jangka pendek (Triwulan), 

Perencanaan Operasi ini sendiri membawahi beberapa aspek yaitu, 

BWE System, Shovel and Truck, Sipil dan Hidrologi Tambang. 

Tahapan perencanaan operasi yaitu kontrak jangka panjang, 

kemudian rencana kerja internal dan rencana kerja anggaran 

perusahaan. 

2. Perencanaan Operasi Harian : 

Satuan kerja ini bertugas untuk membuat rancangan harian terhadap 

rencana jangka panjang yang telah ditentukan oleh perencanaan 

operasi (Renops), kegiatan poha ini sendiri yaitu menyangkut 

Finansial (tagihan), kemajuan tambang / minggunya, dan mengetahui 

penyebab dari operasi yang tidak berjalan dan produksi yang tidak 

tercapai. 

3. Eksplorasi Rinci : 

Satuan kerja ini berfungsi untuk mengetahui keadaan geologi dari 

endapan bahan galian, dan hal-hal yang menyangkut tentang 

keadaan kestabilan lereng (Geoteknik), serta peboran untuk 

pengambilan sample coring untuk mengetahui besarnya cadangan 

maupun kalori dari batuabara tersebut. 

4. Kelola Lingkungan : 

Bertugas untuk mengelola dampak lingkungan yang diakibatkan oleh 

aktifitas penambangan batubara tersebut, yaitu baik dampak 
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lingkungan berupa pencemaran air, kebisingan, air asam tambang, 

pencemaran tanah, limbah B3 dan lain-lain. Terbagi menjadi beberapa 

aspek yaitu Asisten manager pengelolaan lingkungan, asisten 

manager revegetasi, dan asisten manager vegetasi. 

5. Pengawasan Penambangan Kontraktor : 

Satuan kerja ini merupakan satuan kerja yang memiliki peranan 

khusus untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan aktifitas 

penambangan yang dilakukan oleh pihak ketiga (kontraktor) yang 

berfungsi untuk tetap mempertahankan stabilitas kerja penambangan 

yang dilakukan oleh kontraktor tersebut. 

6. Swakelola : 

Satuan kerja ini mempunyai peranan untuk mengadakan hubungan 

kerja sama dengan perusahaan kontraktor untuk melakukan sewa alat 

dalam rangka kegiatan produksi batubara dan kegiatan pengupasan 

tanah penutup (Overburden). Untuk saat ini Swakelola bekerja sama 

dengan PT. BKPL (Bangun karya pratama lestari). 

7. K3 : 

Satuan kerja merupakan satuan kerja yang bertugas untuk menjaga 

dan memberikan rasa aman terhadap pekerja, dari kondisi lingkungan 

kerja yang tidak aman serta bertanggung jawab untuk keselamatan 

dan kesehatan kerja. Kegiatan K3 ini sendiri meliputi, kegiatan Safety 

Induction, memberikan rambu-rambu keselamatan dan lain - lain. 
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2.3 Keadaan Umum 

2.3.1  Lokasi Kesampaian daerah 

PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pertambangan Tanjung Enim 

berlokasi di Desa Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten 

Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Secara astronomis Daerah Tanjung 

Enim terletak pada kedudukan 3042’30” LS sampai 4047’30” LS dan 

103043’00” BT sampai 103050’10” BT.  

Untuk sampai ke lokasi PT Bukit Asam (Persero) Unit Pertambangan 

Tanjung Enim ini jika dimulai dari Provinsi Lampung perjalanan dilakukan 

menggunakan jalur darat dibutuhkan ± 12 jam perjalanan melewati beberapa 

kabupaten dan kota diantaranya Tanjung Karang, Bandar Lampung, 

Kotabumi, Martapura, Baturaja. Apabila perjalanan dilakukan dari arah kota 

Palembang, perjalanan ditempuh dengan waktu ± 5 jam melewati beberapa 

kabupaten kota diantaranya Palembang, Prabumulih, Muara Enim. 

Lokasi penambangan Banko Barat merupakan lokasi Tugas Akhir 

tinjauan lapangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan 

penambangan yang terdapat di Pit 3 Timur tersebut. Untuk menuju lokasi 

penambangan Banko Barat dapat menggunakan kendaraan roda empat 

melalui jalan tanah. Lokasi ini  berjarak sekitar 7 km dari Tanjung Enim 

kearah timur. Adapun letak letak geografis dan lokasi PT Bukit Asam 

(Persero) Tbk dapat dilihat pada (Gambar 2.1). 
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Gambar 2.1 

Peta Administrasi Kabupaten Muara Enim
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Secara administratif daerah Banko Barat termasuk daerah lokasi 

Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera 

Selatan tepatnya pada koordinat 9577000 MN sampai 9585000 MN dan 

367000 ME sampai 372000 ME. Adaupun foto udara lokasi tambang dapat 

dilihat pada (Gambar 2.2). 

 
  (Sumber : Satuan Kerja Perencanaan Operasi PT. Bukit Asam, 2015) 

Gambar 2.2 
Foto Udara Lokasi Tambang PT Bukit Asam (Persero) Tbk 

 

2.3.2 Penduduk dan Sosial Ekonomi 

Keadaan penduduk di sekitar wilayah PT Bukit Asam (Persero) Tbk ini 

sebagian besar didominasi dengan penduduk asli daerah Tanjung Enim 

namun, semenjak berkembangnya perusahan pertambangan di wilayah ini 

maka banyak juga penduduk lain yang menetap disini, kegiatan sosialisasi 

dan bermasyarakat tejalin dengan sangat baik di wilayah ini, adapun 

keadaan ekonomi di sekitar wilayah PT Bukit Asam (Persero) Tbk ini 

sebagian besar bermata pencarian sebgai karyawan PT Bukit Asam 
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(Persero) Tbk karena hampir 65% pegawainya merupakan penduduk asli 

daerah ini, baik yang merupakan sarjana maupun masayarakat biasa yang 

dilatih oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk sebagai program CSR nya, namun 

selain itu ada juga yang bermata pencarian sebagi petani pedagang, guru, 

maupun tukang ojeg, hal ini ditandai dengan banyaknya ruko - ruko yang 

dibangun untuk dijadikan toko material, rumah makan, ataupun warung 

sembako, dan wilayah ini banyak terdapat perkebunan karet maupun sawit 

yang menjadi lahan mata pencarian penduduk setempat. 

 Keadaan budaya di wilayah ini masih sangat kental terasa, hal ini di 

tandai dengan adat istiadat pernikahan yang masih sangat kental dengan 

menggunakan budaya sumatera selatan, tarian - tarian gending sriwijaya 

yang masih dilakukan ketika adanya acara pernikahan ataupun acara - acara 

besar seperti 17 Agustus dan lain - lain. 

 

2.3.3 Flora dan Fauna 

Jenis flora yang dijumpai di sekitar wilayah pertambangan terdiri atas 

pepohonan besar dan rerumputan. Pepohonan besar  terdiri dari Ampening, 

Medang, Melaban, Jelutung, Mahoni, Kamper, Bendo, Karet,  Akasia, Jati 

dan lain-lain, sedangkan rerumputan didominasi oleh ilalang. Adapun 

tumbuhan disekitar area penambangan dapat dilihat pada (Gambar 2.3). 
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(Sumber : Dokumentasi Tugas Akhir  PT Bukit Asam, 2015) 

Gambar 2.3 
Tumbuhan Disekitar Area Penambangan 

 

Sedangkan jenis fauna yang sering dijumpai sebagian besar termasuk 

satwa liar, diantaranya : kera, ular, siamang, musang, tupai, kelelawar dan 

bermacam - macam burung serta serangga. Tetapi banyak juga hewan 

piaraan penduduk yang berkeliaran di sekitar area pertambangan seperti : 

kambing, sapi, bebek dan angsa. Adapun fauna disekitar lokasi 

penambangan dapat dilihat pada (Gambar 2.4). 

 
(Sumber : Dokumentasi Tugas Akhir PT Bukit Asam, 2015) 

Gambar 2.4 
Fauna Disekitar Lokasi Penambangan 
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2.3.4  Topografi  

Secara umum daerah tambang PT Bukit Asam (Persero) Tbk 

mempunyai topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah, hingga 

perbukitan. Dataran rendah menempati sisi bagian selatan, yaitu daerah 

yang terdapat aliran sungai-sungai kecil yang bermuara di Sungai Lawai dan 

Sungai Lematang dengan ketinggian � 50 km di atas permukaan laut. 

Daerah perbukitan terdapat dibagian Barat dengan elevasi tertinggi  � 282 

meter diatas permukaan laut. Kondisi topografi wilayah Banko Barat 

umumnya bergelombang dengan ketinggian 60 m sampai 110 m diatas 

permukaan air laut, terdiri atas sungai, hutan, lembah dan beberapa areal 

pertanian, perkebunan karet dan daerah pemukiman penduduk.  

 

2.3.5  Iklim Dan Curah Hujan 

Secara umum Indonesia memiliki iklim tropis yang terdiri dari musim 

hujan yang berlangsung dari bulan Oktober sampai bulan Maret dengan 

kisaran suhu 25 - 30º C dan musim kemarau berlangsung dari bulan April 

sampai bulan September dengan kisaran suhu 30 - 32 º C. Pada saat musim 

hujan maka akan menghambat pekerjaan aktifitas penambangan, karena 

penambangan dilakukan dengan metode tambang terbuka sehingga efisiensi 

kerja akan sangat bergantung pada keadaan cuaca, karena ketika hujan 

maka keadaan  tanah akan menjadi becek dan lengket sehingga alat - alat 

tidak dapat bekerja dengan baik dan bahkan diberhentikan total sampai 

hujan reda, namun sebaliknya ketika musim kemarau akan timbul banyak 
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debu, sehingga hal ini juga dapat menghambat kegiatan penambangan 

batubara tersebut.   

Pada musim hujan produksi batubara di PT Bukit asam (Persero) Tbk 

ini akan mengalami penurunan, sehinggga tiingkat produksi ini dapat ditutupi 

pada saat musim kemarau dengan meningkatkan produktivitasnya. Berikut 

ini merupakan tabel data curah hujan di tambang banko barat PT Bukit asam 

(Persero) Tbk dapat dilihat pada (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1 
Data Curah Hujan di Lokasi Tambang Banko Barat Tahun 2010 – 2014 

 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

CH HH CH HH CH HH  CH HH CH HH 

(mm)  (hari)  (mm)  (hari)  (mm)  (hari)  (mm)  (hari)  (mm)  (hari  

Januari 511 17 187 6 174 6 417 14 322 11 

Februari 468 16 164 5 356 12 345 12 455 15 

Maret 375 12 195 6 218 7 366 12 446 15 

April 368 12 268 9 122 4 315 11 139 5 

Mei 369 12 171 6 156 5 583 19 216 7 

Juni 97 3 72 2 124 4 76 3 177 6 

Juli 79 3 38 1 36 1 454 15 127 4 

Agustus 161 5 29 1 0 0 147 5 159 5 

September 234 8 60 2 39 1 253 8 15 1 

Oktober 97 3 188 6 182 6 193 6 26 1 

November 287 10 196 7 388 13 280 9 319 11 

Desember 112 4 347 12 622 21 466 16 441 15 

Rata - rata  263 9 159 5 202 7 325 11 237 8 
(Sumber : Satuan Kerja Perencanaan Hidrologi  PT Bukit Asam, 2015) 
 

2.4  Keadaan Geologi 

2.4.1  Geologi Regional 

Secara regional wilayah penambangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk 

termasuk dalam Sub Cekungan Palembang yang merupakan bagian dari 

Cekungan Sumatera Selatan dan terbentuk pada zaman tersier. Sub 
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Cekungan Sumatera Selatan yang diendapkan selama zaman kenozikum 

terdapat urutan litologi yang terdiri atas dua kelompok besar, yaitu kelompok 

Telisa dan kelompok Palembang. Adapun geologi regional dapat dilihat pada 

(Gambar 2.5). Cekungan Sumatera Selatan dipisahkan dari daerah 

Sumatera Tengah oleh daerah pengangkatan Bukit Tigapuluh. Sedangkan di 

bagian Selatan dipisahkan dari Cekungan Sunda oleh daerah Tinggian 

Lampung. Struktur geologi daerah ini terdiri dari tiga Antiklinorium 

Palembang, Antiklinorium Pendopo dan Antiklinorium Muara Enim, masing-

masing dari arah Timur laut sampai Barat daya. 

Kelompok Telisa terdiri dari Formasi Lahat, Formasi Talang Akar, 

Formasi Baturaja dan Formasi Gumai, sedangkan kelompok Palembang 

terdiri dari Formasi Air Bekanat, Formasi Muara Enim dan Formasi Kasai, 

berikut merupakan uraian dari formasi - formasi tersebut: 

1. Formasi Lahat 

Formasi Lahat diendapkan tidak selaras diatas batuan pra-tersier 

pada lingkungan darat. Formasi ini berumur Oligoseni bawah, 

tersusun oleh tuffa breksi, lempung tuffan, breksi dan konglomerat. 

Pada tempat yang lebih dalam fasiesnya berubah menjadi serpih 

tuffan, batu lanau dan batu pasir dengan sisipan batubara. Ketebalan 

formasi ini antara 0-300m 

2. Formasi Talang Akar 

Formasi Talang Akar diendapkan tidak selaras diatas Formasi Lahat. 

Formasi ini berumur  Oligosen atas sampai Oligosen bawah, tersusun 

oleh batu pasir, batu sampingan, batu lempung dan batu lempung 
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sisipan batubara. Formasi Talang Akar diendapkan di lingkungan 

fluiviatil, delta dan laut dangkal dengan ketebalan berkisar 0-400 

meter. 

3. Formasi Baturaja 

Formasi Baturaja diendapkan selaras di atas Formasi Talang Akar. 

Formasi ini berumur Miosen Bawah yang tersusun oleh napal, 

batugamping berlapis dan batugamping terumbu, ketebalan formasi ini 

berkisar dari 0 sampai 160 meter. 

4. Formasi Gumai 

Formasi Gumai diendapkan selaras di atas Formasi Baturaja yang 

berumur Miosen Bawah sampai Miosen Tengah. Formasi Gumai 

tersusun oleh serpih dengan sisipan napal dengan batu gamping di 

bagian bawah. Lingkungan pengendapan formasi ini adalah laut 

dalam dengan ketebalan 300 sampai 2200 meter. 

5. Formasi Air Benakat 

Formasi Air Benakat diendapkan selaras di atas Formasi Gumai yang 

berumur Miosen Tengah. Formasi ini tersusun oleh batulempung 

pasiran, batupasir glau konitan yang diendapkan pada lingkungan laut 

neritik dan berangsur menjadi laut dangkal dengan ketebalan antara 

100 sampai 800 meter. 

6. Formasi Muara Enim 

Formasi Muara Enim diendapkan selaras di atas Formasi Air Benakat. 

Formasi ini berumur Miosen Atas yang tersusun oleh batupasir 

lempungan, batulempung pasiran dan batubara. Formasi ini 
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merupakan hasil pengendapan lingkungan laut neritik sampai rawa, 

dengan ketebalan berkisar 150 sampai 750 meter. 

 

7. Formasi Kasai 

Formasi Kasai diendapkan selaras di atas Formasi Muara Enim. 

Formasi ini tersusun oleh batupasir tufaan, batulempung dan sisipan 

batubara tipis. Lingkungan pengendapan ini adalah darat sampai 

transisi. Formasi Muara Enim merupakan endapan rawa sebagai fasa 

akhir regresi yang menghasilkan endapan batubara yang penting 

seperti yang terdapat di Bukit Asam.  

Struktur geologi di daerah Bukit Asam merupakan bentuk Antiform 

atau seperti kubah karena berasosiasi dengan batuan beku (andesit). Intrusi 

andesit di daerah Bukit Asam diperkirakan terjadi sesudah Orogenesa Plio - 

Plistosen. 

Sedangkan secara lokal lokasi penyelidikan Banko Barat, lapisan 

batubaranya merupakan bagian sumbu sinklin dan Antiklin yang menunjam 

ke arah Barat Laut dengan kemiringan lapisan cukup terjal.  

Ada tiga lapisan Batubara utama yaitu, lapisan Mangus, Lapisan 

Suban, dan lapisan Petai yang tiap - tiap lapisan terdapat lapisan sisipan 

yaitu lapisan batuan sedimen berupa batu lempung lanauan sampai pasiran. 

Batuan yang tersingkap di Banko Barat dapat dikelompokkan menjadi dua 

formasi, yaitu Formasi Muara Enim dan Formasi Air Benakat. 
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   (Sumber : Satuan Kerja Geologi  PT Bukit Asam, 2015) 

Gambar 2.5 
Geologi Regional Tanjung Enim
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2.4.2 Statigrafi   

Litologi batuan yang dijumpai di daerah penambangan Banko Barat 

tergolong ke dalam formasi Muara Enim yang tersusun atas seam A1, A2, 

B1, B2 dan C. Di antara lapisan batubara terdapat lapisan batuan. Adapun 

penampang litologi dapat dilihat pada (Gambar 2.6). Litologi batuan yang 

terdapat di daerah Banko Barat adalah sebagai berikut : 

1. Lapisan Tanah Penutup 

Terdiri dari tanah buangan lama, batu lempung bentonitan, batu pasir, 

gravel, dan endapan lumpur. Selain itu dijumpai nodul clay ironstone. 

2. Lapisan Batubara A1 

Lapisan ini memiliki ketebalan ± 7,3 meter yang dicirikan oleh adanya 

lapisan pengotor sebanyak 2 – 3 lapis dan dibagian base kadang 

dijumpai lensa - lensa batu lanau.  

3. Lapisan Interburden A1 – A2 

Lapisan ini terdiri dari batu lempung atau batu pasir tufaan dengan 

ketebalan ± 4 meter. 

4. Lapisan Batubara A2 

Lapisan ini dicirikan oleh adanya lapisan silikaan pada bagian atas 

dan kadang dijumpai pita pengotor karbonan serta dijumpai juga 

lensa-lensa batu lanau. Ketebalan lapisan ini ± 9,8 meter. 

5. Lapisan Interburden A2 – B1 

Lapisan ini merupakan perulangan batu pasir dan batu lanau dengan 

sisipan tipis batubara/batu lempung karbonan disebut juga dengan 

Suban Marker. Ketebalan lapisan ini ± 18 meter. 
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6. Lapisan Batubara B1 

Biasanya terdapat lapisan pengotor sebanyak 2 – 3 lapis yang berupa 

batu lempung, lanauan karbonan. Ketebalan lapisan ini ± 12,7 meter. 

7. Lapisan Interburden B1 – B2 

Lapisan ini merupakan selang-seling batu lempung dan batu lanau. 

Ketebalan lapisan ini ± 3 meter. 

8. Lapisan Batubara B2 

Pada lapisan ini dijumpai adanya pita pengotor berupa batu lempung 

lanauan karbonan yang kadang-kadang berbentuk seperti lensa. 

Ketebalan lapisan ini ± 4,5 meter. 

9. Lapisan Interburden B2 – C1 

Lapisan ini merupakan perulangan batu pasir dan batu lanau dengan 

ketebalan ± 38 meter. 

10. Lapisan Batubara C1 

 Pada lapisan ini dijumpai adanya 1 – 2 lapis pita pengotor berupa batu 

lempung, batu lanau karbonan. Ketebalan lapisan ini ± 5,1 meter. 

11. Lapisan Interburden C1 – C2 

Lapisan terdiri dari selang-seling batu lempung dan batu lanau. 

Ketebalan lapisan ini ± 3,5 meter. 

12. LapisanBatubara C2 

Pada lapisan ini dijumpai adanya 1 – 2 lapis pita pengotor berupa batu 

lempung, batu lanau karbonan.  Ketebalan lapisan ini ± 6,2 meter. 
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(Sumber: Satuan kerja Geologi PT Bukit Asam, 2015) 

Gambar 2.6 
Penampang Litologi Wilayah Banko Barat 

 

Dijumpai lensa-lensa batulanau / silt- 
stone (kadang-kadang silikaan) pada
1  - 2   meter  dari  "base"  dengan 
tebal 2 - 15 cm.

LOT\GEOLOGI\KM\HPS\31000\31140

. . . . . . . . . .
Interval di bawah  C,    batupasir  . . . . . . . . . 
dengan tebal  > 2 meter. - - - - - - - -

 . . . . . . . . . 
FILE :\C\datgeo\klm_strat\klm_bt_pack\sheet4.XLS. 

Tebal  11  meter.
stone (kadang-kadang silikaan) pada
0.6 - 1,1   meter  dari  "base"  dengan 
tebal 2 - 15 cm.

Batubara C / C1, dijumpai adanya  1 - stone atau batulanau / sltstone yang
2  lapis pita pengotor berupa  batu- - - - - - - - - karbonan) dengan tebal 2 - 10 cm.
lempung / batulanau karbonan. C

Pita  pengotor  (batulempung / clay- . _ . _ . _ . _ .

Dijumpai lensa-lensa batulanau / silt- 

batupasir dan batulanau.  . . . . . . . . . 
 . _ . _ . _ . _ .

Tebal  38  -  44  meter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tebal 4,35  -  5,55 meter. . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . .  . _ . _ . _ . _ .

Interval  B.2 - C,    perulangan . . . . . . . . . .

lanauan karbonan kadang-kadang stone) dengan tebal 2 -  8 cm dengan . . . . . . . . . .
dalam bentuk lensa. posisi  0,8  - 1, 0  meter  dari  "base". . _ . _ . _ . _ .

B.2
Batubara B.2,   dijumpai  adanya Pita pengotor (batulempung lanauan . _ . _ . _ . _ .
pita pengotor berupa batulempung karbonan/carbonaceous  silty  clay-

- - - - - - - -Interval  B.1  -  B.2,   selang - seling  . _ . _ . _ . _ .
batulempung   dan   batulanau. - - - - - - - -
Tebal 2 - 5  meter.  . _ . _ . _ . _ .

lapisan  pengotor  sebanyak   2 - 3  . _ . _ . _ . _ .
lapis berupa batulempung lanauan

Tebal  9,1  -  14,1 meter.

Tebal 15 -  20 m. - - - - - - - -

B.1

 . _ . _ . _ . _ .
Batubara B.1,   dijumpai   adanya

karbonan.  . _ . _ . _ . _ .

- - - - - - - - batulempung   karbonan   dengan sipan tipis batubara / batulempung
tebal  15  -  40  cm.karbonan ("Suban Marker").  . _ . _ . _ . _ .. . . . . . . . . .

tebal  1 -  15  cm.

- - - - - - - - Interval   A.2  -  B.1,  perulangan  . _ . _ . _ . _ .
"Suban Marker"  berupa  batubara / batupasir dan batulanau dengan  si- . . . . . . . . . .

lensa batulanau. stone (kadang-kadang silikaan) pada
Tebal  7,5  - 11,5  meter. 1 - 2   meter  dari  "base"   dengan 

batubara   silikaan   pada   bagian an / carbonaceous claystone)
"top"  dan  kadang-kadang  dijum-
pai  pita   pengotor   batulempung

A.2

Batubara A.2,   dijumpai  adanya

karbonan  serta   dijumpai   lensa-

v . v . v . v . v . v . 

Batubara  silikaan  (silicified  coal)

Tebal  2 -  15  cm.

sangat  keras,  tebal  20  -  40  cm.  

- - - - - - - - Pita pengotor (batulempung karbon-

Dijumpai lensa-lensa batulanau/silt-

1 - 15 cm.

dengan  tebal  2 - 15 cm.

Dijumpai lensa-lensa batulanau/silt-

Interval   A.1  -  A.2,    berupa v - v  - v - v - v - v
- v - v  - v - v - v - Tebal  2  -  4  meter.batulempung / batupasir tufaan.

kadang dijumpai lensa-lensa batu-
- - - - - - - -  . _ . _ . _ . _ .

 . _ . _ . _ . _ .

lapisan  pengotor  sebanyak   2 - 3
lapis dan dibagian  "base"  kadang-

v - v  - v - v - v - v 

ironstone. . . . . . . . . . .
v - v  - v - v - v - v 

. . . . . . . . . .

Pita Pengotor (batulempung tufaan/
Batubara A.1,    dijumpai  adanya tuffaceous claystone) dengan  tebalv - v  - v - v - v - v 

. . . . . . . . .
Interval di atas A.1,  batupasir . . . . . . . . . Lapisan batubara Gantung (Hanging ). . . . . . . . . .
dijumpai   adanya   nodul   clay dengan tebal  0,3  - 3,0 meter.. . . . . . . . .

PENAMPANG LITOLOGI

(TANPA SKALA)

o.. o….o. .  .  .Sat. endapan sungai tua,    Gravel ..o…o
pasir, lanau, lempung . . . . . 

DAERAH TAMBANG BANKO BARAT  PIT - 3

Tebal lapisan ini  6, 5  - 9  meter.

lanau. Mengalami pemisahan men-
jadi A.1U (4 m) dan A.1L  (3 m).  . _ . _ . _ . _ .

1 - 15 cm.

Pita pengotor (batulempung lanauan
karbonan/carbonaceous  silty  clay-

Dijumpai lensa-lensa batulanau / silt- 
stone (kadang-kadang silikaan) pada
1  - 2   meter  dari  "base"  dengan 
tebal 2 - 15 cm.

A1L

A1U

posisi  1   meter   dari  "base" 
stone (kadang-kadang silikaan) pada

v - v  - v - v - v - v 
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2.4.3 Sumber Daya Batubara dan Cadangan 

Basis sumber daya dan cadangan batubara untuk semua tambang 

dan deposit - deposit PTBA diberi nama menurut Sistem Klasifikasi Sumber 

Daya Batubara dari United States Geological Survey (USGS) 1986. 

Deposit - deposit PTBA berada dalam empat tahap perencanaan dan 

pengembangan yaitu sebagai berikut : 

1. Tambang - tambang yang sedang berproduksi yang punya batas-

batas dan limit kedalaman yang tegas bersama-sama dengan daerah 

penambangan berlisensi dan beroperasi menurut sebuah rencana 

penambangan. Untuk tambang - tambang ini cadangan (yang dapat 

ditambang) dapat ditentukan dengan tepat. 

2. Prospek masa depan, untuk ini rencana penambangan dan batas-

batas yang tetap dan daerah lisensi yang telah ditetapkan, baik basis 

cadangan dan cadangan (yang dapat ditambang) dapat dihitung. 

3. Deposit yang telah didapatkan dari hasil studi kelayakan rinci, 

termasuk perencanaan dan penjadwalan tambang tetapi yang 

sekarang ini diluar program produksi 15 tahun perusahaan. 

4. Prospek masa depan, yang telah diketahui melalui tingkat eksplorasi 

yang cukup tetapi belum ada ditetapkan rencana penambangan yang 

pasti hanya basis cadangan yang dilaporkan. 

Pada hakekatnya sumber daya batubara disini adalah lapangan Lignit 

Miocone yang luas dimana magma andesit Paska Pliosen telah mendesak 

batas-batas batubara sepanjang garis Utara – Barat Laut ke Selatan – Barat 

Daya.  
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Efek dari intrusi itu adalah peningkatan kelas batubara setempat 

dimana kualitas batubara berubah dari batubara lignit menjadi batubara kelas 

sub-bituminus dan kelas bituminus dan beberapa tempat ke kelas semi - 

antrasit. 

Intrusi telah mengurangi kandungan air batubara, mengusir zat 

terbang tetapi tidak memungkinkan pengembangan sifat-sifat kokas. Sejalan 

dengan pengurangan kandungan air dan zat terbang yaitu naiknya nilai kalori 

batubara tersebut mengakibatkan cadangan semuanya adalah batubara 

thermal dan jatuh dalam kisaran spesifikasi yang didefinisikan secara acak 

yang kira - kira setara dengan batubara yang diperdagangkan dalam dunia 

internasional. Adapun sumberdaya batubara dapat dilihat pada (Tabel 2.2).  

Tabel 2.2 
Sumber Daya Batubara 

 

Lokasi New Brand Parameter 

Banko Barat 

TE – 59 LS 
CV 5,600 Max 
TS 0,7 Max 

TE - 59 HS 
CV 5,600 Max 

TS 0,7 Min 

TE - 59 LS 
CV 5,600 – 6,100 

TS 0,7 Max 

TE - 59 HS 
CV 5,600 – 6,100 

TS 0,7 Min 

TE - 63 LS 
CV 6,100 – 6,500 

TS 0,7 Max 

TE - 63 HS 
CV 6,100 – 6,500 

TS 0,7 Max 
(Sumber : Satuan Kerja Geologi PT Bukit Asam, 2015) 

 

Keterangan : 

LS = Low Sulfur   CV = Calorie Value 

HS = High Sulfur   TS = Total Sulfur 
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Cadangan batubara yang terdapat pada lokasi IUP PTBA Unit 

Pertambangan Tanjung Enim yaitu sebesar 5.505 Milyar ton. Adapun 

cadangan batubara dapat dilihat pada (Tabel 2.3). 

Tabel 2.3 
Cadangan Batubara PTBA Tanjung Enim 

 

Lokasi Cadangan Jumlah Cadangan (Juta Ton) 

Air Laya 235 

Muara Tiga Besar Utara 305 

Muara Tiga Besar Selatan 423 

Bukit Kendi 45 

Bukit Bunian dan Suka Merindu 21 

Banko Barat 596 

Kungkilan 172 

Arahan Utara 230 

Arahan Selatan 1062 

Air Serelo 57 

Suban Jeriji Utara 502 

Suban Jeriji Timur 325 

Banko Tengah 789 

Banko Selatan 458 

Total Cadangan 5.505 

   (Sumber : Satuan Kerja Geologi PT Bukit Asam, 2015) 
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