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ABSTRAK
Area studi berada di pit Muara Tiga Besar, PT. Bukit Asam Tbk., dengan ruang lingkup dibatasi
pada batubara Seam A1, A2, B, C1, dan C2. Tujuan dari studi ini adalah melihat hubungan antara
lingkungan pengendapan dengan komponen dari trace element. Metode yang diterapkan dengan
optimasi data logging serta analisis geokimia batubara berupa uji proksimat dan Inductively
coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP AES). Karakteristik fisik litofasies dari data
logging mengindikasikan batubara terendapkan pada sistem delta dari upper hingga back barrier.
Analisis trace element merefer 19 unsur yaitu Be, Cd, Ni, V, Zn, Pb, Mn, Ba, B, Fe, Ag, Co, Mo, As,
Hg, Cu, Cr dan Cl, dan P. Komparasi hasil dari dua sumur bor menunjukkan pola selaras, tidak
selaras, dan uncertain. Kemudian Seam C1 dan C2 yang terendapkan pada lingkungan back
barrier memiliki kadar trace element paling tinggi. Sedangkan tiga seam lainnya dengan
konsentrasi trace element cenderung linear. Hal ini memberi petunjuk bahwa nilai konsentrasi
trace element pada lingkungan laut lebih tinggi dibandingkan lingkungan deltaplain.
Kata kunci: Batubara,Geokimia, Lingkungan Pengendapan, Trace Element.
ABSTRACT
The study area is located in the Muara Tiga Besar pit, PT. Bukit Asam Tbk., With its scope limited
to A1, A2, B, C1, and C2 Seam coals. The purpose of this study is to see the relationship between
the depositional environment and the components of trace elements. The method applied is data
logging optimization and coal geochemical analysis in the form of proximate test and inductively
coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP AES). The physical characteristics of the
lithofacies from the logging data indicate that coal is deposited in the delta system from the upper
to the back barrier. Trace element analysis refers 19 elements, namely Be, Cd, Ni, V, Zn, Pb, Mn,
Ba, B, Fe, Ag, Co, Mo, As, Hg, Cu, Cr and Cl, and P. Comparison of the results of the two the
drilled well shows a harmonious, out of tune and uncertain pattern. Then Seam C1 and C2 which
are deposited in the back barrier environment have the highest trace element levels. Meanwhile,
the other three seams with trace element concentrations tend to be linear. This indicates that the
trace element concentration value in the marine environment is higher than in deltaplain
environments.
Keywords: Coal, Geochemistry, Depositional Environment, Trace Element.
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A. PENDAHULUAN
Batubara merupakan salah satu sumber energi di Indonesia, jumlah batubara di Indonesia mencapai
124,796 miliar ton dan cadangannya mencapai 32,38 miliar ton (Badan Geologi, 2014). Sumatera
Selatan menjadi salah satu daerah penghasil batubara. Formasi Muaraenim menjadi formasi
pembawa batubara di Sumatera Selatan yang terendapkan pada lingkungan deltaplain hingga
fluvial, batubara yang terendapkan pada lingkungan dan waktu yang sama dapat dikorelasikan
berdasarkan pola pengendapan yang terbentuk dan sifat batuan yang dapat dicirikan dengan
kandungan unsur yang terkandung didalamnya.
Unsur dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, berdasarkan besaran konsentrasi yaitu
unsur utama, biasanya dinyatakan dalam persen berat (% berat) dan trace element yaitu analisis
yang dilakukan untuk mengetahui komposisi unsur dalam batubara yang dianggap berbahaya
terhadap lingkungan. Jumlah dari trace element tergolong kecil, misalnya merkuri, arsen, selenium,
fluorine, cadmium dsb. Beberapa jenis unsur dapat menjadi parameter identifikasi lapisan yang
berguna dalam korelasi stratigrafi lapisan dan menunjukkan kecenderungan jenis mineral serta
asosiasinya dengan golongan maseral.
Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menyajikan data kondisi sebaran trace element
daerah penelitian dan hubunganya terhadap lingkungan pengendapan batubara dan dengan tujuan
untuk menganalisis dan merekontruksi lingkungan pengendapan batubara dan konsentrasi trace
element.
B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan 3 analisis data yaitu, analisis data logging, analisis ICP-AES dan
analisis proksimat. Interpretasi data logging dilakukan untuk memperoleh jenis litologi, batas-batas
antar litologi, dan deskripsi dari tiap-tiap lapisan sepanjang sumur bor dengan analisis data format
(.LAS) dengan menggunakan software WellCAD. Jenis litologi beserta batas-batasnya diperoleh
dari pengolahan data geofisika (log gamma ray dan log density).
Analisis inductively coupled plasma atau ICP, yang juga disebut sebagai ICP-AES (atomic
emission spectrometry) atau ICP-OES (optical emission spectrometry) digunakan untuk
menganalisis banyak unsur secara serempak dan pada tingkat serendah 1-10 part per billion atau
ppb (ASTM D 6357-11), yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai konsentrasi trace element
pada lapisan batubara.
Analisis penentuan jenis batubara diawali dengan melakukan konversi nilai kualitas dari basis adb
yang merupakan hasil analisis proksimat menjadi basis dmmf (dried mineral matter free). Setelah
didapatkan nilai kualitas (volatile matter, fixed carbon, caloric value) dalam basis dmmf, dilakukan
analisis berdasarkan classification of coal rank (ASTM, 2004), sehingga didapatkan jenis-jenis
batubara dari tiap-tiap lapisan batubara dari masing-masing sumur. Adapun rumus untuk
mengkonversikan adb menjadi dmmf diawali dengan perhitungan mineral matter dengan rumus:
(1)
Volatile Matter = 100 - FC dmmf

(2)
(3)

GCV dmmf (Kcal/kg) = GCV dmmf (Btu/lb) / 1,799

(4)

Pada persamaan di atas menunjukan bahwa GCV adalah gross caloric value, IM adalah inhernt
moisture (adb), AC adalah ash content (adb) dan TS adalah total sulphur (adb).
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis fasies pengendapan batubara menggunakan data log bor memiliki perbedaan
dibandingkan dengan data pemetaan geologi permukaan, dalam melakukan analisis faktor yang
menjadi penentu yaitu ukuran butir dan jenis litologi yang ditunjukkan oleh pola log density dan
gamma ray, faktor lainnya yaitu struktur sedimen yang dapat di identifikasi dari foto coring,
pendekatan lingkungan pengendapan menggunakan klasifikasi Horne, 1979. Berdasarkan de
Coster (1974) dalam Barber et al bahwa lingkungan pengendapan pada daerah penelitian
dikontrol oleh daerah-daerah delta. Pada daerah penelitian terdapat lima fasies lingkungan
pengendapan diantaranya fasies flood plain, backswamp, interdistributary bay, cleaves suplay,
swamp, tidal flat dan lagoon.
Berdasarkan hasil analisis elektrofasies lapisan interburden seam C1 dan B tersusun atas litologi
berupa batulempung dengan struktur sedimen berupa lamination, dari pola log gamma ray
membentuk pola Funnel atau membentuk pola fining upward di interpratasi termasuk fasies
lagoon, terdapat juga lapisan batupasir dengan pola log cylindrical terdapat struktur sedimen
berupa flaser yang menunjukkan adanya dua sedimen suplai yaitu pasir glukonit dan lempung,
pada saat aktivitas arus, material pasir tertranportasi dan terendapkan sebagai ripples, disimpulkan
lingkungan pengendapan tidal flat.

Gambar 1. Fasies Lagoon dan Tidal Flat pada daerah penelitian.
Fasies swamp dicirikan dengan litologi dengan butiran halus hasil pengendapan limpah arus
sungai, terlihat juga dari data core dilihat bahwa litologi ini tidak memiliki butir dan berasal dari
bahan organik yang merupakan litologi batubara. Dari interpretasi hasil logging bahwa menunjukkan
pola log elektrofasies masuk dalam kategori cylindrical yang berarti terdapat pada parasekuen set
yang dibentuk adalah agradasi atau suplai sedimen seimbang dengan akomodasi atau
pergerakannya. Terdapat parting pada lapisan batubara yang menunjukkan adanya aktivitas
pengendapan material lain yang terbawa dari arus sungai yang meluap.
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Gambar 2. Fasies swamp pada daerah penelitian.
Interdistributary bay merupakan daerah badan air terbuka yang dikelilingi oleh tanggul atau rawarawa yang terhubung ke laut terbuka oleh saluran pasang surut, dll. Endapan Interdistributary bay
pada daerah penelitian terdiri dari batupasir glukonit sebagai penciri adanya pengaruh air laut
dengan struktur wavy lamination dan lenticular bedding. Pada data core dilihat bahwa litologi
berupa batupasir dengan perulangan batulempung dan pada pola log gamma ray yang direkam
berupa blok-blok bergerigi dan terdapat juga pola fining upward yang jika dimasukan dalam
klasifikasi pola log elektrofasies masuk dalam pola serrated dan bell yang berarti terdapat pada
parasekuen set yang dibentuk adalah agradasi dan retrogradasi yang mengindikasikan ada
kestabilan pengendapan pada pola serrated dan juga terdapat fase perubahan arus maupun
perubaan muka air laut secara cepat berupa transgresi yang ditunjukan oleh pola bell.

Gambar 3. Fasies Interdistributary bay pada daerah penelitian.
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Fasies creavasse splay adalah endapan hasil limpah banjir yang memotong atau melewati natural
levee, sehingga air akan melimpah ke dataran bajir di kiri-kanan aliran sungai dan akan
membentuk crevasse splays deposites dengan pola dan sistem saluran tersendiri. Terlihat pada
hasil data logging endapan crevasse splay memiliki litologi penyusun berupa batulempung,
batulempung karbonan, batulanau dan batubara tipis. Pada fasies ini memiliki pola gamma ray
berupa serrated dan funnel. Pada lokasi penelitian batubara yang terbentuk menandakan
interburden antara seam A dan seam B yang disebut dengan suban marker.

Gambar 4. Fasies crevasse splay pada daerah penelitian.
Fasies backswamp atau rawa-rawa adalah endapan hasil limpah banjir yang melewati
natural levee berupa endapan lumpur dan gambut yang ditunjukkan oleh keterdapatan
lapisan batubara dan terdapat lapisan pengotor berupa lapisan batulempung akibat adanya
transport material banjir dari sungai. Data logging endapan ini memiliki pola gamma ray
berupa cylindrical, dari ciri tersebut maka daerah tersebut dapat disimpulkan menjadi
fasies pengendapan di daerah backswamp.

Gambar 5. Fasies backswamp pada daerah penelitian.
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Pada fasies flood plain atau dataran banjir material sedimen yang tersuspensi didominasi oleh
batulempung, batulanau dan batuserpih. Material pasiran dapat terendapkan pada flood plain yang
berada pada kiri kanan badan sungai yang terbentuk akibat limpahan banjir sungai. Endapan ini
tersedimentasi pada daerah yang relatif datar pada sisi luar sungai sehingga terdapat adanya faktor
organik yang dapat membentuk endapan sedimen seperti batubara. Ukuran dan bentuk dari flood
plain ini sangat tergantung dari sejarah perkembangan banjir, tetapi umumnya berbentuk
memanjang. Endapan flood plain biasanya terbentuk selama proses penggenangan yang tersusun
atas batulempung, batulanau, batupasir dan lapisan batubara tipis.

Gambar 6. Fasies flood plain pada daerah penelitian.
Analisis kualitas batubara ditunujukan berdasarkan hasil analisa proksimat yang dimodelkan dalam
bentuk peta iso, dalam analisis proksimat salah satu indikator yaitu nilai kandungan mineral matter
dan ash yang menjadi salah satu hasil dari unsur-unsur selain dari unsur carbon dan hidrogen pada
batubara, sehingga memungkinkan berasal dari trace element. Gross caloric value adalah nilai
yang menjadi acuan pada kolori yang dihasilkan pada saat pembakaran untuk pembangkit
dilakukan serta acuan dalam pengklasifikasian batubara daerah penelitian cenderung memiliki nilai
kalori yang rendah atau tergolong dalam subbituminnous A coal dan subbituminnous B coal.
Batubara dengan nilai GCV yang tinggi berada pada seam A dan seam B yang terendapkan pada
lingkungan swamp dan backswamp. Sedangkan pada lingkungan pada seam C nilai kalori lebih
rendah hal ini dipengaruhi komponen penyusun dan proses pembentukan yaitu pada lingkungan
back barrier. hasil analisis ditunjukkan oleh model peta iso yang dikelompokkan berdasarkan
indikator nilai analisis proksimat (Gambar 7). Menurut Diessel (1992), pada lingkungan yang lebih
kearah laut (lower delta plain) cenderung lebih banyak terdapat kandungan abu jika dibandingkan
dengan daerah yang lebih dekat ke daratan.
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Gambar 7. Peta Iso pada setiap seam.
Klasifikasi peringkat batubara berdasarkan nilai kalori basis dried mineral matter free (dmmf)
untuk menentukan jenis batubara didasarkan pada classification of coal rank (ASTM, 2004), hasil
klasifikasi peringkat menunjukkan subbituminus A dan subbituminus B (tabel 1).
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Sumur
DR_03
DR_03
DR_03
DR_03
DR_03
DR_09
DR_09
DR_09
DR_09
DR_09
DR_069
DR_069
DR_069
DR_069
DR_088
DR_088
DR_088
DR_088
DR_088
DR_93
DR_93
DR_106
DR_106
DR_106
DR_106
DR_19
DR_19
DR_19
DR_20
DR_20
DR_20
DR_117
DR_117
DR_117
DR_117
DR_117
DR_116
DR_116

Tabel 1. Tabel Peringkat Batubara (ASTM, 2004).
Gross Caloric
Seam
Peringkat Batubara
Value
A1
11029,70326
Subbituminous A Coal
A2
10608,69067
Subbituminous A Coal
B
11008,09874
Subbituminous A Coal
C1
11346,44736
Subbituminous A Coal
C2
11334,80018
Subbituminous A Coal
A1
10978,93766
Subbituminous A Coal
A2
10621,82549
Subbituminous A Coal
B
10878,33512
Subbituminous A Coal
C1
11268,58168
Subbituminous A Coal
C2
10528,22225
Subbituminous A Coal
A2
10754,22998
Subbituminous A Coal
B
10695,66105
Subbituminous A Coal
C1
10843,24288
Subbituminous A Coal
C2
10833,67994
Subbituminous A Coal
A1
10082,22316
Subbituminous A Coal
A2
10560,09337
Subbituminous A Coal
B
10356,04559
Subbituminous B Coal
C1
10188,71526
Subbituminous B Coal
C2
9907,99304
Subbituminous B Coal
B
11129,9613
Subbituminous A Coal
C1
11421,0873
Subbituminous A Coal
A1
11072,22418
Subbituminous A Coal
A2
11473,2222
Subbituminous A Coal
B
11811,94062
Subbituminous A Coal
C
11167,26575
Subbituminous A Coal
A1
11267,52027
Subbituminous A Coal
A2
11373,36308
Subbituminous A Coal
B
11487,65538
Subbituminous A Coal
A1
11273,61905
Subbituminous A Coal
A2
11210,45946
Subbituminous A Coal
B
11516,89822
Subbituminous A Coal
A1
11211,49981
Subbituminous A Coal
A2
11314,04473
Subbituminous A Coal
B
11222,4368
Subbituminous A Coal
C1
11107,88453
Subbituminous A Coal
C2
11304,33862
Subbituminous A Coal
C1
10524,70923
Subbituminous A Coal
C2
11075,6769
Subbituminous A Coal

Analisis trace element berupa nilai konsentrasi dengan satuan ppm, terdapat 19 unsur yang
teridentifikasi dari 4 seam batubara dengan pengambilan percontoan dari borehole DR_03 dan 5
seam dari borehole DR_09. Hasil analisis dimodelkan dalam bentuk diagram sebar yang
menunjukkan kadar suatu element antara borehole DR_03 dan borehole DR_09 seperti pada
(Gambar 8), selain itu dibuat juga model berupa diagram batang yang menunjukkan perbandingan
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antara setiap unsur yang memiliki konsentrasi dibawah 10 ppm dari 2 borehole pengambilan conto
seperti pada (Gambar 9), dan konsentrasi diatas 10 ppm seperti pada (Gambar 10) pembagian
klasifikasi dimaksudkan untuk menunjukkan data dengan jelas.

Gambar 8. Komparasi trace element pada titik bor DR_03 dan DR_09.
Diagram komparasi konsentrasi trace element menunjukkan pola yang terbagi menjadi tiga yaitu
pola selaras, pola tidak selaras dan pola uncertain. Unsur yang termasuk kedalam kelompok pola
selaras yaitu pada unsur Be, Cd, Ni, V, Zn, Pb, Mn, Ba, B dan Fe. unsur yang termasuk kedalam
pola tidak selaras yaitu Ag, Co, Mo, As, Hg, Cu, Cr dan Cl. Pola uncertain yaitu hanya pada satu
unsur P, hanya terdapat satu conto dari borehole DR_03 yaitu pada seam B. Pola yang selaras
artinya pada lokasi yang berbeda setiap seam menunjukkan nilai yang hampir sama, lingkungan
pengendapan setiap seam mempengaruhi konsentrasi unsur-unsur yang termasuk kedalam pola
selaras, selain itu dalam pola ini dicirikan dengan seam C2 nilai konsentrasi conto dari borehole
DR_03 memiliki nilai konsentrasi yang cenderung lebih tinggi di bandingkan dengan conto dari
borehole DR_09 pada hampir semua unsur kecuali pada unsur Mn, Br dan Bo. Selain itu pada seam
A2 conto dari borehole DR_03 memiliki nilai konsentrasi yang cenderung lebih rendah di
bandingkan dengan conto dari borehole DR_09. Terdapat 11 unsur yang memiliki nilai lebih
rendah dari 10 ppm yaitu unsur, unsur vanadium memiliki konsentrasi yang paling tinggi yaitu
sebesar 1,5-3,5 ppm pada setiap seam batubara, dan unsur yang memiliki nilai paling rendah yaitu
pada antimony (Sb) dan selenium (Se) yaitu dibawah 0,01 ppm.
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Gambar 9. Konsentrasi trace element <10 ppm.
Terdapat 9 unsur yang memiliki konsentrasi lebih dari 10 ppm, dengan nilai konsentrasi paling
tinggi yaitu pada unsur boron (B) dan phospor (P). Dalam industri unsur boron sering digunakan
untuk pelapis logam, bahan baku insektisida ringan, magnet dan campuran semikonduktor
sedangkan unsur phospor sering digunakan untuk industri botani. Pada unsur boron nilai
konsentrasi pada seam C1 dan C2 cenderung lebih tinggi dibandingkan dari seam A dan B. Unsur
boron termasuk kedalam kelompok metaloid atau memiliki sifat logam dan nonlogam, pada
umumnya digunakan sebagai zat tambahan dalam fiberglass. Terdapat unsur yang berbahaya bagi
lingkungan seperti mercuri memiliki nilai rata-rata 0,24 ppm pada borehole DR 03, dan 0,30 ppm
pada borehole DR 09 dengan konsentrasi paling tinggi pada seam C2. Unsur timbal (Pb) memiliki
ciri utama di antaranya adalah massa jenis tinggi, lunak, dan mudah ditempa, serta tahan korosi
karena adanya gejala pasivasi, dapat digunakan dalam banyak hal diantaranya adalah bahan baterai
asam timbal. Konsentrasi timbal pada memiliki nilai rata-rata 1,95 ppm borehole DR 03 dan 1,37
ppm pada borehole DR 09.
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Gambar 10. Konsentrasi trace element >10 ppm.
Batubara pada daerah penelitian menunjukkan lingkungan pengendapan back barrier pada seam
C1 dan C2, lower delta plain pada seam B serta transitional lower delta plain pada seam A1 dan
A2 (Gambar 11). Hasil kadar trace element menunjukkan adanya perbedaan nilai konsentrasi pada
setiap lingkungan. Secara umum nilai konsentrasi unsur paling tinggi berapa pada seam C, salah
satu faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan pengendapan, lingkungan pengendapan seam C
berapa pada back barrier, pada air laut unsur lebih mudah untuk larut yang disebabkan oleh
volume air laut yang banyak selain itu juga sumber material organik yang berkembang di
lingkungan laut cenderung lebih banyak di bandingkan dengan lingkungan deltaplain, sebagai
contoh yaitu cangkang kerang yang menjadi sumber unsur Cu, Ca, Fe dan Zn.

Gambar 11. Model lingkungan pengendapan batubara (Horne,1978), kotak merah pada gambar
menunjukkan interpretasi lingkungan pengendapan pada daerah penelitian.
D. KESIMPULAN
Setelah dilakukan analisis lingkungan pengendapan, analisis kualitas dan konsentrasi trace element
dari data borehole DR_093, DR_106, DR_116, DR_117, DR_20, DR_19, DR_03 dan DR_09,
dapat disimpulkan bahwa :
1. Lokasi penelitian termasuk kedalam Formasi Muaraenim dengan disusun oleh litologi
batupasir, batulempung, batulanau dan batubara dengan keterdapatan 6 seam yaitu seam
A1, seam A2, seam Suban Marker, seam B, seam C1 dan seam C2. Dari rekontruksi
penampang menunjukkan kedudukan seam batubara berarah Barat-Timur dengan
kemiringan berkisar 45-60 derajat kearah utara.
2. Hasil analisis kualitas batubara pada lokasi penelitian menunjukkan peringkat batubara dan
subbituminous A dan subbituminous B (ASTM, 2004). Trace element yang dianalisis
sebanyak 20 unsur dengan yaitu Be, Cd, Ni, V, Zn, Pb, Mn, Ba, B, Fe, Ag, Co, Mo, As,
Hg, Cu, Cr dan Cl, dan P. Hasil komparasi 2 titik borehole terdapat 3 pola yaitu pola
selaras, tidak selaras dan pola uncertain.
3. Analisis fasies pengendapan pada lokasi penelitian terbagi menjadi flood plain,
backswamp, interdistributary bay, cleaves suplay, swamp, tidal flat dan lagoon, dengan
lingkungan pengendapan merupakan back barrier, lower delta plain, transitional lower
delta plain & upper delta plain.
4. Konsentrasi trace element secara umum bernilai tinggi pada daerah back barrier
dipengaruhi dari pelarutan oleh air aut dan material organik laut dibandingkan dengan
lingkungan deltaplain.
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