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ABSTRAK 

Batubara adalah salah satu energi alternatif sebagai pengganti hidrokarbon, yang dijumpai dalam batuan 

sedimen pada Formasi Sawahlunto di Cekungan Ombilin. Secara geografis lokasi penelitian berada pada 

Daerah Rantih dan Sekitarnya yang terletak di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Metode 

penelitian yang digunakan adalah studi literatur, observasi lapangan dan uji laboratorium berupa analisa 

maseral batubara, yang dapat membantu dalam mengatahui karakteristik serta lingkungan pengendapan 

batubara. Secara keseluruhan dilihat dari megaskopis pada lapisan batubara berwarna hitam pekat, kilap 

cemerlang (bright), kekerasan mudah pecah, pecahan kubus, dengan berat yang ringan dan terdapat 

pengotor pirit. Ketebalan batubara berkisar antara 0,5 sampai 7 meter. Berdasarkan hasil analisa maseral 

menunjukkan batubara pada Formasi Sawahlunto tersusun oleh maseral yang mendominasi yaitu 

Vitrinit (82,4 %), dengan sedikit inertinit (6,8 %), huminit (8 %) dan adanya mineral matter (2,8 %). 

Mineral matter terdiri dari mineral lempung, sebagai butir individual atau pengisi rekahan vitrinit. Nilai 

reflektan vitrinit rata-rata (Rv) batubara pada daerah telititan berkisar antara 0,36 – 0,58 %. Berdasarkan 

nilai reflektan vitrinit menunjukkan peringkat batubara Sub-Bituminous – High Volatile Bituminous B. 

Dari hasil perhitungan Tissue Preservation (TPI) dan nilai Gelification Index (GI) menunjukkan bahwa 

lingkungan pengendapan batubara daerah telitian yaitu limnic. Sedangkan untuk Formasi Sawahlunto 

secara keseluruhan terendapkan pada lingkungan pengendapan fluvial dengan tipe sungai yang berkelok 

(meander river system). 

Kata Kunci : Batubara, Maseral, Formasi Sawahlunto, Cekungan Ombilin 

 

1. Pendahuluan 

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya geologi, 

pada setiap pulau yang ada di Indonesia selalu memiliki kekayaan sumber daya geologi yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Salah satu sumber daya geologi yang ada di 

Indonesia yaitu sumber daya batubara. Saat ini batubara telah menjadi komoditas ekonomis yang telah 

dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dan batubara juga merupakan salah satu komoditas sumber 

daya energi yang cadangannya termasuk salah satu terbesar di dunia. Namun, dengan berjalannya waktu 

sumber daya energi ini jumlahnya semakin berkurang. Oleh karena itulah batubara saat ini merupakan 

sumber daya energi alternatif yang memiliki nilai ekonomis cukup baik pada saat ini dan prospek yang 

baik pula untuk dikembangkan lagi di Indonesia. Keberadaan batubara yang sangat terbatas pada tempat-

tempat tertentu menyebabkan terjadinya peningkatan kegiatan eksplorasi terutama pada Pulau Sumatera. 

Penelitian ini berada pada Desa Rantih dan Sekitarnya, Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (Gambar 

1). Cekungan Ombilin merupakan salah satu cekungan di Pulau Sumatera yang keterdapatan batubara 

dengan kualitas baik dan memiliki prospektivitas yang tinggi hal ini didasarkan atas letaknya cekungan 

yang berada pada jalur pegunungan (intramontane basin). Menurut Koesomadinata (1978), semua 

cekungan batubara Tersier di Indonesia digolongkan dalam jenis cekungan paparan (shefal basin) karena 

berhubungan dengan kerak benua pada semua sisinya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

kondisi lingkungan pengendapan dan karakteristik batubara Formasi Sawahlunto.  

1.1 Kondisi Geologi Regional 

Cekungan Ombilin merupakan cekungan Tersier yang berada pada zona pegunungan bukit barisan 

atau disebut juga intramontane basin yang dibatasi oleh batuan Pra-Tersier pada bagian tepi cekungan.  
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Cekungan Ombilin terletak pada busur magmatik Pegunungan Barisan dan proses terbentuknya sangat 

dipengaruhi oleh sesar mendatar sumatera yang dengan arah orientasi barat laut-tenggara yang 

berasosiasi dengan pensesaran orde kedua baik sesar naik dan turun yang membentuk pola struktur 

graben (Katili dan Hehuwat (1967), dalam Koesoemadinata dan Matasak, 1981). 

 

1.1.1  Tektonik Geologi Regional 

Secara tektonofisiografi menjelaskan bahwa Cekungan Ombilin terletak diantara volcanic arc saat 

ini yaitu Pegunungan Barisan bagian barat dan Non-Volcani berada pada Pegunungan Barisan bagian 

Timur (Gambar 2). Cekungan Ombilin juga dikontrol oleh sesar aktif dibagian batas cekungan yaitu 

Sesar Takung yang berorientasi WNW-ESE dibagian timurlaut dan Sistem Sesar Barisan yang 

berorientasi NW-SE dibagian baratdaya (Noerardi dkk., 2005). Berdasarkan genesanya Cekungan 

Ombilin merupakan pull apart basin, graben memanjang dari bagian selatan Solok hingga baratlaut 

melintasi Payakumbuh dengan panjang sekitar 120 km dan pada bagian selatan cekungan graben 

ditutupi oleh batuan vulkanik Kuarter hingga Recent dari Gunungapi Malintang, Merapi, Maninjau, dan 

Singgalang (Yeni, 2011). Kompresi yang terjadi merupakan produk dari subduksi lempeng Indo-

Australian dibawah Sundaland, subduksi dimulai pada Awal Eosen Tengah menurut Dally (1990), dan 

menciptakan rezim tektonik ekstensional yang membentuk beberapa graben disepanjang back arc 

tektonic setting. Graben asimetrik pertama pada Cekungan Ombilin terjadi sebagai hasil dari strike slip 

fault pada Tersier dari sistem sesar Sumatera yang kemudian dilanjutkan pergerakan sesar secara dextral 

disepanjang arah NW-SE yang membentuk graben berikutnya (Situmorang dkk., 1991). Evolusi Tersier 

Cekungan Ombilin pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 even kejadian yaitu : 

 Awal Eosen - Awal Oligosen 

Pada kala ini posisi Sumatera berarah utara-selatan dimana India Block terletak dibagian barat 

Sumatera yang bergerak ke utara dengan kecepatan 18 cm/tahun. Akibatnya, pada batas mikroplate 

Mergui dengan Woyla di tepi barat Sumatera terbentuk lineweakness berupa sesar mendatar regional 

yaitu Right lateral wrench fault. Mekanisme ini sebagai awal pembentukan cekungan back arc basin di 

Sumatera yang diawali dengan pembentukan Cekungan Sumatera Selatan yang selanjutnya 

berprogradasi ke utara membentuk Cekungan Sumatera Tengah, Cekungan Ombilin dan di utara 

Cekungan Sumatera Utara. Jalur magmatisme tidak terbentuk pada kala ini yang dapat dilihat dari 

material penyusun Formasi Brani dan Formasi Sangkarewang, hal ini juga diakibatkan oleh mekanisme 

subduksi dari lempeng Indo-Australia terhadap tepi barat Sumatera relatif paralel dengan arah sumbu 

panjang Sumatera. Mulai pada Eosen Tengah terbentuknya pusat pemekaran lantai samudera yang baru 

di Samudera Hindia dengan diawali oleh mendekatnya lempeng Indo-Australia kearah Sumatera dengan 

azimut N 50 o E sehingga sudut penumjaman meningkat dari 10o menjadi 50o. Akibatnya terjadi 

penurunan kecepatan dari pergerakan India Block sebesar 10 cm/tahun yang disertai dengan “konsumsi” 

lempeng oceanic oleh lempeng kontinen. Pada kala ini cekungan Ombilin terbentuk dengan diawali 

gerak trans-tensional akibat gerak sesar mendatar regional duplex, yaitu graben di bagian baratlaut 

Cekungan Ombilin. Gerak sesar mendatar yang mengontrolnya adalah sesar Sitangkai dan sesar 

Silungkang dimana gerak sesar ini mengakibatkan gaya tarikan berupa sesar normal secara berudak 

kekiri berarah utara-selatan. Pola sesar ini mengendalikan pembentukan cekungan yang pertama 

menyebabkan terbentuknya sesar-sesar yang berarah baratlaut-tenggara, utara-selatan, timurlaut-

baratdaya dan barat-timur. 

 Oligosen Akhir - Awal Miosen 

Peristiwa penting dari adalah mulai terjadinya rotasi pulau Sumatera dengan arah berlawanan dengan 

arah jarum jam. Rotasi pertama terjadi sekitar 20 o -25 o dengan pusat rotasi pulau Andaman yang diikuti 

pergerakan sesar Ranong, sesar Khlong Marai sepanjang 200 km yang berpotongan dengan Sistem sesar 

Sumatera. Pembentukan sesar ini pergerakannya terjadi pada sepanjang pantai barat Sumatera akibat 

dari sudut pe-numjaman yang rendah dari lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia, yang 

menerus keselatan sehingga pola subduksi dipulau Jawa menerus kearah tenggara pulau Kalimantan. 

Orientasi pulau Sumatera berubah dari N 180o E menjadi N 160o E dengan sudut penumjaman meningkat 

dari 20o menjadi 40o. Pada kala ini mulai terjadinya mekanisme transgresi awal yang disertai dengan 

kenaikan sebagian cekungan Ombilin dan pada bagian lain terjadinya penurunan sebagai tempat teren-
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dapkannya material batuan penyusun dari Formasi Ombilin. Awal Neogen pola subsidance dari 

Cekungan Ombilin berprogradasi kearah selatan-tenggara dimana di bagian timur dibatasi oleh sesar 

Takung yang memisahkan cekungan Ombilin dengan cekungan Sumatera Tengah. 

 Awal Miosen - Miosen Tengah 

Pada kala ini mulai terbukanya laut Andaman sebagai akibat dari upwelling thermal yang 

menyebabkan continental break diikuti dengan uplifting secara regional pada batas-batas antar 

mikroplate di pulau Sumatera. Pada cekungan Ombilin mekanisme ini membentuk suatu fase Transgresi 

dengan terbentuknya subcekungan Ombilin kearah tenggara dalam facies shallow marine dengan 

terendapkannya material pembentuk Formasi Ombilin. Mekanisme ini akibat dari gerak-gerak sesar 

mendatar Sitangkai dan sesar Silungkang ke arah tenggara. Graben ini membentuk pola menangga 

kekanan dengan dibatasi oleh suatu tinggian pada bagian tengah cekungan. Aktifitas volkanisme akibat 

ektrusif process dari India block meningkat seiring dengan mekanisme uplifting pada kala ini. Hal ini 

menandai bahwa pola subduksi di Sumatera yang bersifat normal mulai berperan selain dari pola 

subduksi oblique. 

 Miosen Tengah - Resen 

Rotasi tahap kedua terjadi pada kala ini meliputi terjadinya break up dan berakresinya oceanic crust 

dari laut Andaman. Pergerakan transform fault dari laut Andaman mempunyai trend subparalel terhadap 

Sistem sesar Suma-tera yang berarah N 160o E. Berda-sarkan data paleomagnetik maka dapat 

disimpulkan bahwa pada kala Miosen Tengah bagian Akhir, lempeng Indo-Australia mendekati pantai 

barat Sumatera secara konstan dengan sudut N 20o dan Sumatera berotasi kembali membentuk trend N 

135o E yaitu arah sumbu panjang pulau Sumatera sekarang ini. Sudut penunjaman meningkat yaitu dari 

N 40o menjadi N 60o  sehingga meningkat pula regime compresion yang berlaku di Sumatera sejak Akhir 

Miosen. Kenaikan sudut penunjaman ini mengakibatkan uplifting dari Bukit Barisan yang disertai 

berlanjutnya aktifitas volkanisme sampai Resen. 

1.1.2  Stratigrafi Geologi Regional 

Batuan sedimen di Cekungan Ombilin berumur dari paleogen sampai Pliosen, terdiri atas endapan 

danau, rawa maupun endapan fluviatil, serta endapan laut. Runtunan batuan sedimen tersebut dialasi 

oleh batuan Pra-Tersier yang secara tak selaras ditutupi oleh sedimen Tersier mulai dari umur Paleogen 

(Gambar 3).  

 Batuan Pra-Tersier  

Batuan Pra-Tersier Cekungan Ombilin merupakan basement yang terangkat akibat proses tektonik 

regional Sumatera yang menjadikan sebagai batas cekungan, batas tersebut pada umumnya berada pada 

arah timur cekungan yang tersingkap dipermukaan serta tersusun atas slate, serta phyllite bagian dari 

Formasi Kuantan (Koning, 1985). Batuan Pra-Tersier tersingkap pada bagian barat dan timur dari 

cekungan yang terdiri dari Formasi Silungkang dan Formasi Tuhur (Koesomadinata dan Matasak, 

1981). Batuan Pra-Tersier tersebut dapat digolongkan sebagai sumber batuan material sedimen yang 

akan mengisi cekungan pada Tersier.  

 Formasi Brani 

Formasi Brani merupakan batuan sedimen Tersier tertua di Cekungan Ombilin (Silitonga dan 

Kastowo, 1973; Koesomadinata dan Matasak, 1981; Koning, 1985; Moss dan Howells, 1996). Formasi 

Brani mempunyai hubungan fasies menjemari terhadap Formasi Sangkarewang. Formasi Brani berumur 

Eosen Akhir merupakan endapan tepian cekungan yang tersusun oleh konglomerat, breksi dan batupasir. 

Menurut Silitonga dan Kastowo (1973), Formasi Brani memiliki umur Paleosen Akhir, tetapi dari hasil 

analisa polen menunjukkan umur dari Formasi Brani yaitu Eosen Awal (Yarmanto dan Fletcher, 1993). 

Pada bagian bawah Formasi Brani dan Sangkarewang tidak selaras oleh batuan pra-Tersier yang 

merupakan basement dari Cekungan Ombilin. 

 Formasi Sangkarewang 
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Formasi Sangkarewang merupakan batuan sedimen Tersier tertua di Cekungan Ombilin (Silitonga 

dan Kastowo, 1973; Koesomadinata dan Matasak, 1981; Koning, 1985; Moss dan Howells, 1996). 

Formasi Sangkarewang mempunyai hubungan fasies menjemari terhadap Formasi Brani. Formasi 

Sangkarewang berumur Eosen merupakan endapan danau yang terdiri atas batupasir dan batulempung 

kelabu gelap. Berdasarkan hasil analisa polen di Formasi Sangkarewang diperkirakan berumur Eosen 

Awal (Koning, 1985), berumur Eosen Awal (Yarmanto dan Fletcher, 1993) (Gambar 2.4). 

 Formasi Sawahlunto 

Formasi Sawahlunto terdiri atas endapan sungai dan dataran banjir berwarna merah, hijau dan ungu, 

yang terdiri atas batulanau dan serpih yang berasosiasi dengan batupasir endapan alur, dan berselingan 

dengan lapisan-lapisan batubara yang terendapkan pada umur Eosen. Lapisan-lapisan batubara tersebut 

tebalnya mencapai 15 meter dan bernilai ekonomi (Moss dan Howells, 1996). Menurut Koning (1985), 

mengatakan Formasi Sawahlunto memiliki hubungan tidak selaras terhadap bagian atas dan bawah dari 

Formasi Sawahlunto. Lingkungan pengendapan formasi tersebut ditafsirkan sebagai sistem sungai 

bermeander dengan sejumlah danau di sekitar alur sungai (Koesomadinata dan Matasak, 1981). Proses 

hiatus ditemukan tersingkap di beberapa tempat dan sebagai bukti adanya ketidakselarasan pada 

beberapa penampang seismik pada pinggir cekungan. Ketebalan dari Formasi Sawahlunto mencapai 274 

meter (Kosoemadinata dan Matasak, 1981), sedangkan menurut Koning (1985), berdasarkan sumur bor, 

formasi ini memiliki tebal mencapai 170 meter. 

 Formasi Sawahtambang 

Menurut Koesomadinata dan Matasak (1981), mejelaskan bahwa Formasi Sawahtambang dicirikan 

oleh sekuen masif yang tebal dari batupasir yang berstruktur silang siur. Serpih dan batulanau 

berkembang secara setempat. Batupasir berwarna abu-abu terang sampai coklat, berbutir halus sampai 

sangat kasar, sebagian besar konglomeratan dengan fragmen kuarsa berukuran kerikil, terpilah sangat 

buruk, menyudut tanggung, keras dan masif. Pada bagian bawah formasi terdapat sisipan lapisan-lapisan 

batulempung atau serpih lanauan dan membentuk unit tersendiri yaitu Anggota Rasau. Sedangkan, pada 

bagian atas formasi ini terdapat kandungan batubara yang terjadi secara setempat dan membentuk unit 

sendiri, yaitu Anggota Poro. Umur Formasi Sawahtambang yaitu Oligosen (Koesomadinata dan 

Matasak, 1981; Koning, 1985; Yarmanto dan Fletcher, 1993; Moss dan Howells, 1996). Menurut 

Koesomadinata dan Matasak (1981), Formasi Sawahtambang memiliki ketebalan antara 625 meter 

sampai 825 meter, dan menunjukkan terjadinya penebalan dari utara ke selatan cekungan.  

 Formasi Ombilin 

Satuan yang lebih muda dan menumpang selaras di atas Anggota Bawah Formasi Ombilin adalah 

Anggota Atas Formasi Ombilin (Silitonga dan Kastowo, 1973) yang disebut juga sebagai Formasi 

Ombilin (Koesomadinata dan Matasak, 1981; Koning, 1985). Formasi Ombilin ini tebalnya mencapai 

1400 meter, terdiri atas endapan laut berupa napal kelabu, lempung dan setempat dijumpai lapisan-

lapisan betugamping bioklastik (Moss dan Howells, 1996). Formasi Ombilin memiliki umur Miosen 

Awal (Koesomadinata dan Matasak, 1981; Koning, 1985; Yarmanto dan Fletcher, 1993; Moss dan 

Howells, 1996). Lingkungan pengendapan dari Formasi Ombilin merupakan indikasi dari lingkungan 

marine hal ini disebakan dominannya keterdapatan dari glauconite yang menyusunnya serta 

keterdapatan fosil foraminifera (Koesomadinata dan Matasak, 1981). Formasi Ombilin memiliki 

ketebalan mencapai 1442 m (Koesomadinata dan Matasak, 1981), sedangkan berdasarkan Koning 

(1985), memiliki tebal mencapai 2740 meter hal ini didasarkan atas data seismik. 

 Formasi Ranau 

Endapan Tersier termuda di Cekungan Ombilin yang menumpang tak selaras diatas Formasi 

Ombilin adalah Formasi Ranau (Koesomadinata dan Matasak, 1981; Koning, 1985; Yarmanto dan 

Fletcher, 1993; Moss dan Howells, 1996), yang berumur Pleistosen yang terdiri dari material tuff, 

material tersebut berasal dari barisan yang mengisi pada cekungan. Selain itu, Formasi Ranau 

terendapkan secara tidak selaras dengan formasi Ombilin dan membentuk angular unconformity. 

1.2 Batubara 
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Batubara adalah suatu material yan tersusun dari bahan organik dan anorganik dengan kandungan 

organik pada batubara mencapai 50 % dan bahkan lebih dari 75 %. Bahan organik ini disebut maseral 

yang berasal dari sisa tumbuhan dan telah mengalami berbagai tingkat dekomposisi serta perubahan 

sifat fisik dan kimia baik sebelum ataupun sesudah tertutup oleh lapisan diatasnya, sedangkan bahan 

anorganik disebut mineral atau mineral matter. Kehadiran mineral dalam jumlah tertentu akan 

mempengaruhi kualitas batubara terutama parameter abu, sulfur, dan nilai panas sehingga dapat 

membatasi penggunaan batubara. Keterdapatan mineral dalam batubara bermanfaat dalam mempelajari 

genesenya (Finkelman, 1993).  

Pembentukan batubara secara umum dapat dibagi dalam dua tahap yaitu : tahap peatification 

(penggambutan) dan tahap coalification (pembatubaraan). Tahap penggambutan merupakan tahap awal 

dari suatu proses pembentukan batubara. Pada tahap ini diperkirakan sisa tumbuhan yang terakumulasi 

tersimpan dalam kondisi reduksi di daerah rawa yang selalu tergenang air dengan kedalaman sekitar 

0,5m sampai dengan 10m dari permukaan air. Sisa tumbuhan tersebut oleh aktivitas bakteri anaerobik 

dan jamur diubah menjadi gambut. Perubahan ini disebut proses biokimia karena aktivitasnya dilakukan 

oleh bakteri (Stach, 1982).  

Tahap selanjutnya adalah proses pembatubaraan yang didominasi oleh proses geokimia. Dalam 

tahap ini terjadi kenaikan temperatur, tekanan dan waktu sehingga persentase unsur karbon dalam bahan 

asal pembentukan batubara ini cenderung untuk meningkat. Namun sebaliknya kandungan dari unsur 

hidrogen dan oksigen dalam sisa tumbuhan tadi menjadi berkurang. Karena proses pembatubaraan ini 

akan menghasilkan batubara dengan berbagai peringkat yang sesuai dengan tingkat kematangan pada 

bahan organiknya yaitu mulai dari lignit yang subbituminous, semi antrasit, antrasit, dan meta antrasit. 

Adapun faktor terpenting didalam tahap pembatubaraan adalah peningkatan secara berangsur-angsur 

dari gradien geotermik, penimbunan (burial) dan waktu (Stach, 1982). 

2. Metode 

Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dari peneliti terdahulu, baik yang 

terpublikasi maupun tidak terpublikasi untuk mengumpulkan informasi kondisi geologi daerah telitian. 

Dilanjutkan dengan observasi lapangan yang langsung melihat kondisi geologi pada daerah telitian dan 

melakukan pengukuran penampang stratigrafi pada singkapan Formasi Sawahlunto dan perlapisan 

batubara, setelah itu dari data yang telah didapatkan pada saat dilapangan dilakukannya analisa 

laboratorium berupa analisa maseral batubara, analisa petrografi dan analisa kimia batubara. Analisa 

laboratorium dilakukan untuk mendukung data lapangan dan membantu dalam menginterpretasikan 

lingkungan pengendapan serta karakteristik batubara pada Formasi Sawahlunto daerah Rantih dan 

Sekitarnya. 

2.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur terdahulu, jurnal, paper, 

prosiding serta peta geologi regional dari daerah penelitian. Hal ini dilakukan sebagai tahap awal untuk 

mengenali kondisi geologi daerah pada daerah penelitian, sehingga ketika pengambilan data di lapangan 

dapat meningkatkan efektifitas kerja dan efisien waktu. 

2.2 Metode Pengukuran Penampang Stratigrafi 

Metode pengukuran ini menunjukkan sikuen atau urut-urutan batuan di lengkapi dengan nama 

formasi/anggota/satuan lithostratigrafi, ketebalan, grain size, struktur dan deskripsi (pemerian) setiap 

unitnya. Metode ini dibagi menjadi 2 yaitu Measure section dan profile.  Measure Section (MS) 

merupakan pengukuran penampang stratigrafi secara horizontal dan bersifat tidak detail dan jarak yang 

luas hingga puluhan meter. Sedangkan Profil bersifat lebih rinci dan menggambar kan urutan batuan 

secara vertical yang mempunyai jarak hanya beberapa meter. Dalam membuat ini, maka data yang 

diperlukan adalah kedudukan strike/dip, slope dan azimuth, pengukuran ketebalan sesungguhnya. 

2.3 Analisa Maseral Batubara 

Analisa ini dilkukan untuk mengatahui komposisi maseral dan mineral dalam suatu contoh 

batubara. Pengamatan komposisi maseral dan mineral dilakukan dengan menggunakan mikroskop sinar 
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pantul, sedangkan khusus untuk mengatahui tipe dan persentase maseral jenis liptinit digunakan sinar 

ultra violet (fluoresen). Tipe mikroskop yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lets Orthopian 

POL Polarizing Resesarch Microscope.  

Hasil pengamatan komposisi maseral dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok vitrinit, 

kelompok liptinit, dan kelompok inertinit. Sedangkan yang bukan maseral (mineral matter) 

dikelompokkan tersendiri menjadi satu kelompok. Hasil pengamatan ini dinyatakan dalam persen. 

Persentase maseral di dalam suatu lapisan batubara erat kaitannya dengan jenis tumbuhan dan kondisi 

lingkungan pengendapan pada saat pembentukan batubara. Sehingga analisa komposisi maseral ini 

dapat digunakan untuk penentuan lingkungan pengendapan batubara. 

3. Data 

Berdasarkan hasil observasi lapangan pada Desa Rantih dan Sekitarnya, didapatkan data lapangan 

yaitu litostratigrafi menggunakan pengukuran penampang stratigrafi. Dari hasil tersebut terdapat 

percontohan litologi yang diambil pada saat di lapangan, yang selanjutnya dari percontohan tersebut di 

analisa laboratorium berupa analisis maseral batubara dan analisis kimia batubara. Dari hasil analisis 

maseral batubara (Tabel 1) berguna untuk membantu dalam mengatahui lingkungan pengendapan dan 

karakteristik batubara pada daerah penelitian. 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Lingkungan Pengendapan Daerah Penilitian 

Hasil dari observasi pada daerah penelitian yang berlokasi di Desa Prambahan, Desa Batutanjung 

dan Desa Rantih. Menunjukkan bahwa litostratigrafi secara umum pada setiap daerah penelitian sangat 

didominasi oleh endapan suspensi dan dibeberapa tempat terdapat endapan fraksi kasar yang merupakan 

endapan sebagai gerusan (scouring) terhadap lapisan yang dibawahnya. Endapan suspensi tersebut 

terdiri atas endapan sungai dengan litologi batulempung dan serpih serta adanya perselingan lapisan 

batubara yang cukup tebal dan endapan suspensi tersebut berasosiasi dengan batupasir yang merupakan 

fraksi kasar yang terlihat pada lapangan dan batupasir tersebut terdapat struktur sedimen berupa cross 

bedding dan laminasi.  

Litostratigrafi pada Desa Prambahan dijumpai terdapat endapan suspensi yang mendominasi 

dimulai dari batulempung, batuserpih, dan batulanau, menunjukkan lingkungan pengendapan runtunan 

ini yaitu flood plain. Ditemukan lapisan batupasir yang cukup tebal dan memiliki struktur sedimen 

parallel lamination, hal ini memperlihatkan bahwa pada runtunan stratigrafi pada Desa Prambahan 

dipengaruhi oleh limpahan banjir (crevasse splay) (Gambar 4).  

Pada Desa Batutanjung memiliki karakteristik litostratigrafi terdapat fraksi halus yang paling 

dominan dibandingkan fraksi kasar. Material endapan fraksi halus tersebut yaitu batulempung dan 

batuserpih, ketebalan batulempung sangat tebal mencapai 7m, menunjukkan bahwa daerah ini sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan dataran banjir (floop plain) (Gambar 5). Pada runtunan ini terdapat 

kehadiran batupasir halus yang terendapkan oleh arus yang lebih kuat pada saat puncak banjir. 

Kecepatan pengendapan pada umumnya sangat rendah, berkisar antara 1 dan 2 cm lapisan lanau-

lempung perperiode banjir (Reineck dan Singh, 1980). Endapannya mengisi daerah relatif datar pada 

sisi luar sungai dan kadang-kadang mengandung sisa tumbuhan serta terbioturbasikan oleh organisme-

organisme.  

Karakteristik litostratigrafi pada Desa Rantih umumnya terdapat batupasir yang sangat 

mendominasi dan terdapat endapan fraksi halus (Gambar 6). Batupasir yang dijumpai pada Desa Rantih 

mengindikasikan daerah ini merupakan lingkungan transisi menuju ke hulu bagian sungai yaitu braided 

river sistem dan pada batupasir ini memiliki struktur sedimen cross bedding yang sebagai hasil dari 

energi arus yang kuat dan akan menggerus (scouring) endapan sebelumnya yang sudah terendapkan.  

Secara umum litologi yang dijumpai pada daerah penilitian merupakan unit satuan batuan sebagai 

ciri pada Formasi Sawahlunto di Cekungan Ombilin. Berdasarkan analisa polen Formasi Sawahlunto 

terendapkan pada umur Eosen. Secara umum lingkungan pengendapan Formasi Sawahlunto pada daerah 

penelitian diinterpretasikan yaitu fluvial dengan sistem sungai berkelok (meander), hal ini didasarkan 

pada daerah penelitian ukuran butir yang lebih dominan yaitu material yang halus sehingga ditafsirkan 
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sikuen pengendapan pada lokasi telitian dimulai dari ukuran butir halus sampai ukuran yang mengkasar 

(coarsening upward sequence).  

Pada bagian Selatan daerah penelitian tepatnya pada Desa Rantih merupakan daerah transisi 

perubahan lingkungan pengendapan menuju pada bagian hulu sungai yaitu braided river system, hal ini 

didasarkan atas keterdapatan endapan batupasir kasar yang cukup tebal dengan fragmen berukuran 

cobble hingga pebble dan adanya struktur sedimen cross bedding. Endapan batupasir kasar ini menimpa 

endapan fraksi halus yaitu batulempung dan batubara. Dari hasil pengukuran penampang stratigrafi pada 

daerah penelitian memperlihatkan ketebalan dari Formasi Sawahlunto ini mencapai 110 meter. 

4.2 Fasies Pengendapan Daerah Penilitian 

Lingkungan pengendapan Formasi Sawahlunto pada daerah penelitian yaitu lingkungan fluvial 

dengan sistem sungai berkelok (meander). Berdasarkan runtunan litologi yang dilihat dari hasil 

pengukuran penampang stratigrafi memperlihatkan adanya fasies lingkungan pengendapan. 

Penggabungan kolom stratigrafi pada daerah penelitian menunjukkan adanya 5 fasies lingkungan 

pengendapan yaitu channel, flood plain, point bar, overbank dan crevasse splays (Gambar 7). Fasies 

lingkungan pengendapan daerah penelitian tergambarkan pada model morfologi tipe sungai meander 

(Gambar 8). 

 Channel 

Sedimen yang terendapkan pada fasies ini merupakan endapan fraksi kasar dan keberadaan endapan 

ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan aliran sungai yang kuat (bedload). Endapan pada channel terdiri 

dari reruntuhan dinding sungai yang roboh akibat pengikisan oleh aliran arus (Walker dan Cant, 1979), 

yang lebih dikenal dengan lag deposits.  Karena channel ini selalu bergerak (berpindah) dan pada dasar 

sungai selalu diendapkan butiran yang lebih kasar. Karakteristik fasies channel pada daerah penelitian 

terlihat pada pengukuran penampang stratigrafi di Desa Rantih yang memiliki komposisi litologi 

batupasir kasar hingga halus dengan struktur sedimen cross bedding (Gambar 9). Sifat dari batupasir 

pada daerah penelitian menghalus keatas dengan dimulai dari ukuran butir kasar yang menggerus 

endapan lapisan yang terbentuk sebelumnya.  

 Flood Plain 

Pada fasies flood plain terendapkan sedimen suspensi yang mendominasi seperti batulempung, 

batulanau dan batuserpih (Gambar 10). Flood plain berada pada kiri kanan sungai yang terbentuk oleh 

sedimen akibat limpahan banjir sungai, sehinggan material batupasir juga dapat hadir pada fasies ini. 

Endapan ini mengisi daerah 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 (elongate). 

Endapan flood plain biasanya terbentuk selama proses penggenangan (inundations). Endapan fasies ini 

terlihat pada kolom stratigrafi di Desa Prambahan dan Batutanjung yang memperlihatkan terdapat 

dominasi endapan material halus dan endapan tersebut cukup tebal. Kehadiran batupasir halus dengan 

struktur sedimen laminasi pada fasies ini. 

 Point Bar 

Point bar terakumulasi pada sisi dalam kelokan sungai, umumnya terjadi ketika material di sisi luar 

bank tererosi. Pada bagian point bar, endapan yang terbentuk umumnya menghalus ke atas, dengan 

struktur silang siur dan “dunes” yang berkembang baik. Pada sungai meander tua kadang-kadang 

gosong yang telah terbentuk akan terpotong kembali oleh aliran akibat lekukan aliran yang sangat besar 

yang terjadi saat banjir. Hal ini bisa terjasi pada gosong yang mempunyai kemiringan lereng rendah dan 

mempunyai tingkat kelokan yang tinggi. Pada Desa Rantih dan Batutanjung terdapat penciri dari fasies 

ini yaitu batupasir yang memiliki struktur sedimen cross bedding dan parallel lamination (Gambar 11). 

 Overbank 

Endapan overbank ini terakumulasi pada daerah flood plain dengan ciri khas sedimen yang 

terbentuk yaitu fraksi halus. Pada daerah penilitian dicirikan fasies ini yaitu perselingan batulempung 

dengan batupasir, tetapi dari perselingan tersebut batulempung yang sangat mendominasi dan terdapat 
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sisipan batubara (Gambar 12). Fasies ini tersebar pada Desa Prambahan dan Desa Batutanjung yang 

merupakan daerah tersusun atas material halus mendominasi dan terdapat perlapisan batubara. 

 Crevasse Splay 

Sedimen yang terendapkan pada fasies creavvase splay merupakan endapan hasil limpahan banjir 

yang mengerosi levee dan memutuskannya, sehingga air akan melimpah ke dataran bajir di kiri-kanan 

aliran sungai dan akan membentuk crevasse splays deposites. Crevasse ini akan membentuk pola dan 

sistem saluran tersendiri. Terlihat pada pengukuran penampang stratigrafi pada Desa Prambahan dan 

Desa Batutanjung memperlihatkan adanya lapisan batupasir yang cukup tebal dengan struktur sedimen 

umumnya grading bedding (Gambar 13). 

4.3 Megaskopis Batubara  

Singkapan batubara pada daerah telitian dijumpai pada Desa Rantih, Desa Prambahan, dan Desa 

Batu Tanjuang berdasarkan stratigrafi batubara berada pada Formasi Sawahlunto sebagai formasi 

pembawa batuabara pada daerah penilitian. Karakteristik batubara di Formasi Sawahlunto secara 

megaskopis batubara terlihat pada daerah penelitian memiliki karakteristik fisik yang bervariasi 

berwarna hitam pekat, kilap bright (cemerlang), kekerasan mudah pecah, pecahan kubus, dengan berat 

yang ringan dan terdapat pengotor pirit (Gambar 14). Jurus lapisan batubara memiliki kemiringan yang 

relatif landai dan batubara pada daerah telitian memiliki kisaran ketebalan dari 1 meter hingga 3 meter. 

Sementara itu terdapat lapisan batuan yang memisahkan antara seam batubara parting/interseam dengan 

ketebalan berkisar antara 0,5 - 2 meter secara litologi terdiri dari carbonaceous shale, batulempung, dan 

batupasir berbutir halus hingga kasar dengan warna kuning kecoklatan.   

4.4 Litotipe Batubara  

Litotipe dalam suatu lapisan batubara umumnya bervariasi, baik secara vertikal maupun secara 

horizontal. Variasi tersebut dipengaruhi oleh jenis komunitas tumbuh-tumbuhan dan kondisi lingkungan 

pada saat pembentukan batubara tersebut. Litotipe dari batubara pada daerah telitian adalah maseral 

yang dominan yaitu vitrinit, dengan sedikit inertinit dan huminit. Pada batubara di daerah penelitian 

mengandung bahan pengotor (mineral matter) terdiri dari mineral lempung, sebagai butir individual atau 

pengisi rekahan vitrinit yang menyebabkan batubara namun tidak terlalu besar sehingga batubara secara 

visual masih bersifat bright.  

Jenis litotipe batubara pada daerah penelitian umumnya bright hal ini mengindikasikan bahwa 

proses pembentukan batubara oksidasi tidak begitu berperan dalam proses pembentukkan, memiliki sifat 

yang ringan menunjukkan bahwa batubara pada daerah penelitian tidak banyak mengandung pengotor 

yang terjadi selama proses pembentukkannya bahan pengotor ini (mineral matter) yang menyebabkan 

bertambahnya densitas batubara dan menyebabkan kualitas batubara yang bagus. Pembagian litotipe 

menurut International Commitee for Coal Petrology (1963), dan Stopes (1935), menunjukkan jenis 

litotipe batubara pada daerah penelitian yaitu clarain, hal ini didasarkan atas kenampakan kilap sedang 

(bright coal), berlapis dengan ketebalan <3 m, mudah hancur (brittle), dan mengandung bermacam 

mineral. 

Pada daerah penelitian banyanya interseam sedimen yang memisahkan antar seam batubara 

menunjukkan bahwa pada daerah penelitian terjadi beberapa kali penurunan cekungan sehingga ruang 

akomodasi sedimen bertambah dan menyebabkan terendapkannya sedimen-sedimen klastik yang terjadi 

selama proses pembentukkan batubara. 

4.5 Peringkat Batubara 

Secara umum peringkat (rank) batubara dapat diartikan sebagai tinkat pembatubaraan 

(kematangan) suatu lapisan batubara. Adanya pertambahan tingkat pembatubaraan suatu lapisan 

batubara akan diikuti oleh peningkatan nilai reflektansi maseral. Dengan demikian analisis maseral dpat 

menentukan peringkat batubara. Pada dasarnya pengukuran reflektansi dapat dilakukan pada beberapa 

jenis maseral batubara, analisis reflektansi hanya dilakukan pada maseral vitrinit karena maseral ini 

memiliki karakteristik peningkatan reflektansi yang paling baik selama proses pembatubaraan.  
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Disamping itu maseral vitrinit mudah didapatkan karena paling banyak dijumpai pada endapan 

batubara, maseral ini tidak dipengaruhi oleh pelapukan (Teichmüller dkk., 1982) dan nilai-nilai 

reflektansi maseral vitrinit memperlihatkan korelasi yang baik dengan parameter kualitas batubara 

lainnya seperti nilai kalori, kandungan air, kandungan karbon padat, zat terbang (volatile matter). 

Berdasarkan analisis maseral memperlihatkan nilai maximum reflektan vitrinit (%Rv max) batubara 

pada daerah telititan berkisar antara 0,36 – 0,58 % (Tabel 1). Berdasarkan nilai reflektan vitrinit 

menunjukkan peringkat batubara Sub-Bituminous – High Volatile Bituminous B (Ward, 1984) (Tabel 

2).  

4.6 Lingkungan Pengendapan Batubara 

Suatu lapisan batubara mulai dari dasar (bottom) sampai atas (top) mempunyai sifat-sifat fisik 

tertentu, yang mencerminkan kondisi lingkungan pengendapan pada saat pengendapan batubara. Faktor 

yang mempengaruhi lingkungan pengendapan batubara adalah iklim, kondisi permukaan air, salinitas, 

tumbuh-tumbuhan asal, paleogeografi, proses tektonik, dan sebagainya. Setiap kali terjadi perubahan 

kondisi lingkungan akan terendapkan batubara yang berbeda. 

Komposisi dan persentase maseral di dalam suatu lapisan batubara erat kaitannya dengan jenis 

tumbuhan dan kondisi lingkungan pengendapan pada saat pembentukan batubara, sehingga analisis 

komposisi maseral dapat menentukan lingkungan pengendapan batubara. Penentuan lingkungan 

pengendapan batubara melalui perhitungan nilai Tissue Preservation (TPI) dan nilai Gelification Index 

(GI) (Diessel, 1986). Setelah telah diketahui masing-masing nilai TPI dan Gi maka diplot dalam diagram 

lingkungan pengendapan batubara (Lamberson dkk., 1991). 

Menurut Diessel (1986), hasil perhitungan nilai Tissue Preservation (TPI) dan Gelification Index 

(GI) menunjukkan bahwa batubara daerah telitian terendapkan pada lingkungan pengendapan limnic 

yang dilihat dari perolehan nilai TPI dan GI pada saat diplot di diagram lingkungan pengendapan 

batubara (Lamberson dkk., 1991) (Gambar 15).  

5. Kesimpulan 

Lapisan batubara pada daerah penelitian dijumpai pada Formasi Sawahlunto berumur Eosen, yang 

teramati di Desa Prambahan, Desa Batutanjung, dan Desa Rantih. Secara umum lingkungan 

pengendapan Formasi Sawahlunto pada daerah penelitian berada pada lingkungan fluvial dengan tipe 

sungai berkelok (meander). Fasies pengendapan pada Formasi Sawahlunto ini terdiri dari channel, flood 

plain, point bar, overbank, dan crevasse splay. Lapisan batubara secara megaskopis terlihat pada 

lapangan berwarna hitam pekat, kilap cemerlang (bright), kekerasan mudah pecah, pecahan kubus, 

dengan berat yang ringan dan terdapat pengotor pirit. Ketebalan lapisan batubara dijumpai pada daerah 

penelitian berkisar antara 0,5 sampai 3 meter. Nilai reflektan vitrinit rata-rata (Rv) batubara pada daerah 

penilititan berkisar antara 0,36 – 0,58 %, sehingga dari nilai RV menunjukkan peringkat batubara yaitu 

Sub-Bituminous – High Volatile Bituminous B. Berdasarkan hasil perhitungan Tissue Preservation 

(TPI) dan nilai Gelification Index (GI) menunjukkan bahwa lingkungan pengendapan batubara daerah 

telitian yaitu limnic.  
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Gambar 1. Peta lokasi daerah penelitian yang berada pada Desa Rantih dan Sekitarnya, Sawahlunto, 

Provinsi Sumatera Barat. 

 

Gambar 2. Tektonofisiografi Cekungan Ombilin (Noeradi dkk., 2005). 
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Gambar 3. Kompilasi Stratigrafi Cekungan Ombilin (Silitonga dan Kastowo,  1973; Koesomadinata 

dan Matasak, 1981; Koning, 1985; Yarmanto dan Fletcher, 1993). 

 

 

Gambar 4. Kolom stratigrafi pada Desa Prambahan dengan metode pengukuran penampang 

stratigrafi. 
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Gambar 5. Kolom stratigrafi pada Desa Batutanjung dengan metode pengukuran penampang 

stratigrafi. 

 

 

Gambar 6. Profil stratigrafi pada Desa Rantih dengan metode pengukuran penampang stratigrafi. 
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Gambar 7. Gabungan kolom stratigrafi yang memperlihatkan adanya fasies pengendapan pada 

Formasi Sawahlunto daerah penelitian. 

 

 

Gambar 8. Model morfologi tipe sungai berkelok (meander) (Nichols, 2009). 
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Gambar 9. Singkapan batupasir dengan struktur sedimen cross bedding pada fasies channel. 

 

 

Gambar 10. Runtunan litologi yang memperlihatkan fasies flood plain. 
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Gambar 11. Singkapan batupasir struktur sedimen parallel lamination pada fasies point bar. 

 

 

Gambar 12. Singkapan fraksi halus sebagai fasies dari overbank. 
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Gambar 13. Fasies crevasse splay yang memperlihatkan adanya singkapan batupasir yang cukup 

tebal. 

 

 

Gambar 14. Singkapan batubara yang terletak pada desa Rantih dengan warna yang hitam pekat dan 

kilap cemerlang yang dilihat secara megaskopis. 
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Gambar 15. Diagram Lingkungan Pengendapan Batubara (Lamberson dkk., 1991), berdasarkan hasil 

perhitungan nilai TPI dan GI (Diessel, 1986).
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Tabel 1. Hasil analisis maseral Formasi Sawahlunto pada daerah penelitian. 

No. 
No. 

CONTO 
LITOLOGI 

MEAN 

REFLEKTAN 

VITRINIT 

(% Rv 

random) 

KISARAN 

(%) 

STANDARD 

DEVIASI 
N 

KOMP. MASERAL (%) 
MATERIAL 

MINERAL (%) 

V I H 
CLAY 

D T S F Sc I A De 

1 OB-04 BB 0,40 0,36 – 0,47 0,03 100 61,8 20,6 4,2 0,2 1,4 1 1,8 6,2 2,8 

2 OB-23 BB 0,48 0,40 – 0,58 0,47 100 62,2 22,6 1,4 - 1,4 1,6 - 8,8 2 

KETERANGAN  : BB     = Batubara  V = Vitrinit  F = Fusinit    

  SHC   = Shaly coal  I = Inertinit  Sc = Sclerotinit   

  CSH   = Coaly Shale  H = Huminit I =  Inertodetrinit   

CS     = Carbonaceous shale D = Desmocolinit A = Atrinit  

   SH     = Shale    T = Telecolinit De = Densinite 

   N       = Jumlah pengukuran S =  Semifusinit CLAY =  Mineral lempung 

 

Tabel 2. Klasifikasi peringkat batubara berdasarkan nilai maximum reflektan (Ward, 1984) 

RANK 
MAXIMUM REFLECTANCE 

(%Rv max) 

Subbitominous <0.47 

High Volatile Bituminous C 0.47 – 0.51 

High Volatile Bituminous B 0.51 – 0.71 

High Volatile Bituminous A 0.71 – 1.10 

Medium Volatile Bituminous  1.10 – 1.50 

Low Volatile Bituminous  1.50 – 2.05 

Semi-antrachite 2.05 – 3(approx) 

Antrachite >3.00 

 


