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SARI 
Kebutuhan batubara oleh industri energi sangat dibutuhkan namun cadangan yang semakin berkurang, 

oleh karena itu perlu adanya energi baru dan terbarukan yaitu gas non konvesional berupa gas metana 

batubara yang terdapat di dalam kandungan batubara. Penelitian ini berlokasi di Desa Air Muring dan 

Desa Tanjungdalam Kabupaten Bengkulu Utara. Wilayah penelitian termasuk kedalam Cekungan 

Bengkulu yang merupakan salah satu cekungan yang memiliki keterdapatan hidrokarbon dan batubara 

dengan prospektivitas yang tinggi (signifikan), dengan formasi pembawa batubara yaitu Formasi 

Lemau. Cleat pada batubara memiliki peranan penting dalam mengontrol proses migrasi dan sebagai 

tempat adsorpsinya gas metana selain dari matriks batubara. Dalam pengambilan data cleat tersebut 

menggunakan metodologi deskriptif dengan melakukan pengukuran atribut cleat berupa aperture, 

panjang, orientasi dan jarak antar cleat batubara. Hasil dari identifikasi dan pengukuran data cleat 

pada singkapan batubara menunjukkan aperture (0,01-0,03 cm), panjang (10-15 cm) dan jarak antar 

cleat (2-4 cm). Orientasi cleat pada batubara memiliki orientasi yang sejajar dengan tegasan regional 

yaitu arah Baratlaut – Tenggara untuk face cleat sedangkan butt cleat memiliki orientasi yang 

berlawanan dengan face cleat yaitu arah Timurlaut – Baratdaya. Secara umum cleat batubara pada 

lokasi penelitian memiliki tipe genetik yaitu cleat exogenic yang diakibatkan cleat tersebut terjadi 

didasarkan atas arah orientasi umum cleat yang relatif searah dengan orientasi trend struktur lokal. 

Tetapi diasumsikan juga pada lokasi penelitian memiliki tipe genetik cleat  induced karena adanya 

pengaruh aktivitas penambangan. Sifat cleat batubara pada wilayah penelitian bersifat terbuka 

sehingga gas metana banyak mengalami pelepasan dan berkurangnya kandungan gas metana  yang 

ada di cleat batubara . 

Kata Kunci : Cleat, Gas Metana Batubara, Batubara, Bengkulu

I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara dengan 
kandungan sumber daya alam yang cukup 
melimpah diantaranya batubara. Hal ini 
berdasarkan banyaknya perusahaan 
pertambangan batubara yang masih aktif. 
Kebutuhan energi batubara pada sektor 
energi di Indonesia terus berlanjut, namun 
cadangan batubara semakin berkurang. Oleh 
karena itu diperlukan adanya eksplorasi 
untuk mendapatkan sumber energi 
alternatif terbarukan, salah satunya berupa 
energi gas metana batubara.  Cekungan 
Bengkulu merupakan salah satu cekungan di 
Pulau Sumatera yang memiliki keterdapatan 
hidrokarbon berupa batubara dengan 
prospektivitas yang tinggi karena kandungan 
material organik yang melimpah. Penelitian 

ini berada di Kecamatan Air Muring, 
Bengkulu Utara, tepatnya di PT. Kaltim 
Global dan PT. Titan Wijaya (Gambar 1). 
Penelitian ini menggunakan analisa 
karakteristik rekahan (cleat) batubara yang 
tersingkap di permukaan. Gas metana pada 
batubara tersimpan sebagian di micropores 
dan cleat (Moore, 2008). Lapisan batubara 
berperan sebagai source rock dan reservoir  
rock sehingga batubara disebut sebagai self-
sourching reservoar. Reaksi kimiawi dan 
biologi pada batubara dapat menghasilkan 
gas metana batubara. Aktivitas kimiawi 
terjadi apabila terdapat faktor panas dan 
tekanan dalam cekungan yang disebut 
proses termogenik. Semakin dalam lapisan 
batubara, maka akan semakin rendah kadar 
airnya. Volume gas akan meningkat seiring 
dengan naiknya coal rank, dan seberapa 
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dalam lapisan batubara ditemukan serta 
besar tekanan reservoirnya . Terbentuknya 
batubara dimulai dari peat dan lignite yang 
memiliki rank dan temperatur yang rendah, 
tetapi memiliki porositas dan kandungan air 
yang tinggi. Kemudian batubara dengan 
peringkat bituminous memiliki kandungan 
air yang semakin sedikit, nilai porositas yang 
semakin rendah dan dapat membentuk gas 
metana secara biogenik, karena kenaikan 
temperatur di atas rata-rata jumlah bakteri 
yang ada. Pembentukan gas metana 
batubara secara biogenik dapat terjadi 
ketika tekanan pada lapisan batubara 
mampu menurunkan campuran organik dan 
melepaskan gas metana. Lalu batubara tipe 
antrachite memiliki porositas, serta 
kandungan air yang lebih sedikit, kandungan 
gas metana pada batubara peringkat inipun 
semakin sedikit (Gambar 2), hal ini 
dikarenakan terjadinya penyempitan cleat 
pada lapisan batubara akibat tekanan yang 
didapatkan sehingga tidak memberikan 
ruang sebagai tempat terakumulasinya gas 
metana batubara . Cleat merupakan rekahan 
alami pada lapisan batubara yang terbentuk 
akibat proses perubahan fisik dari tubuh 
internal batubara atau faktor eksternal yang 
mempengaruhi lapisan batubara (Laubach 
dkk., 1988). Cleat terbagi menjadi dua jenis 
yaitu face cleat dan butt cleat. Kedua jenis ini 
pada umumnya membentuk sudut siku atau 
sedikit siku satu sama lain, orientasi face 
cleat tegak lurus terhadap butt cleat. Face 
cleat biasanya terbentuk oleh sistem cleat 
primer sedangkan butt cleat terbentuk 
akibat sistem cleat sekunder dan ukuran face 
cleat dominan lebih panjang daripada butt 
cleat (Gambar 3). Cleat sebagai faktor utama 
yang menentukan permeabilitas lapisan. 
Jarak cleat dipengaruhi oleh  rank batubara, 
tebal lapisan, lithotype (komposisi maseral), 
ash content dan stress regional. Umumnya 
jarak antar cleat akan lebih rapat satu sama 
lain bersamaan dengan kenaikan rank 
batubara. Cleat sangat berperan penting 
sebagai tempat  terakumulasinya gas 
metana pada lapisan batubara. Tujuan dari 
penelitian yaitu untuk mengetahui 
parameter prospektivitas gas metana 
batubara dengan menganalisa aspek 
kuantitatif cleat di lapisan batubara. 

II. KONDISI GEOLOGI REGIONAL 

Cekungan Bengkulu merupakan salah satu 
cekungan sedimen Tersier di Pulau Sumatera 
yang berada pada jalur depan busur (fore arc 
basin) dan relatif berarah Baratlaut – 
Tenggara.   

2.1 TEKTONIK REGIONAL 
CEKUNGAN BENGKULU 

Cekungan Bengkulu pada periode sebelum 
Miosen Tengah atau Paleogen masih berada 
pada bagian paling Barat dari Cekungan 
Sumatera Selatan (Gambar 4).   Pada periode 
setelah Miosen Tengah terjadi proses 
diastropisme berupa pengangkatan 
Pegunungan Barisan disebelah Barat 
Sumatera yang kemudian menjadi pembatas 
bagian Timur dari Cekungan Bengkulu. Pada 
Periode Neogen, Cekungan Bengkulu diapit 
oleh dua sistem sesar besar yang 
memanjang di sebelah Barat Sumatera, yaitu 
Sesar Sumatera (Semangko) di wilayah 
onshore dan Sesar Mentawai di wilayah 
offshore. Kedua sesar ini bersifat dextral. 
Pembentukan Cekungan Bengkulu 
dipengaruhi oleh pergeseran dua sesar  
mendatar yang saling berpasangan (couple 
strike-slip atau duplex) sehingga akan 
bersifat trans-tension atau membuka 
wilayah yang diapitnya. Melalui mekanisme 
inilah Cekungan Bengkulu yang berada di 
sebelah Barat Sumatera terbentuk. 

2.2  STRATIGRAFI REGIONAL 
CEKUNGAN BENGKULU 

Berdasarkan Yulihanto dkk., (1995) ,  urutan 
stratigrafi formasi pengisi Cekungan  
Bengkulu  dari  umur  tertua  sampai    
termuda adalah sebagai berikut (Gambar 5) : 

a. Formasi  Hulu Simpang 

Formasi ini tersusun oleh batuan vulkanik, 

terdiri dari breksi gunungapi, lava dan tuf 

dengan sisipan konglomerat, batupasir 

tufaan dan dijumpai di beberapa tempat 

batugamping dan batulempung, umumnya 

terubah dan termineralisasikan, berumur 

Oligosen sampai Miosen. 

b. Formasi Seblat 
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Formasi ini tersusun oleh perselingan  

batulempung, batulempung  gampingan,  

batulanau dengan  sisipan  batupasir,  dan  

konglomerat  yang  berumur  Miosen Awal 

sampai Tengah. Batuan terobosan dalam 

(granit dan diorit) yang berumur Miosen   

Tengah   menerobos   Formasi   Hulusimpang   

dan Formasi Seblat. 

c. Formasi Lemau 

Formasi ini tersusun oleh batulempung,  

batulempung gampingan, batubara,  

batupasir,  dan konglomerat  yang  berumur  

Miosen  Tengah –  Akhir  menindih  secara 

tidak  selaras  Formasi  Seblat. Kemudian  

Formasi Lemau tertindih secara tidak selaras 

oleh Formasi Simpangaur. 

d. Formasi Simpangaur 

Formasi ini tersusun oleh batupasir  tufaan,  

tufa,  batulanau tufaan  dan  sisipan  lignit.  

Formasi  Simpang  Aur  diendapkan selaras 

diatas Formasi Lemau. Berdasarkan 

keterdapatan fosil, maka dapat diketahui 

bahwa formasi ini berumur Miosen Akhir 

sampai Pliosen dan diendapkan pada 

lingkungan laut dangkal. 

e. Formasi Bintunan 

Formasi ini tersusun oleh batuan tufan,   

konglomerat polimik, tuf, dan   betulempung  

tufan dengan  sisipan  lignit,  dan  sisa 

tumbuhan,  berumur Plio-Plistosen, yang 

terendapkan di lingkungan air tawar sampai 

payau dan setempat laut dangkal, menindih 

secara tidak selaras Formasi Simpangaur. 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan yaitu 

studi literatur dari peneliti terdahulu, baik 

yang terpublikasi maupun tidak terpublikasi 

untuk mengumpulkan informasi geologi 

mengenai kondisi geologi dan potensi 

keterdapatan gas metana batubara di lokasi 

penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan 

pengamatan singkapan batubara dengan 

mengamati karakteristik cleat, lalu dilakukan 

analisa kuantitatif data cleat batubara yang 

berupa orientasi, bukaan (aperture), panjang 

(length) dan jarak antar cleat (spacing) 

disetiap lokasi penelitian.  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 ORIENTASI CLEAT 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

kedudukan cleat yang didapatkan pada 

lokasi penelitian di PT. Kaltim Global dan PT. 

Titan Wijaya dengan menggunakan analisa 

diagram rosed, maka dapat diketahui bahwa 

orientasi face cleat pada lokasi penelitian PT. 

Kaltim Global yaitu N 290o E – N 300o E , 

kemudian orientasi face cleat pada lokasi 

penelitian PT. Titan Wijaya yaitu N 320o E – N 

330o E, sehingga didapatkan orientasi umum 

face cleat pada kedua lokasi penelitian yaitu 

berarah Baratlaut - Tenggara, sedangkan 

orientasi butt cleat berarah tegak lurus 

terhadap orientasi umum dari face cleat. 

Orientasi butt cleat pada lokasi penelitian PT. 

Kaltim Global yaitu  N 030o E – N 040o E , 

kemudian orientasi butt cleat pada lokasi 

penelitian PT. Titan Wijaya yaitu N 040o E – N 

050o E, sehingga didapatkan orientasi umum 

butt cleat pada kedua lokasi penelitian yaitu 

berarah Timurlaut – Baratdaya (Gambar 6).  

4.2 ROTASI CLEAT 

Ammosov (1963 dalam Ryan, 2003) 

menggunakan klasifikasi genetik untuk 

membagi cleat menjadi endogenetik dan 

eksogenetik. Selanjutnya Jeremic (1986), 

membagi cleat berdasarkan genesanya yaitu  

endogenic cleat, exogenic cleat, dan induced 

cleat. Endogenic cleat terbentuk akibat 

perubahan karakteristik tubuh batubara 

(coalification) akibat perubahan tegangan 

internal dari tubuh batuan sehingga 

membentuk rekahan, dengan kata lain, tipe 

cleat ini terbentuk akibat proses 

pembatubaraan. Exogenic cleat terbentuk 

akibat adanya tegangan dari luar tubuh 

batubara yang menyebabkan tubuh 

batubara mengalami pengkekaran (aktivitas 

tektonik, perlipatan, dan perkembagan 
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tegangan tarikan), dan induced cleat 

terbentuk ketika proses penambangan 

sedang berlangsung. Perubahan orientasi 

pada jurus cleat yang terjadi pada exogenic 

cleat bisa menjelaskan urut-urutan dimana 

arah gaya yang terlebih dahulu terjadi pada 

zona sesar ataupun perlipatan (Kuncoro, 

2012). Pada lokasi penelitian didapatkan dua 

tipe genetik cleat yaitu exogenic cleat dan 

induced cleat. Penentuan exogenic cleat 

pada lokasi penelitian didasarkan atas 

orientasi umum cleat yang relatif sejajar 

dengan orientasi trend struktur lokal berupa 

Sesar Normal (Gambar 7). Sedangkan 

penentuan induced cleat pada lokasi 

penelitian didasarkan atas keberadaan lokasi 

penelitian yang berada pada lokasi 

penambangan batubara, sehingga 

berpengaruh terhadap orientasi cleat akibat 

dari proses pengupasan ketika aktivitas 

penambangan sedang berlangsung. Selain 

itu, klasifikasi tipe genesa cleat didasarkan 

juga pada nilai dip hasil dari rotasi cleat, 

dengan tipe Endogenic cleat memiliki nilai 

dip sebesar 80 - 90o, tegak lurus terhadap 

lapisan batubara. Sedangkan Exogenic cleat 

memiliki nilai dip <80o, tidak tegak lurus 

terhadap lapisan batubara (Apriyani dkk., 

2013). Sehingga berdasarkan hasil analisa 

rotasi cleat,  dapat diketahui bahwa 

sebanyak 92% tipe cleat pada lokasi 

penelitian berupa exogenic cleat (Gambar 8). 

4.3 ANALISIS ATRIBUT CLEAT 

Secara kenampakan fisik, kondisi cleat pada 

lapisan batubara di PT. Kaltim Global dan PT. 

Titan Wijaya memiliki atribut cleat yang 

relatif sama (Gambar 9).  Secara umum  

ketebalan batubara di lokasi penelitian 

memiliki interval ketebalan 3,2-3,4 meter 

(Gambar 10). Berdasarkan hasil pengolahan 

data dengan menggunakan plot silang 

didapatkan ukuran rata-rata cleat disetiap 

lokasi penelitian, dengan nilai aperture rata-

rata memiliki interval 0,01-0,03 cm, lenght 

memiliki rata-rata interval 10-15 cm dan 

jarak rata-rata interval 2-4 cm (Gambar 10). 

Menurut Laubach dkk., (1998) dalam Sapiie 

dkk., (2014) variasi dari ukuran aperture dan 

panjang dari cleat batubara akan mengikuti 

power law dengan semakin besar ukuran 

aperture maka panjang cleat akan semakin 

besar. Hal ini sangat berhubungan erat 

dengan proses pembatubaraan, dimana 

batubara dengan rank coal yang rendah 

belum mengalami tekanan yang besar dan 

masih memiliki kandungan air yang cukup 

tinggi, sehingga membentuk cleat yang 

memiliki aperture dan panjang cleat dengan 

nilai yang relatif besar, sedangkan pada 

batubara dengan rank coal yang tinggi sudah 

mengalami tekanan yang besar, sehingga 

aperture cleat yang awalnya memiliki 

dimensi yang relatif besar akan menyempit 

karena tekanan yang didapatkan oleh 

lapisan batubara, akibatnya dimensi 

aperture cleat akan semakin mengecil. 

Sedangkan panjang cleat akan cenderung 

relatif pendek akibat dari banyaknya 

rekahan yang terbentuk saat proses 

pelepasan kandungan air ketika batubara 

mengalami tekanan dan pembebanan.   

4.4 ANALISIS PERMEABILITAS 

Permeabilitas merupakan salah satu 

parameter yang digunakan dalam 

pengembangan CBM. Hampir semua gas dan 

fluida hadir didalam cleat lapisan batubara. 

Nilai permeabilitas tergantung pada 

besarnya nilai aperture cleat dan jarak antar 

cleat dengan rentang nilai permeablitas dari 

micro-darcy hingga darcy (Scott, 1999). 

Berdasarkan studi yang dilakukan Lucia 

(1983) mengatakan bahwa matriks pada 

batuan karbonat bersifat impermeable 

seperti halnya matriks pada batubara, 

sehingga perhitungan permeabilitas pada 

batuan karbonat dapat diterapkan pada 

batubara dengan komponen perhitungan 

meliputi W sebagai aperture cleat (cm) dan Z 

sebagai spasi cleat (cm). 

K = (84,4 x 105)W3/Z 

Selanjutnya persamaan diatas 

disederhanakan oleh Aguilera (1985) dengan 

mengkombinasikan terhadap hukum Darcy’s. 
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Kf = 8,35 x 106W2 

Cubes, k2 = (2/3)(KfW2/Z) 

Match sticks, k2 = (1/2)(Kf W2/Z) 

Berdasarkan perhitungan dari persamaan 

diatas rata-rata harga permeabilitas yang 

didapatkan di PT. Kaltim Global sebesar 708 

mD untuk model cubes dan 531 mD untuk 

model match sticks. Selanjutnya di PT. Titan 

Wijaya didapatkan harga permeabilitas 

sebesar 140 mD untuk model cubes dan 105 

mD untuk model match sticks. Sehingga 

dapat dismpulkan bahwa dari dua lokasi 

penelitian ini beranalog dengan harga 

permeabilitas batubara pada Cekungan San 

Juan Basin, Back Warrior Basin, dan Raton 

Basin, USA yang memiliki rentang harga 

permeabilitas yang relatif sama (Gambar 11). 

Harga permeabilitas yang relatif kecil ini 

dipengaruhi oleh peringkat batubara yang 

rendah, tetapi karena letak lokasi penelitian 

yang berada di jalur Sesar Sumatera, maka 

banyak terbentuk struktur sesar yang 

mempengaruhi kondisi cleat pada lapisan 

batubara yang tersingkap di permukaan, 

selain itu terjadi pula erosi permukaan akibat 

aktivitas penambangan yang berimplikasi  

terhadap semakin lebarnya aperture cleat di 

lapisan batubara, sehingga kandungan gas 

yang sebelumnya ada pada cleat batubara 

akhirnya menghilang karena bermigrasi ke 

udara. 

V. DISKUSI 

Berdasarkan hasil pengolahan data cleat 

yang ada, maka untuk mengetahui tingkat 

prospeksivitas lapisan batubara dalam 

menyimpan gas metana batubara, perlu 

dilakukan analisa data bawah permukaan 

lebih lanjut dan analisis micro cleat serta 

perhitungan gas inplace, gas content dengan 

metode desorption test yang mengacu pada 

Australian Standard (AS 3989-1999), 

sehingga dapat diketahui nilai lost gas, 

desorbed gas, residual gas, dan gas content 

total, yang selanjutnya data tersebut dapat 

dijadikan dasar dalam penentuan tingkat 

prospeksivitas gas metana batubara untuk di 

kembangkan lebih lanjut. 

VI. KESIMPULAN 

Lapisan batubara pada kedua lokasi 

penelitian  termasuk ke dalam Formasi 

Lemau yang memiliki orientasi umum 

Baratlaut – Tenggara. Berdasarkan analisa 

diagram rose, didapatkan orientasi umum 

face cleat pada lapisan batubara yaitu 

Baratlaut – Tenggara dan butt cleat yaitu 

Timurlaut – Baratdaya. Tipe genetik cleat 

pada lokasi penelitian secara umum yaitu 

exogenic cleat didasarkan atas orientasi 

umum cleat yang relatif sejajar dengan 

orientasi trend struktur lokal berupa Sesar 

Normal dan induced cleat hasil dari proses 

aktivitas penambangan pada lokasi 

penelitian. Atribut cleat pada kedua lokasi 

penelitian memiliki bukaan (aperture) 

dengan nilai rata-rata 0,01-0,03 cm, panjang 

(lenght) memiliki nilai rata-rata kisaran 10-15 

cm, jarak antar cleat (spacing) memiliki nilai 

rata-rata kisaran 2-4 cm dan harga 

pemeabilitas berkisar antara 140 – 708 mD 

untuk model cubes, dan 105 – 531 mD untuk 

model match sticks, kisaran harga 

permeabilitas ini beranalog dengan harga 

permeabilitas yang ada pada batubara 

Cekungan San Juan Basin, Back Warrior Basin, 

dan Raton Basin, USA.   
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Gambar 1. Peta Geologi dan letak lokasi penelitian (Modifikasi Kusnama dkk., 1992) 

 

Gambar 2. Parameter kematangan batubara dan hubungannya terhadap pembentukan gas metana 

batubara (Iskandar, 2006) 
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Gambar 3.  Skema ilustrasi geometri cleat batubara. (a) pola cleat pada bidang horizontal (b) pola 

cleat berdasarkan cross-section (Laubach dkk., 1998) 

 

Gambar 4. Fisiografi Cekungan Bengkulu (Modifikasi Heidrick dan Aulia, 1993) 
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Gambar 5. Stratigrafi Cekungan Bengkulu (Modifikasi Yulihanto dkk., 1995) 

 

Gambar 6. Orientasi arah umum face cleat dan butt cleat berdasarkan analisa diagram rosed 
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Gambar 7. Struktur sesar normal di lokasi penelitian (PT. Titan Wijaya) yang sebagai penentuan tipe 

exogenic cleat  

 

Gambar 8. Hasil dari plot data strike dan dip untuk cleat kedudukan normal dan setelah di rotasi 
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Gambar 9. Kenampakan fisik cleat batubara dengan atribut yang relatif sama. (A) PT. Kaltim Global 

(B) PT. Titan Wijaya 

 

Gambar 10. Atribut cleat (A) ketebalan lapisan batubara (B) aperture cleat rata-rata (C) panjang cleat 

rata-rata (D) Jarak cleat rata-rata 
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Gambar 11. Perbandingan harga permeabilitas cleat lokasi penelitian terhadap batubara yang telah 

memproduksi gas metana batubara (Modifikasi Sapiie dkk., 2014) 

 

 

 

 

 

 


