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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Geologi Pulau Bangka 

Pulau Bangka merupakan salah satu pulau yang sebagian besar berupa daratan 

rendah, lembah dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan [9]. Geologi Pulau 

Bangka dibagi ke dalam dua peta geologi lembar Bangka Selatan dan Bangka 

Utara. Pulau Bangka terdiri atas beberapa urutan formasi batuan penyusunnya 

yaitu batupasir, granit, serta endapan permukaan. Urutan formasi batuan yang 

terdapat di Pulau Bangka, yaitu Formasi batuan tertua yang tersingkap di Pulau 

Bangka berasal dari Kompleks Pemali (CPp) yang memiliki umur Perm, yang 

terdiri atas kompleks malihan Pemali dengan susunan batuan filit, sekis, dan 

kuarsit yang tertutup oleh Diabas Penyabung (PTRd) dengan umur Perm sampai 

Trias. 

Selanjutnya, batuan dengan umur Paleozoikum tersebut ditimpa oleh formasi 

Tanjunggenting (TRt) yang berumur Trias dan tersusun atas perselingan batupasir 

malihan, batupasir, batupasir lempung, dan batulempung dengan lensa 

batugamping dan disertai terbentuknya batuan terobosan granit Klabat (TRJkg) 

dengan umur Trias hingga Jura. Formasi batuan tersebut ditimpa dengan tidak 

selaras oleh formasi Ranggam (TQr) dengan umur Plio sampai Plistosen yang 

terdiri atas perselingan batupasir, batulempung, tufaan dengan sisipan tipis 

batulanau dan bahan organik. Formasi-formasi tersebut kemudian ditimpa oleh 

aluvium (Qa) yang tersusun atas bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lempung, dan 

gambut [8], [9], [12]. 



 

 

6 
 

 
Gambar 2.1. Peta geologi Pulau Bangka [2], [11]. 

Struktur geologi Pulau Bangka secara umum, menunjukkan daerah yang telah 

tersesarkan dan terlipatkan. Sumbu-sumbu perlipatan terutama pada formasi 

Tanjung Genting dengan arah sumbu antiklin dan sinklin berarah Barat laut 

hingga Tenggara. Sesar utama di Pulau Bangka merupakan jenis sesar mendatar 

berarah hampir Utara hingga selatan dan searah serta melalui lintasan pemboran 

yang memotong dua formasi batuan. Endapan kuarter Pulau Bangka ditunjukan 

oleh tersingkapnya formasi Ranggam berumur Pilosen sampai awal Pleistosen 

dengan sebaran berada di Bangka Utara, Gunung Cundung, dan sebelah Timur 

Mentok. Endapan kuarter secara tidak selaras ditimpa oleh endapan permukaan 

(aluvium dan endapan rawa). Penelitian terkait umur batuan yang dilakukan oleh 

PT. Timah menunjukkan usia batuan tidak lebih dari 35.000 tahun dibandingkan 

dengan rekaman peristiwa kuarter yang rentan waktunya kurang dari 2 juta tahun. 

Periode kuarter disebut sebagai masa dengan peristiwa perubahan yang sifatnya 

berlangsung secara cepat dan spesifik, contohnya perubahan iklim, fluktuasi 

permukaan laut, tektonik, keberadaan manusia, dan lain-lainnya [12]. 
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2.1.1 Geomorfologi 

Secara fisiografi Pulau Bangka termasuk ke dalam Sundaland dan merupakan 

bagian terangkat dari Peneplain Sunda. Morfologi Pulau Bangka merupakan 

daratan bergelombang denudasional hingga perbukitan dengan ketinggian 0 

hingga ±699 m di atas permukaan laut. Beberapa tempat tersusun dari batuan 

plutonik yang masih segar dan merupakan batuan sisa dari hasil pelapukan dan 

erosi [14], [9], [10]. 

Pulau Bangka merupakan daerah dengan stadia, atau daerah dengan erosi tingkat 

lanjut, hal ini dicirikan dengan keadaan yang umumnya relatif datar dan adanya 

perbukitan sisa erosi (monadrock). Bukit-bukit tersebut tersusun dari batu granit 

yang umumnya menempati bagian tepi Pulau Bangka. Pada bagian Utara pulau, 

granit Klabat berorientasi dari Barat-Timur melalui teluk klabat, jenis granit yang 

terdapat disekitarnya terdiri dari granit Pelangas, granit Menumbing, granit 

Mangkol. Sedangkan di bagian selatan, terdiri atas susunan pluton yang lebih 

kecil, yaitu pluton Koba, pluton Bebuluh, pluton Permis, dan granit Toboali [14], 

[15]. 

Kurang lebih 80% dari luas daerah Pulau Bangka terdiri dari daerah dataran. 

Daerah ini yang merupakan wilayah endapan alluvium yang mengandung 

konsentrasi bijih timah [15]. Adapun empat kelompok endapan yang dianggap 

mewakili sedimen kuarter di Pulau Bangka, diantaranya yaitu: [12], [15] 

1. Lapisan alluvium muda, yang terdapat kandungan bijih timah serta terletak 

di lembah, di atas batuan Pra Tersier dan dilapisi lapisan lempung. 

2. Lapisan marine muda, menutupi lapisan alluvium muda dan merupakan 

pasir hingga lempung. 

3. Lapisan alluvium tua, yang mewakili keadaan dataran yang meluas saat 

regresi muka air karena glacial. 

4. Lapisan marine tua, merupakan bidang erosi dan dapat dikorelasikan dengan 

lapisan lempung liat. 
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Daerah lembar Bangka Selatan merupakan bagian dari Paparan Sunda dan 

merupakan jalur timah yang memanjang dari Semenanjung Malayu, Kepulauan 

Riau, Bangka dan Belitung, serta dicirikan oleh rangkaian pegunungan yang 

mengalami erosi kuat dan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama (Van 

Bemmelen, 1949). 

Daerah pemetaan dapat dikelompokan ke dalam dua satuan morfologi, yakni 

satuan dataran rendah dan satuan pebukitan. Satuan dataran rendah terutama 

berupa alluvium dan rawa yang menepati hampir 40 persen dari daerah penelitian 

dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas muka laut. Dataran rendah ini 

terdapat di Pantai Utara, Baratdaya, Tenggara, sebagian kecil Timutlaut, dan 

beberapa di bagian tengah pulau. Puncak tertinggi terdapat di Gunung Maras (705 

m). Sungai-sungai di daerah ini umumnya berkelok-kelok dengan aliran yang 

tenang. Batuan yang terdapat di daerah ini umumnya berupa endapan sungai, 

rawa, dan pantai, serta setempat berupa batupasir, batulempung, batulanau dan 

filit. 

Satuan perbukitan menempati bagian tengah, Tenggara, dan sebagian kecil di 

bagian Barat daerah Bangka Selatan, umumnya berlereng terjal dan puncaknya 

tumpul. Variasi ketinggian dari perbukitan ini yaitu dari 100-500 meter di atas 

permukaan laut. Untuk batuan penyusun satuan morfologi ini berupa granit dan 

sedikit batulempung serta batupasir [16], [10]. 

Daerah Bangka Utara juga termasuk kedalam daerah Paparan Sunda dan jalur 

timah, dan Pulau Bangka umumnya telah mengalami suatu erosi yang kuat serta 

dalam jangka waktu yang cukup lama. Morfologi Bangka Utara ini terdiri atas 

satuan perbukitan menggelombang dan satuan dataran. 

Satuan perbukitan menggelombang memiliki ketinggian berkisar antara 50-273 

meter di atas permukaan laut, Hal ini dicirikan oleh batuan penyabung dengan 

ketinggian 172 meter di atas permukaan laut. Satuan perbukitan bergelombang ini 

mengandung banyak batuan intrusi, batuan malihan dan batuan sedimen. Satuan 

dataran memiliki ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut, dengan 
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pelamparan di pantai-pantai. Batuan yang berada pada Satuan dataran, yaitu 

endapan alluvium, tufa lempung dan gambut [9], [11].  

2.1.2 Stratigrafi 

Batuan penyusun Pulau Bangka terdiri dari Kompleks Pemali, Diabas Penyabung, 

formasi Tanjung Genting, terobosan granit, formasi Ranggam dan endapan 

aluvium. Batuan yang ditemukan terdiri atas batuan Pra-Tersier yang terdiri atas 

batupasir, batulempung, lapisan-lapisan pasir, campuran lempung-pasir-lanau, dan 

sebagainya [14], [8], [9], [17]. 

a. Komplek Pemali 

Batuan tertua yang dipetakan oleh Mangga dan Djamal (1994), pada peta 

geologi lembar Bangka Utara dan selatan, sumatera dengan skala 1:250.000 

yang dipubliskasikan oleh pusat penelitian pengembangan geologi terdiri 

dari filit dan sekis, disisipi oleh kuarsit dan lensa batugamping, dengan 

lokasi di daerah Pemali. Sebelumnya di tahun 1986 Ko telah 

mengilustrasikan batuan tertua di Pulau Bangka sebagai kelompok Pemali 

yang diperkirakan berumur Karbon sampai Perm (Perem). 

b. Diabas Penyabung 

Pada masa Perm terjadi penerobosan Diabas Penyabung terhadap Pemali 

atau satuan Filit Penyambung. Lembaran diabas mengintrusi batuan 

sedimen kelompok Pemali di Bukit Penyabung (Ko, 1986). Seri sedmen 

yang dilintasi dike dolerite (diabas) memiliki arah sebaran Timurlaut-

Baratdaya. Menurut Westerveld (1937) batuan diabas sebagai intrusi sill, 

dan merupakan pendahulu (precursors) dari granit yang diintrusikan pada 

tahap selanjutnya. Satuan batuan ini diterobos oleh batu granit Klabat yamg 

memiliki umur berkisar antara Trias sampai Jura. Berdasarkan informasi 

tersebut maka diperkirakan Diabas Penyabung memiliki umur Trias Awal.  

c. Formasi Tanjung Genting 

Formasi ini terdiri dari perselingan batupasir malihan, batupasir, batupasir 

lempungan dan batu lempung dengan lensa batugamping, dijumpai juga 

oksida besi, berlapis baik dan terlipat dengan kuat, terkekar dan tersesarkan 

berumur Trias Awal [11]. Formasi ini diterobos oleh satuan granit Klabat 
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sehingga tersingkap, contohnya di dekat Lubuk Besar. Formasi ini 

tersingkap lebih dari 50% di daerah Bangka Selatan dan memiliki ketebalan 

berkisar dari 300 sampai 1.000 meter. 

d. Terobosan Granit 

Batuan terobosan granit di Pulau Bangka tersusun atas granit Menumbing, 

granit Pelangas, granit Jebus, granit Pemali, granit Mangol, granit Bebuluh 

dan granit Gadung. Batuan ini diperkirakan memiliki umur antara Yura 

hingga Trias. Granit Klabat yang menerobor ketiga formasi sebelumnya 

(atasnya) dan terdiri dari beberapa jenis batuan, yaitu granit, granodiorite, 

adamalit, diorite, dan diorite kuarsa. 

e. Formasi Ranggam 

Formasi ini merupakan endapan dari terobosan granit yang tidak selaras. 

Terdiri dari perselingan batupasir, batulempung, dan batulempung tufaan, 

disisipi lapisan tipis batulanau  dan bahan organik, berlapis baik, struktur 

sedimen berupa laminasi sejajar dan perlapisan silang siur, berumur tidak 

lebih tua dari Miosen Akhir atau diperkirakan berumur Pliosen-Pleistosen. 

f. Endapan Aluvium 

Formasi ini merupakan formasi termuda yang terdiri dari endapan sungai, 

rawa, dan pantai. Batuan ini terdiri dari material yang memiliki ukuran 

bongkah, kerikil, kerakal, pasir, lempung dan gambut yang berumur 

Holosen. 

2.1.3 Tektonik Regional Pulau Bangka 

Pulau Bangka pada awal Paleozoikum berhubungan erat dengan tektonik yang 

membentuk semananjung Malaya dan umumnya terrane Asia Tenggara 

(Sundaland) yang berasal dari Gondwana. Blok-blok benua yang membentuk 

Paparan Sunda (Sundaland) yaitu meliputi blok Malaya Timur, Indo-China, 

Sibumasu, West Burma dan SW Borneo dari batas Timur Gondwana seiring 

dengan terbukannya Paleo-tethys selama Paleozoikum hingga Kenozoikum yang 

menghasilkan tumbukan antara Sibumasu dan Malaya Timur-Indochina 

(Metcalfe, 2013), [18]. 
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2.1.4 Struktur Geologi Regional Pulau Bangka 

Struktur teramati di daerah ini terdiri dari struktur lipatan, sesar, dan kekar. 

Struktur lipatan umumnya terdapat pada batupasir dan batulempung dari formasi 

Tanjung Genting, yaitu sinklin asimetris air bara, dengan sudut kemiringan besar 

pada sayap selatan (rata-rata 60°) dan sudut kemiringan kecil pada sayap Utara 

(rata-rata 20°) [10]. 

Struktur sesar terdiri dari sesar normal dan sesar jurus geser. Sesar normal 

umumnya ditandai dengan adanya gawir-gawir tegak yang membatasi antara 

formasi Tanjung Genting dan granit Klabat, seperti tersingkap dengan arah Timur 

Timurlaut-Barat Baratdaya, dan beberapa dengan arah Utara Baratlaut-selatan 

Tenggara. Sesar jurus geser berarah hampir Utara-selatan, terdiri dari dua jenis 

jenis dekstral seperti sesar jurus geser Permis dan air bara, serta jenis sinistral 

seperti sesar jurus geser bedengung. Struktur geologi umumnya berupa kelurusan 

yang terlihat pada batu granit dengan arah yang beragam dan sesar mendatar 

berarah Timurlaut-Baratdaya serta sesar normal dan sesar mendatar berarah 

Baratlaut-Tenggara, yang terbentuk pada Paleozoikum Akhir, Trias-Jura. Struktur 

geologi umumnya mengikuti pola struktur regional, antara lain berupa kelurusan 

pada granit, sesar normal berarah Baratlaut-Tenggara, dan sesar mendatar berarah 

relative Timurlaut-Baratdaya. Struktur geologi yang berkembang merupakan 

struktur tua, diperkirakan memotong batupasir dan granit [18], [19]. 

2.2 Panas Bumi 

2.2.1 Pengertian Panas Bumi 

Panas bumi (geothermal) merupakan sumber daya alam berupa air tanah yang 

terpanaskan oleh batuan panas atau magma yang terdapat di dalam permukaan 

bumi. Sumber panas bumi berupa air panas, uap panas, dan batuan serta mineral 

ikutan, gas lainnya yang terbentuk dalam suatu sistem panas bumi. Energi panas 

bumi merupakan energi yang bersumber dari panas yang berasal dari dalam perut 

bumi dan umumnya berasosiasi dengan gunungapi. Pembentukan panas bumi 

bersumber dari air yang meresap dan menempati batuan reservoir. Air tersebut 

kemudian terpanaskan oleh batuan panas atau magma yang menjadi sumber panas 
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utama dan mengubahnya menjadi air panas ataupun uap panas [20]. Selain itu, 

terdapat beberapa pembentukan sistem panas bumi yang diakibatkan berasosiasi 

dengan tubuh batuan plutonik dengan dimensi yang cukup besar. Syarat 

terbentuknya sistem panas bumi adalah sumber panas yang cukup besar, reservoir 

sebagai tempat mengakumulasikan panas, dan lapisan penudung terakumulasikan 

panas. [1]. 

Sistem panas bumi hidrotermal merupakan sistem panas bumi yang memiliki satu 

kesatuan antara sumber panas, reservoir dan batuan penudungnya. Reservoir 

panas bumi yang produktif memiliki porositas yang tinggi, ukuran yang cukup 

besar, suhu tinggi dan kandungan fluida yang melimpah.  Batuan penudung 

digunakan sebagai pencegah keluarnya akumulasi panas dari fluida di reservoir. 

Umumnya jarang ditemukan batuan penudung tanpa celah dikarenakan 

lingkungan vulkanik yang berinteraksi dengan pergerakan tektonik menyebabkan 

terbentuknya celah pada batuan. Namun, proses geokimia yang menyebabkan 

adanya ubahan-ubahan hidrotermal dan deposisi mineral akan menutup celah. 

Pada sistem panas bumi ini umum berupa manifestasi panas bumi permukaan 

seperti mata air panas, uap panas ataupun kombinasi dari keduanya [1]. 

2.2.2 Sistem Panas Bumi 

Sistem panas bumi yang identik ditemukan pada daerah vulkanik sebagai sumber 

panas bumi, tetapi terdapat beberapa sistem panas bumi yang ditemukan memiliki 

sumber panas bumi yang bukan berasal dari daerah vulkanik. Indonesia yang 

terletak di jalur pembentukan gunungapi dan aktivitas tektoniknya yang 

menghasilkan model konseptual pembentukan sistem panas bumi di Indonesia. 

Berdasarkan asosiasi terhadap tatanan geologinya, sistem panas bumi di Indonesia 

dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis sistem panas bumi, yaitu [1]: 

1. Sistem Panas Bumi Vulkanik 

Sistem panas bumi vulkanik adalah sistem panas bumi yang berasosiasi 

dengan gunungapi kuarter yang umumnya terletak pada busur vulkanik 

kuarter yang memanjang dari Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Teanggara, 

Sebagian Maluku dan Sulawesi Utara. Pembentukan sistem panas bumi ini 

biasanya tersusun oleh batuan vulkanik menengah (andesit-basaltik) hingga 
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asam, dan umumnya memiliki karakteristik reservoir sekitar 1,5 km dengan 

temperature tinggi atau sekitar 250° hingga kurang lebih 370°. Sistem panas 

bumi vulkanik dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe, yaitu: 

a. Sistem Tubuh Gunungapi Strato 

Sistem ini hanya tersusun oleh satu gunungapi utama, contoh dari 

sistem ini, yaitu Gunungapi Lawu, Gunungapi Tampomas, Gunungapi 

Endut. 

b. Sistem Kompleks Gunungapi 

Sistem yang tersusun oleh beberapa gunungapi, contohnya Pulau 

Weh, Gunungapi Salak, Gunungapi Arjuno Welireng. 

c. Sistem Kaldera 

Sistem ini ada jika kaldera dan sebagainya terbentuk. Beberapa daerah 

yang memiliki tipe sistem ini, yaitu Kamojang, Darajat, Ulumbu, 

Sibayak. 

2. Sistem Panas Bumi Vulkano-Tektonik 

Sistem panas bumi Vulkanik-Tektonik berasosiasi antara struktur graben 

dan kerucut vulkanik. Umumnya sistem ini ditemukan di daerah Sumatera 

pada jalur sesar Sumatera (sesar Semangko). Beberapa daerah yang 

memiliki sistem ini adalah Sarula, Bonjol, Danau Rano, Sipaholon. 

3. Sistem panas bumi non vulkanik 

Sistem panas bumi ini merupakan suatu sistem panas bumi yang sumbernya 

tidak berasal atau tidak ada interaksi langsung dengan vulkanisme dan 

berada di luar jalur vulkanik kuarter. Daerah dari sistem panas bumi non-

vuklanik di Indonesia bagian Barat tersebar di bagian Timur dari Sundaland 

(Paparan Sunda), hal ini disebabkan di daerah Sundaland  dominan tersusun 

atas batuan metamorf dan sedimen yang merupakan batuan penyusun kerak 

benua. Untuk Indonesia bagian Timur berada di daerah lengan dan kaki 

Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Irian, dengan didominasi oleh batu 

granitik, metamorf dan sedimen laut. 

Berdasarkan kajian yang dilakukan Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara 

dan Panas Bumi dengan mempertimbangkan parameter sesuai publikasi 

sistem panas bumi di dunia yang dilakukan oleh Lund (2007), Hochstein 
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dan Browne (2000), maka beberapa sistem panas bumi non-vulkanik di 

Indonesia dikelompokkan menjadi: 

a. Sistem Panas Bumi pada Lingkungan Sedimen (Cekungan Dalam dan 

Geopressure) 

Sistem yang terbentuk pada lingkungan sedimen berkaitan dengan 

pembentukan cekungan sedimen yang terisi secara cepat oleh produk 

sedimentasi, sehingga fluida hidrotermal yang terbentuk mengalami 

tekanan tinggi. Akuifer yang terbentuk pada cekungan sedimen 

sebagian terisi oleh air laut, hingga 60% dan terperangkap saat proses 

kompaksi dan litifikasi. Sedimentasinya sangat tebal, bisa mencapai 3 

km sampai 4 km, dan mengakibatkan akumulasi panas (heat flow). 

Daerah cekungan Sumatera, Jawa dan Kalimantan sangat berpotensi 

dalam pembentukan seperti tipe ini. Umumnya berhubungan dengan 

kawasan minyak dan gas bumi. 

b. Sistem Panas Bumi Intrusi–Radiogenik 

Sistem panas bumi intrusi-radiogenik berkaitan dengan peristiwa 

peluruhan unsur-unsur radioaktif seperti uranium, thorium dan 

potassium yang dapat menghasilkan sumber panas, daerah seperti ini 

biasanya didominasi oleh batu granitik seperti di Bangka Belitung, 

dan Sulawesi Tengah. 

c. Sistem Panas Bumi Sesar–Tektonik 

Sistem panas bumi sesar–tektonik biasa disebut heat sweep. Sistem ini 

berkaitan dengan zona sesar dan rekahan pada kedalaman di daerah 

yang memiliki heat flow yang tinggi. Umumnya terjadi pada 

tumbukan antar lempeng (Plate Collision), atau pada sesar aktif. 

Sumber panasnya berupa kerak benua yang mengalami deformasi. 

Indonesia masih banyak menjumpai sistem ini di sepanjang Sesar 

Sumatera, Sesar Palu-Koro dan Sesar Sorong. 

d. Sistem Panas Bumi Vulkanik Tua 

Sistem panas bumi pada daerah vulkanik tua tidak terkait dengan 

gunungapi kuarter. Sumber panas diasumsikan sebagai sisa magma 

yang terakumulasi dari aliran panas konduktif, bukan magma cair 
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gunungapi kuarter. Umumnya berhubungan dengan patahan aktif atau 

kaldera tua yang terkubur dan juga batuan intrusi. Beberapa lokasi di 

Jawa bagian Selatan, Sumatera  bagian Barat dan Maluku 

menunjukkan sistem ini. 

Sistem panas bumi yang tidak berkaitan langsung dengan vulkanisme dan 

umumnya berada diluar dari jalur vulkanik kuarter. Lingkungan non-vulkanik di 

bagian Barat Indonesia umumnya tersebar di bagian Timur Sundaland (Paparan 

Sunda) karena pada daerah tersebut didominasi oleh batuan yang merupakan 

penyusun kerak benua asia. Hasil penyelidikan Pusat Sumber Daya Mineral 

Batubara dan Panas Bumi hingga tahun 2018 telah teridentifikasi sistem panas 

bumi non-vulkanik  di Indonesia sebanyak 136 lokasi (38% dari total lokasi). 

Besarnya sumber daya panas bumi yang berada di lingkungan non-

vulkanik  sebesar 4035 MWe, terdiri dari sumber daya spekulatif sebesar 2473 

MWe,  sumber daya hipotetik sebesar 607 MWe, dan cadangan sebesar 955 MWe. 

Besarnya potensi sumber panas ini dibanding total sumber daya yang ada adalah 

16%  [1]. 

2.2.3 Panas Bumi Di Indonesia 

Secara geografis, Indonesia berada pada daerah cincin api pasifik atau ring of fire 

dan terletak pada pertemuan antara tiga lempeng besar, Eurasia, Hindia Australia 

dan pasifik menjadikannya memiliki tatanan tektonik yang kompleks. Hal tersebut 

mengakibatkan Indonesia memiliki peranan dalam pembentukan jalur gunungapi 

dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah salah satunya yaitu 

sumber daya alam panas bumi. Potensial panas bumi Indonesia tersebar sepanjang 

jalur sabuk gunungapi mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, 

Sulawesi Hingga Maluku, memiliki ambisi untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

energi panas bumi. 

Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Badan Geologi, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengidentifikasikan sekitar 

331 titik potensi yang terdiri dari sumber daya sebesar 11.073 MW dan cadangan 

sebesar 17.506 MW yang tersebar di 30 provinsi. Dari potensi panas bumi 

tersebut telah ditetapkan 70 wilayah kerja panas bumi (WKP) dan lainnya wilayah 
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terbuka [1], [18], [19]. Berdasarkan potensi panas bumi di Indonesia sekitar 38% 

sumber panas panas bumi berasal dari sistem panas bumi non-vulanik yang 

tersebar di timur bagian barat Indonesia tepatnya Pulau Bangka Belitung, sebagian 

kecil Kalimantan barat dan Sulawesi.  

2.2.4 Panas Bumi di Pulau Bangka 

Potensi panas bumi di Pulau Bangka umumnya memiliki tipe sistem panas bumi 

non-vulkanik yang tersebar di hampir di seluruh pulau. Potensi panas bumi di 

Pulau Bangka berdasarkan survei Badan Geologi terdapat 7 titik panas bumi, 

yakni: 

a. Terak, Bangka Tengah 

Sistem panas di daerah Terak termasuk sistem panas bumi non-vulkanik. 

Daerah penyelidikan secara umum tersusun oleh batuan metamorf berumur 

Permo-Karbon, batuan beku plutonik tua berupa granit berumur Trias, dan 

endapan permukaan, serta endapan alluvium. Struktur dominan berupa 

struktur sesar mendatar berarah Timurlaut-Barat daya, sesar normal dan 

sesar mendatar Baratlaut-Tenggara, yang terbentuk pada Paleozoikum 

Akhir, Trias-Jura, dan Kapur. Air panas bertipe bikakarbonat dan 

merupakan immature water. Perkiraan suhu reservoir dengan menggunakan 

geotermometer silica sekitar 90°C [20], [21]. 

b. Buding, Bangka Timur 

Mata air panas Buding memiliki temperatur 37,3°C. Daerah prospek panas 

bumi Buding diperkirakan seluas 1 km2 dari penyebaran manifestasi 

permukaan, pelamparan struktur geologinya yaitu berupa sesar mendatar 

berarah Timurlaut-Baratdaya serta sesar normal dan sesar mendatar berarah 

Baratlaut-Tenggara, dan dari data geokimia berupa anomali Hg tanah dan 

anomali CO2 udara tanah. Geotermometer sebesar 90°C yang termasuk 

dalam entalpi rendah dengan rapat daya sebesar 5 MWe/km2, dan luas 

daerah prospek sebesar 1 km2. Maka didapatkan nilai potensi pada kelas 

sumber daya spekulasi daerah Buding sebesar 5 MWe. Daerah Buding 

sedikitnya tersusun dari 3 satuan batuan, yaitu batupasir, endapan 

permukaan, dan alluvium. Struktur geologi mengikuti pola struktur regional 
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pulau Belitung, antara lain berupa sesar normal dan kelurusan berarah 

Baratlaut-Tenggara dan sesar mendarat berarah Timurlaut-Baratdaya yang 

memotong batupasir [20], [21]. 

c. Dendang, Bangka Barat 

Temperature di area potensi dendang berdasarkan perhitungan 

geothermometer menghasilkan temperature rendah yaitu sebesar 170°C (low 

entaphy). Manifestasi permukaan berupa mata air panas dengan suhu 49°C, 

luas prospek daerah panas bumi kurang lebih 1 km. Manifestasi air panas 

bersifat bikarbonat dan sulfat. Daerah panas bumi Dendang tersusun dari 3 

jenis litologi, yaitu batupasir, granit, dan endapan permukaan [23]. 

d. Nyelanding, Bangka Selatan 

Daerah prospek panas bumi Nyelanding diperkirakan seluas 1 km2 dari 

penyebaran manifestasi permukaan. Manifestasi berupa mata air panas 

dengan temperature 49°C. pelamparan struktur geologinya yaitu berupa 

sesar mendarat berarah Timurlaut-Baratdaya serta seesar normal dan sesar 

mendatar berarah Baratlaut-Tenggara, dan data geokimia berupa anomali 

Hg tanah dan anomali CO2 udara tanah. Dengan geothermometer silika 

sebesar 90°C yang termasuk dalam entalpi rendah dengan rapat daya 

sebesar 5 MWe/km2, dan luas daerah prospek sebesar 1 km2 [23]. 

e. Pemali, Bangka tengah 

Daerah ini termasuk dalam sistem panas bumi non-vulkanik. Daerah 

penyelidikan secara umum tersusun oleh batuan metamorf berumur Permo-

Karbon, batuan beku plutonik tua berupa granit berumur Trias, dan endapan 

permukaan, serta endapan alluvium struktur berupa kelurusan pada granit 

dan sesar normal berarah Baratlaut-Tenggara. Tipe air panas bersifat 

bikarbonat berdasarkan diagram CI-SO4-HCO3 dan immature water 

berdasarkan diagram segitiga Na-K-Mg dengan temperature 39,2°C. plot 

pada grafik Oksigen 18 dan Deuterium menunjukkan bahwa mata air panas 

Pemali berada menjauhi garis meteorik kearah kiri, diperkirakan merupakan 

air formasi [23]. 
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f. Permis, Bangka Selatan 

Daerah ini termasuk dalam sistem panas bumi non-vulkanik. Litologi daerah 

Permis terdiri atas 4 jenis litologi, yaitu batupasir, granit, endapan 

permukaan, dan alluvium. Manifestasi berupa air panas temperature 54,9°C 

daerah prospek panas bumi permis diperkirakan seluas 1 km2 dari 

penyebaran manifestasi permukaan, pelamparan struktur geologinya yaitu 

berupa sesar mendatar berarah Timurlaut-Baratdaya serta sesar normal dan 

sesar mendatar berarah Baratlaut-Tenggara, dan dari data geokimia berupa 

anomali Hg tanah dan anomali CO2 udara tanah. Dengan geothermometer 

sebesar 170°C yang termasuk dalam entalphi sedang dengan rapat daya 

sebesar 10 MWe/km2, dan luas daerah prospek sebesar 1 km2, maka 

didapatkan nilai potensi pada kelas sumberdaya spekulatif daerah Permis 

sebesar 10 MWe [23]. 

g. Sungai Liat/Pelawan, Bangka 

Daerah ini termasuk dalam sistem panas bumi non-vulkanik. Daerah Sungai 

Liat secara umum tersusun oleh batuan metamorf berumur Perem, batuan 

beku plutonik tua berupa granit berumur Trias, dan endapan permukaan, 

serta endapan aluvium, struktur berupa sesar mendatar berarah Timurlaut-

Baratdaya, sesar normal dan sesar mendatar berarah Baratlaut-Tenggara. 

Morfologi Pulau Bangka dan Belitung terbagi ke dalam morfologi 

perbukitan bergelombang kuat, morfologi perbukitan bergelombang lemah, 

dan morfologi pedataran [23]. 

2.3 Laju Produksi Panas 

Sistem panas bumi di Pulau Bangka umumnya diakibatkan oleh adanya batuan 

intrusi yang panasnya telah berkurang namun masih menyimpan panas. 

Sedangkan panas bumi yang dihasilkan oleh intrusi granit bisa saja berasal dari 

proses peluruhan unsur radioaktif. Intrusi batu granit yang terdapat di Pulau 

Bangka diperkirakan berasosiasi dengan aktivitas peluruhan radioaktif yang 

berperan sebagai sumber panas [25], [19]. Hal ini didukung oleh ditemukannya 

monasit pada batu granit Pulau Bangka. Monasit adalah mineral yang memiliki 

kandungan unsur radioaktif, seperti uranium ataupun thorium. Salah satu 
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penelitian terkait kadar radioaktif di batu granit Bangka Selatan khususnya di 

Permis, menyebutkan bahwa kadar uranium sebesar 6,9 ppm, thorium sebesar 

33,3 ppm, serta potassium sebesar 43.400 ppm [26], [19]. Berdasarkan data unsur 

radioaktif tersebut dapat digunakan untuk mencari besaran nilai panas radioaktif 

yang dihasilkan oleh batu granit menggunakan formulasi yang telah ditemukan 

oleh Rybach (1988) yaitu: [7], [8], [27]  

       (                         )                 (1) 

dimana, Cu adalah kandungan uranium, Cth adalah kandungan thorium, Ck adalah 

kandungan potassium dalam satuan ppm, dan ρ adalah densitas batuan dalam kg 

m-3.  

Fenomena panas yang disebabkan oleh unsur radioaktif merupakan energi yang 

dihasilkan oleh peluruhan inti atom yang tidak stabil. Peluruhan inti atom yang 

tidak stabil akan memancarkan radiasi sehingga inti atom akan menjadi stabil. 

Radiasi yang dipancarkan berupa partikel alpha (α), partikel beta (β) dan partikel 

gamma (γ). Peluruhan partikel α terjadi pembebasan energi berupa energi kinetik 

partikel α dan inti anak. Ketika inti memancarkan partikel α atau inti helium 

(    
 ) maka inti tersebut kehilangan 2 proton dan 2 neutron atau Z (nomor atom) 

berkurang 2 dan A (nomor massa) akan berkurang 4. Pemancaran partikel α 

terjadi ketika inti terlalu besar sehingga memancarkan partikel α untuk 

mengurangi ukuran inti. Pemancaran partikel β terjadi ketika inti memiliki 

kelebihan neutron dibandingkan proton. Pemancaran partikel β merupakan 

peluruhan neutron menjadi proton, elektron dan anti neutrino (partikel netral yang 

tidak memiliki massa namun memiliki energi). Ketika inti memancarkan partikel 

β maka A akan tetap namun Z akan berubah. Pemancaran partikel γ terjadi ketika 

inti memiliki kelebihan energi. Pemancaran partikel γ biasanya disertai dengan 

pemancaran partikel α dan partikel β sehingga peluruhan partikel γ hanya 

mengurangi energi dan tidak mengubah inti [28], [29]. Aktivitas peluruhan 

radioaktif selain memancarkan radiasi partikel juga menghasilkan energi. Energi 

yang dihasilkan merupakan energi kinetik yang membawa partikel dan nucleus 
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(partikel alpha dan beta, nucleus recoil) serta energi radiasi gamma. Adapun 

persamaan untuk peluruhan alpha, beta dan gamma, sebagai berikut: 

Peluruhan alpha (α) 

  
      

       
            (2) 

Peluruhan beta (β) 

  
      

                (3) 

Peluruhan gamma (γ) 

  
 
    

                          (4) 

Ketika radiasi partikel diterima oleh materi akan terjadi penyerapan energi dari 

radiasi ke materi, energi tersebut akan diubah menjadi bentuk lainnya dan 

akhirnya akan menjadi panas. Energi panas peluruhan merupakan energi yang 

dilepaskan saat peluruhan radioaktif dan merupakan hasil dari efek radiasi partikel 

yang diubah menjadi pergerakan atom (energi kinetik). Panas tersebut menjadi 

sumber energi panas bumi di dalam bumi yang dihasilkan dalam kurun waktu 

yang cukup lama dan dari proses pembentukan lempeng bumi. Unsur radioaktif 

isotop yang memiliki kontribusi utama dari energi panas bumi tersebut adalah 

uranium, thorium dan potassium. 

Laju pancaran radiasi merupakan perbandingan antara konstanta peluruhan (λ) 

dan waktu paro (t1/2). Waktu paro merupakan waktu yang diperlukan oleh suatu 

radioaktif untuk meluruh hingga jumlahnya menjadi setengah dari jumlah 

awalnya. Konstanta peluruhan merupakan besarnya nilai peluruhan dari suatu 

radioaktif.  Laju produksi panas isotop radioaktif bergantung pada energi radiasi 

dan waktu paro. Hubungan waktu paro dan konstanta peluruhan menunjukkan 

bahwa material dengan tingkat radioaktif yang tinggi memiliki waktu yang cepat 

untuk habis atau mencapai kestabilan. 

  
   

    
             (5) 
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Energi dari peluruhan uranium dan thorium (EΔm) dapat ditentukan dari perbedaan 

massa antara isotop dan kestabilan produk akhir dari peluruhan berseri. Adapun 

nilai energi peluruhan uranium dan thorium (EΔm) untuk kontribusi partikel beta, 

radiasi gamma, dan nucleus recoil [27]. 

Tabel 2.1. Energi peluruhan uranium dan thorium yang diubah ke panas, 
berdasarkan data Brunée dan Voshage (1964) serta Hyde, dkk. (1964) [27]. 

Isotop Reaksi Keseimbangan 
EΔm 

(MeV) 

Eβmax 

(MeV) 

Eabs 

(MeV) 

238U m(238U) - 8m(4He) - m(206Pb) 51,667 7,99 46,34 

235U m (235U) - 7m(4He) - m (207Pb) 46,392 1,71 45,26 

232Th m (232Th) - 6m(4He) - m (208Pb) 42,793 571 38,99 

 

Untuk jumlah energi emisi-β yang terbawa oleh neutrino atau 2/3 dari energi 

maksimal beta sudah diketahui dan untuk  Eβmax adalah penjumlahan energi β 

menurut pola peluruhan. Berdasarkan nilai energi dan emisi-β untuk total energi 

per atom yang terserap dapat dihitung menggunakan persamaan (6). 

              ∑                (6) 

Konstanta produksi panas (H) dipengaruhi oleh energi peluruhan yang terserap 

dan konstanta peluruhan. Untuk konstanta panas yang dihasilkan oleh potassium 

menggunakan nilai peluruhan β dan λ yaitu 28.260 ± 50 β kg-1K-1s-1, 3.250 ± 70 γ 

kg-1 K-1 s-1 dan energi β 0,06 ± 0,01 MeV, energi γ 1,460 ± 0,001 MeV. 

Berdasarkan nilai peluruhan dan energi β dan γ menghasilkan nilai konstanta 

produksi panas potassium adalah HK = 3,48 x 10-9 W kg-1. Untuk mencari nilai 

konstanta produksi panas dari unsur radioaktif lainnya dapat menggunakan 

persamaan (7). Sedangkan untuk konstanta produksi panas dari uranium, thorium 

dapat dilihat berdasarkan pada tabel 2.2. 

 (      )  
          

 
 
     

    
     (   )           (7) 

dengan, bilangan Avogadro yaitu 6,025 x 1023. M adalah nomor massa. T1/2 

adalah waktu paro dalam detik. U adalah konversi 1 MeV menjadi 1,60 x 10-13 J. 
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Nilai produksi panas radioaktif dari batuan dapat dihitung menggunakan konstanta 

pada Tabel 2.2, namun jika nilai konsentrasi laju uranium (CU), thorium (CTh), dan 

potassium (Ck) diketahui maka laju produksi panas (µW m-3) batuan dapat 

dihitung menggunakan Persamaan (1) dengan konsentrasi uranium dan thorium 

dalam ppm, serta potassium dalam persen [27]. 

Tabel 2.2. Konstanta produksi panas (Rybach, 1976a) [27]. 

Elemen/Seri Peluruhan dalam keadaan kesetimbangan H (W kg-1) 
238U 9,17 x 10-5 
235U 5,75 x 10-5 

U (natural) 9,52 x 10-5 
232Th 2,56 x 10-5 

K (natural) 3,48 x 10-5 

 

2.4 Waktu Paro 

Radioaktivitas merupakan aktivitas peluruhan (disintegrasi) radioaktif (A) dengan 

inti tidak stabil menjadi stabil. Selama peluruhan inti atom radioaktif 

memancarkan radiasi partikel sehingga kehilangan energi sehingga menjadi stabil. 

Aktivitas peluruhan radioaktif didasari oleh laju peluruhan inti radioaktif dimana 

semakin besar aktivitas maka semakin banyak inti yang meluruh per satuan 

waktu. Aktivitas radiaktif (A) adalah perubahan dari jumlah inti yang meluruh 

setiap satuan waktu. Saat inti radioaktif meluruh maka inti akan mengalami 

pengurangan dengan jumlah sebanyak N. besaran nilai aktivitas radioaktif 

ditentukan oleh konstanta peluruhan (λ) yang menyatakan laju peluruhan inti tiap 

detik dan dengan waktu paro (t1/2) [30]. Waktu paro merupakan waktu yang 

diperlukan oleh inti atom untuk meluruh hingga menjadi setengah dari ukuran inti 

sebelumnya [31]. Aktivitas radioaktif menunjukkan laju peluruhan radioaktif 

dengan rumus matematis berikut. 

 ( )    
  

  
]            (8) 

Dengan tanda negatif menunjukkan N berkurang terhadap waktu. Hubungan 

antara aktivitas awal (A0) dengan aktivitas sesudah (At) maka diperoleh 

persamaan. 
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               (9) 

Sehingga diperoleh hasil akhir persamaan aktivitas peluruhan yaitu 

     
             (10) 

Dengan mengalikan λ pada kedua ruas persamaan (10). 

                   (11) 

Dimana λ merupakan konstanta peluruhan, N merupakan jumlah atom radioaktif 

pada suatu waktu, N0 sebagai jumlah atom radioaktif pada waktu awal, t sebagai 

waktu peluruhan dalam satuan detik, serta e sebagai bilangan natural dengan nilai 

2,71828 [32]. 

Waktu paro untuk radioaktif alami tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor alam 

seperti perubahan keadaan lingkungan (contohnya cuaca, suhu, tekanan dan 

lainnya) ataupun peristiwa kimia lainnya. Maka aktivitas dari inti radioaktif yang 

meluruh yaitu, 

  
 

 
             (12) 

Berdasarkan Persamaan (12) waktu paro dapat ditentukan dengan menggunakan 

persamaan berikut: 

     
   

 
           (13) 

Waktu paro dari setiap unsur radioaktif memiliki nilai waktu yang berbeda-beda 

berdasarkan dari kestabilan inti unsur tersebut. Kestabilan inti dipengaruhi oleh 

jumlah proton dan neutron penyusun inti serta ukuran inti atom dari unsur 

radioaktif [33]. 

Unsur radioaktif atau radionuklida sudah terdapat di alam sejak terbentuknya 

bumi. Radionuklida yang menjadi pembentuk bumi yaitu deret uranium (U-238) 

dan deret thorium (Th-232). Uranium merupakan salah satu unsur radioaktif yang 

paling umum ditemukan, dengan sekitar 99,3% uranium alami mengalami waktu 

paro hingga 4,51 x 109 tahun sehingga dimanfaatkan sebagai penanggalan umur 



 

 

24 
 

bumi. Unsur uranium-238 merupakan unsur radioaktif dengan nomor atom 92 dan 

pengalami proses peluruhan yang telah berlangsung dari pembentukan bumi. 

Uranium-238 memiliki inti atom tidak stabil dan mengalami peluruhan berseri 

hingga mencapai stabil pada unsur timbal-206. Induk deret thorium yaitu Th-232 

akan mengalami peluruhan berseri hingga stabil pada unsur timbal-208. Thorium-

232 merupakan nuklida alam yang memiliki waktu paro hingga 1,41 x 1010 tahun. 

Unsur radioaktif yang cukup banyak ditemukan di berbagai tempat seperti alam, 

litosfer dan bahkan tubuh manusia yaitu kalium-40 (K-40) dengan waktu paro 

hingga 1,27 x 109 tahun [31] [34] [35].  

Tabel 2.3. Nuklida dan waktu paro dari peluruhan berseri uranium-238 [33].  

No Nuklida Waktu Paro 

1 Uranium-238 4,5 x 109 tahun 

2 Thorium-234 24,1 hari 

3 Proaktinium-234 6,66 jam 

4 Uranium-234 2,48 x 105 tahun 

5 Thorium-230 76000 tahun 

6 Radium-226 1620 tahun 

7 Radon-222 3,823 hari 

8 Polonium-218 3,05 detik 

9 Timbal-214 26,8 menit 

10 Bismut-214 19,7 menit 

11 Polonium-214 164 detik 

12 Timbal-210 22 tahun 

13 Bismut-210 5,1 hari 

14 Polonium-210 138,4 hari 

15 Timbal-206 - 
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2.5 Batu Granit 

 

Gambar 2.2. Batu granit [36]. 

Batu granit merupakan salah satu jenis batuan beku plutonik yang memiliki 

tekstur butir yang kasar, warna yang cerah, dan dominan tersusun atas mineral 

kuarsa dan feldspar, serta sedikit mengandung mineral mika dan amfibol. Batu 

granit termasuk dalam batuan beku asam dengan kandungan silika lebih dari 66%. 

Menurut ilmu petrologi, batu granit didefinisikan sebagai batuan beku yang di 

dalamnya terkandung mineral kuarsa sebesar 10-50% dari kandungan total 

mineral felsik, serta mineral alkali feldspar sebanyak 65-90% dari jumlah seluruh 

mineral feldspar. Mineral yang terkandung dalam batu granit memiliki ukuran 

butir yang cukup besar sehingga dapat dibedakan dengan mata telanjang. Tekstur 

butiran batu granit adalah tekstur phaneritik atau tidak memiliki retakan dan 

lubang-lubang bekas pelepasan gas (vaskuler). Batu granit sangat padat dengan 

rata-rata kepadatan adalah 2,75 gram per centimeter kubik (g/cm3). Kepadatan 

tersebut memungkinkan batu granit untuk bertahan dari erosi dan abrasi, serta 

tahan terhadap pelapukan batuan [37], [38]. 

Batu granit termasuk kedalam batuan beku intrusif yaitu batuan beku yang 

terbentuk akibat proses intrusi magma. Intrusi magma adalah proses 

menerobosnya magma dari dalam perut bumi melalui celah-celah kerak bumi 

namun tidak sampai ke permukaan. Proses terbentuknya batu granit yaitu diawali 

dengan pergerakan magma yang mendapatkan tekanan dari bawah. Magma yang 
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bersifat lebih ringan dari batuan akan terus bergerak ke permukaan. 

Pergerakannya hanya sampai lapisan tanah dikarenakan tekanan yang menurun. 

Magma yang terjebak di dalam lapisan kulit bumi tersebut lama kelamaan 

mengalami proses kristalisasi karena suhu di dekat permukaan lebih rendah dari 

suhu magma. Setelah proses mengkristal tersebut, maka magma akan membeku 

dan menjadi batu granit [38]. 

Berdasarkan kandungan kimianya batu granit dibedakan menjadi 4 tipe (tipe 

SIAM), yaitu: [38] 

1. Granit tipe-S 

Granit tipe ini terbentuk pada daerah metamorphisme terrane dan dihasilkan 

oleh proses partial melting dari metasedimen, dengan arti S sebagai sedimen 

yang berarti berasal dari metasedimen. Granit tipe ini memiliki kandungan 

Al yang cukup tinggi, namun tidak terdapat mineral hornblende. Untuk 

mineral yang mencirikan granit tipe S adalah mineral biotite, muskovit dan 

garnet. Kandungan Rb yang tinggi pada source rock dengan rasio Sr rasio > 

0,710. 

 
Gambar 2.3. Granit tipe S [38]. 

2. Granit tipe-I 

Granit tipe ini terbentuk pada zona kontinental margin yang merupakan 

hasil peleburan (melting) dari batuan beku pada kerak bagian dalam, dengan 

arti I sebagai igneous yang berarti berasal dari batuan beku. Mineral yang 

memiliki kandungan tertinggi adalah Ca dan Na, serta terdapat mineral 
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hornblende dan sphene. Source rock mengandung Rb yang rendah dengan 

Sr rasio <0,708. 

 

Gambar 2.4. Granit tipe I [38]. 

3. Granit tipe-A 

Granit ini berasal dari proses anorogenik, dengan arti A sebagai anorogenik. 

Komposisi mineral SiO2 cukup tinggi mencapai 77%. Serta mengandung 

mineral alkali yang tinggi, mineral Fe dan Mg berada pada lingkungan 

craton.  

 
Gambar 2.5. Granit tipe A [38]. 
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4. Granit tipe-M 

Granit tipe ini dihasilkan dari fraksinasi peleburan mantel. Dengan arti M 

adalah Mantel atau yang berarti berasal dari mantel bumi. Peleburan mantel 

tersebut dimungkinkan telah mengalami asimilasi dan bercampur dengan 

kerak bumi. Granit ini mengandung Rb, Th, dan U yang cukup rendah 

dengan rasio Sr <0,705. 

 

Gambar 2.6. Granit tipe M [38]. 

Generasi batu granit yang terdapat di Pulau Bangka merupakan jenis generasi batu 

granit tua dan generasi batu granit muda. Generasi batu granit tua tidak memiliki 

kasiterit dan biasanya terdapat di daerah daratan rendah yang merupakan granit 

Klabat dan A. kapo. Granit generasi muda merupakan pembawa timah yang 

umumnya telah tererosi lanjut atau monadrock. Selain itu terdapat beberapa 

generasi granit yang diantaranya yaitu: [15], [39], [14] 

1. Granit Klabat-Jebus, yang terdapat di Utara. 

2. Granit Belinyu-Sungailiat, yang tersebar dibagian Timur granit Jebus. 

3. Granit Menumbing. 

4. Granit Tempilang. 

5. Granit Mangkol. 

6. Granit Pading-Koba. 

7. Granit Toboali. 
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Gambar 2.7. Peta sebaran tipe provinsi granitoid dan lokasi tipe granit di Pulau 

Bangka [16]. 

Pulau Bangka merupakan salah satu pulau yang termasuk ke dalam provinsi 

granitoid bagian Timur (eastern range) dan utama (main range) yang juga 

merupakan batuan penyusun di Semenajung Malaya dan Sumatera. Umumnya 

tubuh batu granit tersusun atas granit biotit, granit hornblende dan granit 

muskovit. Mineral batu granit terdiri atas kwarsa, ortoklas, oligoklas, biotit, serta 

mineral tambahan berupa zircon, apatit dan ortit [16]. Kompilasi dan publikasi 

penelitian mengenai pluton granit pada jalur timah di pulau Bangka 

menyimpulkan bahwa batuannya, yaitu granit biotit. Granit biotit tersebut dibagi 

menjadi dua provinsi granitoid, yaitu provinsi Utama (Main Range) yang meliputi 

granit di daerah Bangka Barat (Menumbing), Bangka Utara (Belinyu), Pemali, 

dan Permisan. Untuk provinsi kedua yaitu provinsi Timur (Eastern Range) yang 

meliputi Bangka Tengah (Pading) dan Bangka Selatan (Toboali). Granit berumur 

Trias tersebut berhubungan dengan pembentukan timah yang membentang dari 

Indo-China hingga Semenanjung, Thailand-Malaysia-Kepulauan Riau-Pulau 

Bangka Belitung atau sebagai Granite Tin Belt [14], [28]. 
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Gambar 2.8. Sebaran provinsi granit pada jalur timah Asia Tenggara (Tin Island) 

(sumber Cobbing, E.J., dkk., 1986) [16]. 

Tipologi granitoid yang terdapat di Pulau Bangka dibedakan menjadi tipe I dan 

tipe S berdasarkan kandungan SiO2, NaaO, dan K2O. Tipe I dicirikan dengan 

metaluminious, sedikit peraluminous, relatif sodik, dan dengan kandungan SiO2 

berkisar 56-77%. Tipe S dicirikan dengan peraluminous, relatif potasik, dan 

komposisi silika lebih tinggi atau sekitar 64-77%. Penelitian lainnya mengenai 

granit Pulau Bangka yang dibedakan menjadi dua tipe granit, yaitu tipe I yang 

tersebar di Bangka Selatan dan Pangkal Pinang, untuk tipe S tersebar di Bangka 

Barat, Bangka Tengah, dan Belinyu [41], [39], [16]. 

Di Indonesia sendiri umumnya potensi uranium dan thorium ditemukan dalam 

mineral monasit. Secara geologi mineral monasit terbentuk pada batu granit tipe 

S, batupasir, dan endapan aluvium. Salah satunya yaitu di Pulau Bangka, terdapat 

cukup banyak singkapan batu granit, seperti granit Menumbing, granit Pelangas, 
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granit Jebus, granit Pemali, granit Mangol, granit Bebuluh, dan granit Gadung. 

Penyebaran dari batu granit-granit tersebut cukup luas sehingga dianggap sebagai 

granit potensial thorium dan uranium. Granit tipe S dianggap sebagai sumber 

monasit sedangkan aluvium hasil rombakannya dianggap sebagai tempat 

terakumulasinya monasit.  Mineral monasit memiliki kandungan thorium sebesar 

2,5%, alanit sebesar 0,1-2%, dan zirkon sebesar 0,4% [14], [42]. 

Mineral monasit di pualu Bangka dan Belitung merupakan mineral ikutan dalam 

penambangan timah (kasiterit), baik pada penambangan timah primer batu granit 

atau penambangan timah sekunder endapan alluvial. Monasit merupakan senyawa 

fosfat logam tanah jarang yang memiliki kandungan oksida logam jarang, 

uranium, dan thorium. Monasit Bangka hasil sampling PT. Timah memiliki 

kandungan unsur-unsur logam tanah jarang sebesar 50,97%, uranium 0,298%, 

thorium 4,147%, dan fosfat sebesar 23,712% [40], [42]. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait sistem panas bumi non-vulkanik di Indonesia masih cukup 

sedikit, hal ini dikarenakan keberadaan sistem ini yang cukup sedikit. Salah satu 

daerah yang memiliki panas bumi dengan tipe sistem panas bumi non-vulkanik 

adalah Pulau Bangka. Sistem panas bumi di Pulau Bangka terbentuk bukan dari 

daerah vulkanik melainkan dari unsur radioaktif atau sistem radiogenik. Sistem 

panas bumi dan potensi unsur radioaktif di Pulau Bangka sangatlah menarik untuk 

dikaji lebih lanjut. Adapun beberapa penelitian terkait sistem panas bumi non-

vulkanik dan potensi unsur radioaktif di Pulau Bangka. 

Penelitian yang dilakukan untuk menentukan struktur geologi pada sumber air 

panas di Nyelanding, Bangka Selatan menggunakan metode geolistrik konfigurasi 

wenner. Hasilnya menunjukan bahwa resistivitas bawah permukaan air panas 

Nyelanding sangat tinggi yaitu berkisar pada 45 sampai 1046 Ωm. Batu granit 

dengan resistivitas 690 sampai 1046 Ωm berada di kedalaman 2 sampai 2,5 meter. 

Struktur bawah permukaan pada kedalaman 1 sampai 2 meter didominasi oleh 

batupasir, dan untuk kedalaman 0 sampai 1 meter didominasi oleh endapan 

aluvium dan air tanah. Penelitian tersebut juga menyebutkan, sumber panas 
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berasal dari batu granit yang terkekarkan dengan kandungan thorium 45,3 ppm, 

uranium 184,7 ppm, Ti 0,439%, dan Y 123,1 ppm [4]. 

Penelitian yang dilakukan terkait potensi Thorium pada batu granit di Pulau 

Bangka meggunakan analisis geokimia yaitu X-Ray Fluorescence (XRF). Hasil 

yang didapat menunjukan bahwa potensi thorium pada batu granit Pulau Bangka 

yaitu granit Gadung 78 ppm, granit Bebuluh 23,33 ppm, granit Mangol 42 ppm, 

granit Pemali 35,40 ppm, granit Jebus 85,96 ppm, granit Pelangas 66,73 ppm, dan 

granit Menumbing 67,03 ppm. Batu granit di Pulau Bangka telah mengalami 

pelapukan tingkat lanjut. Berdasarkan data potensi thorium yang diperoleh maka 

Pulau Bangka dapat dipertimbangkan dalam eksplorasi thorium [14]. 

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik granitoid yang tersebar 

di Pulau Bangka menggunakan geokimia unsur jejak guna mempelajari 

magmatisme, sumber dan situasi tektonik Pulau Bangka. Metode analisis 

geokimia yang digunakan adalah Analisis Aktivitas Neutron (AAN) dan portable 

X-Ray Fluorescence (pXRF) pada 27 sampel dari Granitoid Klabat di Pulau 

Bangka. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa granitoid Bangka Utara 

(Belinyu) dan Bangka Tengah sebagai percampuran kerak-mantel dengan afinitas 

Calc-Alkaline atau karakteristik Tipe I, sedangkan granitoid Bangka Selatan dan 

Barat berasal dari kerak dengan afinitas High-K Calc-Alkaline atau tipe S [16]. 

Penelitian terkait RHP juga pernah dilakukan pada unsur radioaktif batu granit di 

Saudi Arabia. Penelitian tersebut menggunakan sealed-can gamma-ray 

spectrometry pada total sampel batuan sebanyak 253. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukan nilai dari Heat Production (HP) dan nilai Heat Generation 

Unit (HGU) dari daerah penelitian adalah HP (2,19-8,04 µWm-3) dan HGU (0,76-

19,07 HGU) pada bagian Tenggara, HP (1,82-4,12 µWm-3) dan HGU (4,31-10,35 

HGU) pada bagian Timurlaut. Nilai HGU dari penelitian di Arab Saudi tersebut 

menunjukan nilai yang lebih tinggi dari nilai rata-rata total HGU di kerak 

kontinental yang memiliki nilai 6,7 HGU dan 7,16 HGU. Kontribusi unsur 

radioaktif pada batu granit daerah penelitian adalah Uranium sebesar 45%, 

Thorium sebesar 37,7%, dan Potassium sebesar 17,3%, ini untuk nilai dibagian 
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Tenggara. Sedangkan di bagian Timurlaut adalah Uranium sebesar 49,1%, 

Thorium 37,8%, dan Pottasium 13,1% [7]. 

Penelitian lainnya terkait RHP pernah dilakukan di Swedia pada tahun 2018 

dengan jumlah sampel 39.933 sampel yang diolah menggunakan raw point data, 

binning on regular grid, merata-ratakan nilai satuan bedrock pada peta geologi 

dan menggunakan analisis geokimia X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF). 

Penelitian tersebut menyebutkan nilai RHP dari Swedia lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai RHP dari Finlandia. Hal tersebut dikarenakan persebaran laju panas 

dari Swedia lebih dekat dengan permukaan atau berada di mantel luar bumi dan 

persebarannya lebih luas dibandingkan dengan Finlandia [8]. 
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