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abstract 
KAJIAN TEKNIS KONSEP PENGAWASAN ASPEK GEOLOGI  UNTUK 
PENENTUAN CALON TAPAK PLTN DI INDONESIA. Aspek Geologi menjadi 
salah satu aspek penting dalam penentuan calon tapak PLTN. Penyelidkan geologi 
ini dapat dikategorisasikan berdasarkan sekala keruangan yakni Regional dan Lokal 
dan setiap tahapan akan memiliki tingkat penyelidikan yang berbeda. Pemahaman 
Tektonik Regional dan Geologi Regional Indonesia sangat penting dan membantu 
untuk memudahkan evaluator melakukan reviu dokumen. Penyeragaman standar 
penilaian kesesuaian tapak ditinjau dari aspek tektonik khususnya kestabilan geologi 
menjadi hal yang sangat diperlukan dalam penilaian kesesuaian dokumen izin yang 
diajukan, mengingat proses tektonik pembentuk di Indonesia yang sangat bervariasi. 
Kriteria keselamatan menjadi parameter kunci yang harus diperhatikan dalam 
menyelesaikan berbagai masalah dan menjadi jembatan yang tepat dalam 
menentukan parameter tapak yang diajukan pemohon izin dan pemenuhan 
ketentuan dari Badan Pengawas. 
Kata Kunci: Aspek Geologi, Tektonik Regional, Geologi regional, Geologi Kuarter, 
Kriteria Penerimaan, Proses Perizinan. 
 
Abtsract 
TECHNIAL ASSESSMENT CONCEPT OF GEOLOGYICAL APSECT TO DEFINE SITE 
NPP PROSPECTUS IN INDONESIA. Geological aspects become an important aspect in 
determining the prospective nuclear power plant site. Geological investigation can be 
categorized based on the spatial scale of Regional and Local and every stage will have different 
levels of investigation. Understanding Regional Tectonics and Regional Geology of Indonesia 
is very important and helps to facilitate the evaluators to review documents. Unification of 

standard of site conformity assessment in terms tectonic aspect particularly geological 

stability becomes very necessary in the assessment of the suitability of the proposed licensed 

document, given the tectonic-forming process in Indonesia is highly variable. Safety criteria is 
key parameters that must be considered to solve any problems and a proper bridge in 
determining the site parameters of the proposed by applicants and compliance with any 
requirement of Regulatory Body. 
Key word: Geologycal Aspect, Regional Tectonic, Regional Geology, Quarternery Geology, 
Accpetance Criteria, Licensing Proces. 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Keselamatan calon tapak PLTN 

di Indonesia harus ditentukan dari 

beberapa parameter tapak, selain 

gempabumi sendiri maka aspek 

kestablian geologi harus menjadi salah 

satu kriteria yang harus 

diperhitungkan. Dalam penentuan 

calon tapak hingga terpilihnya tapak 

maka kestabilan tapak karena proses 

geologi khususnya geologi kuarter 

menjadi sangat penting.  

Geologi Kuarter yang dikenal 

dalam skala waktu geologi pada 2.6 jt 

tahun yang lalu merupakan proses 

yang membentuk bumi hingga kini. 

Ada beberapa peristiwa geologi 

penting yang terjadi pada zaman 

Kuarter yakni kehidupan manusia 

dimulai sejak jaman kuarter, proses 

bencana alam berupa gempabumi, 

gunung meletus perubahan muka air 

laut longsoran, sedimentasi dan abrasi 

pantai yang melanda diberbagi tempat 

dimuka bumi juga terjadi pada  jaman 

kuarter.  

Hal ini disebabkan karena 

lingkungan geologi kuarter ditandai 

dengan perubahan muka laut yang 

hebat yang terjadi di seluruh bumi dan 

pergerakan di kerak bumi yang 

ditunjukkan oleh meningkatnya 

frekuensi letusan gunung api dan 

gempabumi.  Secara spesifik kondisi 

kondisi geologi Indonesia yang 

tersingkap dipermukaan merupakan 

daratan pantai yang ditutupi oleh 

sediment Kuarter.  

Oleh jarena itu aktivitas 

penyelidikan geologi yang 

dimplementasikan untuk 

mendapatkan kandidat tapak yang 

sesuai untuk pengajuan izin PLTN 

dapat memetakan secara terperinci 

potensi deformasi tektonik dan non 

tektonik pada permukaan calon tapak. 

Penyelidikan geologi dapat pula 

digunakan untuk menentukan potensi 

patahan kapabel yang ada baik dari 

skala regional hingga area tapak serta 

fitur tektonik yang mempengaruhi 

kestabilan tapak. 

Kriteria keselamatan menjadi 

parameter kunci yang harus 

diperhatikan oleh seorang evalutaor. 

Kriteria tersebut menjadi kunci utama 

dalam menyelesaikan berbagai 

masalah dan menjadi jembatan yang 

tepat dalam menentukan parameter 

yang diajukan pemohon izin dan 

peraturan darui Badan Pengawas. 
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Ktriteria ini akan berisi semua 

ketentuan teknis terkait aspek geologi 

baik secar regional amupin dalam 

lingkup yang lebih detail lagi. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan 

tulisan  ini adalah sebagai  pedoman 

untuk melakukan investigasi dalam 

menentukan kesesuaian tapak 

berkenaan dengan : 

1.   Kesesuian kondisi geologi dari 

calon tapak dan sebagai dasar 

desain instalasi serta dapat 

digunakan untuk mengestimasi 

adanya potensi yang signifikan 

dari tektonik baru  atau informasi 

goncangan tanah yan berdampak 

pada dasar desain seismik. 

2. Potensi  goncangan tanah yang 

signifikan berdampak pada dasar 

desain dan sebagai dasar untuk 

menentukan desain instalasi. 

Tujuan yang ingin dicapai 

adalah memudahkan staf Badan 

Pengawas untuk mereviu  hasil dari 

investigasi dan mengkaji karaktersitik 

geologi, seismik dan  deformasi 

permukaan yang disebabkan oleh 

patahan yang dapat mempengaruhi 

tapak.  

 

2. TEKTONIK REGIONAL 

Wilayah  Indonesia, yang luas 

sekitar 5 000 km terletak pada  950 - 

1400 BT dan  pada 60 LU - 110 LS serta 

berkedudukan di katulistiwa. 

Indonesia terletak pada posisi 

perbenturan / pertemuan  empat 

lempeng kerak bumi aktif: Lempeng 

Samudera Hindia – Australia di 

selatan yang relatif bergerak ke utara 

(7,5 mm/th) dan Lempeng Pasifik 

(10.5 mm/th) serta Lempeng Renik 

Philippina di bagian timur yang 

bergerak ke barat keduanya menumpu 

di bawah pinggiran Lempeng Asia 

Tenggara – sebagai bagian dari 

Lempeng Besar Eurasia.   

Interseksi lempeng menjadi 

sebab pembentukan salah satu dari 

tatanan geologi yang komplek di 

dunia. Sejumlah studi geologi telah 

dilakukan dan publikasi utaman yang 

menonojol adalah kompilasi dari 

naskah akademis Van Bamellen [1]. 

Sejauh ini belum ada kompilasi 

publikasi yang mengantikan konsep 

Van Bamellen yang menggunakan 

konsep modern dan didukung data 

yang lebih luas.  
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Kepulauan Indonesia secara 

fisiografi didominasi dua paparan 

besar, area paparan Sunda pada 

bagian barat dan papara Sahul pada 

bagian timur. Karaktersitik tektonik 

untuk dua wilayah ini sangatlah 

berbeda. Di dataran Sunda, faktor 

predominan adalah subduksi tegas 

dibawah Jawa dan subduksi 

menyamping dibawah Sumatra, 

dimana wilayah Sahul, faktor yang 

berperan adalah tumbukan lempeng 

dengan dua lempeng lain (Zen 

1994)[2]. Oleh karenanya bagian timur 

Indonesia mempunyai interaksi yang 

lebih komplek seperti orogen banda 

yang dibentuk karena tumbukan 

lempeng Benua Australia, bercampur 

dengan lempeng samudera dan benua 

Eurasia, dan bergerak kearah barat 

dari lempeng Pasifik (Achmad, 1998) 

[3]. 

Pada bagian selatan dan timur 

Indonesia terdapat sabuk vulkanik 

(volcanic arc) yang memanjang dari 

Pulau Sumatera – Jawa - Nusa 

Tenggara – Sulawesi, yang sisinya 

berupa pegunungan vulkanik tua dan 

dataran rendah yang sebagian 

didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi 

tersebut sangat berpotensi sekaligus 

rawan bencana seperti letusan gunung 

berapi, gempa bumi, tsunami, banjir 

dan tanah longsor. Data menunjukkan 

bahwa Indonesia merupakan salah 

satu negara yang memiliki tingkat 

kegempaan yang tinggi di dunia, lebih 

dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di 

Amerika Serikat (Arnold, 1986 dan 

Diposaptono, S., 2005) [4].  

Berdasarkan jenis lempeng yang 

berinteraksi wilayah Indonesia secara 

tektonik dapat dibagi menjadi 4 

wilayah (region) tektonik, yakni: (1) 

Region Tektonik Sunda, (2) Region 

Tektonik Tengah, (3) Region Tektonik 

Australia, dan (4) Region Tektonik 

Pasifik (Gambar-1: Sumber BP Migas-

Lapi ITB, 2008). Oleh karenanya 

pembagian region tektonik ini dapat 

digunakan sebagai dasar 

(penapisan)awal untuk menentukan 

wilayah mana diantara keempat region 

tektonik tersebut yang layak bagi 

pendirian suatu PLTN.  Kestabilan 

tektonik keempat region tektonik 

tersebut tidak sama.  Region Tektonik 

Sunda dan Region Tektonik Australia 

dianggap lebih stabil secara tektonik 

dibandingkan kedua region tektonik 

lainnya terutama karena Region 

Tektonik Sunda dan Australia 
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berturut-turut berintikan Paparan 

Sunda dan Paparan Sahul, sehingga 

dari sini dapat direkomendasikan atau 

disusun peringkat kelayakannya: 

Peringkat (1) Region Tektonik Sunda, 

(2) Region Tektonik Australia, (3) 

Region Tektonik Tengah, dan (4) 

Region Tektonik Pasifik.  

 

Gambar-1: Pembagian wilayah (region) tektonik Kepulauan Nusantara (BP Migas-

Lapi ITB, 2008) [5]. 

Lempeng-lempeng litosfer memiliki 

laju pergerakan yang berbeda-beda. 

Pergerakan relatif lempeng tercepat 

adalah pemekaran lantai samudera di 

Samudera Pasifik yang mencapai 15 

cm/tahun (cm/th) (Gambar-2).  

Sementara laju pergerakan lempeng 

pada umumnya berkisar <10 cm/th. 

Lempeng dengan laju pergerakan >5 

cm/th dianggap lempeng “cepat”. 

Selama 1 juta tahun, pergerakan 5 

cm/th sama dengan perpindahan 

sebesar 50 km (atau dalam skala waktu 

PLTN selama 100 ribu tahun, sama 

dengan pergeseran sebesar 5 km). Di 

wilayah dimana pergerakan lempeng 

>2 cm/th maka batas-batas 

lempengnya terlihat jelas di kondisi 

geologi lokalnya sebagai daerah yang 

mengalami pengangkatan, amblesan 

(subsidence) ataupun pensesaran 

mendatar pada daerah dengan luasan 

sampai sekitar 10 km (Cloos, 2009) [6]. 

Sementara di daerah dimana 

pergerakan lempengnya lebih lambat, 

melokalisir batas-batas lempengnya 

umumnya sulit karena gempa jarang 

terjadi dan efek permukaan dari 

deformasinya sangat tidak jelas 

apalagi jika terdistribusi di wilayah 

yang luas. Selama 100 ribu tahun, 

dengan laju pergerakan tektonik 1 
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cm/th, sama dengan pergeseran 

“offset” sebesar 1 km. Pergerakan 

lempeng yang lebih lambat lagi, 

misalnya < 1 mm/th, umumnya hanya 

meninggalkan bekas-bekas deformasi 

yang sangat kabur atau tidak jelas 

pada batuan. Karena Bumi pada 

dasarnya berbentuk bola, pergerakan 

antara dua titik di permukaannya 

dapat dianggap berkaitan dengan 

pergerakan “pole of rotation” (kutub 

rotasi) (Gambar-2).  

 

Gambar-2: Peta global menunjukkan kecepatan pergerakan lempeng. 

Pengenalan tanda tektonik 

didalam proses sedimentasi dapat 

membuka interaksi antara sedimentasi, 

tektonik, eustatik dan proses iklim 

yang mungkin dalam suatu cekungan. 

Sedimentasi terkait erat dengan 

pergerakan tektonik didalam dua cara 

yang signifikan, 1) banyak aspek dari 

asal dan akumulasi sedimen 

dikendalikan oleh pergerakan tektonik 

dengan skala yang besar, dan 2) 

lapisan sedimen yang secara horisontal 

ketika diendapkan tetapi tidak lagi 

horisontal sehingga dapat digunakan 

untuk menggambarkan dan mengukur 

luasan dari deformasi struktural. 

 

3. PEMBAHASAN 

Mengingat sangat bervariasinya 

kondisi geologi di Indonesia yang 

dipengaruhi oleh konfigurasi 

pergerakan tektonik lempeng, maka 

dalam rangka proses perizinan sangat 

diperlukan suatu penyeragaman 

standar penilaian kesesuaian tapak 

ditinjau dari aspek tektonik khususnya 

dalam menunjang penentuan area 

tapak yang stabil dalam hal aspek 



Seminar Keselamatan Nuklir 2013 ISSN : 1412 - 3258 
 

252 

 

geologi. Penyeragaman ini dicakup 

dalam konsep kriteria penerimaan. 

Kriteria penerimaan diuraikan baik 

secara regional maupun lokal untuk 

melihat kapasitas geologi dalam 

menentukan aspek keselamatan tapak. 

Kriteria ini adalah sebagai berikut  

I. Geologi Regional: 

1. Review regional dilakukan untuk 

mendapatkan informasi tentang 

geo-dinamika calon tapak, kondisi 

sejarah geologi dan tektonik, fitur 

tektonik (perioda Kuarter – 2,6 juta 

th), geologi struktur,  fisiografi, 

geomorfologi, stratigrafi dan 

Litologi. 

2. Identifikasi potensi bahaya geologi 

seperti amblesan, cekungan 

(cavernous) atau medan kars (karst 

terrain), kondisi pelapukan yang 

tidak umum, potensi tanah longsor 

dengan menyajikan item2x sbb: 

peta fisiografi regional, peta 

geologi permukaan dan bawah 

permukaan, peta isopach, peta 

gravity dan magnetic regional, 

startigrafi, peta tektonik dan 

struktur, peta topografi tapak, peta 

yang menunjukkan area ekstraksi 

mineral dan hidrokarbon, peta 

lokasi pengeboran, dan foto udara, 

dan peta yng menunjukkan 

rencana letak fasilitas.  

3. Membahas tentang keterkaitan 

antara fisiografi regional dan 

tapak. Struktur tektonik seperti 

lipatan (fold), patahan (fault), 

lembah (basin) dan kubah (dome) 

yang mendasari wilayah 

disekeliling tapak harus 

diidentifikasi dan dijelaskan 

sejarah geologinya [7]. 

4. Daerah seluas 500 km dari tapak 

dengan skal peta 1 : 500.000 

5. Disajikan dalam bentuk peta 

geologi dengan tampang lintang 

pada skala yang memadai untuk 

menggambarkan fitur geologi 

regional 

 

II. Geologi Tapak 

1. Meliputi suatu area dengan 

mempertimbangkan fitur geologi 

(tektonik dan non-tektonik), 

karakteristik geoteknik, kondisi 

seismik, dan kondisi yang 

disebabkan aktivitas manusia 

beberapa tingkat luas wilayah 

dengan radius 25 km untuk sekitar 

tapak, 5 km untuk area tapak dan 

1 km untuk lokasi tapak. 
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2. Disajikan dalam peta dengan skala 

1:50000, 1 : 5000, dan 1 : 500 dan 

dengan tampang lintang yang 

sesuai. 

3. Ditampilkan dalam bentuk peta 

geologi dan tampang lintang yang 

sesuai dengan cakupan areanya. 

4. Struktur geologi, termasuk 

identifikasi dan karakterisasi 

patahan, kekar, dan fitur 

deformasi tektonik lainnya, dan 

juga pembahasan keterkaitan 

antara fitur tersebut dengan  

struktur tektonik regional 

5. Sejarah geologi  dan tektonik, 

khususnya perioda Kuarter dan 

hubungannya dengan sejarah 

tektonik dalam cakupan geologi 

regional  

6. Bukti dari seismisitas purba , atau 

sedikitnya informasi yang terkait 

7. Stratigrafi dan litologi unit batuan 

dan hubungannya dengan 

stratigrafi regional dan 

karakteristik litologi.  

8. Fisiografi dan geomorfologi calon 

tapak 

9. Pentingnya rekayasa untuk 

karakteristik geologi dan 

geoteknik dari fitur dan bahan, 

termasuk bahan pondasi pada area 

tapak dalam hal ini karakteristik 

tanah dan batuan , yang 

mempunyai keterkaitannya 

dengan: 

a. Perilaku dinamik selama 

dan sebelum terjadinya 

gempabumi 

b. Zona mineralisasi, 

alterasi, ketidak umuman 

atau pelapukan yang 

besar atau kelemahan 

struktur pada materi 

permukaan atau bawah 

permukaan 

c. Tekanan sisa yang 

tersimpan didalam 

batuan induk 

d. Material bawah 

permukaan yang dapat 

menjadi lunak atau tidak 

stabil yang disebabkan 

oleh sifat mineral atau 

sifat fisik 

e. Fitur kars di daerah 

batugamping (limestone 

terranes) 

f. Kemungkinan adanya 

paleosinkhole 

g. Zona deformasi 

h. Pengaruh dari aktivitas 

manusia misalnya 
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pengambilan atau 

penambahan air tanah 

atau ekstraksi mineral 

pada tapak.  

10. Potensi adanya ketidakstabilan 

lereng secara alamiah atau 

buatan 

11. Kondisi air tanah, termasuk dalam 

hal ini letak akuifer. 

12. Kondisi geologi harus dipastikan 

secara menyeluruh dan 

mempunyai karakteristik 

geometri, fisik dan kimia dan 

kombinasinya untuk menahan 

pergerakan radionuklida dari 

tempat penyimpanan limbah ke 

lingkungan selama perioda waktu 

tertentu.  

13. Identifikasi adanya potensi 

diskontinu pada lapisan bawah 

permukaan harus dilakukan untuk 

mencegah adanya potensi 

terlepasnya zat radioaktif melalui 

jalur lepasan, seperti zona patahan 

terbreksiasi atau sisi dari kubah 

garam (flanks of a salt dome). 

Diutamakan formasi batuan yang 

seragam karena lebih mudah 

untuk dikarakterisasi dan sifatnya 

lebih mudah diperkirakan.  

Peta harus menggambarkan 

rencana tata letak instalasi, dan 

hubungan dari semua fasilitas yang 

dikategorikan kelas I secara seismik 

dengan geologi bawah permukaan 

harus digambarakan. Lokasi semua 

struktur instalasi letak pengeboran, 

trences, test pit, profile kumpulan data 

geofisika dan seismik dan tampang 

lintang geologi harus dimasukkan 

dalam rencana tata letak instalasi.                                                                                                                                                               

Pengetahuan terapan yang 

diperoleh dari pemohon izin, baik dari 

literatur ilmiah yang  yang 

dipublikasikan dan yang tida 

dipublikasikan, dan latar belakang 

akademis staf dan pengalaman praktis 

dalam hal ilmu bumi, dapat digunakan 

sebagai modal utama untuk mengkaji 

kecukupan informasi  geologi, seismik, 

geofisika dan geoteknik yang dikutip 

oleh pemohon izin untuk mendukung 

suatu kesimpulan berkenaan dengan 

kesesuaian tapak instalasi. Proses izin 

dapat menjadi lebih cepat apabila 

aplikasi yang diajukan telah didukung 

dengan data yang lengkap,  untuk 

memudahkan staf dalam melakukan 

kajian independen dari kesimpulan 

yang ada. Staf dapat melakukan 

pencarian literatur pada tingkat 
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kedetailan yang diharapkan. Namun 

demikian pemohon izin dan informasi 

yang diajukan hendaknya 

memudahkan staf untuk melaporkan 

secara logis dari data dan asumsi pada 

suatu kesimpulan tanpa perlu untuk 

pencarian literatur yang luas secara 

independen. Staf hendaknya 

menyajikan dan mengevaluasi semua 

data yang ada, termasuk informasi 

yang berpotensi menjadi kontorversial. 

 

KESIMPULAN 

Dengan melakukan analisis geologi 

khususnya pada proses geologi 

kuarter di Indonesia akan sangat 

membantu bagi staf bapeten untuk 

memahami mekanisme geologi yang 

membentuk tapak. Proses identifikasi 

mekanisme geologi dari skala regional 

hingga area tapak baik dari parameter 

stratigrafi, sejarah geologi, proses 

tektonik sangat membantu dalam 

mengidentifikasi kestabilan tapak dan 

potensi bahaya geologi apa yang dapat 

ditimbulkan. Hal ini akan membantu 

bagi desainer untuk menetukan desain 

PLTN yang sesuai serta desain 

struktur sipil yang sesuai dengan 

tapak dan PLTN yang akan dibangun 

nantinya.  
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