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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tentang gambaran kondisi hidrogeologis sumur dalam di
kawasan kilang PT. Pertamina Balikpapan dalam rangka menganalisa dan mengevaluasi potensi sumber
air tanah serta analisa dan evaluasi terhadap sumur dalam eksisting.Metode penelitian yang digunakan
adalah pengukuran terhadap sumur-sumur eksisting dan metode pengujian geolistrik dengan type ABEM
DC – Terrameter SAS 2002 untuk mengetahui gambaran potensi akifer dikawasan kilang PT Pertamina
Balikpapan.Hasil penelitian menunjukan bahwa dari hasil pengukuran terhadap tujuh sumur dalam
(deepwell) eksisting telah mengalami pendangkalan yang signifikan dan diperkirakan Konstruksinya telah
mengalami kerusakan. Hasil pengukuran geolistrik menunjukkan bahwa dugaan potensi akifer air tanah
dikawasan kilang pada potensi sedang dan besar. Terhadap hasil pemeriksaan kondisi fisik dan hasil uji
geolistrik direkomendasikan untuk merekonstruksi kembali sumur dalam yang rusak dan membatasi debit
pemompaan secara bijak pada kapasitas pemompaan 30-40 m3/Jam.
Kata kunci : Sumur dalam, geohidrologi, akifer.

ABSTRACT
This study aims to provide an overview of deep well hydrogeological conditions in the PT. Pertamina
Balikpapan in order to analyze and evaluate the potential of ground water sources as well as analysis and
evaluation of existing wells. The research method used is the measurement of existing wells and geoelectric
testing method with type ABEM DC - Terrameter SAS 2002 to know the description of aquifer potential in
the refinery of PT Pertamina Balikpapan. The results showed that the results of the measurements of seven
deepwell wells have been significantly degraded and the construction is estimated to have been damaged.
The geoelectric measurements indicate that the potential of groundwater aquifers in the refinery area at
medium and large potentials. The physical examination results and geoelectric test results are
recommended to reconstruct the damaged deep wells and limit the pumping rate wisely at the pumping
capacity of 30-40 m3 / hour.
Keywords : Deep well, geohydrology, aquifer.

1.

PENDAHULUAN
Kenyataan menunjukkan bahwa penyediaan
sumber air baku di Kota Balikpapan sampai saat
ini masih bertumpu pada ketersediaan air-air
permukaan, berupa air sungai, air waduk dan air
sumur dangkal (sumur gali). Selain sumber air
permukaan yang berasal dari sungai, waduk dan
sumur dangkal, sumber air yang lain adalah air
bawah tanah. Potensi air bawah tanah

(underground water) secara hidrologi kualitatif
maupun hidrologi kuantitatif ketersediaanya
cukup besar tetapi memerlukan teknologi dan
peralatan khusus untuk dapat mengeksplorasinya
secara optimal. Salah satu arah pembangunan
fisik di Provinsi Kalimantan timur adalah
Pengembangan Sumber Daya Alam (PSDA)
dengan memperhatikan pelestarian fungsi
lingkungan hidup untuk pembangunan yang
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berkelanjutan dan pengembangan kawasan
andalan dengan menciptakan keterkaitan dengan
wilayah disekitarnya. Untuk maksud tersebut
diatas, pemerintah telah mengatur pengelolaan
air bawah tanah (UU RI No.7 Tahun 2004).
Potensi air tanah sebenarnya sangat besar
sebagaimana terlihat pada sistim distribusi dan
peredaran air. Air yang jatuh ke permukaan
tanah, sebagian akan mengalir sebagai overland
flow (surface run off), sedang yang lain akan
meresap
kedalam
tanah
(infiltration).
Selanjutnya sebagian air infiltrasi akan mengalir
secara horisontal sebagai interflow, sebagian
akan tinggal dalam massa tanah sebagai moisture
content dan sisanya akan mengalir vertikal
(percolation) yang untuk mencapai air tanah.

Gambar 1.
Interflow air permukaan
Distribusi kuantitatif air menurut Wolman (Sri
Harto BR, 1989) bahwa air seluruh dunia 97%
adalah lautan sedangkan sisanya yang berupa air
tawar (fresh water) adalah 3% dengan
distribusinya 75% sebagai es atau glacier, 24%
sebagai air dibawah tanah, 0,3% sebagai air
didanau, 0,06% sebagai soil moisture, 0,035%
sebagai air di atmosfir, dan 0,03% air sungai.
P = E + SR + ΔS + CWF
Dimana :
P
: Presipitasi (hujan)
E
: Penguapan
ΔS : Perubahan dalam storage
SR : Surface run off
(aliran permukaan)
GWF : Ground of water flow
(Aliran air tanah)
1.1 Permasalahan
Permasalahan
yang
dihadapi
dalam
pengoperasian dan pemompaan sumur-sumur

dalam (deep well) adalah sering terjadinya
pendangkalan sumur dalam (deep well) sehingga
menurunkan debit pemompaan dan kapasitas
cadangan ketersediaan air bawah tanah.
Akibatnya deepwell sering mengalami defisit
persediaan air, tidak optimal dan air hasil
pemompaan tercampur dengan partikel pasir.
Kondisi ini memerlukan kajian dan penanganan
yang serius agar deepwell dapat dioperasikan
secara normal dengan hasil pemompaan yang
optimal.
1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian
ini adalah :
a. Memberikan gambaran kondisi hidrogeologis
di kawasan sumur dalam yang ada (eksisting).
b. Memberikan gambaran potensi ketersediaan
air bawah tanah (akifer) di areal sumur dalam
(deep well) yang ada (eksisting).
c. Menganalisa dan mengevaluasi potensi
sumber air tanah yang ada serta analisa dan
evaluasi terhadap sumur dalam eksisting.
Untuk mencapai tujuan tersebut pada penelitian
ini dibatasi ruang lingkupnya pada kajian
hidrogeologis potensi air tanah untuk sistim
penyediaan air baku pengolahan air (water
treatment plant) PT. Pertamina Balikpapan.
1.3 Manfaat Hasil Penelitian
Manfaat yang diharapkan diperoleh dari
hasil penelitian ini adalah :
a.Memperoleh gambaran kondisi hidrogeologis di
kawasan sumur dalam (deep well) yang ada
(eksisting).
b.Memperoleh gambaran potensi ketersediaan air
bawah tanah (akifer) di areal sumur dalam yang
ada (eksisting).
c.Memperoleh hasil kajian (analisa) dan hasil
evaluasi potensi sumber air tanah yang ada serta
analisa dan evaluasi terhadap sumur dalam
eksisting.

2.

TINJAUAN PUSTAKA
Hydrologi adalah ilmu pengetahuan yang
mempelajari masalah air, yang didalam
perkembangan berikutnya dipecah lagi menjadi
tiga bidang keilmuan yaitu potamology yaitu
ilmu yang berkaitan dengan masalah sungai,
cryology yaitu ilmu yang berkaitan dengan
masalah salju, dan limnologi yaitu ilmu yang
mempelajari masalah waduk dan danau.
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Berdasarkan definisi yang lain hydrologi adalah
ilmu pengetahuan tentang seluk beluk air
didalam bumi, kejadiannya, perederannya dan
distribusinya, sifat alam dan kimianya, serta
reaksinya terhadap lingkungan dan dalam
hubungannya dengan kehidupan. Konsep ini
kemudian dikenal dengan istilah siklus hidrologi,
sebagaimana dapat divisualisasikan pada gambar
2.

Gambar 2.
Siklus hidrologi air tanah
Dari gambaran siklus hidrologi (gambar 2)
terlihat bahwa akibat panas yang bersumber dari
matahari, maka akan terjadi penguapan
(evapotranspirasi) dari permukaan air laut,
permukaan air sungai maupun dari permukaan
tanaman (transpirasi), dan dari permukaan tanah.
Uap air yang terbentuk diketinggian tertentu akan
diubah menjadi awan, kemudian dengan
beberapa penyebab awan yang telah jenuh akan
menjadi hujan. Jika kondisi alam memungkinkan
maka akan terjadi presipitasi dalam bentuk salju,
hujan dan sejenisnya. Sebagian kecil air ini akan
menguap kembali sebelum sampai ketanah dan
selebihnya merupakan hujan (Sri Harto BR,
1989).
Formasi Balikpapan yang terdiri dari perselingan
batupasir kuarsa dan lempung dengan sisipan
lanau, batugamping dan batubara. Sedangkan
sebagian lain tersusun oleh batuan sedimen dari
Formasi Kampung Baru yang terdiri dari
batupasir kuarsa dengan sisipan lempung, lignit
dan batupasir konglomeratan. Formasi ini hampir
semuanya dapat bertindak sebagai lapisan
pembawa air (akuifer), tergantung dari sifat fisik
batuan terhadap kemampuan meluluskan,
mengakumulasikan serta mengalirkan air bawah
tanah. Masing-masing formasi batuan yang
menyusun kesepuluh lokasi inventarisir tersebut
mempunyai karakteristik dan ciri fisik tersendiri

terhadap kemampuan mengandung air bawah
tanah dan hal ini tergantung pada sistem akuifer
nya (PT. Pertamina, 1983).
Sistem akuifer adalah aliran ruang antar butir.
Sistem akuifer ini terdiri dari kelompok batuan
berumur tersier, sudah cukup padu dan telah
mengalami perlipatan, penyebarannya luas dan
menempati daerah satuan morfologi dataran dan
perbukitan. Parameter akuifer
Formasi Balikpapan dan Formasi Kampung Baru
adalah batuan penyusun utama yang merupakan
endapan batuan sedimen klastik agak padu
hingga padu. Formasi batuan yang sama di
daerah lain, berkisar dari 10 – 18 m2/hari,
sedangkan harga kelulusannya 0,5 – 60 m/hari
(Aris Munandar, 1989).
3.
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di kota Balikpapan
dengan fokus di kawasan operasi PT. Pertamina
RU V Balikpapan. Data sekunder diperoleh dari
beberapa referensi dan sumber data dokumentasi
dilingkungan PT.Pertamina RU V.
3.2 Peralatan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi :
1. Instrumen geolistrik type ABEM DC –
TERRAMETER SAS 2002 dan perangkat
penunjangnya
2. Patok tembaga sebanyak 4 (empat) buah dan
patok stainlesteel sebanyak 2 (dua) buah.
3. Kompas, bandul dan Altimeter
4. Palu Geologi sebanyak 3 (tiga) buah.
5. Alat Komunikasi berupa Walkie Talkie
sebanyak 3 (tiga) buah.
6. Theodolite
Merk
SOKISHA
dan
perangkatnya.
7. GPS Merk Garmin.
8. Tambang ukur untuk cek kedalaman sumur
existing.
9. Botol plastik air kemasan ukuran 1,5 liter
untuk sampel air tanah.
3.3 Penyelidikan Geolistrik
Penyelidikan geolistrik adalah penyelidikan
geofisika yang dilakukan atas dasar sifat fisika
batuan terhadap arus listrik, dimana setiap jenis
batuan yang berbeda akan mempunyai harga
tahanan jenis yang berbeda pula. Hal ini
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tergantung pada beberapa faktor, diantaranya
umur batuan, kandungan elektrolit, kepadatan
batuan, jumlah mineral yang dikandungnya,
porositas, permeabilitas dan lain sebagainya.
Dalam aplikasinya, apabila arus listrik searah
(direct current) dialirkan kedalam tanah melalui
2 (dua) elektroda arus A dan B, maka akan timbul
beda potensial antara kedua elektroda arus
tersebut. Beda potensial ini kemudian diukur
oleh pesawat penerima (receiver) dalam satuan
millivolt. Dalam penyelidikan geolistrik ini
digunakan
susunan
elektroda
dengan
menggunakan susunan aturan Schlumberger
dimana kedua elektroda potensial MN selalu
ditempatkan diantara 2 (dua) buah elektroda arus.
Pada setiap pengukuran, elektroda arus AB selalu
dipindahkan sesuai dengan jarak yang telah
ditentukan, sedangkan elektroda potensial MN
hanya bisa dipindahkan pada jarak-jarak tertentu
dengan syarat bahwa jarak MN/2 (1/5 jarak
AB/2). Oleh karena jarak elektroda selalu
berubah pada setiap pengukuran, maka Hukum
Ohm yang digunakan sebagai dasar penyelidikan
geolistrik dalam mamperoleh harga tahanan jenis
semu harus dikalikan dengan faktor jaraknya (KFactor).
Rumus pendekatan untuk memperoleh harga
tahanan jenis semu dapat ditulis sebagai berikut :

Dimana :
ρ a : Tahanan jenis semu
V
: Beda potensial yang diukur (volt)
I
: Besar arus yang digunakan
(Ampere)
L
: Jarak elektroda arus AB (meter)
l
: Jarak elektroda potensial MN
(meter)
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Geologi dan hidrogeologi kawasan penelitian
menunjukan :
1. Formasi Aluvium (Qa), kerakal, kerikil, pasir,
lempung dan lumpur sebagai endapan sungai,
rawa, pantai dan delta.
2. Formasi Kampung Baru (Tpkb), Batu
lempung pasiran, pasir kuarsa, batu lanau

sisipan batubara, napal, batu gamping dan
lignit.
3. Formasi Balikpapan (Tmbp), Perselingan
batu pasir kuarsa, batu lempung lanauan dan
serpih dengan sisipan napal, batu gamping
dan batubara.
4. Formasi Pulau Balang (Tmpb), Perselingan
pasir kwarsa, pasir dan lempung dengan
sisipan amping dan batubara.
Penampang tegak tahanan pada lapisan tanah
kawasan kilang adalah :
1. Lapisan 1 :
Merupakan lapisan tanah penutup dengan
tahanan jenis antara 360.00 – 440.00 ohm
meter dengan ketebalan lapisan 1 – 2 meter.
2. Lapisan 2 :
Bertahanan jenis antara 25.00 – 32.00 ohm
meter dengan tebal lapisan antara
12 – 15
meter ditafsirkan sebagai lapisan lempung,
lempung pasiran.
3. Lapisan 3 :
Bertahanan jenis antara 142.00–151.00 ohm
meter, tebal lapisan antara 56 – 61 meter
ditafsirkan sebagai lapisan pasir, pasir
lempungan yang diprediksi sebagai lapisan
akifer.
4. Lapisan 4 :
Bertahanan jenis antara 16.00 – 20.00 ohm
meter, tebal lapisan antara 42.00 – 49.00
meter ditafsirkan sebagai lapisan lempung,
lempung pasiran sisipan pasir lempungan.
5. Lapisan 5 :
Bertahanan jenis antara 61.00 – 72.00 ohm
meter, tebal lapisan antara 105.00 –107.00
meter ditafsirkan sebagai akifer.
6. Lapisan 6 :
Bertahanan jenis antara 16.00 – 19.00 ohm
meter dengan ketebalan lapisan antara 58.00 –
61.00 meter ditafsirkan sebagai lapisan
lempung,
batulempung
sisipan
pasir
lempungan.
7. Lapisan 7 :
Mengalasi lapisan dengan tahanan jenis
antara 8.00 – 10.00 ohm meter ditafsirkan
sebagai lapisan lempung, lempung pasiran.
4.2 Pembahasan
Pada sumur dalam titik A (dalam kilang), terjadi
pendangkalan hingga mencapai
± 30% dari
kedalaman sumur awal 210 meter menjadi 146
meter dengan kapasitas 75 m3 / jam. Saat
deepwell di operasikan airnya berpasir dan
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gravel pack turut terhisap pada pompa
submersible. Hal ini mengindikasikan konstruksi
sumur telah rusak.
Pada sumur dalam titi B (dalang kilang),
kedalaman sumur awal 210 meter dengan
kapasitas pemompaan 60 m3 / jam terjadi
pendangkalan sumur hingga mencapai ± 73%
(56,5 meter). Hal ini mengindikasikan konstruksi
sumur telah rusak (casing dan atau saringan).
Saat ini sumur sudah tidak beroperasi lagi karena
kedalamannya sudah tidak memenuhi standar.
Pada sumur dalam dititik area C (luar kilang),
kedalaman sumur awal 218 meter dengan
kapasitas pemompaan 60 m3 / jam terjadi
pendangkalan deepwell hingga mencapai ± 52%
(105 meter). Hal ini mengindikasikan konstruksi
deepwell telah rusak dan pada saat ini sumur
sudah tidak beroperasi lagi.
Pada sumur dalam dititik area D (luar kilang),
kedalaman sumur awal 241 meter dengan
kapasitas pemompaan 60 m3 / jam terjadi
pendangkalan sumur hingga mencapai ± 69% (75
meter). Hal ini mengindikasikan konstruksi
sumur telah rusak dan sumur sudah tidak
beroperasi lagi.
Pada sumur dalam dititik area E (luar kilang),
kedalaman sumur awal 210 meter dengan
kapasitas pemompaan 150 m3 / jam terjadi
pendangkalan sumur hingga mencapai ± 70% (62
meter). Hal ini mengindikasikan konstruksi
sumur rusak dan saat ini sumur tidak dieroperasi
kan lagi.
Pada sumur dalam dititik area F (luar kilang),
kedalaman sumur awal 235 meter dengan
kapasitas 45 m3 / jam terjadi pendangkalan
sumur hingga mencapai ± 54% (107 meter). Hal
ini mengindikasikan konstruksi sumur rusak dan
sumur sudah tidak beroperasi lagi.

3.

KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
1. Formasi akifer area dalam kilang tersusun
oleh batuan sedimen dari Formasi Balikpapan
yang terdiri dari perselingan batupasir kuarsa
dan lempung dengan sisipan lanau,
batugamping dan batubara. Sedangkan untuk

areal deep well diluar kilang sebagian besar
tersusun oleh batuan sedimen dari Formasi
Kampung Baru yang terdiri dari batupasir
kuarsa dengan sisipan lempung, lignit dan
batupasir konglomeratan.
2. Sistem akifer di semua areal penelitian adalah
sistem akuifer dengan aliran ruang antar butir.
Sistem akuifer ini terdiri dari kelompok
batuan berumur tersier, sudah cukup padu dan
telah mengalami perlipatan, penyebarannya
luas dan menempati daerah satuan morfologi
dataran dan perbukitan. Sifat formasi batuan
ini mempunyai kelulusan air sedang hingga
besar dengan penyebaran luas.
3. Potensi sumber daya air tanah di semua areal
penelitian memiliki produktifitas akuifer
sedang hingga besar.
5.2 Saran – saran
1. Kondisi air tanah yang optimum dan aman
digunakan adalah yang berada pada
kedalaman (layer) 200m-300m. Debit
pemompaan yang disarankan adalah 50% 70% dari kapasitas debit agar tidak terjadi
defisit antara pengisian (recharge) dengan
pemompaan. Defisit cadangan air dalam
sumur deep well sering terjadi karena
terjadinya
pemompaan
paksa
yang
menyebabkan terjadi kerusakan pada sumur
dan pompa mair dalam. Dengan debit
ketersediaan 20-30 liter/ detik maka kapasitas
pemompaan yang aman adalah 10-15 liter/
detik.
2. Debit pemompaan air disarankan untuk
menurunkan kapasitas pemompaan sumur
menjadi 30- 40m3 / jam (dari kapasitas awal
75 m3 / jam) agar tidak terjadi akifer paksa.
Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk
mengurangi percepatan pada saat proses
pemompaan
yang
dapat
memperburuk/merusak konstruksi screen
pada sumur awal. Pembatasan pemompaan
selain menghindari terjadi pemompaan paksa,
menghindari terjadinya akifer paksa, juga
berfungsi untuk memperpanjang life time
(usia pakai) deep well.
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