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PANDUAN MELAKUKAN PENGISIAN FORMULIR  
MATRIKS KOMPETENSI CPI IAGI-MGEI 

 
I. Instruksi Khusus 

 
1. Pengisian tabel kolom diisi berdasarkan jumlah durasi dalam bulan, ketika 

melakukan pekerjaan tersebut. 
2. Untuk bagian yang tidak pernah dikerjakan dikosongkan saja kolomnya. 
3. Jika diperlukan tambahan penjelasan secara spesifik silahkan gunakan 

halaman/sheet 2 dari Matriks kompetensi.  
 

II. Instruksi Umum 
 

A. Pengalaman Kerja 
1. Perusahaan 

Pengisian kolom ini dengan menyebutkan nama Perusahaan/Instansi tempat bekerja. 
2. Komoditi/Jenis Endapan Mineral  

Menyebutkan Komoditi dan tipe depositnya secara spesifik.  
3. Periode Waktu 

Memberikan durasi waktu kerja di setiap perusahaan secara detail. 
4. Jabatan 

Menyebutkan Titel Pekerjaan yang dilakukan selama di perusahaan tersebut. Jika 
selama periode tertentu di satu perusahaan tetapi mengalami perubahan tanggung 
jawab maka didetailkan di tuliskan pekerjaanya. 

    Contoh : 
  

No Perusahaan Komoditi/Endapan 
Mineral 

Jabatan Periode 
(Bulan) 

1. PT. XXX Au, Cu High 
Sulfidation 

Asst. Geologist 12 

Geologist 18 

Database 
Geologist 

12 

Reserve 
Geologist 

24 

 
 

B. Kompetensi PHE (Pelaporan Hasil Eksplorasi) 
1. Teknik Pengambilan Conto Batuan/Sampel 

➢ Meliputi pengalaman dalam kegiatan jenis pengambilan conto batuan seperti teknik 
stream sedimen, BLEG, soil sampling, rock chip, trenching, channel, tes pit, drilling.  
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➢ Pengalaman dalam menentukan pola pengambilan contoh, mineralisasi, Sampling 
dengan pola mengikuti strike atau dip mineralisasi dll. Selain itu juga penguasaan 
terhadap representative contoh yang di ambil, volume, konsep segregasi dan 
disseminasi dalam material. 

2. Teknik Pengeboran 
➢ Jenis Pengeboran yang dilakukan apakah pengeboran inti, reverse circulation, 

auger, bangka, rotary air, dll.  
➢ Ukuran dan representative test vs Diameter lubang bor, vs test mining, vs optimisasi 

variography spasi lubang bor. 
➢ Apakah hasil conto pengeboran representative dan pengaruhnya terhadap kadar 

conto.  
➢ Apakah pernah melakukan kajian mengenai volume conto yang bertambah ataupun 

berkurang  
3. Loging 

➢ Kegiatan merekam/men-deskripsi detail dari conto batuan, mencakup semua ciri 
fisik yang ada dalam conto baik kualitatif maupun kuantitatif. 

➢ Rekaman tersebut terdiri atas warna, jenis batuan, kedalaman, tingkat pelapukan, 
jenis rekahan, bukaan rekahan, komposisi mineral, nama batuan, dll. 

4. Teknik Preparasi Conto Batuan/Sub Sampling 
➢ Metode dan teknik sub sampling, apakah matriks, cone, rifle, kuartering. 
➢ Peralatan dan alat penghancur yang digunakan, apakah terkontrol kebersihan, 

keakuratan dan kontaminasinya. 
➢ Prosedur preparasi sample dengan detail mulai dari preparasi basah, preparasi 

kering, penghancuran sampel sampai dengan hasil siap di ukur kadarnya. 
➢ Melakukan prosedur pengawasan kualitas dan kuantitas pada kegiatan sub 

sampling. 
➢ Melakukan kajian terhadap proses sub sampling yang sesuai dengan jenis deposit 

yang dikerjakan guna memperbaiki kualitas conto batuan. 
5. Kualitas dan Kuantitas Data Analisa 

➢ Jenis prosedur pengendalian kualitas yang digunakan misalnya standard, duplikat, 
blank, external check.  

➢ Pemahaman terhadap konsep akurasi dan presisi. 
➢ Evaluasi keefektifan terhadap hasil pengecekan kualitas. 
➢ Evaluasi potensi error/ketidakpastian yang terjadi berdasarkan data kualitas. 

6. Verifikasi dan Validasi Data  
➢ Melakukan duplikat pengeboran/Twin hole 
➢ Pengecekan kualitas data lubang Bor 
➢ Kualitas dan kecukupan kontrol topografi 

7. Evaluasi Aspek Legal Lahan 
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➢ Melakukan kajian terhadapnomor referensi, batas wilayah yang di eskplorasi, 
kepemilikan pihak ketiga, situs sejarah, tanah adat, taman nasional ataupun 
kawasan konservasi. 

➢ Pengecekan masa berlaku konsesi. 
8. Eksplorasi dilakukan Sendiri 

➢ Memahami dengan pasti keseluruhan tahapan eksplorasi dari awal sampai dengan 
diperoleh target eksplorasi. 

9. Eksplorasi Dengan Pihak Ketiga 
➢ Prosedur Penilaian terhadap kinerja pihak ketiga dan evaluasi kinerjanya. 

10. Pemahaman Geologi dan Tipe Endapan 
➢ Pemahaman jenis endapan, mineralogi, tipe mineralisasi dan kerangka geologinya 
➢ Pemahaman dasar geologi dari endapan mineral 

11. Interpretasi Data Geologi 
➢ Metoda agregasi data. 
➢ Penggunaan asumsi untuk menyatakan kandungan logam harus dinyatakan 

dengan jelas. 
➢ Penjelasan mengenai tebal mineralisasi dan panjang lubang pengeboran dan harus 

di nyatakan dengan jelas dalam laporan. 
12. Transparansi Laporan 

➢ Harus transparansi dalam penyajian data data geologi 
➢ Perencanaan tahap pekerjaan eksplorasi lanjutan. 

13. Penguasaan Terhadap Data Eskplorasi 
➢ Keseluruhan data eksplorasi yang dianggap penting di sampaikan di dalam laporan 

baik mengenai data density, metalurgi, geofisika, geokimia, geosurvey, geoteknik, 
potensi mineral pendukung lainnya, air tanah, karakteristik batuan dan aspek 
geologi lainnya. 

 
C. Kompetensi ESM/B (Estimasi Sumberdaya Mineral atau Batubara) 

1. Sistem Managemen Database 
➢ Akurasi database, sistem yang mudah dan memiliki sistem pengecekan 

kesalahan. 
➢ Tersedia prosedur Validasi database 

2. Interpretasi Geologi 
➢ Tingkat keyakinan/ketidakpastian geologi 
➢ Penggunaan kontrol Geologi dalam interpretasi geologi atau kemenerusan. 
➢ Faktor faktor yang mempengaruhi kemenerusan kadar 

3. Dimensi 
➢ Menentukan panjang, lebar dan tebal dari sumberdaya serta menetukan batas atas 

dan bawah suatu ssumberdaya. 
4. Teknik Permodelan dan Estimasi Sumberdaya Mineral/Batubara 
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➢ Ketepatan teknik estimasi mencakup parameter kadar, domaining, interpolasi dan 
jarak ekstrapolasi antar titik. 

➢ Pengecekan estimasi sumberdaya, baik sebelum dan sesudah penambangan 
misalnya dengan data produksi. 

➢ Estimasi terhadap sumberdaya mineral pengotor/non ekonomis misalnya belerang, 
keasaman tambang dll. 

➢ Asumsi terhadap produk sampingan/tambahan, misalnya Fe pada Nickel. 
➢ Asumsi permodelan dalam hal kegiatan penambangan selektif. 
➢ Proses validasi dan rekonsiliasi data. 

5. Kadar Air 
➢ Estsimasi cadangan dilakukan dengan kondisi kering atau lembab alami 

6. Parameter Cut Off 
➢ Kajian penentuan cut of grade 

7. Faktor Penambangan 
➢ Asumsi yang berkaitan dengan pertimbangan penambangan misalnya metode 

penambangan, dimensi penambangan, dillusi/internal waste.  
8. Faktor Metalurgi 

➢ Dasar atau perkiraan yang dibuat berkaitan dengan kelayakan metalurgi. 
9. Bulk Density 

➢ Apakah diasumsikan atau di lakukan pengujian 
➢ Jika asumsi, apa yang menjadi dasarnya dan jika di lakukan pengujian 

menggunakan metode khusus, frekuensi dan keterwakilan sampel. 
10. Klasifikasi Sumberdaya Mineral/Batubara 

➢ Dasar klasifikasi sumberdaya 
➢ Faktor faktor yang relevan seperti tonase, kemenerusan geologi, kadar, kualitas, 

kuantitas dan distribusi data. 
11. Audit/Peninjauan kembali 

➢ Penelaahan terhadap hasil perhitungan, peninjauan terhadap kelengkapan data 
pendukung estimasi sumberdaya 

12. Diskusi 
➢ Harus ada diskusi dalam mengambil keputusan mengenai keyakinan dari suatu 

estimasi sumber daya oleh Competen Person Indonesia. 
➢ Pernyataan tingkat keyakinan harus di nyatakan secara global ataupun lokal. Harus 

menjelaskan parameter ekonomi dan keteknikan. 
➢ Pernyataan tingkat keyakinan harus di dukung oleh data produksi, jika ada. 

13. Geostatistik 
➢ Melakukan geostatistik dan analisa hasil geostatistik. 

 
D. Kompetensi ECM/B (Estimasi Cadangan Mineral atau Batubara) 

1. Faktor Konversi/Modifikasi 
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➢ Mempertimbangkan deskripsi estimasi sumberdaya sebagai dasar konversi ke 
cadangan mineral/batubara. 

➢ Harus menyatakan dengan jelas status estimasi sumberdaya apakah sebagai 
tambahan, bagian dari atau cadangan mineral.  

2. Kajian Dasar 
➢ Jenis dan Tingkatan kajian yang digunakan. 
➢ Kajian kajian yang layak dengan menggunakan semua parameter faktor pengubah 

untuk perencanaan tambang dan faktor ekonomi. 
3. Parameter Cut Off 

➢ Dasar penetuan cut off 
4. Faktor Penambangan 

➢ Metode dan asumsi yang digunakan untuk konversi sumberdaya ke cadangan 
seperti optimalisasi dan perencanaan tambang detail. 

➢ Pemilihan metode penambangan dan berikut semua kelengkapan penambangan. 
➢ Parameter geoteknik 
➢ Asumsi model sumberdaya untuk optimalisasi PIT. 
➢ Faktor dillusi penambangan, recovery penambangan dan lebar minimum 

penambangan. 
➢ Infrastuktur penambangan. 

 
 

5. Faktor Metalurgi 
➢ Faktor metalurgi yang digunakan dengan kecocokan mineralisasi. 
➢ Proses metalurgi yang dinakan apakah yang sudah teruji ataukan metode baru 
➢ Jumlah metode ujicoba metalurgi yang dilakukan dan metalurgi faktor recovery. 
➢ Membuat asumsi untuk pengecualian unsur unsur beracun 
➢ Keberadaan sampel dari pilot project pengujian harus mewakili cebakan mineral 

secara keseluruhan. 
6. Faktor Ekonomi/Perhitungan biaya 

➢ Asal usul biaya yang diproyeksi modal/kapital dan operasional 
➢ Asumsi yang berhubungan dengan pendapatan dari kadar, tonase, nilai tukar 

komoditas, biaya transportasi, pengolahan dan denda. 
➢ Biaya tetap terhadap perhitungan royalti kepada negara dan perorangan. 

7. Faktor Resiko 
➢ Efek yang ditimbulkan dari kegiatan proyek estimasi cadangan baik lingkungan, 

infrastuktur, hukum, sosial, pemasaran.  
8. Penilaian Pasar 

➢ Faktor faktor yang mempengaruhi permintaan pasar seperti permintaan, 
pemasokan dan inventaris barangtertentu untuk keperluan mendatang. 

➢ Analisa pelanggan/konsumen dan kompetitor untuk pemasaran produk 
➢ Prediksi harga dan dasar prediksinya 
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➢ Untuk bahan galian indutri menyangkut persyaratan pelanggan,pengujian dan 
kontrak 

9. Klasifikasi 
➢ Dasar klasifikasi estimasi cadangan 
➢ Apakah pelaporan telah merefleksikan pendapan Competen Person 
➢ Proporsi cadangan terkira berasal dari sumberdaya terukur 

10. Audit/Peninjauan Kembali 
➢ Hasil peninjauan, review terhadap semua aspek estimasi cadangan mineral 

11. Diskusi Akurasi 
➢ Harus ada diskusi dalam mengambil keputusan mengenai keyakinan dari suatu 

estimasi sumber daya oleh Competen Person Indonesia. 
➢ Pernyataan tingkat keyakinan harus di nyatakan secara global ataupun lokal. 

Harus menjelaskan parameter ekonomi dan keteknikan. 
➢ Pernyataan tingkat keyakinan harus di dukung oleh data produksi, jika ada. 

12. Geostatistik 
➢ Melakukan geostatistik dan analisa hasil geostatistik. 
 

E. LAIN LAIN 
1. Kemampuan Khusus 
➢ Software Geologi 
➢ Software Managemen Database dan QAQC 
➢ Software Modelling 
➢ Sotfware Mining 

2. Umum 
➢ Operasional/Managemen Proyek 

Pengalaman sebagai koordinator ataupun pemimpin proyek baik berupa soft 
skill maupun pengalaman langsung. 

➢ Peneliti – Keilmuan 
Pernah melakukan penelitian dalam bidang ilmu tertentu dan didetailkan judul 
penelitiannya. 

➢ Keinsinyuran dan Teknologi 
Memiliki pengalaman dalam hal keteknikan dan teknologi dan harap 
didetailkan jika memiliki pengalaman ini. 

➢ Pengajar Geologi dan Tambang  
Saat ini juga berprofesi sebagai pengajar dan disebutkan tempat atau institusi 
yang di ajar. 

3. K3L 
➢ Dasar Dasar K3L 

Pelatihan K3L apa saja yang pernah diikuti termasuk juga jika ada training 
yang K3L yang levelnya lebih tinggi. 

 


