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KATA PENGANTAR 

 

Pembaca yang budiman, 

pada edisi Juli – Desember 2016 ini, jurnal 

penelitian geosains memuat 8 makalah yang 

berasal dari berbagai bidang ilmu geologi.  

Makalah pertama, menyajikan topik tentang 

perkembangan biofasies batugamping 

terumbu daerah Bara Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi 

Selatan. Makalah kedua yaitu studi hubungan 

jenis batuan dasar dengan  distribusi unsur 

scandium (sc) pada endapan laterit Soroako. 

Makalah ketiga,  geokimia zona saprolit pada 

tipe endapan laterit west block dan east block 

PT. Vale Indonesia. Tbk. Sorowako, 

berdasarkan ukuran butir. Makalah keempat,  

analisis kestabilan lereng daerah Nahung 

Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros 

Provinsi Sulawesi Selatan. Makalah kelima, 

studi karakteristik endapan bijih  daerah 

Bilolo Kecamatan Walenrang Kabupaten 

Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Makalah 

keenam, mineralisasi bijih daerah Buladu 

Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo 

Utara  Provinsi Gorontalo. Makalah ketujuh 

penentuan biostratigrafi dan lingkungan 

pengendapan satuan tufa Formasi Walanae 

Daerah Bira Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi 

Selatan. Makalah yang terakhir adalah 

Evaluasi Geometri Jalan Angkut Dari Front 

Penambangan Menuju Crushing Plant Pada 

Tambang Andesit. 

Akhir kata, kami dewan redaksi mengucapkan 

selamat membaca dan semoga mendapatkan 

manfaat dari tulisan yang tersaji dalam edisi 

ini. 

 

Salam, 

Dewan Redaksi 
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PERKEMBANGAN BIOFASIES BATUGAMPING TERUMBU 

DAERAH BARA KECAMATAN BONTOBAHARI 

KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Anugrah Dwinal BERLIAN*, A.M Imran OEMAR*, Meutia FARIDA*  

*) Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

Sari : Secara administratif daerah penelitian terletak di daerah Bara Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis daerah penelitian ini terletak 

pada koordinat 05° 35' 00" – 05° 37' 00" Lintang Selatan dan 120° 25' 00" - 120° 27' 30" Bujur Timur. 

Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan biofasies dan lingkungan pengendapan batugamping 

terumbu yang ada pada daerah penelitian terhadap aspek geologi yang mencakup jenis batuan, 

kelimpahan organisme secara megaskopis dan mikroskopis, serta penyebaran biofasies secara 

vertikal juga horizontal. Sehingga menghasilkan perkembangan biofasies batugamping terumbu 

daerah penelitian yang disusun dalam satu laporan akhir. Perkembangan biofasies daerah penelitian 

yaitu terdiri dari fasies Coral Foraminifera Rich Rudstone, fasies Coral Algae Rich Rudstone, fasies 

Massive Coral Algae Framestone, fasies Branching Coral Foraminifera Bafflestone dan fasies Robust 

Branching Coral Algae  Bafflestone. Lingkungan pengendapan daerah penelitian berdasarkan 

asosiasi fasies dibagi menjadi 2 yaitu ; (1) reef front framestone-bafflestoe yang terdiri dari fasies 

Massive Coral Algae Framestone, fasies Branching Coral Foraminifera Bafflestone dan fasies Robust 

Branching Coral Algae Bafflestone, (2)reef flatCoral Foraminifera Rich-Algae Rich Rudstone yang 

terdiri dari fasies Coral Foraminifera Rich Rudstone dan fasies Coral Algae Rich Rudstone. 

 

Abstract : Administratively, studied area located at Bara district, Bontobahari subdistrict and 
Bulukumba regency, South Sulawesi province. Astronomically, located at 05° 35' 00" – 05° 37' 00" 
South Latitude and 120° 25' 00" - 120° 27' 30" East Longitude. Purpose of this study is to determine 
biofacies and depositional environment of coral limestone, concerning about geological aspect 
including kind of rock, abundance of organism in both macroscopic and microscopic appearance, facies 
distribution in verticaly and horizontaly. Therefore, the result is report of development Coral 
Limestone bio-facies in studied area. Bio-facies development in studied area, they are : Coral 
Foraminifera Rich Rudstone facies, Massive Coral Algae Framestone facies, Branching Coral 
Foraminifera Bafflestone facies, Coral Algae Rich Rudstone facies and Robust Branching Coral Algae  
Bafflestone facies. Depositional environment studied area based on the facies association divided into 
two, i.e : reef front framestone-bafflestone that consist of Massive Coral Algae Framestone facies, 
Branching Coral Foraminifera Bafflestone facies, andRobust Branching Coral Foraminifera 
Bafflestone facies and reef flat Coral Foraminifera Rich-Algae Rich Rudstone that consist of  Coral 
Foraminifera Rich Rudstone facies and Coral Algae Rich Rudstone facies. 
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1. PENDAHULUAN  

Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu 

daerah yang memiliki potensi batuan 

karbonat. Batuan karbonat yang tersingkap 

pada daerah ini berupa batugamping terumbu 

yang memperlihatkan struktur teras. Struktur 

ini mengindikasikan adanya fluktuasi muka 

air laut ataupun pengangkatan selama proses 

pembentukan batuan tersebut (Imran & Koch, 

2006). 

Salah satu daerah yang memiliki potensi 

batuan karbonat modern adalah daerah Bara 

Kecamatan Bontobahari Kabupaten 

Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. 

Batuan karbonat yang ada pada daerah 

tersebut termasuk Walanae (Sukamto dan 

Supriatna, 1982). 

Menurut Imran (2000), stratigrafi daerah 

tersebut tersusun atas Batugamping 

Foraminifera dan ditindih selaras oleh 

Formasi Walanae dan menjari dengan coral 
reef dan coralalga reef, kemudian ditindih 

selaras oleh coral reef hingga sekarang. 

Sedang menurut Farida (2002), daerah 

penelitian tersusun oleh Formasi Walanae 

yang ditindih selaras oleh terumbu dan 

pembentukannya hingga sekarang. 

Penelitian geologi ini dilakukan dengan 

membatasi masalah pada perkembangan 

biofasies batugamping terumbu pada daerah 

penelitian. Berdasarkan aspek-aspek geologi 

yang mencakup jenis batuan, kelimpahan 

organisme secara megaskopis dan 

mikroskopis, serta penyebaran biofasies secara 

vertikal juga horizontal yang pada akhirnya 

dapat menghasilkan perkembangan biofasies 

karbonat daerah penelitian. 

Secara administratif daerah penelitian 

termasuk dalam wilayah Bara Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba Provinsi 

Sulawesi Selatan. Posisi geografis daerah 

penelitian terletak pada 120025’00”-1200 26’ 

30” BT 5035’ 00”  – 5037’ 00” LS. 

Luas daerah penelitian adalah sekitar  13 km2 

dapat dicapai dalam waktu 4 jam (± 190 km) 

dengan menggunakan kendaraan bermotor 

roda dua maupun roda empat melalui jalan 

poros Makassar-Bira. 

Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam 

kegiatan penelitian dan penyusunan tulisan 

akhir kegiatan lapangan ini, maka dilakukan 

beberapa tahapan yang sistematis dan 

terencana 

2. BIOFASIES DAERAH BARA 

Penentuan fasies pada penelitian ini 

didasarkan pada pengamatan komponen 

penyusun batugamping (biota, mikrit, semen) 

dan tekstur melalui pengamatan megaskopis 

menggunakan klasifikasi Dunham (1962) dan 

Embry & Klovan (1971). Berdasarkan Tucker 

dan Wright (1990), penamaan fasies diawali 

dengan nama organisme dominan yang 

dijumpai pada singkapan, sedangkan 

interpretasi lingkungan pengendapan dari 

fasies karbonat berdasarkan organisme penciri 

lingkungan pengendapan dan material 

penyusun batuan. 

Pembagian Biofasies Daerah Bara 

Fasies karbonat daerah Bara dibedakan 

berdasarkan karakteristik fisik dan biologi 

secara megaskopis dan mikroskopis dengan 

analisa petrografi. Berdasarkan pengamatan 

di lapangan, terdapat beberapa fasies 

karbonat yang dideskripsi menggunakan 

klasifikasi Embry dan Klovan (1971) 

berdasarkan kelimpahan organismenya dari 

Timur ke Barat daerah penelitian yaitu : Coral 
Foraminifera Rich Rudstone, Massive Coral 
Algae Framestone, Branching Coral 
Foraminfera Bafflestone, Coral Algae Rich 
Rudstone dan Robust Branching Coral Algae 
Bafflestone. Penyebaran fasies Coral 
Foraminifera Rich Rudstone relatif pada 

bagian timur laut daerah penelitian. 

Kenampakan lapangan singkapan ini berupa 

sebaran yang terbentuk berupa teras-teras 

hasil endapan koral yang terangkat naik jauh 

dari permukaan pantai dengan panjang ± 100 

m. Lapisan berupa batugamping dengan 

warna segar abu-abu kecoklatan, dalam 

kondisi lapuk berwarna kecoklatan, tidak 

kompak, komposisi fragmen batugamping 

terdiri dari pecahan koral berupa massive 
coral dan branching coral (famili Acroporidae) 

dengan diameter 10 – 25 cm dari famili 

Faviidae (genus Favites dan Platygyra) dan 

tidak dalam posisi tumbuh. 

Berdasarkan hal tersebut, lapisan ini 

memperlihatkan tekstur tumbuh berupa 

rudstone (Embry & klovan, 1971). Matriks 

berukuran lempung-pasir sangat halus. Pada 
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fasies ini juga banyak dijumpai dominasi 

foraminifera berupa fosil moluska yang 

berukuran kecil dari kelas gastropoda dan 

pelecypoda serta pecahan cangkang - 

cangkang yang direkatkan oleh material 

karbonat berukuran halus berwarna putih 

keabuan 

Analisis petrografi pada matriks lapisan Coral 
Foraminifera Rich Rudstone, tersusun dari 

skeletal grain (65%) yang terdiri dari ; 

Echinoidae sp, Calcarina sp, pecahan 

cangkang foraminifera, Phylloid sp 

danlimemud (35%), nama batuan Packstone 

(Dunham, 1962). 

Penyebarannya relatif pada bagian timur 

daerah penelitian. Kenampakan lapangan 

singkapan ini berupa dinding hasil abrasi 

dengan notch (bekas abrasi) dengan tinggi ± 

160 cm. Lapisan berupa batugamping dengan 

warna segar abu-abu kecoklatan, dalam 

kondisi lapuk berwarna kecoklatan, kompak. 

Komposisi materialnya didominasi oleh koral 

insitu, alga dan matriks. Kandungan utama 

skeletalnya adalah massive coral memiliki 

struktur tumbuh framestone (Embry & 

klovan, 1971). Massive coral yang dijumpai 

memiliki diameter 15 – 50 cm dengan posisi 

tumbuh dari famili Faviidae (genus Favites 

dan Platygyra) dan famili Poritidae (genus 

Geniopora) serta dijumpai alga yang 

berlimpah dan fosil moluska berupa Tridacna 
sp. dengan diameter 60 cm dengan posisi 

tumbuh. Selain itu, terdapat fosil moluska 

yang berukuran kecil dari kelas gastropoda 

dan pelecypoda yang direkatkan oleh material 

karbonat berukuran halus berwarna putih 

keabuan. 

Analisis petrografi pada matriks lapisan 

Massive Coral Algae Framestone, tersusun 

dari skeletal grain (20%) yang terdiri dari 

alga; Halimeda sp, Amphiroasp, foraminifera ; 

planktonik dan bentonik termasuk, Calcarina 
sp., limemud (80%) kemas terbuka, nama 

batuan Wackestone (Dunham,1962) 

Berdasarkan hasil analisis data lapangan 

beserta petrografis maka dapat disimpulkan 

bahwa fasies Coral Foraminifera Rich 
Rudstone dengan kenampakan lapangan 

berupa pecahan koral branching coral (famili 

Acroporitidae) dan massive coral (famili 

Faviidae) serta pecahan cangkang moluska, 

dan hasil sayatan petrografis tersusun dari 
Echinoidae sp., Calcarina, sp., Phylloid sp., 

dan limemud berada pada bagian atas fasies 

Massive Coral Algae Framestone dengan ciri 

lapangan massive coral (famili Faviidae dan 

Poritidae), Tridacna sp., Pelecypoda, 

Gastropoda dan berdasarkan sayatan 

petrografis tersusun dari Amphiroa sp., 

Halimeda, Calcarina sp., dan limemud. 

Penyebaran relatif singkapan ini berada pada 

bagian utara daerah penelitian. Lapisan ini 

memiliki karakteristik warna lapuk coklat 

kehitaman, warna segar abu-abu kecoklatan 

dan kompak dengan kenampakan lapangan 

berupa sebaran massive coral bersifatinsitu 

dan matriks.  

Kandungan utama skeletalnya disusun oleh 

massive coral. Dominasi koral yang berada 

pada posisi tumbuh sehingga memiliki 

struktur tumbuh framestone (Embry & 

Klovan, 1971). Material penyusunnya berupa 

alga merah, alga hijau dan sebagian 

foraminifera. 

Analisis petrografi pada matriks lapisan 

Massive Coral Algae Framestone tersusun dari 

skeletal grain (50%) yang terdiri dari alga 

merah, Coralina sp., Pelecypoda, Echinoidae 
sp., dan limemud (50%) nama batuan 

Packstone (Dunham, 1962) 

Penyebaran relatif singkapan ini berada 

bagian selatan daerah penelitian pada lapisan 

paling bawah singkapan yang terletak 

disepanjang pantai Bara. Kenampakan 

lapangan dari fasies ini berupa singkapan 

dalam kondisi segar abu-abu kecoklatan, 

kondisi lapuk berwarna coklat kehitaman, 

tidak kompak, komposisi fragmen 

batugamping terdiri dari pecahan koral 

berupa branching coral (famili  Acroporidae) 

dalam posisi tumbuh. 

Berdasarkan hal tersebut lapisan ini 

memperlihatkan tekstur tumbuh berupa 

bafflestone (Embri & klovan, 1971). Matriks 

berukuran lempung-pasir sangat halus.Selain 

itu, terdapat fosil moluska kelas pelecypoda 

yang diikat oleh material karbonat berukuran 

halus. Pengamatan sayatan tipis pada fasies 

ini, teramati matriksnya berupa mikrit dan 

mulai muncul foraminifera.  

Analisis petrografi matriks pada lapisan 

Branching Coral Foraminifera Bafflestone, 
tersusun dari skeletal grain (65%) yang terdiri 

dari foraminifera; foraminifera plankton dan 

bentos termasuk Milliolid sp. Dan Calcarina 
sp., cangkang moluska kelas gastropoda, dan 
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limemud (35%) nama batuan Packstone 

(Dunham,1962) 

Berdasarkan hasil analisis data lapangan 

beserta petrografis maka dapat disimpulkan 

bahwa fasies Massive Coral Algae Framestone 
dengan warna lapuk coklat kehitaman, warna 

segar abu-abu kecoklatan, dan kompak dengan 

kenampakan lapangan berupa sebaran 

massive coral bersifat insitu dan matriks, dan 

hasil sayatan petrografis tersusun dari 

skeletal grain (50%) yang terdiri dari alga 

merah, Coralina sp., Pelecypoda, Echinoidae 
sp. Dan limemud (50%) berada pada bagian 

atas fasies Branching Coral Foraminifera 
Bafflestone dengan ciri lapangan berupa 

singkapan dalam kondisi segar abu-abu 

kecoklatan, kondisi lapuk berwarna coklat 

kehitaman, tidak kompak, komposisi fragmen 

batugamping terdiri dari pecahan koral 

berupa branching coral (famili Acroporidae) 

dalam posisi tumbuh dan berdasarkan sayatan 

petrografis tersusun dari skeletal grain (65%) 

yang terdiri dari foraminifera; foraminifera 

planktonik dan bentonik termasuk Milliolid 
sp.dan Calcarina sp., cangkang moluska kelas 

gastropoda, limemud dan (35%). 

Singkapan ini terletak di bagian Barat Laut 

daerah penelitian. Kenampakan lapangan 

singkapan ini memperlihatkan sebaran 

pecahan koral dengan panjang lokasi sebaran  

± 200 meter berupa batugamping dengan 

warna segar abu-abu kecoklatan, dalam 

kondisi lapuk berwarna coklat kehitaman, 

kompak. Komposisi utama materialnya 

didominasi oleh koralberupa massive coral, 
delicate branching coral, algae dan matriks 

yang memiliki struktur tumbuh rudstone 

(Embri & klovan, 1971). Dijumpai branching 
coral (famili Acroporitidae) tersebar secara 

acak dan massive coral dijumpai (famili 

Poritidae) pada bagian tengah dari lintasan 

dengan posisi tumbuh serta  famili Faviidae 

dari genus Favia dan Platygyra. Selain itu, 

banyak dijumpai alga hijau berupa Halimeda 
dan alga merah. 

Analisis petrografi matriks pada fasies Coral 
Algae Rich Rudstone, tersusun dari skeletal 

grain (55%) yang terdiri dari koral, alga hijau ; 

Halimeda, foraminifera gastropoda, dan 
limemud (45%) nama batuan Boundstone 

(Dunham, 1962).  

Lapisan ini berjarak sekitar 10 meter ke arah 

Utara dari arah pantai. Kenampakan 

lapangan fasies ini berupa singkapan massive 
coral yang insitu dan tersingkap dalam posisi 

tumbuh yang tersebar dengan luas sebaran 

±50m. Batuan ini memiliki karakteristik 

warna lapuk coklat kehitaman, warna segar 

abu-abu kecoklatan, kompak. Komposisi 

materialnya didominasi oleh koral insitu dan 

matriks. Lapisan ini tersusun oleh karang dari 

famili Faviidae yang berbentuk padat/massive 

(genus Favites) dengan ukuran berkisar 

panjang 5–100 cm dan lebar 1-10 cm. Memilki 

struktur tumbuh framestone (Embri & Klovan, 

1971), alga jarang dijumpai dan diantara koral 

diisi oleh matriks. 

Analisis petrografi pada koral massive coral, 
tersusun dari (80%) koral dan limemud (20), 

nama batuan Boundstone (Dunham,1962) 

Lapisan ini terletak diujung Barat daerah 

Bara. Singkapannya berupa dinding bekas 

abrasi dengan tinggi ± 7 meter. Kenampakan 

lapangan memperlihatkan singkapan ini 

hanya satu lapis dengan karakteristik warna 

segar abu-abu kecoklatan, dalam kondisi 

lapuk berwarna coklat kehitaman, kompak. 

Komposisi utama materialnya didominasi oleh 

koral insitu dan matriks. Komposisi utama 

skeletalnya adalah branching coral dari famili 

Acroporidae (genus Acropora) dengan diameter 

2-5 cm. Dominasi koral yang bercabang-

cabang dan berada pada posisi tumbuh 

sehingga nama batuannya adalah Bafflestone 
(Embry & Klovan, 1971). Selain itu, terdapat 

fosil moluska dari kelas gastropoda, 

pelecypoda dan alga yang direkatkan oleh 

material karbonat berukuran halus. 

Analisis petrografi pada matriks pada fasies 

Robust Branching Coral Algae Bafflestone, 
tersusun dari skeletal grain (20%) yang terdiri 

dari alga alga, Calcarina sp., dan limemud 
(60%) nama batuan Wackestone (Dunham, 

1962). 

Berdasarkan hasil analisis data lapangan 

beserta petrografis pada Section 3 maka dapat 

disimpulkan bahwa fasies Coral Algae Rich 
Rudstone dengan kenampakan lapangan 

memperlihatkan sebaran pecahan koral 

dengan warna segar abu-abu kecoklatan, 

dalam kondisi lapuk berwarna coklat 

kehitaman, kompak dan hasil sayatan 

petrografis tersusun dari skeletal grain (55%) 

yang terdiri darikoral, Halimedasp., 

foraminifera gastropoda, limemud (45%),  

berada pada bagian atas fasies Massive Coral 
Algae Framestone dengan ciri lapangan 

berupa singkapan massive coral yang insitu 

dan tersingkap dalam posisi tumbuh, 

karakteristik warna lapuk coklat kehitaman, 
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warna segar abu-abu kecoklatan, kompak dan 

hasil sayatan petrografis tersusun dari (80%) 

koral dan limemud (20%) dan pada bagian 

bawah lapisan dijumpai fasies Robust 
Branching Coral Foraminifera Bafflestone 

dengan kenampakan lapangan warna segar 

abu-abu kecoklatan, dalam kondisi lapuk 

berwarna coklat kehitaman, kompak serta 

dominasi koral yang bercabang-cabang dan 

hasil sayatan petrografis tersusun dari 

tersusun dari skeletal grain (20%) yang terdiri 

dari alga, Calcarina sp. dan limemud(60%). 

Analisis  Fasies dan Zonasi Lingkungan 

Pengendapan Karbonat 

Analisis yang dilakukan adalah dengan 

mengamati sayatan tipis pada conto dan 

menggunakan kelimpahan dari organisme 

penciri berupa foraminifera dan fragmen non 

foram untuk menentukan lingkungan 

pengendapannya. Adapun pembagian fasies 

pada daerah penelitian yaitu: Fasies Coral 
Foraminifera Rich Rudstone, Fasies Massive 
Coral Algae Framestone, Fasies Branching 
Coral Foraminifera Bafflestone, Fasies Coral 
Algae Rich Rudstone, danFasies Robust 
Branching Coral Algae Framestone. 

Fasies ini menempati perbukitan, berjarak 

±40-120 m dari permukaan laut pantai Bara. 

Komponen penyusun utama adalah pecahan 

koral yang berbentuk padat/ massive, 
bercabang/ branching, pipih/ platy dan 

cangkang foraminifera tidak dalam posisi 

struktur tumbuh dengan diameter (±5-15 cm) 

setiap individu. Komponen lain yang 

berasosiasi dengan koloni ini adalah foram, 

dan komponen biota lainnya yang sulit 

teramati secara megaskopis. Selain itu juga 

dijumpai pecahan cangkang moluska dari 

kelas gastropoda. Berdasarkan dari ukuran 

serta jenis koral yang menyusun fasies ini 

maka dapat disimpulkan bahwa kondisi 

ekosistem sangat mendukung pertumbuhan 

koral/organisme di lingkungan ini. 

Dari hasil analisa petrografi untuk fasies ini, 

diperoleh; butiran Phylloid sp. Calcarina sp., 

echinodermata dan pecahan cangkang 

foraminifera.  

Menurut James (1983), pada zona reef flat 
terdapat bagian yang dalam berupa cekungan. 

Cekungan ini tersusun oleh sedimen fragmen 

terumbu (20-40%) dan pecahan moluska (4-

25%). 

Berdasarkan interpretasi petrografi maka 

biofasies ini dapat dimasukkan dalam 

mikrofasies standar 6 (rudstone) dengan zona 

fasies 4 (Foreslope/marine talus ; clinothem) 

atau pada lereng terumbu depan. (Wilson 1975 

dan Flugel, 2010). 

Fasies ini menempati perbukitan berjarak ±5-

40 m dari pantai Bara. Komponen penyusun 

utama adalah koral masif dalam posisi 

struktur tumbuh dengan diameter (±10-60) cm 

setiap individu. Rongganya terisi oleh matriks 

atau lumpur karbonat yang terjadi pada awal 

pengendapan. Komponen lain yang berasosiasi 

dengan koloni ini adalah branchingdan platy 
coral, foram, dan komponen biota lainnya yang 

sulit teramati secara megaskopis. Selain itu 

juga dijumpai moluska dan Tridacna sp.. 

Berdasarkan dari ukuran serta jenis koral 

yang menyusun fasies ini maka dapat 

disimpulkan bahwa kondisi ekosistem sangat 

mendukung pertumbuhan koral/ organisme di 

lingkungan ini. 

Dari hasil analisa petrografi untuk fasies ini, 

diperoleh ; grain alga halimeda, amphiroa sp., 

mesophyllum sp., calcarina sp. dan pecahan 

cangkang foraminifera. Karang bersifat masif 

yang dijumpai pada fasies ini hidup pada 

lingkungan yang berarus dan bergelombang 

kuat. Suhu, cahaya, salinitas, dan nutrisi 

menjadi dasar dari pertumbuhan organisme 

ini atau berada pada zona bagian atas reef 
front hingga reef flat dengan kedalaman air 

<10 meter (Veron, 2000 dan Webster, et.al., 

2004) dan reef front bagian atas dengan energi 

gelombang menengah hingga kuat dan tingkat 

sedimentasi rendah (James, 1983). 

Berdasarkan interpretasi petrografi maka 

biofasies ini dapat dimasukkan dalam 

mikrofasies standar 7 (organisme sesil insitu 
framestone) dengan zona fasies 5 (organic reef) 
atau pada tepi paparan. (Wilson 1975 dan 

Flugel, 2010). 

Fasies ini menempati perbukitan sampai 

pinggir pantai berjarak ±10 - 205 m bagian 

utara pantai Bara dan berada pada bagian 

atas fasies Branching Coral Foraminifera 
Bafflestone. Komponen penyusun utama 

adalah koral masif dalam posisi struktur 

tumbuh dengan diameter (±5-60 cm) setiap 

individu. Rongganya terisi oleh matriks atau 

lumpur karbonat yang terjadi pada awal 

pengendapan. Komponen lain yang berasosiasi 

dengan koloni ini adalah branching coral dan 

platy coral, foram, dan komponen biota 

lainnya yang sulit teramati secara 
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megaskopis. Berdasarkan dari ukuran serta 

jenis koral yang menyusun fasies ini maka 

dapat disimpulkan bahwa kondisi ekosistem 

sangat mendukung pertumbuhan koral/ 

organisme di lingkungan ini. 

Dari hasil analisa petrografi untuk fasies ini, 

diperoleh ; grain alga halimeda, amphiroa sp., 

coralinasp.,calcarina sp., millioid dan pecahan 

cangkang moluska. Karang bersifat masif 

yang dijumpai pada fasies ini hidup pada 

lingkungan yang berarus dan bergelombang 

kuat. Suhu, cahaya, salinitas, dan nutrisi 

menjadi dasar dari pertumbuhan organisme 

ini atau berada pada zona bagian atas reef 
front hingga reef flat dengan kedalaman air 

<10 meter (Veron, 2000 dan Webster, et.al., 

2004) dan reef front bagian atas dengan energi 

gelombang menengah hingga kuat dan tingkat 

sedimentasi rendah (James, 1983). 

Berdasarkan interpretasi petrografi maka 

biofasies ini dapat dimasukkan dalam 

mikrofasies standar 7 (organisme sesil insitu 
framestone) dengan zona fasies 5 (organic reef) 
atau pada tepi paparan. (Wilson 1975 dan 

Flugel, 2010). 

Fasies ini menempati tepi pantai bagian timur 

pantai Bara. Komponen utama pada fasies ini 

berupa koral bercabang, porous dan sebagian 

besar lapuk akibat dari abrasi air laut. 

Komponen lain yang berasosiasi dengan koral 

bercabang ini yaitu massive coral, platy coral 
dan kaya akan foraminifera. 

Fasies ini berkembang dengan baik pada zona 

Reef front, zona ini termasuk dalam reef 
framework yang dicirikan oleh energi 

gelombang dan arus tinggi, sirkulasi air baik 

(Longman, 1981; dalam Tucker dan Wright, 

1990). 

Berdasarkan interpretasi petrografi maka 

biofasies ini dapat dimasukkan dalam 

mikrofasies standar 7 (organisme sesil insitu 
bafflestone) dengan zona  fasies 5 (organic 
reef) atau pada tepi paparan. (Wilson 1975 dan 

Flugel, 2010). 

Fasies ini terletak di bagian Barat Laut 

daerah penelitian dan berada dibagian atas 

dari fasies Massive Coral AlgaeFramestone 

dan Robust Branching Coral Algae 
Bafflestone. Fasies ini terletak pada 

perbukitan dan berjarak ±160-325 m dari 

pinggir pantai Bara. Ciri-ciri yang bisa 

teramati di lapangan yaitu pecahan koral dan 

cangkang moluska yang dijumpai tidak dalam 

posisi tumbuh. 

Menurut James (1983), Pada zona reef flat 
terdapat bagian yang dalam berupa cekungan. 

Cekungan ini tersusun oleh sedimen fragmen 

terumbu (15-40%) dan pecahan moluska (4-

22%). 

Dari sayatan tipis dapat teramati pada 

matriks pada fasies Coral Algae RichRudstone, 
dominan tersusun dari alga Halimeda, alga 

merah serta foraminifera ; foraminifera 

plankton dan bentos calcarina sp., gastropoda, 

echinodermata dan bryozoa. Semakin tenang 

arus dan tersedianya nutrisi maka alga akan 

cenderung tumbuh dengan baik, hal ini 

teramati pada pengamatan petrografi dimana 

alga yang melimpah dan mulai muncul 

foraminifera (lampiran 4). Ini merupakan 

salah satu indikasi bahwa lingkungan 

pengendapan berada pada zona reef flat 
(Longman, 1981).  

Berdasarkan interpretasi petrografi maka 

biofasies ini dapat dimasukkan dalam 

mikrofasies standar 6 (Bioclastic rich-
rudstone) dengan zona fasies 4 

(Foreslope/marine talus ; clinothem) atau pada 

lereng terumbu depan. (Wilson 1975 dan 

Flugel, 2010). 

Karang padat/ massive dari genus 

Faviteshidup pada lingkungan yang 

bergelombang kuat serta tingkat sedimentasi 

yang kuat atau pada reef front bagian tengah 

(James, 1983). Suhu, cahaya, salinitas, dan 

nutrisi menjadi dasar dari pertumbuhan 

organisme ini atau berada pada zona bagian 

atas reef front hingga reef flat dengan 

kedalaman air <10 meter (Veron, 2000 dan 

Webster, et.al., 2004) dan reef front bagian 

atas dengan energi gelombang menengah 

hingga kuat dan tingkat sedimentasi rendah 

(James, 1983). 

Berdasarkan interpretasi petrografi maka 

biofasies ini dapat dimasukkan dalam 

mikrofasies standar 7 (organisme sesil insitu-
bafflestone) dengan zona fasies 5 (organic reef) 
atau pada tepi paparan. (Wilson 1975 dan 

Flugel, 2010). 

Fasies ini berada pada ujung barat pantai 

Bara. Komponen utama pada fasies ini berupa 

koral bercabang, porous dan sebagian besar 

lapuk pengaruh dari abrasi air laut. 

Komponen lain yang berasosiasi dengan koral 

bercabang ini yaitu massive coral (jumlahnya 
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lebih sedikit dan dalam posisi tumbuh). Pada 

pengamatan lapangan (megaskopis) dapat 

termati melimpahnya organisme foraminifera. 

Fasies ini berkembang dengan baik pada zona 

reef front, zona ini termasuk dalam reef 
framework yang dicirikan oleh arus energi 

gelombang dan arus tinggi, sirkulasi air baik 

(Longman, 1981; dalam Tucker dan Wright, 

1990).  

Berdasarkan interpretasi petrografi maka 

biofasies ini dapat dimasukkan dalam 

mikrofasies standar 7 (organisme sesil insitu-
bafflestone) dengan zona fasies 5 (organic reef) 
atau pada tepi paparan. 

Asosiasi Fasies Karbonat  

 Berdasarkan deskripsi fasies karbonat 

yang didapatkan dari lapangan dan 

dikombinasikan dengan hasil analisis sayatan 

tipis maka dari enam fasies karbonat 

dikelompokkan menjadi dua asosiasi fasies. 

Penamaan asosiasi fasies tersebut diawali 

dengan lingkungan pengendapannya 

kemudian diikuti nama fasies. Model 

lingkungan pengendapannya merujuk pada 

James (1979) op.cit Longman (1980). Asosiasi 

fasies tersebut adalah : 

Reef Front Framestone-Bafflestone Reef Flat 
Coral Foraminifera Rich-Algae Rich Rudstone 

Reef Front Framestone Bafflestone 

Asosiasi fasies ini tersebar pada garis pantai 

dan perbukitan daerah penelitian. Reef Front 
Framestone - Bafflestone merupakan asosiasi 

dari fasies  

Massive Coral Algae Framestone, Branching 
Coral Foraminifera Bafflestone, dan Robust 
Branching Coral Algae Bafflestone. 

Perubahan yang dapat diamati pada lintasan 

dari arah timur-barat daerah penelitian. Dari 

arah timur dijumpai koloni koral masif yang 

dominan dan alga yang cukup melimpah. 

Sedangkan pada bagian tengah daerah 

penelitian (Fasies Massive Coral Algae 
Framestone) dijumpai populasi dari alga mulai 

berkurang,pada bagian bawah terdapat 

dominasi branching coral (Fasies Branching 
Coral Foraminifera Bafflestone) yang diselingi 

oleh sedikit massive coral dan platy coral. 
Keterdapatan foraminifera dijumpai pada 

fasies ini. Penafsiran dari data tersebut 

adalah terjadi suatu siklus penurunan muka 

air laut (Tengah-timur) yang ditandai dengan 

perubahan ukuran koral dan jenis koral dan 

perubahan cara hidup alga dan foraminifera. 

Semakin tenang arus dan tersedianya nutrisi 

maka alga akan cenderung tumbuh dengan 

baik.  

Bagian barat daerah penelitian kembali 

menunjukan dominasi massive coral (Fasies 

Massive Coral Algae Framestone). Pada 

bagian bawah dari fasies ini dijumpai 

dominasi robust branching coral (Fasies 

Robust Branching Coral Algae Bafflestone). 

Berdasarkan hal tersebut asosiasi fasies ini 

menunjukkan suatu lingkungan yang dangkal 

reef front (James, 1983) dan menurun ke arah 

barat daerah penelitian. Reef Flat Coral 
Foraminifera - Algae Rich Rudstone. Asosiasi 

fasies ini berada pada bagian  timur laut dari 

asosiasi fasies lainnya dan dijumpai kembali 

pada bagian barat daerah penelitian. 

Reef Flat Coral Foraminifera - Algae Rich 
Rudstone terdiri dari fasies Coral 
Foraminifera Rich Rudstone dan fasies Coral 
Algae Rich Rudstnone. Fasies ini dapat 

diasosiasikan karena memiliki lingkungan 

pengendapan yang sama. Butirannya 

didominasi oleh alga, moluska, 

echinoderamata, dan foraminifera (besar dan 

kecil). 

Lingkungan pengendapanya diinterpretasikan 

sebagai daerah yang dangkal, sirkulasi air 

baik namun gelombang sangat minimum 

sehingga tersedianya nutrisi maka alga akan 

cenderung tumbuh dangan baik (James & 

Burque, 1984). Pemenuhan nutrisi tersebut 

dipengaruhi oleh arus upwelling dari dasar 

laut yang memiliki temperatur yang dingin 

serta kaya akan nutrisi ke arah permukaan 

laut (Piller & Rasser, 1995). 

3. KESIMPULAN  

Berdasarkan dari hasil analisa dengan 

pengamatan petrografi dan analisa lapangan 

pada daerah penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Perkembangan biofasies daerah 

penelitian diinterpretasikan menjadi 5 

biofasies yaitu Coral Foraminifera Rich 
Rudstone, Massive Coral Algae Framestone, 
Branching Coral Foraminifera Bafflestone, 
Coral Algae Rich Rudstone, dan Robust 
Branching Coral Algae Bafflestone. 
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2. Lingkungan pengendapan daerah 

penelitian berdasarkan asosiasi fasies dibagi 

menjadi 2 yaitu : 

1. Reef front framestone-bafflestone. 

terdiri dari fasies Massive Coral Algae 
Framestone, Branching Coral 
Foraminifera Bafflestone dan Robust 
Branching Coral Algae Bafflestone.   

2. Reef flat coral foraminifera-algae rich 

rudstone,terdiri dari fasies Coral 
Foraminifera Rich Rudstone dan Coral 
Algae Rich Rudstone. 
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SARI : Perkembangan dalam bidang industri dan teknologi yang sangat cepat menuntut suplai akan 

bahan baku yang sangat tinggi. Di sisi lain, sumber bahan baku yang didapat dari alam sangat 

terbatas sehingga penemuan akan sumber sumber bahan baku berupa mineral mineral mutlak 

diperlukan. Saat ini logam penting atau yang biasa disebut dengan critical metal (seperti Scandium) 

dan logam tanah jarang memegang peranan penting sebagai bahan baku dalam bidang industri dan 

teknologi. Daerah penelitian secara administratif  terletak pada daerah Soroako wilayah  konsesi 

pertambangan PT. Vale Indonesia,Tbk. Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. 

Secara astronomis daerah penelitian ini terletak pada koordinat geografis 8400 – 9400 N dan 9700 – 

10400 E. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sebaran unsur Scandium (Sc) pada 

profil laterit daerah East Block dan West Block PT.Vale, Berdasarkan analisis XRF, serta 

menganalisis tipe batuan dasar East Block dan West Block, dan menganalisis hubungan jenis batuan 

dasar dengan distribusi unsur Scandium (Sc). Manfaat dari penelitian ini secara umum bagi 

masyarakat luas adalah sebagai referensi untuk penelitian mengenai korelasi endapan laterit nikel 

dan memberikan penjelasan mengenai kondisi endapan laterit nikel pada setiap titik bor. Metode 

penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengamatan dan pengolahan data petrologi 

batuan dari bottom core dan sampling di lapangan, serta data kandungan unsur-unsur kimia (Sc, Ni, 

Fe, Si, Mg dan Co), yang didapatkan dari data pemboran (coring), berdasarkan analisis data 

pengeboran dan analisis laboratorium meliputi (Analisis Petrografi dan Analisis Geokimia.) 

Kata kunci : Laterit, Scandium (Sc), REE, East Block & West Block 

ABSTRACT : Developments in the field of industry and technology so rapidly demanding supply of 

raw materials is very high. On the other hand, the source of raw materials derived from nature are 

very limited, so the discovery of sources of raw materials such as minerals minerals are absolutely 

necessary. Currently important metal metallic or commonly called the critical metal (such as 

Scandium) and the rare earth metal plays an important role as a raw material in the fields of 

industry and technology. The research area is administratively located in the area of the mining 

concession Vale Indonesia, Tbk. Area Soroako, Nuha Subdistrict Luwu Timur, South Sulawesi. The 

astronomical study area is located at the geographic coordinates of 8400 - 9400 N and 9700-10400 E. 

The purpose of this study was to analyze the distribution of the element Scandium (Sc) in lateritic 

profiles the East Block and West Block PT.Vale, by XRF analysis, as well as to analyze the type of 

bedrock East Block and West Block, and analyze the relationship between the type of bedrock with a 

distribution element scandium (Sc). The benefits of this research for the public in general is as a 

reference for the study on the correlation precipitate nickel laterite and provide an explanation of the 

lateritic nickel deposition conditions at any point of the drill. The research method in this study was 

the observation and data processing petrological rock from the bottom core and sampling in the field, 

and the data content of the chemical elements (Sc, Ni, Fe, Si, Mg and Co), which is obtained from the 

data drilling (coring ), based on data analysis of drilling and laboratory analysis covering 

(petrographic analysis and Geochemistry analysis.). 

Key words : Laterit, Scandium (Sc), REE, East Block & West Block 
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1. PENDAHULUAN 

Scandium adalah salah satu unsur kimia 

dalam tabel periodik yang memiliki lambang 

Sc dan nomor atom 21. Skandium berupa 

logam transisi yang lembut dan warnanya 

putih keperakan, merupakan mineral yang 

langka dari Skandinavia dan kadang-kadang 

diklasifikasikan bersama yttrium dan 

lantanida sebagai elemen mineral langka. 

(McGuire,dkk1960).  

Perkembangan dalam bidang industri dan 

teknologi yang sangat cepat menuntut suplai 

akan bahan baku yang sangat tinggi. Di sisi 

lain, sumber bahan baku yang didapat dari 

alam sangat terbatas sehingga penemuan 

akan sumber sumber bahan baku berupa 

mineral mineral mutlak diperlukan. Saat ini 

logam logam penting atau yang biasa disebut 

dengan critical metal (seperti Scandium) dan 

logam tanah jarang memegang peranan 

penting sebagai bahan baku dalam bidang 

industri dan teknologi. Sebagai salah satu 

logam penting, scandium diperlukan sebagai 

unsur additive dalam industri logam dan 

elektrolit dalam industry fuel cell. Selain itu, 

logam tanah jarang merupakan material yang 

penting bagi sumber energi dimasa yang akan 

datang. Cadangan kedua jenis logam diatas 

sangat terbatas dan diperlukan penemuan 

penemuan cadangan baru agar bisa memenuhi 

kebutuhan dunia yang sangat tinggi (Maulana 

and Sanematsu, 2015). 

Berdasarkan penelitian terbaru, logam logam 

penting terutama Scandium dapat dijumpai 

pada lapisan lapisan hasil dari pelapukan 

batuan ultrabasa yang mengandung nikel. 

Laporan terbaru menujukkan bahwa Sc3+ 

terdapat pada mineral l mafik seperti piroksin, 

amfibol dan magnetit dan hanya sedikit yang 

terdapat pada olivine. Scandium pada 

umumnya akan terakumulasi pada zona 

limonit dan saprolit. Logam tanah jarang 

banyak dijumpai pada batuan granitik yang 

didapati berasosiasi dengan mineral zircon, 

monazite dan xenotime (Maulana and 

Sanematsu, 2015). 

Endapan nikel laterit daerah Soroako 

terbentuk melalui proses pelapukan yang 

intensif daerah tropis pada batuan ultrabasa 

yang mengandung nikel. Disamping jenis 

batuan asal, intensitas pelapukan, relief 

topografi dan struktur batuan yang sangat 

mempengaruhi potensi endapan nikel laterit. 

Endapan nikel laterit daerah Soroako 

terbentuk melalui proses pelapukan yang 

intensif batuan ultrabasa yang mengandung 

nikel (Peridotit, Dunit, Harzburgit dan 

serpentinit). Batuan tersebut kaya akan  

unsur – unsur kimia seperti Fe, Mg dan 

memiliki kandungan silika yang rendah. 

Pelapukan pada batuan tersebut 

menyebabkan unsur – unsur yang terdapat 

dalam batuan tersebut yang bersifat mobile 

akan terendapkan pada bagian bawah laterit, 

sedangkan Unsur – unsur yang memiliki 

mobilitas rendah (Ni, Fe, Co+1, Mn-1)  akan 

mengalami pengkayaan residual (Ahmad 

2002).  

Lokasi Penelitian 

Daerah penelitian secara administratif  

terletak pada daerah Soroako wilayah  konsesi 

pertambangan PT. Vale Indonesia,Tbk. 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, 

Sulawesi Selatan. Secara astronomis daerah 

penelitian ini terletak pada koordinat 

geografis 8400 – 9400 N dan 9700 – 10400 E. 

Daerah penelitian berjarak ± 740 km dari kota 

Makassar, dapat dicapai melalui jalur darat 

baik menggunakan kendaraan roda dua 

maupun roda empat, selain itu juga dapat 

ditempuh dengan jalur udara.  

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

East Block (Petea) 

Geologi Daerah Penelitian 

Bukit Petea Blok B1, yang termasuk dalam 

blok Petea, terletak di sisi timur danau 

Matano. Pada tahun 2002 - 2004 Proyek ini 

dibor dengan jarak 100 m dan pada tahun 

2007 – 2009 menjadi 50m.  

Bukit Petea Blok B1 meliputi area seluas 

269,60 Ha dengan ketinggian 605,64 – 893,21 

Meter. Petea Blok B1 terletak di timur Petea  

B0, sisi barat B2 dan Petea Blok D dan di sisi 

selatan Petea B3  
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Gambar 1: Peta titik bor Petea B1 

Permukaan medan petea blok B1 umumnya 

sedang bervariasi antara 10o – 20o dan 

setempat 30o – 35o (Foto 4.1 : Bukit Petea B1). 

Daerah ini diyakini dikontrol oleh patahan 

NW – SE, sejajar dengan zona patahan 

matano. 

Litologi penyusun Petea Blok B1 terutama 

harzburgite, lherzolite, serpentinit dan 

didominasi struktur patahan, kekar dan 

breksi. Memiliki kadar olivine rendah dengan 

tingkat serpentinisasi medium ke 

serpentinisasi tinggi. 

 

Gambar  2: Kenampakan Bukit Petea B1 pada 

blok timur  konsesi PT.VI Soroako 

Seluruh Blok Petea merupakan bagian dari 

sabuk tersier ultrabasa dan telah 

terserpentinisasi dengan berbagai derajat 

serpentinisasi. Blok B1 terdiri dari tiga satuan 

batuan yaitu sebagai berikut :  

Highly serpentinized peridotite/ harzburgite, 

Mengacu pada analisis petrografi 

R2/PDT/C190801 dan R1/PDT/C190747. 

Peridotit pada Blok B1 secara megaskopis 

dalam keadaan segar berwarna hitam 

kehijauan, lapuk berwarna cokelat 

kemerahan, tekstur : Kristalinitas : 

Holokristalin, granularitas : faneritik, bentuk : 

subhedral - anhedral, relasi : inequigranular, 

struktur massive, komposisi mineral : Olivin, 

mineral opak dan massa dasar. 

Medium serpentinized peridotite (harzburgite) 
with some fine-grained intrusive dykes 

(diabas), Umumnya terletak disisi selatan 

patahan Matano dan beberapa bagian pada 

dataran tinggi miring. 

Brittle shear zones, serpentinite and fault 
breccia, satuan batuan ini relatif bertepatan 

dengan Zona Patahan Matano. Batuan relatif 

hancur atau terbreksikan dan di beberapa 

bagian satuan batuan ini menyebabkan 

anomaly vegetasi. 

Analisis Data Pengeboran (Coring) pada 

daerah Petea Blok B1  

Analisis pada 25 titik bor bertujuan untuk 

memperoleh data ciri fisik dari masing-masing 

lapisan profil laterit berupa tanah penutup, 

limonit, saprolit dan batuan induk. Keempat 

lapisan ini dapat diketahui dengan melihat 

perbedaan komposisi material, warna serta 

unsur kimia yang terkandung didalamnya. 

Penentuan unsur kimia pada lapisan profil 

laterit ini menggunakan metode XRF (X-Ray 
Fluorescence Analysis) yang menghasilkan 

unsur Ni, Mg, Fe, SiO2, Co, Al, Mn, Ca, Cr. 

Berdasarkan ciri fisik serta hasil unsur kimia 

di atas maka dapat ditentukan lapisan tiap 

profil laterit yang terbagi menjadi zona limonit 

(23.58m), zona saprolit (12.47m) dan zona 

batuan induk (Bedrock) yang ketebalannya 

tidak diketahui  

 

Gambar 3. Kenampakan profil laterit 

singkapan dipinggir jalan tambang daerah 

Petea B1 

Penentuan layer pada tiap zona laterit 

berdasarkan ciri fisik yang dijumpai 

dilapangan yang meliputi warna, ukuran 

butir, dan kandungan unsur unsur Fe, SiO2 

dan MgO sebagai berikut : 

Zona limonit, dibatasi unsur Fe > 35%, unsur 

SiO2 < 10%, unsur MgO < 5%. 
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Zona saprolit, dibatasi unsur Fe antara 10% - 

35%, unsur SiO2 antara 10 % – 50 %, unsur 

MgO antara 5% - 30% 

Zona bedrock, dibatasi unsur Ni < 1.5 %, Fe < 

10%, unsur SiO2 > 50%, unsur MgO > 30%. 

Data Assay daerah Petea Blok B1 

Zona Limonite Blok B1 

 

Gambar 4 :  Foto Core Zona  Limonit 

Limonit adalah bagian yang terletak di bagian 

atas pada profil laterit, kaya goethite 

(Fe2O3.H2O) dan mengandung mineral-mineral 

yang tidak larut (spinel, magnetite, hematite, 

dan talc). Lapisan ini berwarna coklat 

kemerahan sampai orange berupa material 

yang kaya unsur Fe, struktur dan tekstur 

batuan induk sudah tidak nampak. Secara 

umum material-material penyusun zona ini 

berukuran halus lempung sampai lanau. 

Penentuan zona limonit yang dibatasi oleh 

kandungan unsur Fe > 35%, unsur SiO2 < 10%, 

unsur MgO < 5%. dan data deskripsi 

akroskopik sampel pengeboran (logging).  

Pada Zona Limonite Petea unsur Ni memiliki 

rata – rata persentase kadar 0,93 % dengan 

persentase kadar terendah 0.35 % dan 

tertinggi 1,18 %. Co memiliki rata – rata 

persentase kadar 0,03 % dengan persentase 

kadar terendah 0,001 % dan tertinggi 0.105 %. 

Fe memiliki rata- rata persentasa kadar 45,63 

% dengan persentase kadar terendah 31 % dan 

tertinggi 50,1 %. SiO2 memiliki rata – rata 

persentase kadar 2.33 % dengan persentase 

kadar terendah 0,8 % dan tertinggi 9,8%. MgO 

memiliki rata – rata persentase kadar 0,74 % 

dengan persentase kadar terendah 0,5 % dan 

tertinggi 1 %, sedangkan Sc memiliki rata – 

rata persentase kadar 97,91 ppm dengan 

persentase kadar terendah 56,67 ppm dan 

tertinggi 160 ppm . 

 

 

Gambar 5: Grafik Assay Unsur Ni (%), Co (%), 

Fe (%), SiO2 (%), MgO (%) dan Sc(ppm) pada 

zona limonite daerah Petea Blok B1 

Zona Saprolite Blok B1 

Saprolit adalah zona dimana tekstur dan 

struktur serta mineral peyusun batuan asal 

masih tampak jelas, zona ini merupakan 

terubahnya batuan asal akibat proses 

pelapukan kimia aktif dimana proses kimia 

dan pelapukannya terjadi pada kekar dan 

rekahan yang terdapat pada batuan dan 

belahan (cleavage) kristal. (Waheed, 2008). 

Lapisan ini memiliki kadar Ni berkisar antara 

0,57% – 3.27%, berwarna coklat kekuningan 

dan abu – abu kehijauan, ukuran butir dari 

saprolit yakni lempung sampai 

bongkah/boulder, bongkah pada zona ini 

berupa fragmen breksi tektonik dari batuan 

ultrabasa, mineral yang menyusun zona ini 

adalah, garnierit, serpentin, silika berupa 

krisopras. Lapisan ini merupakan zona 

pengkayaan unsur Ni, dimana proses 

pelapukan pada batuan asal masih 

berlangsung secara aktif. 

 

Gambar 6: Foto Core Zona  Saprolite 

 

4
4
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Gambar 7: Grafik Assay Unsur Ni (%), Co (%), 

Fe (%), SiO2 (%), MgO (%) dan Sc (ppm) pada 

zona saprolite daerah Petea Blok B1 

Pada Zona saprolite daerah petea unsur Ni 
memiliki rata – rata persentase kadar 2,14 % 

dengan persentase kadar terendah 0.57 % dan 

tertinggi 3,27 %. Co memiliki rata – rata 

persentase kadar 0,04 % dengan persentase 

kadar terendah 0,016 % dan tertinggi 0.118%. 

Fe memiliki rata- rata persentasa kadar 15,87 

% dengan persentase kadar terendah 9,1 % 

dan tertinggi 29,7 %. SiO2  memiliki rata – rata 

persentase kadar 37,34% dengan persentase 

kadar terendah 22,7 % dan tertinggi 46,3%. 

MgO memiliki rata – rata persentase kadar 

21,17 % dengan persentase kadar terendah 4,5 

% dan tertinggi 29,7 %, sedangkan Sc memiliki 

rata – rata persentase kadar 23,98 ppm 

dengan persentase kadar terendah 8,67 ppm 

dan tertinggi 42,67 ppm. 

Zona Batuan Induk (Bed Rock) Blok B1 

Lapisan bedrock yaitu zona yang terdiri dari 

batuan induk yang relative belum mengalami 

pelapukan atau belum mengalami perubahan 

baik secara fisika maupun kimia, (Waheed, 

2008), dicirikan dengan warna abu-abu 

kehijauan, tersusun dari batuan ultrabasa 

berwarna abu - abu kehijauan, tekstur 

kristalinitas holokristalin, graualitas 

subhedral-anhedral, tersusun atas mineral 

olivin, piroksin berdasarkan deskripsi tersebut 

dan diklasifikasikan berdasarkan Streckeisen 

(1974) maka batuan tersebut adalah peridotit, 

batuan asal ini juga sebagai sumber laterit . 

Pada daerah Petea Blok B1 memperlihatkan 

bahwa kadar unsur Ni pada zona saprolit yang 

termasuk dalam kadar nikel high grade 

disebabkan rekahan pada batuan terisi 

garnierit sebagai pembawa nikel ataupun oleh 

silika. 

 

Foto 8 :  Foto Core Zona  Bed Rock 

Pada Zona bedrock block petea unsur Ni 
memiliki rata – rata persentase kadar 0,3 % 

dengan persentase kadar terendah 0.26 % dan 

tertinggi 0,39 %. Co memiliki rata – rata 

persentase kadar 0,0118 % dengan persentase 

kadar terendah 0,011 % dan tertinggi 0.1 %. 

Fe memiliki rata- rata persentasa kadar 6,14 

% dengan persentase kadar terendah 5,3 % 

dan tertinggi 7,5 %. SiO2 memiliki rata – rata 

persentase kadar 41,84 % dengan persentase 

kadar terendah 40,1 % dan tertinggi 43,7 %. 

MgO memiliki rata – rata persentase kadar 

34,3 % dengan persentase kadar terendah 33,2 

% dan tertinggi 36,6 %, sedangkan Sc memiliki 

rata – rata persentase kadar 16,86 ppm 

dengan persentase kadar terendah 6,67 ppm 

dan tertinggi 27 ppm. 

 

Gambar 9: Grafik Assay Unsur Ni (%), Co (%), 

Fe (%), SiO2 (%), MgO (%) dan Sc(ppm) pada 

zona bedrock  daerah Petea Blok B1 

West Block (Konde) 

Geologi  daerah penelitian 

Geologi daerah Sorowako dan sekitarnya 

sebelumnya dideskripsikan secara  umum oleh 

Brouwer, 1934; Van Bemmelen, 1949; Soeria 

Atmadja et al., 1974; dan Ahmad, 1977 dalam 

Mustaring, 2006. Namun yang secara spesifik 

kajian Sebaran potensi tentang geologi deposit 

nikel laterit adalah Golightly pada tahun 

1979, dimana ia membagi geologi daerah 

4
6
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Sorowako menjadi tiga bagian , yaitu: Batuan 

induk dan struktur Geologi)  : 

 

Gambar 10 : Peta Sebaran Batuan Induk dan 

Struktur Geologi 

Satuan batuan sedimen yang berumur kapur, 

terdiri dari batu gamping laut dalam dan 

rijang. Terdapat dibagian barat Sorowako dan 

dibatasi oleh sesar naik dengan kemiringan 

kearah barat.  

Satuan batuan ultrabasa yang berumur awal 

tersier, umumnya terdiri dari jenis peridotit, 

sebagian mengalami serpentinisasi dengan 

derajat yang bervariasi dan umumnya 

terdapat dibagian timur. Pada satuan ini juga 

terdapat intrusi-intrusi pegmatit yang bersifat 

gabroik dan terdapat dibagian utara. 

Satuan alluvial dan sedimen danau 

(lacustrine) yang berumur kuarter, umumnya 

terdapat dibagian utara dekat desa Sorowako. 

Daerah Konde Central, yang termasuk dalam 

blok Konde, terletak di sisi selatan danau 

matano kemudian berada di sebelah utara 

Konde South, selatan Lawewu dan barat 

Inalahi.  

 

Gambar 11 : Peta Batas wilayah Block West 

site Konde 

Analisis Data Pengeboran (Coring) pada 

daerah Konde Central  

Analisis pada 25 titik bor bertujuan untuk 

memperoleh data ciri fisik dari masing-masing 

lapisan profil laterit berupa tanah penutup, 

limonit, saprolit dan batuan induk. Keempat 

lapisan ini dapat diketahui dengan melihat 

perbedaan komposisi material, warna serta 

unsur kimia yang terkandung didalamnya. 

Penentuan unsur kimia pada lapisan profil 

laterit ini menggunakan metode XRF (X-Ray 
Fluorescence Analysis) yang menghasilkan 

unsur Ni, Mg, Fe, SiO2, Co, Al, Mn, Ca, Cr. 

Berdasarkan ciri fisik serta hasil unsur kimia 

di atas maka dapat ditentukan lapisan tiap 

profil laterit yang terbagi menjadi zona limonit 

(25.45m), zona saprolit (11,5m) dan zona 

batuan induk (Bedrock) yang ketebalannya 

tidak diketahui. 

 

 

 

Gambar 12 : Foto Kenampakan profil laterit 

singkapan di area penambangan daerah 

Konde yang memperlihatkan profil laterit, 

dari overburden (tanah penutup) berwarna 

merah gelap (OB), limonite (X),  saprolit (Y) 
dan BedRock (Z) 

Penentuan layer pada tiap zona laterit 

berdasarkan ciri fisik yang dijumpai 

dilapangan yang meliputi warna, ukuran 

butir, dan kandungan unsur unsur Fe, SiO2 

dan MgO sebagai berikut : 

Zona limonit, dibatasi unsur Fe > 35%, unsur 

SiO2 < 10%, unsur MgO < 5%. 

Zona saprolit, dibatasi unsur Fe antara 10% - 

35%, unsur SiO2 antara 10 % – 50 %, unsur 

MgO antara 5% - 30% 

Zona bedrock, dibatasi unsur Ni < 1.5 %, Fe < 

10%, unsur SiO2 > 50%, unsur MgO > 30%. 

Data Assay daerah Konde 

Zona Limonite Konde 
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Gambar 13 :  Foto Core Zona  Limonit 

Limonit adalah bagian yang terletak di bagian 

atas pada profil laterit, kaya goethite 

(Fe2O3.H2O) dan mengandung mineral-mineral 

yang tidak larut (spinel, magnetite, hematite, 

dan talc). Lapisan ini berwarna coklat 

kemerahan sampai orange berupa material 

yang kaya unsur Fe, struktur dan tekstur 

batuan induk sudah tidak nampak. Secara 

umum material-material penyusun zona ini 

berukuran halus lempung sampai lanau. 

Penentuan zona limonit yang dibatasi oleh 

kandungan unsur Fe > 35%, unsur SiO2 < 10%, 

unsur MgO < 5%. dan data deskripsi 

mikroskopik sampel pengeboran (logging).  

Pada Zona Limonite daerah konde unsur Ni 
memiliki rata – rata persentase kadar 1.05 % 

dengan persentase kadar terendah 0,6 % dan 

tertinggi 1,79 %. Co memiliki rata – rata 

persentase kadar 0,09 % dengan persentase 

kadar terendah 0,08 % dan tertinggi 0.234 %. 

Fe memiliki rata- rata persentasa kadar 47,16 

% dengan persentase kadar terendah 44 % dan 

tertinggi 52,3 %. SiO2 memiliki rata – rata 

persentase kadar 5,25% dengan persentase 

kadar terendah 1,6 % dan tertinggi 46,5%. 

MgO memiliki rata – rata persentase kadar 

1,01 % dengan persentase kadar terendah 0,4 

% dan tertinggi 2,5 %, sedangkan Sc memiliki 

rata – rata persentase kadar 64,01 ppm 

dengan persentase kadar terendah 27,00 ppm 

dan tertinggi 99,67 ppm. 

 

 

Gambar 14 : Grafik Assay Unsur Ni (%), Co 

(%), Fe (%), SiO2 (%), MgO (%) dan Sc(Ppm) 

pada zona limonite daerah konde 

 

Zona Saprolite Konde 

Saprolit adalah zona dimana tekstur dan 

struktur serta mineral peyusun batuan asal 

masih tampak jelas, zona ini merupakan 

terubahnya batuan asal akibat proses 

pelapukan kimia aktif dimana proses kimia 

dan pelapukannya terjadi pada kekar dan 

rekahan yang terdapat pada batuan dan 

belahan (cleavage) kristal. (Waheed, 2008). 

Lapisan ini memiliki kadar Ni berkisar antara 

0,57% – 3.27%, berwarna coklat kekuningan 

dan abu – abu kehijauan, ukuran butir dari 

saprolit yakni lempung sampai 

bongkah/boulder, bongkah pada zona ini 

berupa fragmen breksi tektonik dari batuan 

ultrabasa, mineral yang menyusun zona ini 

adalah, garnierit, serpentin, silika berupa 

krisopras. Lapisan ini merupakan zona 

pengkayaan unsur Ni, dimana proses 

pelapukan pada batuan asal masih 

berlangsung secara aktif. 

  

Gambar 15 :  Foto Core Zona  Saprolite 



GEOSAINS 

105  -Vol. 12 No. 02  2016 

 

 

Gambar 16 : Grafik Assay Unsur Ni (%), Co 

(%), Fe (%), SiO2 (%), MgO (%) dan Sc(Ppm) 

pada zona saprolite daerah konde. 

Pada Zona saprolite daerah konde unsur Ni 
memiliki rata – rata persentase kadar 1,98 % 

dengan persentase kadar terendah 0,51 % dan 

tertinggi 4,47 %. Co memiliki rata – rata 

persentase kadar 0,09 % dengan persentase 

kadar terendah 0,02 % dan tertinggi 0,364 %. 

Fe memiliki rata- rata persentasa kadar 25,04 

% dengan persentase kadar terendah 9,06 % 

dan tertinggi 45,9 %. SiO2 memiliki rata – rata 

persentase kadar 33,86 % dengan persentase 

kadar terendah 12,1 % dan tertinggi 73,07%. 

MgO memiliki rata – rata persentase kadar 

13,20% dengan persentase kadar terendah 1 % 

dan tertinggi 41,67 %, sedangkan Sc memiliki 

rata – rata persentase kadar 41,33 ppm 

dengan persentase kadar terendah 13,33 ppm 

dan tertinggi 65,67 ppm.  

Zona Batuan Induk (Bed Rock) Konde 

Lapisan bedrock yaitu zona yang terdiri dari 

batuan induk yang relative belum mengalami 

pelapukan atau belum mengalami perubahan 

baik secara fisika maupun kimia, (Waheed, 

2008), dicirikan dengan warna abu-abu 

kehijauan, tersusun dari batuan ultrabasa 

berwarna abu - abu kehijauan, tekstur 

kristalinitas holokristalin, graualitas 

subhedral-anhedral, tersusun atas mineral 

olivin, piroksin berdasarkan deskripsi tersebut 

dan diklasifikasikan berdasarkan Streckeisen 

(1974) maka batuan tersebut adalah peridotit, 

batuan asal ini juga sebagai sumber laterit. 

  

Gambar 17 :  Foto Core Zona  Bed Rock 

Pada Zona bedrock daerah konde unsur Ni 
memiliki rata – rata persentase kadar 0,35 % 

dengan persentase kadar terendah 0.28 % dan 

tertinggi 0,46 %. Co memiliki rata – rata 

persentase kadar 0,0132 % dengan persentase 

kadar terendah 0,012 % dan tertinggi 0.014 %. 

Fe memiliki rata- rata persentasa kadar 6,5 % 

dengan persentase kadar terendah 6 % dan 

tertinggi 7 %. SiO2 memiliki rata – rata 

persentase kadar 44,3 % dengan persentase 

kadar terendah 39,4 % dan tertinggi 51,2 %.  

MgO memiliki rata – rata persentase kadar 

42,9 % dengan persentase kadar terendah 36,4 

% dan tertinggi 47,6 %, sedangkan Sc memiliki 

rata – rata persentase kadar 20,26 ppm 

dengan persentase kadar terendah 3.00 ppm 

dan tertinggi 31,67 ppm.  

 

Gambar 18 : Grafik Assay Unsur Ni (%), Co 

(%), Fe (%), SiO2 (%), MgO (%) dan Sc(Ppm) 

pada zona bedrock  daerah konde 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Batuan yang merupakan anggota lajur ofiolit 

Sulawesi Timur berupa batuan ultrabasa 

(MTosu) yang terdapat disekitar danau 

Matano terdiri dari dunit, harzburgit, 

lherzolit, wehrlit, websterit, serpentinit dan 

dunit berwarna hijau pekat kehitaman, 

bertekstur faneritik, mineral penyusunnya 

adalah olivin, piroksin, plagioklas, sedikit 

serpentin dan magnetit, berbutir halus sampai 

sedang. Di beberapa tempat dunit 

terserpentinkan kuat yang ditunjukkan oleh 

struktur seperti jaring mineral olivin dan 

piroksin, serpentin dan talk sebagai mineral 

pengganti. Harzburgit memperlihatkan 

kenampakan fisik berwarna hijau sampai 

kehitaman, bertekstur kristalinitas 

holokristalin, Mineralnya halus sampai kasar 

terdiri atas olivin dan piroksin. 

Soroako secara umum dapat dibagi dua 

berdasarkan ciri fisik dan kimiawinya, yaitu 

Blok Barat (West Block) dan Blok Timur 

(East Block) yang berbeda satu sama 

lainnya. Perbedaan topografi sangat 

menyolok, pada umumnya di blok timur 
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memiliki topografi yang landai sedikit 

berbukit sedangkan di blok barat pada 

umumnya topografi terjal membentuk 

pegunungan.  

Endapan Laterit East Block 

Endapan nikel di petea memiliki sejumlah 

perbedan dibandingkan dengan di Sorowako / 

(West block). Hampir semua bijih nikel di 

Petea merupakan tipe timur tetapi kandungan 

besinya leih rendah dan perbandingan silica-

magnesia yang rendah pula. Striping ratio 

relatif rendah (SR<2), topografi bukitnya lebih 

curam dan dibeberapa areal cenderung terjal. 

(Foto 4.20) 

Menurut data eksplorasi ukuran bijihnya -6" 

sampai -18". Artinya material berupa tanah 

gembur dan bongkahan batuan berdiameter 

maksimal 18 inci atau 45 cm, sehingga masih 

layak untuk diolah di pabrik 

. 

 

Gambar 19: Kenampakan bedrock daerah 

penambangan Blok B1 Petea 

Kenampakan petrografis dari conto peridotit 

dengan kode sayatan R1/PDT/C190747 

(Gambar 4.21) dan R2/PDT/C190801 (Gambar 

4.23), mempunyai warna mineral yaitu orange 

kecoklatan, warna interferensi orange 

kebiruan, tekstur faneritik, komposisi mineral 

terdiri dari olivin 35 - 38% dengan ukuran 

mineral 0.7 – 1 mm, sudut gelapan 52.5°, 

piroksin 57 - 59% ukuran mineral 1.26 – 1.6 

mm, dengan  sudut gelapan 45°, mineral opak 

1 - 3% dengan ukuran mineral 0.2 mm dan 

massa dasar 3% ukuran mineral 0.1%. 

Berdasarkan atas mineral penyusun batuan 

makan nama batuan adalah Peridotit 

(Harzburgit) (Streckeisen, 1974 dalam 

Streckeisen dan Le Bas, 1991). 

 

Gambar 20:  Kenampakan Batuan Peridotite 
High Serpentinized Blok B1 Petea sample 
R1/PDT/C190747. 

 

 

Gambar 21 :  Kenampakan Batuan Peridotite 
High Serpentinized  Blok B1 Petea sample 
R2/PDT/C190801. 

Berdasarkan Assay pengolahan data unsur-

unsur menggunakan metode XRF selanjutnya 

data unsur Sc menggunakan Niton XL3++ 

Gold, grafik daerah east block “petea” pada 

zona limonite, saprolite dan bedrock tercatat 

seperti diagram di bawah. 

Secara terpisah distribusi dari beberapra 

unsur yakni Sc, Ni, Fe, Co, SiO2 dan MgO 

menampakkan diagram seperti berikut:  

 

Gambar 22: Trend unsur Ni, Co, dan Fe 
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Gambar 23 Trend Unsur Sc, MgO dan SiO2 

 

Gambar 24 : Grafik data perbandingan unsur 

Sc Pada Zona Limonit, Saprolit dan bedrock  

pada daerah East Block. 

Endapan Laterit West Block 

West Block meliputi 36 bukit dengan luas 

sekitar 46,5 km persegi, secara umum 

merupakan batuan Dunite dengan bentuk 

morfologi yang relatif lebih terjal 

dibandingkan blok timur (karena pengaruh 

struktur yang kuat), banyak dijumpai bongkah 

– bongkah segar peridotit (Boulder) sisa proses 

pelapukan sehingga recovery menjadi kecil. 

Umumnya boulder dilapisi oleh zona 

pelapukan tipis dibagian luarnya. 

Daerah West banyak mengandung  urat - urat  

kuarsa  yang sulit  dikontrol  pola  

penyebarannya.  

Ciri lain daerah ini adalah adanya ore 

extension zone pada zona dibawah drill 

indicated reserve, hal ini disebabkan karena 

auger drilling tidak mampu menembus 

bongkah-bongkah peridotite yang banyak 

dijumpai di daerah west block. 

 

Gambar 25:  Kenampakan area penambangan 
daerah Konde 

 

 

Gambar 26. Kenampakan Batuan Dunite  

Daerah Konde sample R3/DNT/C18973. 

 

 

Gambar 27. Kenampakan Mikrograf Batuan 

Dunit Daerah Konde sample 

R3/DNT/C189739. Terdiri dari, Olivine 

piroksin Mineral Opak dan Massa Dasar. 
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Kenampakan petrografis dari batuan ini 

dengan kode sayatan R3/DNT/C189739 dan 

R4/DNT/C189689, warna mineral orange 

kecoklatan, warna interferensi berwarna 

orange kehitaman, dengan komposisi mineral 

yaitu olivine 80 - 85% ukuran mineral 0.5 – 3 

mm dengan sudut gelapan 52.5°, piroksin 10 -

17% ukuran mineral 0.6 – 1.2 mm dengan 

sudut gelapan 45°, mineral opak 1 -3%, dan 

massa dasar 3%. Berdasarkan mineral yang 

menyusun batuan ini maka, nama batuan 

adalah Dunit (Streckeisen, 1974 dalam 

Streckeisen dan Le Bas, 1991). 

 

 

Gambar 28 :  Kenampakan Mikrograf Batuan 
Dunit daerah Konde sample R4/DNT/C189689. 
Terdiri dari Olivine, piroksin, Mineral Opak 
dan Massa Dasar. 

 

Gambar 29: Kenampakan Batuan Dunite  

Daerah Konde sample R4/DNT/C189689. 

Berdasarkan Assay pengolahan data unsur-

unsur mayor menggunakan metode XRF 

selanjutnya data unsur Sc menggunakan 

Niton XL3++ Gold, grafik daerah west block 

“konde” pada zona limonite, saprolite dan 

bedrock yakni Sc, Ni, Fe, Co, SiO2 dan MgO 

menampakkan diagram sebagai berikut : 

 

Gambar 30. Grafik data perbandingan unsur  

Ni, Co dan Fe Secara keseluruhan pada 

daerah West Block. 

 

Gambar 31. Grafik data  unsur Sc, SiO2 dan 

MgO Secara keseluruhan pada daerah West 

Block. 
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Gambar 32. Grafik data perbandingan unsur 

Sc Pada Zona Limonit, Saprolit dan bedrock  

pada daerah West Block. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmad, W. 2005. W Fundamentals of 

chemistry, mineralogy, weathering processes, 

formation, and exploration Unpublished. 

Ahmad, W. 2006. Laterites : Fundamentals of 

chemistry, mineralogy, weathering processes 

andlaterite formation. Unpublished. 

Ahmad, W. 2008. Fundamentals of chemistry, 

mineralogy, weathering processes, formation 

and explorations. Unpublished. 

Bakosurtanal., 1991, Peta Rupa Bumi Lembar 

Malili 2113, Cibinong, Bogor. 

Golightly, 1978, Nickeliferous Laterites : A 

General Description, PT. International Nickel 

Indonesia, Sorowako. 

Golighty, 1979, The Chemical Composition and 

Infrared Spectrum of Nickel and Iron –

Subtituted Serpentine from a Nickeliferous 

Laterite Profile, Sorowako, Indonesia 

Canadian Mineral, V.17. 

Golightly, J.P. 1981. Nickeliferous laterite 

deposits. Economic Geology 75th Anniversary 

Volume 710 – 735. 

Maulana, A. and Sanematsu, K., 2015, Study 

on the Critical Metal and Rare Earth Element 

Occourrences in Sulawesi (41-46), 

International Journal of Engineering and 
Science Applications, IJEScA. 

Maulana, A. and Sanematsu, K., 2015,  An 

overview on the possibility of scandium and 

REE occurrence in Sulawesi, Indonesia (151 – 

156), The 2nd International Conference and The 

1st Joint Conference. 

McGuire, Joseph C.; Kempter, Charles P. 

(1960). "Preparation and Properties of 

Scandium Dihydride". Journal of Chemical 

Physics 33: 1584–1585. Bibcode: 1960 

JChPh..33.1584M. doi:10.1063/1.1731452. 

Metallica minerals., 2013, Scandium A new 

“spice” metal to enhance industry & life, 

SCONI. 

 



GEOSAINS 

Vol. 12 No. 02 2016 - 110 

 

GEOKIMIA ZONA SAPROLIT PADA TIPE ENDAPAN LATERIT WEST BLOCK DAN EAST 

BLOCK PT VALE INDONESIA, Tbk. SOROWAKO BERDASARKAN UKURAN BUTIR 

Dwi NURAENI*, KAHARUDDIN*, Adi MAULANA* 

*Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

Sari : Daerah penelitian secara administratif terletak pada wilayah konsesi pertambangan PT. Vale 

Indonesia, Tbk. Daerah Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran butir soil dengan kandungan 

kadar unsur Ni, Fe, dan S/M yang tinggi pada zona saprolit tipe west block dan east block, 

mengetahui ukuran butir soil dengan dengan kandungan kadar unsur Ni, Fe, dan S/M yang rendah 

pada zona saprolit tipe west block dan east block, dan mengetahui perbandingan dan pengaruh 

ukuran butir soil dalam meningkatkan kualitas kadar Ni, Fe, dan S/M. Pada tipe endapan east block, 

kadar unsur Ni tertinggi dijumpai pada ukuran butir <0.14 mm sampai 0.10 mm yaitu sebesar 2.04%; 

kadar unsur Fe tertinggi dijumpai pada ukuran butir <0.07 mm yaitu sebesar 28.38%; dan kadar 

SiO2/MgO (S/M) tertinggi dijumpai pada ukuran butir <0.10 mm sampai 0.07 mm yaitu sebesar 

2.4%.Pada tipe endapan west block, kadar unsur Ni, unsur Fe, dan SiO2/MgO (S/M) terendah 

dijumpai pada ukuran butir >6.35 mm yaitu sebesar 1.41% untuk unsur Ni, 10.72% untuk unsur Fe, 

dan 2.4% untuk SiO2/MgO (S/M). Pada tipe endapan east block, kadar unsur Ni, unsur Fe, dan 

SiO2/MgO (S/M) terendah dijumpai pada ukuran butir >6.35 mm yaitu sebesar 1.65% untuk unsur 

Ni, 13.9% untuk unsur Fe, dan 1.67% untuk SiO2/MgO (S/M).Adanya peluang untuk meningkatkan 

kadar unsur Ni yaitu dengan menghilangkan material berukuran fraksi ¼ mesh. Kenaikan unsur Ni 

pada area West block sebesar 7% dengan bobot yang hilang sebesar 17.81. Pada area East block 
sebesar 3% dengan bobot berat yang hilang sebesar 17.49%. 

Kata kunci : west block, east block, XRF, ukuran butir, laterit, unsur Ni, Unsur Fe 

Abstract : Administratively, the research area is located in PT. Vale Indonesia Sorowako region, 
District of Nuha, Luwu Timur Regency, Province of South Sulawesi This research is aimed to 
determine the grains size of soil with the content of the elements Ni, Fe, and S / M high in the zone of 
saprolite-type west block and east block, know the grains size of soil with with the content of the 
elements Ni, Fe, and S / M were lower in the saphrolite, , and determine the ratio and the effect of soil 
grain size in improving the quality levels of Ni, Fe and S / M with analysis XRF method. Based on 
research gained 30 sample <25.4 mm of west block and east block type. Each sample then preparated 
become 7 grain size. East block deposits type, the highest concentration of Ni elements found in the 
grain size of <0.14 to 0.10 mm mm that is equal to 2:04%; The highest levels of Fe element found in 
grain size <0.07 mm is equal to 28.38%; and levels of SiO2 / MgO (S / M) is the highest found in the 
grain size of <0.10 to 0.07 mm mm that is equal to 2.4%. In type deposition west block, the levels of 
the elements Ni, Fe element, and SiO2 / MgO (S / M) the lowest common in grain size >6.35 mm is $ 
1.41% for the elements Ni, 10.72% for the elements Fe, and 2.4 % for SiO2 / MgO (S / M). In type 
deposition east block, the levels of the elements Ni, the elements Fe and SiO2 / MgO (S / M) the lowest 
common in grain size >6.35 mm is equal to 1.65% for the elements Ni, 13.9% for the elements Fe, and 
1.67% for SiO2 / MgO (S / M). There is an opportunity to increase levels of Ni element is to remove 
material ¼ mesh size fraction. The increase in Ni element in the area of West block of 7% by weight 
lost by 17.81. In the area of East block of 3% by weight of the weight lost by 17:49%. 
Keyword : west block, east block, XRF, grain size, laterite, unsure Ni, Unsure Fe 
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1. PENDAHULUAN 

Salah satu daerah industri pertambangan 

nikel terbesar di Indonesia terdapat di 

Sorowako, Kabupaten Luwu Timur Provinsi 

Sulawesi Selatan, yang dikelola PT. VALE 

Indonesia Tbk Sorowako. Endapan laterit 

Sorowako merupakan sumber utama logam 

Nikel di Indonesia yang telah ditambang dan 

diolah dengan menggunakan teknik peleburan 

konvensional oleh PT.Vale Indonesia 

menghasilkan unsur Ni matte. Endapan 

laterit nikel Sorowako terdiri dari dua tipe 

berdasarkan tingkat serpentinisasi batuan 

asalnya yaitu tipe west block yang berada di 

Sorowako dan tipe east block yang berada di 

Petea. 

Produk stasiun penyaringan dari zona saprolit 

tipe west block terdiri dari material berukuran 

- 4+2 inchi, -2+1 inchi, dan -1 inchi. Sedangkan 

produk stasiun penyaringan dari tipe 

eastblock (Petea) berukuran - 6+3 inchi, -3+1 

inchi, dan -1 inchi. Hingga saat ini belum 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui geokimia dari endapan laterit 

dengan ukuran kurang dari 1 inchi atau 

kurang dari 25.4 mm. 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk 

mengetahui ukuran butir soil dengan 

kandungan kadar unsur Ni, Fe, dan S/M yang 

tinggi pada zona saprolit tipe west block dan 

east block, mengetahui ukuran butir soil 

dengan dengan kandungan kadar unsur Ni, 

Fe, dan S/M yang rendah pada zona saprolit 

tipe west block dan east block, mengetahui 

perbandingan dan pengaruh ukuran butir soil 

dalam meningkatkan kualitas kadar Ni, Fe, 

dan S/M. 

Daerah penelitian secara administratif 

terletak pada wilayah konsesi pertambangan 

PT. Vale Indonesia, Tbk. Daerah Sorowako, 

Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, 

Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis 

daerah penelitian ini terletak pada koordinat 

08°04’00” – 09°02’00” N dan 09°07’00” – 

10°02’00" E. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode peneitian yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah metode pemerolehan 

sampel, metode preparasi sampel dan 

pemerolehan data (Gambar 1), metode analisis 

data, dan metode interpretasi data. 

Preparasi Sampel dilakukan di dalam Mine 

Rush Assay Laboratory (MRAL). Sampel yang 

diteliti berasal dari daerah Sorowako (west 
block) dan daerah Petea (east block).  

Geomorfologi Daerah Penelitian 

Pembahasan mengenai geologi daerah 

penelitian mencakup kondisi geomorfologi 

dengan pendekatan morfografi dan 

morfometri, dan kondisi stratigrafi dengan 

melihat ciri fisik dari geologi regional dan 

kesebandingan batuan untuk mengetahui 

jenis batuan pada daerah penelitian dan 

penentuan umur batuan. 

Satuan Morfologi Pegunungan Bergelombang 

Miring 

Dasar penamaan satuan bentangalam daerah 

penelitian didasarkan tiga aspek pendekatan 

yaitu pendekatan morfometri berupa analisis 

relief dan beda tinggi, pendekatan morfografi, 

dan pendekatan morfogenesa genetik atau 

proses geomorfologi yang mengontrol daerah 

penelitian. 

 

Gambar 1. Kenampakan morfologi 

pegunungan bergelombang miring pada 

daerah penelitian (N210oE) 

Stratigrafi Daerah Penelitian 

Didasarkan pada litostratigrafi tidak resmi, 

yang bersandikan pada ciri litologi, dominasi 

batuan, keseragaman gejala litologi, hubungan 

stratigrafi antara batuan yang satu dengan 

batuan yang lain, serta hubungan tektonik 

batuan, sehingga dapat disebandingkan baik 

secara vertikal maupun lateral. 

Satuan Dunit 

Satuan Dunit menempati keseluruhan dari 

daerah penelitian, litologi pada satuan ini 

yaitu litologi dunit, peridotit, dan serpentinit, 

dengan dunit mendominasi keseluruhan lokasi 

penelitian, maka berdasarkan hal tersebut 

penamaan satuan ini yaitu satuan dunit. 
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Gambar 2. Kenampakan dunit di lapangan 

singkapan dari erea West block PT Vale 

Indonesia, tbk. Soroako (arah foto N225oE). 

Proses pelapukan pada batuan terjadi secara 

fisika dan kimia pada daerah penelitian. Hal 

ini dapat dilihat secara langsung pada batuan 

yang telah mengalami perubahan warna pada 

permukaannya akibat oksidasi, disintegrasi 

batuan, tekstur batuan, kekerasannya rendah 

dan soil sebagai hasil pelapukan. Warna soil 

pada daerah penelitian yaitu merah sebagai 

penanda tingginnya kadar unsur besi.  

Secara megaskopis, singkapan batuan dunit 

dijumpai dalam keadaan setengah lapuk, 

secara megaskopis kenampakan lapangan dari 

batuan dunit memperlihatkan kenampakan 

segar dengan warna hijau kehitaman dan 

dalam keadaan lapuk berwarna coklat 

kekuningan, tekstur kristanilitas 

hipokristalin, granularitas 

faneroporfiritik, fabrik berupa bentuk mineral 

euhedral-subhedral, relasi inequigranular, 

struktur masif disusun oleh mineral olivin, 

piroksin dan massa dasar .  

Secara Mikroskopis batuan dunit memiliki 

warna absorpsi orange kecoklatan, warna 

interferensi kebiruan, komposisi mineral 

terdiri atas mineral olivin (90%), ortopiroksin 

(5%), dan mineral opak (5%) (Foto 5.3). 

Berdasarkan karakteristik tersebut maka 

litologi ini dinamakan Dunit (Trevis, 1955). 

Geokimia  Zona  Saprolit  Tipe  West Block 

Dari 100 % jumlah soil berukuran < 25.4 mm 

pada tipe endapan laterit west block, diperoleh 

persentase dari masing-masing ukuran butir. 

Ukuran butir soil yang paling banyak 

dijumpai ialah ukuran < 6.35 mm sampai 1.67 

mm yaitu sebesar 38%. Sedangkan ukuran soil 

yang paling sedikit ialah ukuran < 0.10 mm 

sampai 0.07 mm yaitu sebesar 1%. Selama 

preparasi sampel, terdapat soil yang hilang 

(loss) yaitu sebesar 3.35%. 

Gambar 3. Persentase jumlah kandungan 

unsur pada tipe endapan laterit west block 

Unsur Ni 

Dari hasil analisis XRF, diperoleh kandungan 

unsur Ni pada tipe endapatn laterit west 
block. Kadar unsur Ni tertinggi dijumpai pada 

ukuran butir <0.10 mm sampai 0.07 mm yaitu 

sebesar 2.47%. dan kadar unsur Ni terendah 

dijumpai pada ukuran >6.35 mm yaitu sebesar 

1.41%. 

Gambar 4 Persentase kandungan unsur Ni 

tipe endapan laterit west block 

Unsur Fe 

Dari hasil analisis XRF, diperoleh kandungan 

unsur Fe pada tipe endapatn laterit west 
block. Kadar unsur Fe tertinggi dijumpai pada 

ukuran butir <0.07 mm yaitu sebesar 26.57%. 

dan kadar unsur Fe terendah dijumpai pada 

ukuran >6.35 mm yaitu sebesar 10.72%. 

Gambar 5. Persentase kandungan unsur Fe 

tipe endapan laterit west block 
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SiO2/MgO (S/M) 

Dari hasil analisis XRF, diperoleh kandungan 

SiO2/MgO (S/M) pada tipe endapatn laterit 

west block. Kadar SiO2/MgO (S/M) tertinggi 

dijumpai pada ukuran butir <0.07 mm yaitu 

sebesar 3.11%. dan kadar SiO2/MgO (S/M) 

terendah dijumpai pada ukuran >6.35 mm 

yaitu sebesar 2.4%. 

Gambar 6. Persentase kandungan SiO2/MgO 

(S/M) pada tipe endapan laterit west block 

Geokimia Zona Saprolit Tipe East Block 

Dari 100% jumlah soil berukuran <25.4 mm 

pada tipe endapan laterit east block, diperoleh 

persentase dari masing < masing ukuran 

butir. Ukuran butir soil yang paling banyak 

dijumpai ialah ukuran 1.67 mm yaitu sebesar 

47%. Sedangkan ukuran soil yang paling 

sedikit ialah ukuran >0.007 mm yaitu sebesar 

1%. Selama preparasi sampel, terdapat soil 

yang hilang (loss) yaitu sebesar 1.65%. 

 

 

Gambar 7.  Persentase jumlah kandungan 

unsur pada tipe endapan laterit east block 

Unsur Ni 

Dari hasil analisis XRF, diperoleh kandungan 

unsur Ni pada tipe endapatn laterit east block. 

Kadar unsur Ni tertinggi dijumpai pada 

ukuran butir <0.14 mm sampai 0.10 mm yaitu 

sebesar 2.04%. dan kadar unsur Ni terendah 

dijumpai pada ukuran >6.35 mm yaitu sebesar 

1.65%. 

Gambar 8. Persentase kandungan unsur Ni 

tipe endapan laterit east block 

Unsur Fe 

Dari hasil analisis XRF, diperoleh kandungan 

unsur Fe pada tipe endapatn laterit east block. 

Kadar unsur Fe tertinggi dijumpai pada 

ukuran butir <0.07 mm yaitu sebesar 28.38%. 

dan kadar unsur Fe terendah dijumpai pada 

ukuran >6.35 mm yaitu sebesar 13.9%. 

Gambar 9.  Persentase kandungan unsur Fe 

tipe endapan laterit east block 

SiO2/MgO (S/M) 

Dari hasil analisis XRF, diperoleh kandungan 

SiO2/MgO (S/M) pada tipe endapatn laterit 

east block (Gambar 5.10). Kadar SiO2/MgO 

(S/M) tertinggi dijumpai pada ukuran butir 

<0.10 mm sampai 0.07 mm yaitu sebesar 2.4%. 

dan kadar SiO2/MgO (S/M) terendah dijumpai 

pada ukuran >6.35 mm yaitu sebesar 1.67%. 

 

Gambar 10. Persentase kandungan SiO2/MgO 

(S/M) tipe endapan laterit east block 
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Perbandingan kadar Unsur Ni, Fe, Dan S/M 

Pada Tipe Endapan Laterit West Block Dan 
East Block 

Unsur Ni 

Secara umum, kualitas kadar unsur Ni pada 

tipe endapan laterit west block lebih tinggi 

dibandingkan pada tipe endapan east block. 

Namun, pada ukuran >6.35 mm kadar unsur 

Ni pada tipe endapan east block lebih tinggi 

dibandingkan paada tipe endapan west block. 

Gambar 11. Persentase kandungan unsur Ni 

pada tipe endapan west block dan tipe 

endapan laterit east block 

Unsur Fe 

Berbeda dengan hasil persentase dari 

kandungan kadar unsur Ni, kandungan kadar 

unsur Fe lebih tinggi pada tipe endapan laterit 

east block dibandingkan pada tipe endapan 

laterit west block. Dari kedua tipe endapan 
laterit menunjukkan pola sebaran unsur Fe 

yang sama. Dimana kadar yang paling sedikit 

dijumpai ialah pada ukuran >6.35 mm. 

 

Gambar 12.  Persentase kandungan unsur Fe 

pada tipe endapan west block dan tipe 

endapan laterit east block 

SiO2/MgO (S/M) 

Kandungan kadar SiO2/MgO (S/M) pada tipe 

endapan laterit west block lebih tinggi 

dibandingkan pada tipe endapan east block. 

Dari kedua tipe endapan laterit menunjukkan 

pola sebaran unsur Fe yang sama. Dimana 

kadar yang paling sedikit dijumpai ialah pada 

ukuran >6.35 mm. 

Gambar 13 Persentase kandungan SiO2/MgO 

(S/M) pada tipe endapan west block dan tipe 

endapan laterit east block 

Pengaruh Ukuran Butir Dalam Meningkatkan 

Kadar Unsur Ni, Fe, dan S/M pada tipe 

endapan laterit west block dan east block 

Adanya peluang untuk meningkatkan kadar 

unsure Ni yaitu dengan menghilangkan 

material berukuran >6.35 mm. Persentase 

kenaikan unsur Ni, Fe, dan S/M setelah 

ukuran >6.35 mm dihilangkan (z), didapatkan 

dari rata-rata kadar keseluruham ukuran 

butir (x) dikali berat tiapukuran butir (y) dan 

dikurang rata-rata kadar tanpa ukuran >6.35 

mm dikali berat keseluruhan ukuran butir 

tanpa ukuran >6.35 mm. Setelah berat rata-

rata ukuran >6.35 mm dihilangkan, terjadi 

penurunan berat pada tiap stasiun. Pada 

stasiun 5 area West block, terjadi penurunan 

berat sebesar 17.81% dengan peningkatan 

kadar unsur Ni sebesar 7%, unsur Fe sebesar 

8%, dan S/M sebesar 3%; pada stasiun 8 area 

West block terjadi penurunan berat sebesar 

21.78% dengan peningkatan kadar unsur Ni 

sebesar 9%, unsur Fe sebesar 11%, dan S/M 

sebesar 6%; pada stasiun 9 area West block, 

terjadi penurunan berat sebesar 18.28% 

dengan peningkatan kadar unsur Ni sebesar 

7%, unsur Fe sebesar 10%, dan S/M sebesar 

4%; pada stasiun 11 area West block, terjadi 

penurunan berat sebesar 17.53% dengan 

peningkatan kadar unsur Ni sebesar 6%, 

unsur Fe sebesar 9%, dan penurunan kadar 

S/M sebesar 1%; dan pada stasiun 10 area 

East block terjadi penurunan berat 17.49% 

dengan peningkatan kadar unsr Ni sebesar 

3%, unsur Fe 7%, dan S/M sebesar 4%. 

3. KESIMPULAN 

Pada tipe endapan west block, kadar unsur Ni 

tertinggi dijumpai pada ukuran butir <0.10 

mm sampai 0.07 mm yaitu sebesar 2.47%; 

kadar unsur Fe dan SiO2/MgO (S/M) tertinggi 

dijumpai pada ukuran butir <0.07 mm yaitu 
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sebesar 26.57% untuk unsur Fe dan 3.11% 

untuk kadar SiO2/MgO (S/M).  

1. Pada tipe endapan east block, kadar unsur 

Ni tertinggidijumpai pada ukuran butir 

<0.14 mm sampai 0.10 mm yaitu sebesar 

2.04%; kadar unsur Fe tertinggi dijumpai 

pada ukuran butir <0.07 mm yaitu sebesar 

28.38%; dan kadar SiO2/MgO (S/M) 

tertinggi dijumpai pada ukuran butir 

<0.10 mm sampai mm yaitu sebesar 2.4%. 

2. Pada tipe endapan west block, kadar 

unsur Ni, unsur Fe, dan SiO2/MgO (S/M) 

terendah dijumpai pada ukuran butir 

>6.35 mm yaitu sebesar 1.41% untuk 

unsur Ni, 10.72% untuk unsur Fe, dan 

2.4% untuk SiO2/MgO (S/M). Pada tipe 

endapan east block, kadar unsur Ni, unsur 

Fe, dan SiO2/MgO (S/M) terendah 

dijumpai pada ukuran butir >6.35 mm 

yaitu sebesar 1.65% untuk unsur Ni, 

13.9% untuk unsur Fe, dan 1.67% untuk 

SiO2/MgO (S/M). 

3. Adanya peluang untuk meningkatkan 

kadar unsur Ni yaitu dengan 

menghilangkan material berukuran fraksi 

¼ mesh. Kenaikan unsur Ni pada area 

West block sebesar 7% dengan bobot yang 

hilang sebesar 17.81. Pada area East block 

sebesar 3% dengan bobot berat yang 

hilang sebesar 17.49%. 
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ABSTRACK : The research area is located in the administrative area of the District Nahung Cenrana 
Maros, South Sulawesi and is geographically located on 05o'00'00 "LS - 05o01'00" LS and 119o45'00 
"BT - 119o46'00" BT. This study aims to analyze slope stability by looking at the test results directly 
testing and data processing applications in geostudio 2007 slope / w. testing was conducted based on 
the topography and rainfall factor, the rock is basalt forfiri research area. Soil in the area of research 
is the result of weathering of basalt rock. The research area consists of two slopes were divided into 
four data retrieval undisturbed soil. ie at the station P1 has a cohesion value of 16.67 kN / m2, weight 
of 14.95 kN / m3 and friction in a 31° angle. Slope safety factor is obtained by using simulations on 
the application in 2007 geostudio slope / w, the method used is the bishop. Furthermore, the security 
conditions in the interpretation based upon the slope can change the topography and the influence of 
rainfall. In a comparison of topographical changes before the values obtained FK, 1,044 and after the 
road that is FK, 0946, as well as comparisons of cohesion on the condition of influence rainfall values 
obtained FK, 1085, at the point P1 with cohesion 22.67 kN / m2. 
Keywords: cohesion, Geostudio 2007 slope / w, slope stability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOSAINS 

 

117  -Vol. 12 No. 02  2016 

 

1. PENDAHULUAN 

Daerah penelitian merupakan wilayah 

perbukitan dan pegunungan. Di bagian timur 

membentuk jajaran pegunungan berlereng 

terjal yang memanjang dari selatan – utara 

dari Kabupaten Maros sampai kewilayah 

Kabupaten Bone dan Soppeng. Pada daerah 

ini terdapat rawan longsor baik pada keadaan 

tanah, geologi, hidrologi, atau keadaan lainnya 

yang tidak menguntungkan. 

Kawasan ini juga dilalui jalan poros yang 

menghubungkan Makassar sebagai ibu kota 

propinsi Sulawesi Selatan dengan daerah 

Kabupaten Bone, Soppeng dan Sengkang serta 

wilayah pedalaman-pedalaman dari kota-kota 

lainnya dibagian utara Sulawesi Selatan dan 

kawasan ini sebagai lahan pertanian yang 

subur dengan penduduk bermukim dan 

beraktivitas. Jalan poros ini sering terganggu 

oleh retakdan tertimbunnya badan jalan oleh 

material longsoran. Untuk itu sangat perlu 

mendapatkan perhatian karena daerah ini 

rentan terhadap tanah longsor. 

Terjadinya longsoran pada umumnya 

disebabkan oleh material hasil pelapukan 

batuan yang terletak pada kondisi topografi 

yang mempunyai  kemiringan terjal sampai 

sangat terjal. 

Oleh karena itu diperlukan suatu analisis 

terhadap kestabilan lereng  sebagai salah satu 

masukan untuk pembangunan infrakstruktur 

baik untuk kepentingan Negara maupun 

kepentingan swasta. Pentingnya penelitian 

tentang analisis kestabilan lereng dalam 

penanganan dan pencegahan longsor pada 

daerah penelitian, karena daerah ini 

merupakan pemukiman dan akses 

transportasi kabupaten yang akan lumpuh 

dengan adanya bencana alam berupa longsor. 

Tujuan penelitian yaitu : 

Mengetahui nilai faktor keamanan lereng 

pada daerah penelitian. 

Mengetahui pengaruh topografi dan curah 

hujan terhadap stabiltas lereng berdasarkan 

faktor keamanan 

Lokasi penelitian secara administrasi terletak 

pada daerah Nahung Kecamatan Cenrana 

Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan 

(Gambar 1.1) dan secara geografisterletak 

05o’00’00” LS – 05o01’00” LS dan 119o45’00” BT 

– 119o46’00” BT. 

 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian 

2. METODE PENELITIAN 

Pengambilan Data 

Pengambilan data permukaan daerah 

penelitian berupa jenis litologi, kondisi 

geomorfologi yang bekerja dan kondisi tanah. 

Secara  teknis  urutan  pengambilan data  

pada daerah penelitian adalah : 

Penentuan titik pengamatan pada peta dasar 

sekala 1: 25.000 

Pengamatan material - material longsoran. 

Mengukur sudut lereng longsor. 

Mengukur luas longsoran berupa dimensi 

panjang dan lebar lokasi longsor yang diamati. 

Mengamati jenis litologi 

Mengukur struktur geologi yang dijumpai. 

Kondisi geomorfologi yang bekerja berupa tata 

guna lahan.  

Pengambilan sampel tanah dengan tabung 

undisturbed. 

Pengambilan sampel batuan untuk 

menentukan nama batuan dasar pada daerah 

penelitian. 

Pengambilan dokumentasi berupa foto. 

Analisis Geometri Lereng dan Laboratorium 

Pada tahap analisis data geometri lereng, data 

hasil pengukuran lapangan akan digambarkan 
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melalui program Autocad 2009. Sampel tanah 

dalam tabung undisturbed kemudian diuji 

pada laboratorium dengan menggunakan uji 

triaxial unconsolidated undrinaded, yaitu 

Pembebanan horisontal dalam pengujian ini 

dilakukan dengan cepat, sesaat setelah beban 

vertikal dikenakan pada benda uji. Melalui 

pengujian ini diperoleh parameter - parameter 

geser cu dan fu. 

Analisis Data Geologi 

Analisis data geologi yang terlihat di lapangan 

dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi 

meliputi litologi, geomorfologi. Analisis dengan 

sayatan petrografi dan pengamatan fosil juga 

dilakukan untuk menguatkan data. 

Simulasi Faktor Keamanan  

Pada dasarnya Slope/W terdiri dari tiga 

bagian pengerjaan (langkah kerja) yaitu: 

Define : Pendefinisian model  

Mengatur batas area yang akan digunakan  

Mengatur skala dan satuan yang digunakan 

untuk mempermudah pengerjaan  

Menginput data material (data-data tanah)  

Mengsketsa permasalahan (lereng) dengan 

menggunakan icon garis lurus, lengkungan 

atau lingkaran  

Menentukan bagian-bagian gambar dengan 

mendefinisikan kembali setelah data terinput  

Solve : Nilai dari hasil perhitungan, dengan 

menekan start pada kotak dialog 

Contour : memperlihatkan gambaran hasil 

perhitungan  

Memperlihatkan sketsa hasil stabilitas tanah 

menggunakan metode Bishop, ordinary dan 

Janbu.  

Terdapat icon-icon untuk memunculkan hasil 

seperti potongan dengan diagram free body 

dan force polygon  

Memperlihatkan grafik hubungan antara 

jarak dan kekuatan, dan yang lainnya.  

Memperoleh data slide mass.  

Analisis Kestabilan Lereng 

Dalam analisis kestabilan lereng akan 

dilakukan perhitungan yang cukup panjang 

dan berulang-ulang, sehingga apabila 

dilakukan perhitungan secara manual akan 

membutuhkan waktu yang cukup lama; maka 

untuk memudahkan perhitungan tersebut 

digunakan alat bantu berupa komputer. 

Geostudio 2007 slope/w adalah suatu program 

stabilitas lereng 2 dimensi untuk menganalisis 

stabilitas lereng terhadap longsor. Geostudio 
2007slope/w membutuhkan hasil dari geometri 

lereng serta parameter mekanika tanah. 

Verifikasi Hasil 

Untuk menunjukkan kondisi yang terjadi di 

lapangan dan sebagai perbandingan kondisi 

dari hasil analisis yang dilakukan pada 

pengolahan data. Adapun data yang di 

verifikasi pada penelitian ini yaitu kondisi 

longsor yang dijumpai di lapangan dan hasil 

pengolahan data berdasarkan hasil uji 

laboratorium dan penggunaan aplikasi yang 

digunakan. 

Penyusunan Laporan 

Hasil investigasi lapangan dan hasil 

pengolahan data kemudian disusun dalam 

bentuk skripsi sesuai dengan format dan 

kaidah penulisan Tugas Akhir yang telah 

ditetapkan Program Studi Teknik Geologi 

Universitas Hasanuddin 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Geomorfologi Daerah Penelitian 

Pengelompokan satuan geomorfologi pada 

daerah penelitian didasarkan pada 

pendekatan morfografi dan morfometri. 

Pendekatan morfografi, yaitu pendekatan 

yang didasarkan pada bentuk  permukaan 

bumi yang dijumpai di lapangan yakni berupa 

topografi pedataran, perbukitan dan 

pegunungan. Aspek bentukan ini  perlu 

memperhatikan parameter dari setiap 

topografi seperti bentuk puncak, bentuk 

lereng, dan bentuk lembah yang dijumpai 

dilapangan.Sedangkan pendekatan morfometri 

berdasarkan klasifikasi kemiringan lereng 

berupa kelas lereng terdiri atas persentase 

lereng dan besar sudut lereng (Van Zuidam, 

1985).  

Dasar penamaan satuan bentangalam daerah 

penelitian menggunakan pendekatan 

morfografi berupa bentuk topografi daerah 

penelitian melalui pengamatan langsung di 

lapangan dan pendekatan morfometri 

denganmelakukan analisis relief dan beda 

tinggi pada peta topografi skala 1 : 2000 
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daerah penelitian. Berdasarkan hal tersebut 

maka satuan bentangalam daerah penelitian 

termasuk dalam satuan bentangalam 

perbukitan bergelombang dengan kemiringan 

lereng 13 - 580dengan beda tinggi sekitar 30 

meter (van Zuidam, 1985). Satuan 

bentangalam perbukitan bergelombang 

menempati 5,11 km2 atau keseluruhan  luas 

daerah penelitian. 

 

 

Stratigrafi Daerah Penelitian 

Pengelompokan dan penamaan satuan batuan 

pada daerah penelitian didasarkan atas 

litostratigrafi tidak resmi yang bersendikan 

pada ciri-ciri fisik batuan yang dapat 

dipetakan dalam skala 1:25.000 (Sandi 

Stratigrafi Indonesia, 1996). Dasar penamaan 

litologi dari satuan batuan daerah penelitian 

terdiri atas dua cara yaitu pengamatan batuan 

secara megaskopis dan secara mikroskopis. 

Pengamatan secara megaskopis ditentukan 

secara langsung terhadap sifat fisik dan 

komposisi mineral yang bisa diamati, dan 

secara mikroskopis dengan menggunakan 

mikroskop polarisasi dengan dasar penamaan 

menggunakan klasifikasi batuan beku 

menurut Travis (1955).  

Kenampakan megaskopis batuan ini 

memilikiciri fisik dengan warna segar abu-abu 

dan warna lapuk abu – abu kehitaman, 

tekstur hipokristalin, granularitas afanitik, 

bentuk subhedral – anhedral, relasi 

inequigranular dengan komposisi mineral 

berupa piroksin, plagioklas dan massa dasar. 

Berdasarkan ciri fisik dari kenampakan 

tersebut maka dinamakan basal (Fenton, 

1940)  

 

Analisis Kestabilan Lereng 

Analisis stabilitas ini merupakan hasil dari 

penggabungan data geometri lereng dengan 

hasil analisis laboratorium. Penggabungan 

data ini akan diolah dengan menggunakan 

aplikasi Geostudio 2007 slope/w. 

Kedalaman pengambilan sampel tanah 

dengan menggunakan tabung undisturbed 
kurang lebih 50 cm. Sampel tanah 

diinterpretasikan adalah hasil pelapukan dari 

batuan basal dengan material berukuran 

lempung hingga kerakal. Pada daerah 

penelitian tidak dijumpai adanya penciri 

struktur baik itu kekar maupun lipatan 

ataupun patahan.  

Analisis laboratorium sampel tanah 

(unconsolidated) dalam kondisi undisturbed 

menggunakan metode uji direct shear (uji 

geser lansung unconsolidated undrained). 

Tujuan dari pengujian laboratorium ini untuk 

mengetahui kekuatan geser tanah dan 

mendapatkan nilai sudut geser dalam (φ), 

kohesi (c), dan berat isi (γ) tanah (Tabel 4.2). 

Parameter dari hasil uji laboratorium 

kemudian diinput ke dalam aplikasi Geostudio 
2007 slope/w bersamaan dengan geometri 

lereng, untuk mengetahui faktor keamanan 

lereng. 

Data geometri lereng  

Table 4.2 Data sifat fisik dan mekanik tanah 

* Laboratorium Mektan jurusan sipil Fakultas 
Teknik Universitas Hasanuddin *  

Berdasarkan Kontrol Topografi  

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam 

analisa kestabilan lereng adalah kondisi 

topografi yaitu perubahan bentuk lereng. 
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Kondisi pada lokasi penelitian telah di lalui 

oleh jalur transportasi (jalan raya) 

menunjukkan bahwa kondisi lereng awal telah 

berubah dengan kondisi lereng sekarang, oleh 

karena itu diperlukan sebuah rekayasa bentuk 

lereng awal dan lereng sekarang kemudian 

membandingkan nilai faktor keamanannya. 

Setelah dilakukan simulasi perbandingan 

lereng tersebut diperoleh faktor keamanan 

pada lereng sebelum adanya jalan, 1.044 

(gambar 4.4(a)) dan setelah ada jalan 

didapatkan, 0.946 (gambar 4.4(b)). sehingga 

dapat di simpulkan bahwa kondisi lereng lebih 

stabil sebelum  adanya jalan raya dengan nilai 

yang dihasilkan yaitu >1 di bandingkan 

setelah ada jalan raya dengan nilai yang 

dihasilkan yaitu <1 (Bowles, 1984). 

Berdasarkan Faktor Curah Hujan 

Selanjutnya yang perlu diketahui bahwa salah 

satu yang perlu diperhatikan adalah kondisi 

cuaca pada suatu daerah. Terutama saat 

musim hujan dimana kehadiran air hujan 

sangat berpengaruh terhadap material tanah 

ataupun batuan (kohesi tanah/batuan). 

Dimana pada penelitian ini dilakukan 

pengambilan sampel lapangan pada musim 

hujan dan tidak dilakukan kembali 

pengambilan sampel pada kondisi tidak hujan.  

Hasrullah (2009) Apabila terjadi proses 

penghujanan berlanjut, maka jarak antar 

butiran tanah akan semakin menjauh seiring 

dengan peningkatan jumlah air yang mengisi 

rongga pori tanah, sampai tanah berada dalam 

kondisi jenuh. Pada kondisi hampir jenuh ini, 

air dapat merusak struktur butiran tanah, 

dimana susunan partikel tanah yang awalnya 

lebih terkunci menjadi pecah, adanya air juga 

menyebabkan antar butir partikel tanah 

menjadi mudah tergelincir dan kohesi akan 

semakin rendah. 

Tabel 4.3 kondisi lereng dan penambahan nilai 

kohesi yang diskenariokan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh karena itu, diasumsikan bahwa 

hubungan nilai kohesi dengan angka faktor 

keamanan, karena penelitian ini mengambil 

sampel pada kondisi musim hujan. Adapun 

nilai kohesi yang digunakan adalah nilai yang 

mengacu pada nilai inisial kohesi berdasarkan 

nilai sifat fisik dan mekanik tanah (Table 4.2). 

Kondi

si 

Nilai faktor keamanan (FK) 

lereng 

Kasu

s 1 

Kasu

s 2 

Kasu

s 3 

Kasu

s 4 

Leren

g atas 

0.964 1.005 1.045 1.085 

Leren

g atas 

dan 

badan 

jalan 

1.192 1.216 1.246 1.264 

Leren

g atas 

badan 

jalan 

dan 

lereng 

bawah 

1.350 1.364 1.442 1.451 Stasiun 

Berat Isi Kohesi Sudut 

Geser 

Dalam 

(..°) 
kN/m3 kN/m2 

P1 14.95 16,67 31 

P2 18.58 22.55 26 

P3 15.78 12.74 37 

P4 13.34 12.74 29 

Kondi

si 

Kohesi (kN/m2) 

Kasu

s 1 

Kasu

s 2 

Kasu

s 3 

Kasu

s 4 

Leren

g atas 

16.67 18.67 20.67 22.67 

Leren

g atas 

dan 

badan 

jalan 

22.55 22.55 22.55 22.55 

Leren

g atas 

badan 

jalan 

dan 

lereng 

bawah 

12.74 12.74 12.74 12.74 
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Table 4.4 Faktor keamanan lereng dengan 

kondisi lereng 

 

Setelah dilakukan prosesing data 

didapatkanlah hasil – hasil pada (Table 4.4) 

guna ntuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh nilai kohesi terhadap nilai faktor 

keamanan lereng yang diasumsikan bahwa 

nilai kohesi sangat erat kaitannya dengan 

pengaruh curah hujan pada daerah penelitian. 

Pada (Tabel 4.4) menunjukkan nilai faktor 

keamanan dari aplikasi Geostudio 2007 
slove/w berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil pengolahan laboratorium (Kasus 1), 

Sedangakan pada (Kasus 2, 3 dan 4) 

merupakan hasil simulasi dari penambahan 

nilai kohesi (Tabel 4.3) dari kohesi awal, 

sebagai perbandingan dari data sebenarnya 

yang di asumsikan sebagai kondisi tidak 

hujan. 

Grafik 4.1 Perbandingan faktor keamanan 

(FK) lereng dengan kondisi lereng. 

 

Grafik hubungan kondisi lereng dengan faktor 

keamanan lereng. Lereng atas (c), lereng atas 

dan badan jalan (b), lereng atas, badan jalan 

dan lereng bawah (a). 

Hasil ananlisis pada perbandingan dua 

topografi yang berbeda menunjukkan angka 

faktor keamanan yaitu 1.044 sebelum ada 

jalan dan 0.946 setelah ada jalan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa lereng tersebut memiki 

nilai FS < 1,07 ini merupakan nilai yang 

rawan terjadi longsor, menurut Bowles (1984). 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

interpretasi stabilitas lereng pada Daerah 

Gattareng poros jalan raya Maros - Bone Km 

51 dari data lapangan dan aplikasi Geostudio 
2007 slope/w : 

Pada daerah penelitian dijumpai lereng yang 

tidak stabildengan nilai FK, 0.946. 

Perubahan topografi sangat mempengaruhi 

angka kestabilan lereng dimana pada lereng 

awal (sebelum ada jalan) memliki faktor 

keamanan yang lebih stabil yaitu 0.946 

sedangkan pada lereng sekarang (setelah ada 

jalan) memiliki faktor keamanan yang labil 

yaitu 1.044. Selanjutnya berdasarkan 

Pengaruh curah hujan sangat menentukan 

perubahan kohesi tanah sehingga didapatkan 

nilai kohesi yang cukup stabil pada kohesi 

22.67 di khususkan pada titik P1 yang 

merupakan titik yang paling rawan terjadi 

longsor dengan nilai 1.085. 

Saran 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

sangat terbatas sehingga untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut, perlu pengambilan 

data yang lebih baik lagi. Misalnya data curah 

hujan guna memverifikasi hasil penelitian 

yang telah kami lakukan. Daerah Penelitian 

merupakan daerah rawan gerakan tanah, oleh 

karena itu perlu adanya perbaikan drainase 

untuk mengurangi pembebanan oleh air 

permukaan. Selain itu, sepanjang jalan ini 

dijumpai longsor skala kecil yang mungkin 

disebabkan adanya mekanisme struktur 

geologi yang aktif untuk itu perlu dilakukan 

pemetaan struktur pada daerah penelitian.  
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STUDI KARAKTERISTIK ENDAPAN BIJIH  DAERAH BILOLO KECAMATAN WALENRANG 

KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Hendra S.T SARAPAN *,Musri MA’WALEDA* ,Adi MAULANA* 

*Departemen Teknik Geologi, FakultasTeknik,Universitas Hasanuddin 

 

SARI: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jenis mineralisasi mineral bijih pada 

derah Bilolo, menganalisis tekstur mineral bijih, dan mengetahui paraganesa cebakan mineral bijih 

pada daerah Bilolo dengan menggunakan metode sayatan poles (polish section). Mineragrafi bijih 

dari penelitian terdiri dari sphalerit, galena, kalkopirit, pirit, bornit, kovellit, dan barit. Host rock 

tubuh bijih daerah penelitian berupa batuan vulkanik dan berhubungan dengan aktivitas 

vulkanisme bawah laut (submarine volcanic). Tekstur endapan bijih daerah penelitian terdiri dari 

replacement, dan cavities, yang ditandai dengan struktur stockwork, dan vein dan tekstur mineral 

bijih daerah penelitian yaitu tekstur replacement, tekstur granular, tekstur intergrowth, tekstur 

inklusi, tekstur colloform, dan tekstur framboidal. Berdasarkan analisa dari tekstur mineral bijih 

daerah penelitian, paraganesa daerah Bilolo berturut-turut dimulai dari terbentuknya mineral 

sphalerit, kalkopirit, pirit , galena, kovelit, bornit dan kehadiran mineral 

sulfatberupabaritdengansebagai mineral pengotor. 

Kata kunci : Polish section,jenis mineralisasi bijih,tekstur dan struktur mineral biih, dan paraganesa. 

 

ABSTRACT: The aim of this study is to determine the type of ore mineralization in mineral Bilolo 
Area, to analyze the mineral ore texture and to know paragenesis of mineral ore deposit in Bilolo area 
using polish section method. Mineragraphy analyzes shows there are sphalerit, galena, chalcopyrite, 
pyrite, bornite, kovellit, and barite. Host rock of ore bodies in the research area is volcanic rocks and 
associated with submarine volcanic activity. Ore deposits texture in the studied area, there are; 
replacement and cavities with indication stockwork and vein structure. Texture of mineral ore is 
replacement texture, granular texture, intergrowth texture, texture inclusion, colloform texture, and 
framboidal texture. Based on analyzes including texture of ore deposits in the studied area, 
paragenesis of Bilolo area that started with the genesis of sphalerit, chalcopyrite, pyrite, galena, 
kovelit, bornite and existing of sulphate mineral that is barite minerals as impurities. 

 

Keywords: Polish section, type ore mineralization, mineral texture and structure, and paragenesis 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Secara umum, kondisi geologi Pulau Sulawesi 

sangat kompleks, hal ini  

disebabkan oleh pertemuan antara 3  lempeng 

aktif utama dunia yaitu Lempeng Hindia - 

Australia, Lempeng Benua Eurasia dan 

Lempeng Samudra Pasifik (Hamilton, 1979; 

Hutchison, 1989 dalam Sidarto, 2013). 

Berdasarkan sifat geologi regionalnya, Pulau 

Sulawesi dapat dibagi ke dalam mandala – 

mandala geologi tersendiri. Salah satu 

mandala geologi yang berada di Pulau 

Sulawesi adalah mandala geologi 

SulawesiBarat atau busur Sulawesi Barat 

atau  lajur Sulawesi Barat yang disebut 

sebagai volcanic arc.Mandala ini dicirikan oleh 

endapan gunungapi Tersier dan batuan pluton 

di bagian tengah dan utaranya. Oleh sebab itu, 

maka mandala ini sering disebut pula sebagai 

Busur Vulkano – Plutonik Tersier (Sukamto 

dan Ratman, 2013). Mandala ini merupakan 
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jalur zona magmatik yang diindikasikan 

mengandung logam mulia.  

Salah satu daerah yang mengandung mineral  

ekonomi (ore deposit) adalah daerah Bilolo 

yang berada berada pada lengan selatan barat 

Pulau Sulawesi, yang terletak di sebelah utara 

timur laut daerah Sangkaropi , kecamatan 

Walenrang (Kab. Luwu).Daerah mineralisasi 

dengan tipe endapan Kuroko (VMS) atau 

endapan yang disebabkan oleh aktifitas 

vulkanisme bawah laut yang terdistribusi di 

daerah Bilolo adalah salah satu daerah 

prospek (konsesi) sulfida masif milik PT. 

Toraja Makale Mining. 

Dari yang diketahui berdasarkan hasil studi 

global, endapan mineral Bilolo berhubungan 

dengan mineralisasi tipe Kuroko di Jepang, 

yang dinamakan “sulfida masif tipe-Kuroko”, 

yang merupakan tubuh-tubuh bijih sulfida 

masif dalam busur kepulauan modern, di 

Kuroko, timurlaut Jepang. Semua endapan 

tersebut berasosiasi dengan batuan volkanik 

yang dominan klastik-dasitik atau sebagian 

kecil andesitik. 

Endapan Bijih yang ada didaerah Bilolo 

merupakan endapan polimetalik Cu-Pb-Zn 

yang menunjukkan hubungan genetik yang 

sangat kuat dengan volkanisme - asam bawah 

laut berumur Miosen, dalam tufa hijau. 

Berdasarkan studi stratigrafi-volkanik dan 

paleontologi, diketahui bahwa volkanisme-

asam bawah laut tersebut berhubungan 

dengan mineralisasi Kuroko di daerah 

Sangkaropi. 

Endapan bijih di daerah Bilolo diperkirakan 

merupakan tipe Kuroko (bijih hitam), yang 

merupakan campuran mineral - mineral 

sfalerit, galena, barit, kalkopirit, kovelit, dan 

pirit. Genesisnya adalah terjadinya sirkulasi 

konveksi panas dari air laut yang masuk ke 

batuan volkanik (yang panas). Tingkat 

kelarutan gipsum menurun dengan 

bertambahnya temperatur, mengakibatkan 

terpresipitasinya gipsum dan anhidrit secara 

langsung dari air laut. 

Pembagian zona - zona alterasi pada batuan 

sangat membantu dan penting artinya dalam 

suatu eksplorasi endapan mineral, yang 

berperan dalam penentuan bentuk endapan 

serta mineral-mineral yang terdapat pada 

daerah tersebut. Hal ini dipandang penting 

tidak semata untuk kepentingan ilmiah, tetapi 

juga dalam upaya penemuan cadangan baru 

dengan pendekatan konsep dan model geologi. 

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tugas akhir dengan 

judul “Studi Karakteristik Endapan Bijih 

Daerah Bilolo Kecamatan Walenrang 

Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi 

Selatan”.Dengan harapan Informasi yang 

diperoleh, diharapkan dapat memberikan 

suatu gambaran tentang kondisi Endapan 

mineral logam yang ada pada daerah 

penelitian. 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk 

menentukan Karakteristik dan Mineralogi 

Endapan Bijih dengan menggunakan analisis 

sayatan poles (polish section)menggunakan 

metode petrografis di daerah Bilolo Kecamatan 

Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan jenis mineralisasi 

(mineragrafi) yang adapada daerah 

penelitian. 

2. Menganalisis tekstur mineral bijih dengan 

menggunakan sayatan poles menggunakan 

metode mineragrafi pada daerah 

penelitian. 

3. Mengetahui paragenesa endapan bijih 

padadaerah penelitian. 

Secara administratif, daerah penelitian 

termasuk dalam daerah Bilolo Kecamatan 

Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi 

Sulawesi Selatan (Gambar 1). Secara geografis 

terletak antara 119o58’30’’ – 119o59’30’’ BT 

(Bujur Timur) dan 2o49’30’’–2o50’30’’ Lintang 

Selatan (LS).Daerah Penelitian terpetakan 

dalam Peta Rupa Bumi Indonesia sekala 1 : 

50.000 Lembar Rantepao nomor 2013 – 32 

yang diterbitkan oleh Bakosurtanal Cibinong, 

Bogor edisi I – 1991 . Daerah penelitian 

terletak sebelah Utara dari Kota Makassar 

dapat ditempuh dalam waktu ± 7-8 jam dari 

Kota Makassar ke Kota Toraja 

Utaramenggunakan jalur darat dengan jarak 

tempuh sekitar ± 400 km menggunakan 

kendaraan roda dua atau roda empat. 

1 
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Gambar 1.  Peta Tunjuk Lokasi Penelitian 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan sistem penelitian 

survey lapangan secara langsung dimana 

mencakup data primer dan data sekunder . 

Data primer yaitu data yang langsung diambil 

di lapangan berupa pengambilan conto pada 

urat mineralisasi hidrotermal pada batuan 

kemudian dilakukan preparasi menjadi 

sayatan poles. Data sekunder yang digunakan 

yaitu data – data yang diambil melalui tulisan 

– tulisan peneliti terdahulu sebagai 

pembanding dalam melakukan penelitian ini. 

Adapun tahapan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu terdiri dari beberapa 

tahapanyaitu Tahap persiapan, Penelitian 

lapangan, Analisa laboratorium, Pengolahan 

data dan Penyusunan laporan/ skipsi. 

Setelah pengumpulan data lapangan selesai, 

kemudian sampel terpilih dipreparasi dalam 

bentuk sayatan poles. Kemudian dilakukan 

analisisi laboratorium berupa analisis 

mineragrafi. 

Analisis mineragrafi dilakukan untuk 

mengetahui sifat optik dan jenis mineral bijih 

yang berada pada daerah penelitian. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan melihat 

ciri fisik kenampakan batuan secara 

megaskopis, dengan melihat kehadiran 

mineralisasi atau mineral bijih yang terdapat 

pada batuan. Analisis mineragrafi bijih 

dimulai dengan preparasi sampel batuan 

menjadi sayatan poles (polish section).  

Sampel batuan yang akan dipreparasi 

sebanyak 6 sayatan poles yang terbagi 

atasBLO 2C1, BLO 2DF, BLO 2B, BLO 2B 
VEIN, BLO 2C, BLO 2 DB yaitu merupakan 

sampel permukaan. Setelah dipreparasi 

menjadi sayatan poles, sampel kemudian 

dianalisis dengan menggunakan mikroskop 

refleksi tipe Nikon yang dilakukan di 

Laboratorium prepasi batuan  Jurusan Teknik 

Geologi Universitas Hasanuddin.Dari hasil 

analisa mikroskop akan menunjukkan sifat 

mikroskopik dari mineral- mineral, terutama 

mineral bijih, seperti halnya tekstur bijih yang 

akan digunakan untuk acuan karakteristik 

mineralisasi bijih pada daerah penelitian. 

Sampel yang diprepasi untuk analisis 

mikroskop biji dapat dilihat pada Gambar 2 

. 

 

Gambar 2. Foto megaskopis sample batuan 

untuk analisis sayatan poles 

3. GEOMORFOLOGI DAERAH 

PENELITIAN 

Daerah penelitian dibangun oleh pegunungan 

berlereng curam, puncak tajam dengan 

lembah sungai yang sempit. Ketinggian dari 

atas permukaan laut berkisar 700 – 1595 

meter. Puncak tertinggi adalah Daerah Buntu 

Sambaru dengan titik ketinggian 1595 meter, 

sedangkan puncak pegunungan yang lain 

adalah Buntu Pongpatora, Buntu Balole, 

Buntu Tirotasik dan Buntu Barik. Bentuk 

lereng sebagian besar sangat curam, pada 

Buntu Barik dan Buntu Sambaru, sudut 

kemiringin mencapai 80°. Berdasarkan 

pengamatan dan pengukuran dilapangan 

morfologi daerah penelitian dapat di bagi 

dalam dua satuan morfologi, yaitu Satuan 

Bentangalam Pegunungan Sangat Curam dan 

Satuan Bentangalam Pegunungan Tersayat 

Tajam dan Satuan Bentangalam Perbukitan 

Tersayat Tajam. 

Satuan Bentang alam Pegunungan Tersayat 

Tajam menempati daerah Bilolo(Buntu 

Pongpatora), dan daerah Mendilla (Buntu 

Sambaru, dan Buntu Barik). Satuan ini 

menempati sekitar 70% dari luas daerah 

penyelidikan. Satuan bentang alam ini 

memiliki sudut lereng rata- rata 70%. 

Kenampakan di lapangan satuan ini memiliki 
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slope sekitar  80°.Beberapa puncak berbentuk 

sempit (tajam). Hampir seluruh daerah ini 

berupa hutan dan perkebunan dengan 

vegetasi sedang hingga lebat. Jenis pohon 

kebanyakan pohon pinus, juga terdapat kayu 

akasia dan jenis tumbuhan lainnya. Pada 

satuan bentangalam ini mengalir sungai 

Todao dan anak sungai lain. 

Sedangkan satuan Bentang alam Perbukitan 

Tersayat Tajam menempati sekitar 30% dari 

luas daerah penyelidikan. Satuan meliputi 

daerah Bilolo dan daerah yang berada di 

bawahnya. Satuan bentang alam ini memiliki 

sudut lereng berkisar antara 50%, dengan 

slope berkisar 30º - 40º. Beberapa puncak 

berbentuk sempit (tajam). Sebagian besar 

satuan ini masih berupa hutan dengan 

vegetasi sedang-lebat. Disamping itu satuan 

ini juga telah dimamfaatkan masyarakat 

setempat untuk berkebun, ladang, areal 

persawahan, pemukiman dan selebihnya 

masih berupa padang ilalang. Secara 

keseluruan proses yang berkembang pada 

kedua bentangalam tersebut adalah proses 

denudasional, dimana proses yang dominan 

bekerja adalah proses erosi dan pelapukan. 

Tingginya tingkat pelapukan ditandai dengan 

banyaknya gully dan rill erosion yang 

dijumpai disepanjang punggungan 

pegunungan. Selain itu kehadiran triangular 
faciet serta bongkahan-bongkahan batuan dan 

tanah penutup akibat gerakan tanah yang 

terjadi pada daerah penelitian 

Pola aliran sungai membentuk pola aliran 

dendritik, semua sungai-sungai tersebut 

mengalir ke arah Barat daya yang menyatu 

dengan sungai utama yaitu Sungai Sa’dan. 

Sungai-sungai yang terdapat pada daerah 

penelitian diantaranya Sungai Nangka yang 

terdapat di daerah Bilolo dan anak sungai 

Sa’dan yang terdapat di daerah Bilolo. Jenis 

sungai tersebut tergolong dalam sungai 

periodik, dimana debit airnya ada yang 

terpengaruh oleh musim hujan atau musim 

kemarau. Adapun jenis erosi permukaan yang 

berkembang pada daerah penelitian berupa 

gully erosion. 

Pada daerah penelitian dijumpai bentuk 

lembah yang sempit (“V”) dan puncak yang 

leratif tajam, serta tebing-tebing sungai yang 

masih curam. 

Berdasarkan uraian karakteristik 

geomorfologi, maka daerah stadia penelitian 

adalah “stadia muda menjelang dewasa”. 

Dipetakan oleh  Agus Hery Purnomo, pada 

tahun 2009. 

 

Gambar 3. Kenampakan Morfologi Daerah 

penelitian dan kenampakan tubuh bijih 

sulfida difoto relatif ke arah N 450 E. 

4. STRATIGRAFI DAERAH PENELITIAN 

Adapun stratigragi daerah Bilolo – Mendila 

dan Sangkaropi dari pemetaan yang telah 

dilakukan oleh PT. Aneka tambang unit 

geologi pada tahun 1982 adalah sebagai 

berikut : 

1. Anggota Batuan granit hanya tersingkap 

di bagian utara endapan Sangkaropi. 

Memiliki warna terang hinga abu-abu 

kehitaman, berstruktur massive dan 

bertekstur faneritik. Tersusun atas 

mineral kuarsa, alkali feldspar, plagioklas 

dan beberapa mineral mafik. Batuan ini 

terpotong oleh beberapa urat-urat kuarsa 

yang teralterasi ; argilitisasi, seritisasi dan 

kloritisasi. Dan tidak dijumpai kontak 

metamorfisme pada batuan yang 

berbatasan dengan granit. 

2. Anggota Breksi Tufa Andesitik utamanya 

tersusun oleh breksi tufa andesitic dan 

tufa lapili dengan sisipan tufa pasiran, 

tufa halus, batulempung atau mudstone 

dan batuan tersilisifikasi. Anggota satuan 

ini berwarna terang hingga hijau 

kehitaman, umumnya bersortasi buruk, 

tetapi sampel coring hasil pengeboran 

pada daerah dekat endapan mineral  

Rumanga menunjukkan struktur gradded 
bedding. 

3. Anggota dasit umumnya berwarna hijau 

dan teralterasi. Satuan ini terdapat pada 

lapisan atas anggota breksi tufa asam 

sebagai lapisan aliran.  

4. Anggota tufa asam tersusun oleh tufa 

asam, breksi tufa, breksi dan lempung 

yang berwarna abu-abu hingga hijau 
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muda. Breksi tufa asam dan breksi 

tersusun oleh fragmen batuan ; dasit, 

granit, andesit, dan batu apung.  

5. Anggota Piroklastik Riolitik dan Lava 

berwarna abu-abu hingga abu-abu 

kehitaman, berstruktur massive dan 

utamanya tersusun oleh tufa riolitik 

hingga dasitik, breksi dan lava. Sulit 

untuk membedakan antara lava riolitik 

dengan piroklastik riolitik di lapangan, 

karena alterasi dan batuan yang 

tersilisifikasi. Ketebalan maksimum 

sekitar 80 m. 

6. Anggota Basal dan Lempung tersingkap 

hanya di sekitar endapan Sangkaropi. 

Basal memiliki warna hijau kehitaman 

hinga hitam, sementara basal yang sudah 

mengalami alterasi berwarna coklat 

kehitaman. Batulempung berwarna abu-

abu hingga abu-abu kehitaman. Silisifikasi 

dan breksiasi dijumpai di batulempung 

yang kontak dengan endapan mineral 

seperti di endapan Sangkaropi. 

7. Anggota serpih karbonatan yang terdiri 

dari serpih dan lempung berwarna abu-

abu dan mengandung sedikit ,aterial 

karbonatan. Fosil foraminifera dijumpai 

berwarna kecoklatan yang besisipan 

dengan serpih. 

8. Anggota piroklastik andesitic dan lava 

tersusun oleh lava andesitic dan 

piroklastik. Lava andesitic berwarna hijau 

dan berstruktur massive. Batuan 

piroklastik andesitic tersusun oleh breksi 

vulkanik dan breksi tufa dengan sedikit 

lempung dan batuan tersilisifikasi.  

Adanya intrusi batuan batuan beku berupa 

batuan yang bersifat andesitik dan basaltik 

pada umumnya, serta batuan samping pada 

daerah Bilolomenyebabkan sehingga daerah 

ini cukup potensial untuk terjadinya proses 

pembentukan mineral alterasi dan 

mineralisasi. 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Mineralisasi Cebakan Bijih 

Daerah Bilolo 

Cebakan mineral didaerah Bilolo merupakan 

cebakan mineral yang terbentuk karena proses 

aktivitas gunungapi bawah laut atau Volcanic 
Hosted Massive Sulphide (VHMS). Proses 

lainyang berlangsung dan erat hubungannya 

dengan larutan hidrotermal adalah proses 

alterasi. Proses alterasi dapat terbentuk 

karena adanya interaksi antara larutan 

hidrotermal dengan batuan samping (wall 
rock). 

Batuan vulkanik secara fisik dalam keadaan 

segar berwarna abu-abu kehijauan hingga 

abu-abu kehitaman. Perubahan secara fisik 

dari batuan tersebut karena terbentuknya 

mineral ubahan pada batuan, terbentuknya 

mineral ubahan disebabkan oleh adanya 

larutan hidrotermal yang bermigrasi melalui 

pori dan rekahan dari batuan vulkanik 

sehingga larutan hidrotermal berinteraksi 

dengan batuan vulkanik sehingga terjadi 

proses alterasi. Selain perubahan secara fisik 

dari batuan vulkanik karena proses alterasi, 

batuan tersebut merupakan cebakan dari 

cebakan mineral yang terbentuk melalui 

proses mineralisasi.  

Mineralisasi dan alterasi yang terbentuk 

didaerah ini, setelah terjadi aktivitas 

gunungapi bawah laut, hal ini dicirikan dari 

batuan samping (wall rock) yang merupakan 

batuan vulkanik dan sedimen. Proses 

mineralisasi dan altersasi berlangsung pada 

pipa kepundan dari gunung api. Proses 

tersebut dapat berlangsung karena pipa 

kepundan dari gunung api merupakan suatu 

zona lemah yang dapat dilalui oleh larutan 

hidrotermal untuk bermigrasi dan membentuk 

cebakan mineral melalui proses mineralisasi 

serta terbentuknya mineral sekunder pada 

proses alterasi.  Proses mineralisasi dapat 

menghasilkan mineral baru pada tubuh 

batuan yang bisa diakibatkan oleh proses 

magmatik ataupun hidrotermal. Mineral bijih 

pada tubuh bijih daerah penelitian erat 

kaitannya dengan proses mineralisasi 

mengingat komposisi bijih yang dihasilkan 

tidak menunjukkan indikasi ubahan dari 

mineral tertentu pada batuan host rock. 

Pembahasan karakteristik mineralisasi sulfida 

daerah penelitian mencakup tekstur cebakan, 

komposisi atau jenis mineralisasi yang 

terbentuk, paraganesa mineral bijih dan 

tekstur khusus yang terbentuk pada mineral 

bijih . 

Tekstur Cebakan Bijih Pada Daerah Bilolo 

Cebakan mineral di daerah 

Bilolomemeperlihatkan tekstur penggantian 

(replacement) dan proses pengisian (inffilling). 

Replacement dicirikan dengan terbentuknya 

cebakan yang masif yang masuk kedalam 

tubuh batuan induk dan adanya proses 

penggantian mineral pada tubuh batuan 
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menjadi mineral baru dalam hal ini tubuh 

mineral digantikan oleh mineral sulfida. 

Tekstur pengisian dicirikan dengan 

terbentuknya cavities. Proses cavities 
merupakan proses pengisian pori maupun 

rekahan batuan oleh larutan hidrotermal. 

Proses ini membentuk cebakan mineral 

berlangsung pada vulkanik pada daerah 

peelitian. Proses cavities berlangsung pada 

temperatur yang relatif lebih rendah yaitu 

berkisar antara 500C – 2000C, hal ini 

disebakan larutan hidrotermal yang 

membentuk cebakan mineral jauh dari sumber 

pembawa larutan hidrotermal. 

 
Gambar 4. Replacement pada batugamping. 

Difoto pada daerah Bilolo relatif kearah Utara 

 

 

Gambar 5. Kenampakan mineral sulfida yang 

membetuk tubuh mineral baru, difoto relatif 

ke arah timur pada stasiun 2 

 

Gambar 6. Kenampakan pengisian rekahan oleh 

mineral sulfida (cavities), difoto relative arah 

timur pada satiun 3. 

Mineral bijih yang termasuk dalam golongan 

mineral sulfat. Barite (BaSO4) mengandung 

campuran unsur Cr, Ca, Pb, dan Ra, yang 

senyawanya mempunyai bentuk kristal yang 

sama. Barit juga terbentuk sebagai vein, 

dimana kristal barium sulfat terbentuk akibat 

presipitasi dari air panas subterranean. Pada 

daerah penelitian yaitu Bilolo mineral barit 

dijumpai sebagai mineral ikutan (gangue 
mineral) pada cebakan logam sulfida. 

Mineragrafi Mineral Bijih Pada Daerah Bilolo 

Analisis mineragrafi  yang dilakukan pada 6 

sayatan poles yang mengalami mineralisasi 

yang cukup tinggi. Analisis mineragrafi 

dilakukan dengan menggunakan sayatan poles 

dengan ketebalan ±3mm. Secara mikroskopis, 

mineral bijih yang dijumpai , diantaranya 

berupa pirit, kalkopirit, kovelit, galena, 

sphalerit, borni, dan oksida besi. 

Mineral – mineral bijih tersebut mempunyai 

sifat-sifat optik dalam sayatan poles sebagai 

berikut : 

 Kalkopirit (CuFeS2), mineral ini dijumpai 

berbutir halus, < 1 mm, berwarna kuning 

terang atau kuning tua , ada yang 

berbentuk anhedral, isotropik, berikatan 

dengan mineral bijih yang lain, relief 

rendah,berbutir halus. 

 Pirit (FeS2), Berwarna krem pucat, 

belahan sempurna, isotropik, relief tinggi, 

ukuran mineral (0,02 – 0,05) mm, 

berikatan dengan mineral bijih yang lain, 

bentuk euhedral, sebagian membentuk 

urat-urat halus yang tidak menerus, 

sebagian besar berikatan dengan 

kalkopirit. 
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 Sfalerit (Zn,Fe)S,Berwarna abu-abu, 

isotropik, ukuran butir (0,02 – 0,8) mm, 

bentuk subhedral – anhedral, berikatan 

dengan mineral bijih yang lain (kalkopirit, 

galena, dan pirit) membentuk ikatan 

kompleks, sebagian mengelompok 

(berbutir kasar, anhedral, 0,5 – 0,8 mm) 

dan sebagian menyebar (berbutir halus, 

subhedral, 0,02 – 0,06 mm). Keberadaan 

paling banyak dibandingkan keberadaan 

mineral bijih yang lain. 

 Barit (BaSO4),biasanya tidak berwarna, 

kuning pucat atau abu - abu pucat. 

Terbentuk sebagai agregat butiran, 

berbentuk subhedral mendaun, juga 

terkadang tabular.  

 

Gambar 7. Kenampakan mineral Sulfida 

berupa kalkopirit (A) mineral kalkopirit yang 

mempunyai memperlihatkan tekstur 

penggantian (replacement), (B). Mineral 

kalkopirit yang digantikan oleh bornit, galena 

dan covelit (C)kalkopirit tumbuh bersama 

mineral lain (intergrowth) (D). kalkopirit yang 

memperlihtakan kehadiran bersama pirit pada 

fase pembentukan  yang sama (E), (F). 

Kehadiran mineral sulfat berupa Barit sebagai 

mineral gangue 

 

 

Gambar 8. kenampakan mineral pirit dengan 

tekstur colloform(B). kehadiran pirit yang 

hadir besama dengan kalkopirit menggantikan 

sphalerit (C). memperlihatkan mineral pirit 

dengan bentuk subhedral – euhendral (D) Pirit 

yang memperlihtkan tekstur intergrowth, 
dengan kalkopirit 

 Bornit (Cu5FeS4), berwarna coklat 

kemerahan, belahan sempurna, isotropik, 

berbutir halus, keterdapatannya selalu 

menggantikan kalkopirit.  

 Galena PbS, Berwarna putih keabuan, 

belahan sempurna, isotropik, ukuran 

mineral (0,025 – 0,6) mm, bentuk 

subhedral – euhedral, relief tinggi, 

berikatan dengan mineral bijih lain, 

sebagian membentuk urat-urat halus yang 

tidak menerus pada batuan, sebagian 

terdapat triangular pits pada tubuh 

kristal.  

 

Gambar 9. Kenampakan mineral sphalerit 

yang di replacement oleh galena dengan 

keberadaan kalkopirit sebagai inklusi, (B) 

kehadiran bornit yang menggantian tepi 

mineral kalkopirit,(C). memperlihtkan 

kehadiran galena yang telah mengalami 

deformasi. 
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 Kovelit (CuS), berwarna biru, belahan 

sempurna, anisotropik kuat, berbutir 

halus, sebagian membentuk urat-urat 

halus yang tidak menerus, berukuran 

sangat kecil, berbentuk rim yang selalu 

mengisi rekahan setelah terjadi deformasi 

mineral yang telah hadir sebelumnya, 

sebagai mineral sekunder (supergene), 
hadir menggantikan mineral sphalerit dan 

kalkopirit.  

 Oksida Besi, Berwarna merah, bentuk 

anhedral, ukuran mineral 0,1mm – 

0,25mm, isotropic dan tidak dijumpai 

adanya pleokrisme, namun pada 

penelitian ini tidak dapat dipastikan 

jenisnya karena belum ada penelitian lajut 

tentang hal ini. 

 

 

Gambar 10. Kenampakan mineral sulfida (A). 

Covelit sebagai rim pada mineral sphalerit (B) 

adanya oksida besih (warna merah) sebagai 

hasil dari proses reaksi dengan O2(oksidasi). 

Tekstur Khusus Mineral Bijih Pada Daerah 

Bilolo 

Pada penelitian ini, identifikasi tekstur 

merupakan hal utama dan penting untuk 

memperkirakan genesa pembentukan bijih. 

Berdasarkan hasil analisis dari 6 sayatan 

polessecara keseluruhan tekstur yang didapat 

yaitu tekstur penggantian (replacement), 
tekstur pengisian (space filling),granular 
intergrowth ,dan  inklusi. 

1. Tekstur penggantian(replacement) 

Proses ubahan dibentuk oleh penggantian 

sebagian atau seluruhnya tubuhmineral 

menjadi mineral baru. Karena pergerakan 

larutan selalu melewati pori, rekahan atau 

rongga, maka tekstur penggantian selalu 

berpasangan dengan tekstur pengisian. Oleh 

karena itu mineralogi pada tekstur 

penggantian relative sama dengan mineralogi 

pada tekstur pengisian, akan tetapi mineralogi 

pengisian cenderung berukuran lebihbesar.  

Secara keseluruhan, tekstur replacement ini 

dapat dijadikan acuan untuk menentukan 

mineral mana yang terbentuk lebih dahulu 

dan mineral mana yang terbentuk kemudian. 

Hasil dari replacement akan membentuk batas 

antar mineral menjadi tidak teratur (iregular) 

(Craigh dan Vaughan, 1981).Edward (1947), 

Bastin (1950), dan Ramdohr (1969) telah 

menjelaskan beberapa jenis geometri 

replacement: rim, zonal, frontal. Tekstur 

replacement bergantung pada kondisi ketika 

mineral tersebut di-replace, di antaranya 

permukaan yang tersedia untuk terjadinya 

reaksi, struktur kristal mineral primer dan 

sekunder, dan komposisi kimia mineral primer 

dan fluida reaktif. Menurut Ramdohr (1969), 

tekstur replacement ini mencerminkan akibat 

penggantian oleh mineral lain tanpa adanya 

perubahan volume semula. Penggantian yang 

terjadi terhadap suatu mineral hanya dapat 

pada sebagian mineral saja atau seluruhnya 

mengalami penggantian. 

 

Gambar  11.   Kenampakan tekstur 

replacement 

 

Tekstur Pengisian (space filing) 

Proses pengisian umumnya terbentuk pada 

batuan yang getas, pada daerahdimana 

tekanan pada umumnya relatif rendah, 
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sehingga rekahan atau kekar cenderung 

bertahan. Tekstur pengisian dapat 

mencerminkan bentuk asli dari pori serta 

daerah tempat pergerakan fluida, serta dapat 

memberikan informasi struktur geologi yang 

mengontrolnya. Mineral-mineral yang 

terbentuk dapat memberikan informasi 

tentang komposisi fluida hidrotermal, maupun 

temperatur pembentukannya. 

Space filling merupakan tekstur yang penting 

untuk menentukan sejarah paragenesa 

cebakan. Tekstur pengisian dapat 

mencerminkan bentuk asli dari pori serta 

daerah tempat pergerakan fluida, serta dapat 

memberikan informasi struktur geologi yang 

mengontrolnya. 

Tekstur berlapis fuida akan sering akan 

membentuk kristal-kristal halus, mulaidari 

dinding rongga, secara berulang-ulang, yang 

dikenal sebagai crustiform atau colloform. 

Tekstur colloform dan tekstrur framboidal 
yang terjadi pada mineral pirit dan mineral 

kalkopirit mengindikasikan adanya 

keseimbangan pada proses rekristalisasi yang 

berproses sangat cepat pada kondisi yang 

sangat dingin akibat percampuran larutan 

hidrotermal yang naik dengan air laut. 

 

Gambar 12. Kenampakan tekstur pengisian 

space filling(A). kenampakan tekstur khusus 

framboidal pada mineral pirit (B). 

kenampakan tekstur khusus colloform pada 

mineral pirit 

Tekstur Granular 

Tekstur granular dapat diamati antara 

mineral pirit dan kalkopirit. Tekstur granular 

yang teramati mencerminkan hubungan 

mineral yang disebut dengan matual boundary 
antara pirit dan kalkopirit, dimana antar 

butiran mineral tidak saling menembus satu 

sama lainnya. Tekstur granular ini dapat 

tersusun dari satu mineral atau beberapa 

mineral yang terdapat dalam batuan, dimana 

terjadi cebakan mineral secara bersamaan 

(Ramdohr, 1969). 

Tekstur Intergrowth 

Tekstur intergrowth atau tumbuh bersama 

dapat kita amati antara mineral kalkopirit 

dengan pirit dan adanya susunan antara 

mineral galena, sphalerit, kalkopirit yang 

tumnuh tidak beraturan. Tekstur intergrowth 
terjadi akibat perubahan temperatur yang 

tinggi serta pengaruh dari jenis mineral yang 

menyebabkan terjadinya penyimpangan 

struktur kristalografi atau dengan kata lain 

susunannya tidak beraturan (Ramdohr, 1969). 

Tekstur Inklusi 

Tekstur inklusi dapat diamati dengan adanya 

inklusi kalkopirit pada galena. Tekstur inklusi 

mempunyai karakteristik yaitu tergantung 

pada keadaan pembentukan inklusi serta 

mineral induknya. Inklusi yang terjadi dapat 

berupa butiran mineral yang terperangkap 

selama pertumbuhan mineral induk atau 

beberapa sisa dari mineral yang telah 

terbentuk terlebih dahulu dan kemudian 

diganti oleh mineral induk. Mineral inklusi 

terbentuk lebih dahulu daripada mineral 

induk (Ramdohr, 1969). 

 

Gambar 13. Kenampakan tekstur granular 

yang memperlihatakan adanya mineral pirit 

dan kalkopirit yang tidak saling berpotongan 
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Gambar 14. Memperlihatkan minrel pirit dan 

kalkopirit yang tumbuh bersama 

intergrowth(C) kehadiran mineral kalkopirit, 

sphalerit , galena dan kovelit yang 

memperlihtakan tumbuh tidak beraturan (D). 

kehadiran mineral kalkopirit sebgai inklusi 

pada gelana yang menggantikn sphalerit 

Paragenesa Mineral Bijih Daerah Bilolo 

Berdasarkan hasil pengamatan mineragrafi 

berupa tekstur (bentuk individu kristal dan 

sifat kontak antar butiran yang 

berdampingan) maka dapat diurutkan 

pembentukan mineral bijih. Berikut ini 

merupakan urutan pembentukan mineral bijih 

pada daerah penelitian berdasarkan 

pengamatan mineragrafi. 

Adapun penjelasan paraganesa mineral bijih 

pada daearah Bilolo pada setiap tahap 

pembentukannya adalah sebagai berikut pada 

tahap pertama ditandai dengan pembentukan 

mineral sphalerit ditandai dengan kehadiran 

mineral ini selalu lebih awal dengan mineral 

yang lain, dan selalu memperlihatkan jumlah 

domain baik sebagai mineral tunggal atau 

berasosiasi dengan mineral lain, kemudian 

pada tahap ini pula tebentuk mineral 

kalkopirit yang mempunyai tekstur 

intergrowth dengan mineral pirit yang 

berbentuk euhedral (prismatik), Galena yang 

terbentuk dengan prismatik  pertengan tahap 

ini dan kehadiran barit sebagai mineral 

pengotor (gangue mineral). 

Tahap ke-2 pada tahap ini mineral sudah 

mengalami proses deformasi dalam hal ini 

mengalami perubahan bentuk dan mineral 

yang telah terbentuk pada tahap sebelumnya 

mengalami rekahan dan mineral yang lain 

masuk menggantikan mineral sebelumnya 

ditandai dengankehadian mineral kalkopirit 
dengan tekstur intergrowth dan granular, 

galena dengan tekstur space filling, kovelit 

dengan tekstur replacement, bornit yang 

menggantikan kalkopirit dan pada tahap ini 

terhentinya pengendapan dari mineral barit. 

Tahap ke-4 pada tahap ini hanya ditandai oleh 

pembentukan beberapa mineral saja seperti 

kalkopirit, pirit, galena dan kovelit sebagai 

mineral hasil pengayaan. Pada tahap ini pula 

tebentuk oksida besi yang merupakan hasil 

oksidasi antara gas 02 dan mineral sulfida 

namun jenis dari oksida besi (iron oxide) ini 

belum dapat diketahui karena belum ada 

penelitian lanjut tentang hal ini. 

Table 1. Tabel pengamatan mineral bijih pada 

tekstur yang terbentuk 

 

 

Tabel 2. Presentase jumlah mineral bijih pada 

sayatan 

 

Tabel 3. paraganesa daerah Bilolo Kecamatan 

Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi 

Sulawesi Selatan 

No Kode Sampel
Hal Lampiran

Deskripsi

sph ccp py gn cv bn ba

1 Replacemet, Space  filling

2 Replacemet

3 Replacement, Space filling

4 Replacement, Space filling

5 Replacement

6 Replacement, Space filling

7 Replacement, Space filling

8 Replacement, Space filling

9 Replacement, granular

10 Replacement, colloform

11 Replacement, intergrowth

12 Replacement

13 Replacement, intergrowth, granular

14 Framboidal, colloform, granular

15 Replacement, colloform, framboidal

16 Replacement Space filling

17 Replacement, Space filling

18 Replacement, inklusi

19 Replacement, intergwoth

20 Replacement

21 Replacement, inklusi

23 Replacement, inklusi

24 Replacement, granular

25 Replacement

26 Replacement, intergrowth, granular

27 Replacement, granular

28 Intergrowth, granular

29 Granular

30 Intergrowth

31 Replacement, Space filling

6

Tekstur

BLO 2B VEIN4

BLO 2C5

Jenis Mineral Bijih

2

BLO 2B3

BLO 2C1

BLO 2 DF

1

BLO 2 DB
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6. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan 

bab – bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan sebagai hasil dari penelitian 

ini, yaitu : 

1. Analisismineragrafi mineral bijih yang ada 

pada daerah penelitianyang 

dikenalidenganmenggunakansayatan poles 

(polish section)terdiri dari sphalerit, 
kalkopirit, galena, pirit, kovelit, bornit dan 
barit. Mineral barit merupakan golongan 

mineral sulfat.  

2. Tekstur cebakan bijih yang ada pada 

daerah penelitian replacement, cavities 

sedangkan tekstur khusus mineral bijih 

yang ada pada daerah penelitian 

diantaranya tekstur 

replacement,teksturspace filling (tekstur 

colloform, dan tekstur framboidal), tekstur 
granular, teksturintergrowth, tekstur 
inklusi,. 

3. Berdasarkan analisa dari tekstur khusus 

mineral bijih daerah penelitian, 

paraganesa daerah Bilolo berturut-turut 

dimulai dari terbentuknya 

mineralsphalerit, kalkopirit, pirit, 

galena,Kovelit, bornit , baritdankehadiran 

mineral dari hasil oksida besi. 

Saran 

Daerah penelitian merupakan salah satu 

daerah yang sangat potensial untuk sarana 

dalam proses pembelajaran tentang endapan 

mineral dan penelitian yang menyangkut 

tentang mineral bijih. 

Pada daerah ini pula sudah temasuk kedalam 

izin usaha pertambagan (IUP) PT. Makale 
Toraja Mining, maka dari itu diperlukan 

kebijakan dari pihak yang bersangkutan 

dalam kaitannya dengan kerusakan 

lingkungan pada daerah ini. 
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MINERALISASI BIJIH DAERAH BULADU KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN 

GORONTALO UTARA  PROVINSI GORONTALO 

 

Frans ROBYANTO*, Ulva Ria IRFAN*, Musri Ma’WALEDA* 

*Departenen Teknik Geologi, FakultasTeknik,UniversitasHasanuddin 

 

SARI: Daerah penelitian terletak di daerah Buladu, Sumalata, Gorontalo Utara, sekitar 110 km dari 

kota Gorontalo. Daerah penelitian didominasi batuan vulkanik Formasi Wobudu terdiri dari breksi 

vulkanik, lava andesitan sampai basalan yang telah mengalami ubahan hidrotermal 

tinggi.Mineralisasi umumnya dikontrol oleh breksiasi dan perekahan, memperlihatkan tekstur 

endapan cavity filling dan tekstur urat kuarsa. Sementara pada pengamatan polish section 

memperlihatkan tekstur khusus berupa replacement, open space filling, intergrowth, dan tekstur 

inklusi. Adapun tahapan mineralisasi dimulai dari pembentukan mineral-mineral hipogen (pirit, 

kalkopirit, galena, sphalerit, emas). Mineralisasi pirit dan galena berlangsung hingga tahap keempat. 

Sementara mineral-mineral supergen (kovelit, tennatit-tentrahitrit, bornit)  terbentuk pada akhir 

tahap pertama hingga akhir tahap kedua. Tipe endapan di daerah penelitian merupakan tipe 

endapan epitermal. 

Kata kunci : Mineralisasi, Buladu, Sumatala, Gorontalo Utara 

 

ABSTRACT: The research area is located in the Buladu area, Sumalata, North Gorontalo, about 110 

km from Gorontalo. The area is dominated by vulcanic rocks of Wobudu Formation consist of volcanic 

breccia, andesitic and basaltic lava from high hydrothermal alternating process. Mineralization is 

controlled by breccia and fracture process that represent cavitiy filling and vein quartz depositional 

texture. On the other hand, the polish section showed the special texture such as replacement, open 

space filling, intergrowth, and inclusion texture. The mineralization process is begun from the 

formation of hypogene minerals (pyrite, chalcopyrite, galena, sphalerite gold). The mineralization of 

pyrite and galena pass off through the fourth stage. The supergene mineral (kovelit, tenantit-

tetrahidrit, bornite) is form at the end of first stage to the end of second stage. The depositional type 

of the research area is the epithermal depositional.  

Keywords: Mineralization, Buladu, Sumatala, North Gorontalo 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara dengan sumberdaya 

mineral emas yang besar dan dipandang 

sebagai salah satu aktor utama produsen emas 

dunia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia 

terletak dalam gugusan sabuk gunung api 

(ring of fire) dengan tatanan tektonik utama 

berupa subduksi. Proses subduksi antar 

lempeng tersebut memicu terjadinya proses 

magmatisme dan vulkanisme. Kedua proses 

inilah yang menjadi dasar dari terbentuknya 

sistem hidrotermal yang dapat menghasilkan 

mineralisasi emas di suatu daerah. Hal 

tersebut dibuktikan dengan lokasi 

ditemukannya tambang emas di Indonesia 

yang berada pada jalur magmatisme dan 

vulkanisme (Garwin dkk,2005). 

Daerah penelitian terletak di Mandala Barat 

bagian utara Pulau Sulawesi yang didominasi  

batuan plutonik dan vulaknik yang berumur 

Kenozoik (Hall dan Wilson, 2000). 

Peneliti terdahulu menemukan berbagai 

macam mineral logam (base metal) yang 

ekonomis seperti Au, Cu, Pb, Zn dan Fe. Di 

lengan utara Pulau Sulawesi (Gorontalo dan 

Sekitarnya) eksplorasi dan penambangan 

emas (Au) telah dilakukan sejak zaman 

penjajahan Belanda yakni tahun 1896 – 1908 

di daerah Sumalata (Van Bemmelan, 1949). 

Sejak tahun 1970-an perusahan yang 

melakukan eksplorasi di daerah ini 

salahsatunya PT. Tropic Endeavour Indonesia 

yang melakukan eksplorasi mineral logam 

pada Blok 2 Sulawesi Utara. Lokasi prospek 

Au, Cu, Pb dan Zn di utara Gorontalo yakni di 
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sepanjang pantai utara yang dijumpai pada 

Formasi Breksi Wobudu (Tmwv) yaitu di 

daerah Atingola, Tanjung Dinuhe, Sumalata 

dan Daerah Bungalo Sulawesi Tengah 

(Bachri.S, dkk, 1993). 

Di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat 

sedikitnya lima lokasi penambangan emas 

yang dikelolah oleh masyarakat yaitu empat 

lokasi di Kecamatan Sumalata yaitu Padengo, 

Kelapa Dua, Tambang Tua dan Buloila, satu 

lokasi di Kecamatan Anggrek yaitu di Desa 

Ilangata. Hal ini mengindikasikan bahwa di 

daerah ini terdapat potensi pertambangan 

yang perlu dikaji dan ditelitih secara lebih 

detail. Dengan harapan hasil penelitian ini 

nantinya dapat menjadi rujukan bagi 

pemerintah daerah setempat dalam 

menetapkan kebijakan khususnya mengenai 

wilayah pertambangan rakyat (WPR). 

Atas dasar tersebut, penulis melakukan 

penelitian tentang mineralisasi bijih miliputi 

jenis mineral bijih, struktur dan tekstur 

mineral bijih dan paragenesis cebakan mieral 

bijih daerah tersebut. Diharapkan  penelitian  

dapat  menjawab  tujuan penelitian  dan  

memberikan  manfaat  sesuai  dengan  

manfaat  penelitian  yang dipaparkan. 

Maksud dari penelitian ini adalah melakukan 

Studi mengenai mineralisasi bijih pada daerah 

Buladu Kecamatan Sumalata Kabupaten 

Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan 

jenis mineral bijih daerah penelitian, 

menganalisis tekstur mineral bijih daerah 

penelitian, menganalisis paragenesis cebakan 

bijih daerah penelitian. 

Penelitian ini dilakukan dengan membatasi 

masalah pada identifikasi jenis, tekstur dan 

paragenesis cebakan bijih sulfida melalui studi 

lapangan dan analisis laboratorium. Analisis 

laboratorium terbatas pada analisis 

mineragrafi. 

Daerah penelitian secara administratif 

terletak di daerah Buladu Kecamatan 

Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara 

Provinsi Gorontalo (gambar 1.2). Secara 

geografis terletak antara 122025’00 BT – 

122o35’00 BT (Bujur Timur) dan 0o55’00’’LU – 

1o00’00” LU (Lintang Utara). (Peta Rupa 

Bumi Lembar Bolontio dengan nomor lembar 

2216 –554 dan Lembar Tengah dengan nomor 

lembar 2216-63/2217-31 yang diterbitkan oleh 

Bakosurtanal Cibinong, Bogor edisi I – 1991 

Sekala  1 : 50.000).  Lokasi penelitian pada 

daerah Buladu yang berjarak lebih kurang 110 

Km sebelah Utara dari Kota Gorontalo dengan 

lama perjalanan lebih kurang 4 Jam. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

akan sangat menentukan hasil penelitian 

yang akan diperoleh. Metode yang diterapkan 

dalam penelitian baik lapangan maupun 

laboratorium harus dilandasi teori-teori dasar 

dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat 

diterima secara ilmiah. 

Dalam penelitian ini diperlukan metode 

penelitian dengan tahapan yang tersusun baik 

agar pelaksanaan penelitian dapat 

tersistematis dengan baik untuk memperoleh 

hasil yang baik sesuai yang diinginkan. 

Metode penelitian yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah pengamatan lapangan 

dan pengolahan data. Dalam metode yang 

digunakan dalam pengamatan lapangan 

berupa pengambilan conto pada urat 

mineralisasi hidrotermal pada batuan 

kemudian dilakukan preparasi menjadi 

sayatan poles. Penelitian harus didukung oleh 

data sekunder berupa studi pustaka dengan 

mengambil data-data yang sudah ada dan 

terkait dengan penelitian ini. Data tersebut 

berasal dari penelitian sebelumnya ataupun 

pustaka lainnya. 

Selain pencatatan data lapangan, dilakukan 

juga pengambilan foto dan sketsa, serta 

pengambilan sampel batuan pada setiap 

stasiun sehingga data yang dihasilkan lebih 

akurat. Adapun lintasan yang dilalui berupa 

lintasan sungai maupun lintasan jalan, yang 

dapat dijumpai singkapan litologi yang masih 

fresh (belum mengalami pelapukan tingkat 

tinggi). 

Dalam analisi laboratorium, sampel yang 

dipilih kemudian dipreparasi dan di analisis 

melalui pengamatan laboratorium. Analisis 

laboratorium ini meliputi, analisis 

mineragrafi. 

Analisis mineragrafi dilakukan untuk 

mengetahui sifat optik dan jenis mineral bijih 

yang berada pada daerah penelitian. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan melihat 

ciri fisik kenampakan batuan secara 

megaskopis, dengan melihat kehadiran 

mineralisasi atau mineral bijih yang terdapat 

pada batuan. Analisis mineragrafi bijih 

dimulai dengan preparasi sampel batuan 
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menjadi sayatan poles (polish section). Sampel 

batuan yang akan dipreparasi sebanyak 7 

sayatan poles pada 6 titik yang berbeda, 

terbagi atas K1, K2, K3, 2E, 6A, 6B2 dan B1  

yaitu merupakan sampel permukaan. Setelah 

dipreparasi menjadi sayatan poles, sampel 

kemudian dianalisis dengan menggunakan 

mikroskop refleksi tipe Nikon yang dilakukan 

di Laboratorium prepasi batuan  Jurusan 

Teknik Geologi Universitas Hasanuddin. Dari 

hasil analisa mikroskop akan menunjukkan 

sifat mikroskopik dari mineral- mineral, 

terutama mineral bijih, seperti halnya tekstur 

bijih yang akan digunakan untuk acuan dalam 

menginterpretasi genesapembentukan mineral 

bijih pada daerah penelitian. Sampel yang 

diprepasi untuk analisis mikroskop biji dapat 

dilihat pada Gambar 1 

 

Gambar 1. Foto megaskopis sample batuan 

untuk analisis mikroskopis bijih masing-

masing, (a) sampel  K1 (b) sampel K2 

(c)sampel  K3 (d) sampel 2E, (e) sampel 6A dan 

(f) sampel 6B2,B1  

3. GEOMORFOLOGI DAERAH 

PENELITIAN 

Berdasarkan pada relief dan bentuk lereng 

maka daerah Buladu dapat dibagi menjadi 

tiga satuan morfologi, satuan-satuan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Pedataran tinggi  

Satuan pedataran tinggi ini menempati bagian 

Timur daerah penelitian yaitu sekitar 30 % 

dari daerah Sumalata. Satuan ini  mengikuti 

dataran banjir sungai Dutula Kiki dengan 

perbukitan yang mempunyai ketinggian 500 m 

– 900 m dari permukaan air laut. 

2. Perbukitan bersudut lereng sedang 

Satuan perbukitan bersudut lereng sedangf 

terletak pada  daerah paling barat dan utara 

serta beberapa tempat di bagian 

tengah.satuan ini menenmpati sekitar 40 % 

dari daerah penelitian. Terdiri dari rangkaian 

perbukitan yang relatif berarah utara-selatan, 

daerah ini tersusun oleh batuan breksi 

vulkanik. 

3. Perbukitan bersudut lereng terjal. 

Satuan morfologi ini  terletak di bagian tengah 

dari daerah penelitian .dan menempati sekitar 

30 % dari daerah penelitian yang terdiri dari 

rangkaian perbukitan dan pegunungan yang 

memanjang dari Utara ke Selatan, 

kenampakan morfologinya sangat menyolok, 

yang mempunyai lereng terjal dan puncak 

yang agak meruncing. Serta mempunyai 

lembah – lembah yang sempit dan dalam. 

Serta disusun oleh batuan beku seperti 

Granodiorit dan breksi vulkanik. (S. Bachri 

dkk, 1989). 

4. STRATIGRAFI DAERAH PENELITIAN 

Geologi daerah penelitian dapat dibagi ke 

dalam 3 kelompok batuan secara umum, yaitu 

kelompok batuan sedimen (endapan), 

kelompok batuan vulkank (gunungapi), dan 

kelompok batuan terobosan (intrusi). 

Kelompok batuan sedimen terdiri dari alluvial 

dan Formasi Lokodidi. Alluvial terdiri dari 

pasir, kerikil, lempung, lumpur dan lanau. 

Batuan ini menyebar disepanjang sungai-

sungai besar yang bermuara ke laut. 

Sedangkan, Formasi Lokodidi (TQls) terdiri 

dari konglomerat, batupasir, batupasir 

konglomeratan, serpih hitam dan batupasir 

tufaan. Umur dari batuan ini adalah Plistosen 

selaras dengan Breksi Wobudu yang ada di 

bawahnya. Formasi Dolokapa (Tmd) 

merupakan batuan sedimen tua yang berumur 

Miosen, terdiri dari batupasir wake, 

batulanau, batulempung, konglomerat, batuan 

gunungapi yang bersifat intermedit sampai 

basa. Kelompok batuan vulkanik (gunungapi) 

terdiri dari Batuan Gunungapi Pinogu (TQpv) 

terdiri dari aglomerat, tufa, lava yang bersifat 

intermedit sampai basa berumur Pliosen Atas 

hingga Plistosen. Breksi Wobudu (Tpwv) 

terdiri dari breksi gunungapi, aglomerat, tufa, 

tufa lapila dan lava yang bersifat intermedit 

sampai basa, umur batuan ini adalah Pliosen 

dan selaras dengan batuan yang ada di 

atasnya. Kelompok batuan terobosan (intrusi) 
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yaitu Diorit Boliohuto yang menerobos 

Formasi Dolokapa yang berumur Miosen 

terdiri dari diorit dan granodiorit dibeberapa 

tempat dijumpai retas-retas basal. (S. Bachri 

dkk, 1989). 

5. STRUKTUR GEOLOGI DAERAH 

PENELITIAN 

Penunjaman Sulawesi utara diduga mulai 

aktif sejak awal Tersier dan menghasilkan 

busur gunung api Tersier yang terbentang 

dari Tolotoli - Gorontalo sampai dekat Manado 

yang merupakan lajur vulkanik api tua. 

Peristiwa tektonik di pulau Sulawesi telah 

berlangsung mulai Tersier awal oleh 

penunjaman Sulawesi Utara, menghasilkan 

tegasan Utara - Selatan. Periode kedua 

ditandai dengan terbentuknya sesar-sesar 

mendatar menganan berarah baratlaut - 

tenggara. Sesar terbesar menurut T. Apandi 

dan S. Bachri (1997) adalah sesar Gorontalo 

yang menghasilkan fault trap dan kemudian 

membentuk depresi graben dengan memotong 

struktur yang terbentuk sebelumnya. Periode 

ketiga dicirikan dengan munculnya 

penunjaman Sangihe Timur dengan arah 

tegasan hampir barat-timur sampai utara-

selatan yang diduga mulai aktif pada Kuarter 

Awal dan menghasilkan lajur gunungapi 

Kuarter yang tersingkap di daerah selatan. 

6. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mineralisasi Bijih Daerah Buladu 

Karakteristik Mineralisasi Endapan Bijih 

Daerah Buladu 

 

Di lokasi penelitian terdapat tambang rakyat  

menggunakan metode tambang bawah 

permukaan (underground mining). Metode 

tersebut sesuai dengan tipe cebakan emas 

primer yang terbentuk dari larutan 

hidrotermal melalui proses mineralisasi yang 

disebut dengan Epithermal. Cebakan primer 

merupakan cebakan yang terbentuk 

bersamaan dengan proses pembentukan 

batuan.. Adapun proses lain yang berlangsung 

dan erat hubungannya dengan larutan 

hidrotermal adalah proses alterasi. Proses 

alterasi dapat terbentuk karena adanya 

interaksi antara larutan hidrotermal dengan 

batuan samping (wall rock). 

 Mineralisasi dan alterasi yang 

terbentuk di daerah Buladu terjadi setelah 

aktivitas gunungapi, hal ini dicirikan dari 

batuan samping yang merupakan batuan 

vulkanik. Proses mineralisasi dan altersasi 

berlangsung pada pipa kepundan dari gunung 

api. Proses tersebut dapat berlangsung karena 

pipa kepundan dari gunung api merupakan 

suatu zona lemah yang dapat dilalui oleh 

larutan hidrotermal untuk bermigrasi dan 

membentuk endapan mineral melalui proses 

mineralisasi serta terbentuknya mineral 

sekunder pada proses alterasi. Proses 

mineralisasi dapat menghasilkan mineral 

baru pada tubuh batuan yang bisa 

diakibatkan oleh proses magmatik ataupun 

hidrotermal. Mineral bijih pada tubuh bijih 

daerah penelitian erat kaitannya dengan 

proses mineralisasi mengingat komposisi bijih 

yang dihasilkan tidak menunjukkan indikasi 

ubahan dari mineral tertentu pada batuan 

host rock. Pembahasan karakteristik 

mineralisasi sulfida daerah penelitian 

mencakup tekstur endapan, komposisi atau 

jenis mineral bijih , mineragrafi mineral bijih 

dan tekstur khusus yang terbentuk pada 

mineral bijih . 

 

Gambar 2. Metode tambang bawah 

permukaan (underground mining), (a) lubang 

bukaan mendatar berupa terowongan (tunnel) 
sepanjang 100 m, (b) bukaan vertikal berupa 

sumur (shaft) 

Tekstur Endapan Bijih Pada Daerah Buladu 

Endapan mineral di daerah Buladu terbentuk 

melalui proses mineralisasi berupa tekstur 

urat kuarsa dan pengisian (cavity filling). 

Proses cavity filling merupakan proses 

pengisian pori maupun rekahan batuan oleh 

larutan hidrotermal. Di daerah penelitian, 

proses cavity filling yang membentuk endapan 

mineral berlangsung pada batuan breksi 

vulkanik.  

Batuan breksi vulkanik tersusun oleh ragment 

batuan beku berbentuk menyudut berukuran 

10 – 60 cm. Fragment batuan terdiri dari 

basalt porfiri berwarna abu-abu - abu-abu 

a b 
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kehijauan dan massadasar yang bertekstur 

halus berwarna abu-abu kehitaman. Batuan 

telah mengalami deformasi sehingga 

memperlihatkan rekahan-rekahan dengan 

ukuran yang bervariasi. Pada rekahan terisi 

oleh  kuarsa dan karbonat yang membentuk 

stockwork dan vein dengan arah umum N 345° 

E dan N 293°E. 

 

Gambar 3. Tekstur urat kuarsa pada fragmen 

batuan breksi vulkanik (a), Tekstur urat 

kuarsa berupa Colloform (b). 

 

 

Gambar 4. Stockwork  yang terdapat pada 

stasiun 3 daerah Buladu.  

 

 

Gambar 5. Vein yang terdapat pada stasiun 4 

daerah Buladu.  

Mineragrafi Mineral Bijih Pada Daerah 

Buladu 

Analisis mineragrafi  yang dilakukan pada 7 

sayatan poles yang mengalami mineralisasi 

yang cukup tinggi. Analisis mineragrafi 

dilakukan dengan menggunakan sayatan 

poles dengan ketebalan 2-5 cm. Secara 

mikroskopis, mineral bijih yang dijumpai , 

diantaranya berupa pirit, kalkopirit, kovelit, 

galena, sphalerit, bornit dan tennantite-

tetrahidrit serta emas.  

Mineral – mineral bijih tersebut mempunyai 

sifat-sifat optik dalam sayatan poles sebagai 

berikut : 

1. Pirit (FeS2), mineral ini paling umum 

dijumpai pada batuan, berbutir halus, 

0,01 mm - 1,3 mm. Berwarna putih 

kekuningan atau krem pucat, ada yang 

berbentuk prismatik, anhedral, 

mengalami replacement dan isotropik, 

belahan sempurna, relief rendah 

Dijumpai tersebar dalam batuan dan ada 

juga membentuk urat-urat halus yang 

tidak menerus. 

2. Kalkopirit (CuFeS2), mineral ini dijumpai 

berbutir halus, < 1 mm, berwarna kuning 

kecoklatan, ada yang berbentuk anhedral, 

berupa inlusi dan  ada pula tekstur 

replacement dari mineral pirit, relief 

rendah,berbutir halus, anisotropik.  

3. Sfalerit (ZnS), berwarna abu-abu coklat, 

isotropik, berbutir halus – 

kasar,berbentuk anhedral sebagian 

mengelompok dan sebagian menyebar dan 

adapula yang diinklusi oleh mineral 

kalkopirit. 

4. Galena (PbS), berwarna putih, belahan 

sempurna, isotropik,  berbutir halus - 

kasar, relief tinggi, sebagian membentuk 

urat-urat halus pada batuan, terdapat 

triangular pits pada tubuh kristal, 

sebagian berikatan dengan kalkopirit, 

galena dan pirit.  

5. Kovelit (CuS), berwarna biru, belahan 

sempurna, anisotropik kuat, berbutir 

halus, sebagian membentuk urat-urat 

halus yang tidak menerus, berukuran 

sangat kecil, , bentuk mineral subhedral – 

anhedral terbentuk sebagai mineral 

sekunder (supergene), hadir 

menggantikan mineral pirit. 

Qtz 

Qtz 

b a 
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6. Bornit (Cu5FeS4), berwarna coklat 

kemerahan dan ada warna keunguan, 

belahan sempurna, anisotropik sangat 

lemah, berbutir halus, setempat- 

setempat.  

7. Tennatite-Tetrahidrit (Cu12SbS13), pada 

sayatan poles berwarna biru agak 

keabuan, bentuk subhedral-anhedral dan 

melembar,isotropik.  

8. Emas (Au), pada sayatan poles berwarna 

kuning terang, bentuk anhedral.  

 

 

Gambar  6.   Kenampakan mineral bijih 

berupa pirit  

 

 

Gambar 7.   Kenampakan mineral Sulfida 

berupa pirit,sphalerit,galena dan kalkopirit.  

 

 

Gambar 8.   Kenampakan mineral bijih berupa 

pirit,kovelit,bornit,kalkopirit,tennatite-

tetrahidrit dan emas. (a) kovelit hadir sebagai 

replacement pada pirit. (b) mineral tennatite-

tetrahidrit hadir mengisi fracture mineral pirit 

(c) emas tang hadir mengisi rekahan pada 

mineral pirit dan kalkopirit. (d) mineral bornit 

hadir sebagai replacement dari mineral pirit. 

Tekstur Khusus Mineral Bijih Pada Daerah 

Buladu 

Pada penelitian ini, identifikasi tekstur 

merupakan hal utama dan penting untuk 

memperkirakan genesa pembentukan bijih. 

Berdasarkan hasil analisis dari 7 sayatan 

polessecara keseluruhan tekstur yang didapat 

yaitu replacement, intergrowth, inklusi, dan 

open space filling. 

 Tekstur Replacement 

Replacement mineral bijih oleh mineral lain 

selama pelapukan umum ditemukan pada 

banyak tipe endapan bijih. Replacement dapat 

terjadi akibat proses-proses, di antaranya  

pelarutan dan presipitasi, oksidasi, dandifusi 

fase padat. Replacement merupakan tekstur 

yang dominan yang teramati pada mineral 

bijih, yaitu replacement pirit oleh kalkopirit, 

replacement piritoleh kovelit, repalcement 
pirit kalkopirit oleh sphalerit, replacement 
pirit oleh bornit dan galena oleh sphalerit. 

Secara keseluruhan, tekstur replacement ini 

dapat dijadikan acuan untuk menentukan 

mineral mana yang terbentuk lebih dahulu 

dan mineral mana yang terbentuk kemudian. 

Hasil dari replacement akan membentuk 

batas antar mineral menjadi tidak teratur 

(iregular) (Craigh dan Vaughan, 1981).  

Edward (1947), Bastin (1950), dan Ramdohr 

(1969) telah menjelaskan beberapa jenis 

geometri replacement: rim, zonal, frontal. 
Tekstur replacement bergantung pada kondisi 

ketika mineral tersebut di-replace, di 

antaranya permukaan yang tersedia untuk 

terjadinya reaksi, struktur kristal mineral 

primer dan sekunder, dan komposisi kimia 

mineral primer dan fluida reaktif. Menurut 

Ramdohr (1969), tekstur replacement ini 

mencerminkan akibat penggantian oleh 

mineral lain tanpa adanya perubahan volume 

semula. Penggantian yang terjadi terhadap 

suatu mineral hanya dapat pada sebagian 

mineral saja atau seluruhnya mengalami 

penggantian. 
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Gambar 9. Kenampakan tekstur replacement 
pada beberapa mineral bijih (A) replacement 
mineral pirit oleh kalkopirit (B) replacement 

mineral pirit dan kalkopirit oleh sphalerit (C) 

replacement mineral pirit oleh kovelit (D) 

replacement mineral pirit oleh bornit, (E) 

replacement  mineral galena oleh mieral 

sphalerit. 

 Tekstur Intergrowth 

Tekstur intergrowth atau tumbuh bersama 

dapat kita amati antara mineral galena 

dengan pirit. Pada gambar 11 terlihat tekstur 

tumbuh bersama antara galena dengan pirit. 

Tekstur intergrowth terjadi akibat perubahan 

temperatur yang tinggi serta pengaruh dari 

jenis mineral yang menyebabkan terjadinya 

penyimpangan struktur kristalografi atau 

dengan kata lain susunannya tidak beraturan 

(Ramdohr, 1969). 

 Tekstur Inklusi 

Tekstur inklusi dapat diamati pada gambar 

11yaitu adanya inklusi kalkopirit pada 

sphalerit. Tekstur inklusi mempunyai 

karakteristik yaitu tergantung pada keadaan 

pembentukan inklusi serta mineral induknya. 

Inklusi yang terjadi dapat berupa butiran 

mineral yang terperangkap selama 

pertumbuhan mineral induk atau beberapa 

sisa dari mineral yang telah terbentuk terlebih 

dahulu dan kemudian diganti oleh mineral 

induk. (Ramdohr, 1969). 

 

Gambar 10. Kenampakan tekstur khusus pada 

mineral bijih (A) tekstur intergrowth antara 

mineral galena pirit (B) inklusi mineral 

kalkopirit pada mineral sphalerit,(C)  tekstur 

intergrowth antara mineral galena dan pirit, 

dan tekstur replacement kalkopirit terhadap 

mineral galena, (D) tekstur intergrowth antara 

mineral galena dan pirit. 

 Tekstur Open Space Filling 

Tekstur Open space filling merupakan tekstur 

yang penting untuk menentukan sejarah 

paragenesa endapan. Tekstur open space 
filling atau pengisian dapat mencerminkan 

bentuk asli dari pori dan daerah tempat 

pergerakan fluida, serta dapat memberikan 

informasi struktur geologi yang 

mengontrolnya.  
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Gambar 11. Kenampakan tekstur open space 
filling pada mineral. (a) rekahan pada mineral 

galena diisi oleh mineral sphalerit, (b,c) 

rekahan pada mineral pirit diisi oleh mineral 

sphalerit. 

 

Pada Gambar 12 tekstur open space filling 

yang terjadi pada mineral galena dan mineral 

pirit mengindikasikan adanya rekahan yang 

terjadi akibat adanya struktur, rekahan-

rekahan tersebut kemudian diisi oleh mieral 

sphalerit. 
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PENENTUAN BIOSTRATIGRAFI DAN LINGKUNGAN PENGENDAPAN SATUAN TUFA 

FORMASI WALANAE DAERAH BIRA KECAMATAN BONTOBAHARI KABUPATEN 

BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Nurhaq I A ANWAR*, Meutia FARIDA*, M.Fauzi ARIFIN * 

*Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin 

 

ABSTRACT: Administratively, the research area is located in Bontobahari District, Bulukumba 
Regency, South Sulawesi Province. Astronomically, located on coordinate 120°27’30’’ – 120°30’00”E 
and 5°34’00’’ - 5°37’30” SThe purpose of this research are to give information about fossils content of 
planktonic  foraminifera to determine age of lithology and foraminifera benthos as indicator 
environmental depositional cycle of lithology Bira area, Bulukumba Regency, South Sulawesi 
Province.Based on the result of the research at measuring sections by perception microscopicly 
showing biostratigraphy zonation is  Globorotalia plesiotumida zone, revolution live of  Globorotalia 
(G) tumida plesiotumida and Globorotalia (G) tumida tumida – Sphaeroidinellopsi subdehiscens 
paenedehiscens Midle of Upper Miocene – Upper Pliocene (Postuma, 1971). Depositional environment 
at section occurred 3 cycles they are Outer Neritik zone – Middle Neritik zone, Middle Neritik zone, 
and Middle Neritik – Outer Neritik zone.The abundance of the fossils of foraminifera also influenced 
by activity and changes of the sea level. 

 

SARI: Secara administratif daerah penelitian termasuk dalam wilayah Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, secara geografis terletak pada koordinat 

120°27’30’’ – 120°30’00” BT dan 5°34’00’’ - 5°37’30” LS. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan 

untuk memberikan informasi tentang keterdapatan foraminifera plantonik dalam menentukan umur 

lapisan batuan dan foraminifera kecil bentonik dalam menentukan lingkungan pengendapan dengan 

metode measuring section pada daerah Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba 

Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan secara mikroskopik, maka 

diperoleh data: Zonasi Biostratigrafi pada daerah Bira berdasarkan atas kandungan hidup fosil 

planktonik yang dijumpai, yakni pada zona Globototalia plesiotumid, kisaran hidup fosil Globorotalia 
(G) tumida plesiotumida dan Globorotalia (G) tumida tumida – Sphaeroidinellopsi subdehiscens 
paenedehiscens atau disesuaikan dengan Miosen Atas bagian Tengah sampai Pliosen Bawah (N17-

N18 menurut POSTUMA 1971). Siklus lingkungan pengendapan yang terjadi pada daerah penelitian 

berdasarkan dari keterdapatan dengan memperhatikan kelimpahan fosil yaitu siklus lingkungan 

pengendapan terdiri dari 3 siklus dimulai pada siklus Outer Neritik – Middle Neritik, Middle Neritik, 
dan Middle Neritik – Outer Neritik. Kelimpahan dari kandungan foraminifera salah satunya 

dipengaruhi oleh perubahan dari muka air laut. 

 

PENDAHULUAN 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu 

daerah yang tersusun dari batuan yang 

kompleks dan memiliki banyak kandungan 

batuan karbonat. Salah satu wilayah yang 

banyak tersusun batuan karbonat pada 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah di 

kabupaten Bulukumba khususnya pada 

daerah Bira. Seiring dengan perkembangan 

pembangunan yang begitu pesat di daerah 

Bira sebagai tujuan pariwisata yang selain 

mengundang minat para wisatawan, daerah 

Bira juga terkenal sebagai tempat penelitian 

untuk batuan karbonat. 

Kabupaten Bulukumba berada pada empat 

kondisi, yaitu dataran tinggi pada kaki 

Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, 

dataran rendah, pantai dan laut lepas. Di 

bagian utara berbatasan dengan Kabupaten 

Sinjai, di sebelah timur berbatasan dengan 

Teluk Bone, di sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Bantaeng dan dibagian 

selatan berbatasan dengan Laut Flores. Untuk 

memenuhi kebutuhan lahan dalam 

pembangunan dan pariwisata, maka 

kabupaten  Bulukumba khususnya daerah 

Bira mulai dikembangkan, khususnya dalam 

bidang bisnis dan wisata.  
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Selain menarik dari segi pariwisata, daerah 

Bira memiliki banyak tempat yang menarik 

untuk diadakan penelitian tentang batuan 

karbonat pada daerah tersebut. Batuan yang 

tersingkap kebanyakan berupa Batugamping 

terumbu dan memperlihatkan teras - teras. 

Teras - teras  ini mengindikasikan adanya 

fluktuasi muka air laut selama pembentukan 

batuan karbonat pada daerah tersebut. 

Menurut Imran (2000) dan Farida (2002), 

daerah penelitian mengalami pengangkatan 

sehingga terbentuk teras-teras Batugamping 

terumbu serta adanya notches (tebing-tebing 

hasil abrasi). Setiap teras-teras ini memiliki 

selang waktu dan umur yang berbeda yang 

dapat ditentukan berdasarkan isotop oksigen 

pada fosil organisme yang tersingkap 

Hal tersebutlah yang melatarbelakangi 

penulis melakukan penelitian geologi struktur, 

dalam penyelesaian tugas akhir dengan judul 

“Penentuan Biostratigrafi Dan Lingkungan 

Pengendapan Satuan Tufa Formasi Walanae 

Daerah Bira Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi 

Selatan”. 

Secara administratif daerah penelitian 

termasuk dalam wilayah Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba Provinsi 

Sulawesi Selatan, secara geografis terletak 

pada koordinat 120°27’30’’ – 120°30’00” BT 

dan 5°34’00’’ - 5°37’30” LS Daerah penelitian  

dapat dicapai dengan menggunakan 

transportasi darat dari Makassar - Bulukumba 

dengan jarak kurang lebih 650  km. 

 

 

Gambar 1. Peta tunjuk lokasi daerah 

penelitian  

METODE PENELITIAN 

Metode dalam suatu penelitian akan sangat 

menentukan hasil penelitian yang akan 

diperoleh sehingga dalam suatu penelitian 

diperlukan metode penelitian dengan tahapan 

yang tersusun baik agar pelaksanaan 

penelitian dapat berlangsung dengan baik 

pula. Tahap penelitian terbagi dalam tahap 

persiapan, tahap pemorelah data lapangan, 

tahap pengolahan data, analisa data, 

interpretasi data dan penyusunan skripsi 

(Gambar 2). 

 

Gambar 2. Alur Tahapan Pelelitian 

GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

Pembahasan mengenai geologi daerah 

penelitian terdiri atas geomorfologi daerah 

penelitian, stratigrafi daerah penelitian, serta 

struktur geologi daerah penelitian.  

GEOMORFOLOGI DAERAH PENELITIAN 

Penamaan satuan morfologi daerah penelitian 

didasarkan pada pendekatan morfografi dan 

morfogenesa. Pendekatan morfografi 

berdasarkan kenampakan bentuk topografinya 

sedangkan pendekatan morfogenesa 

berdasarkan proses yang terjadi dalam 

pembentukan muka bumi yang dipengaruhi 

oleh proses utama yaitu proses endogen dan 

proses eksogen (Van Zuidam, 1985). 

Berdasarkan hal tersebut, daerah penelitian 

dengan total luas area penelitian (± 5,5 km2) 

dapat dibagi menjadi satu satuan morfologi, 

yaitu: 
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Satuan morfologi Perbukitan Teras Kars yang 

menempati sekitar 75% dari total luas wilayah 

penelitian atau sekitar 3,750 Km2 di bagian 

Utara memanjang dari Barat-Timur meliputi 

daerah Bira dan sekitarnya. Bentangalam ini 

terbentuk dari litologi Batugamping yang 

telah mengalami proses pelarutan yang cukup 

tinggi dan disertai dengan proses 

pengangkatan sehingga memperlihatkan 

teras-teras. Pelarutan yang terbentuk ditandai 

dengan adanya sinkholes serta bentuk 

permukaan yang tidak rata dan tajam. Rata-

rata puncaknya memiliki ketinggian 110-120 

m di atas permukaan laut (Foto 4.1). 

Satuan morfologi Pantai Bertebing (wave cut 
platform) yang menempati sekitar 25 % dari 

total luas wilayah penelitian atau sekitar 

1,250 km2 pada sepanjang garis pantai Bara 

sebelah Barat Daya daerah Bira. Bentangalam 

ini terbentuk dari litologi Batugamping yang 

terabrasi membentuk tebing. Hal ini ditandai 

dengan adanya bekas-bekas abrasi berupa 

notch yang melengkung ke dalam. 

 

 

Foto 1. Kenampakan Satuan Morfologi 

Perbukitan  Teras Kars 

 

 

Foto 2. Kenampakan Satuan Morfologi Pantai 

Bertebing 

STRATIGRAFI  DAERAH PENELITIAN 

Pembagian satuan batuan pada daerah 

penelitian didasarkan atas litostratigrafi tidak 

resmi dengan bersendikan pada ciri-ciri 

litologi, keseragaman lotologi dan dominasi 

batuan yang terskalakan pada peta 1 : 10.000 

maka daerah penelitian dapat dibagi menjadi 

2 (dua) satuan batuan yaitu: 

Satuan batugamping 

Satuan Tufa 

Satuan Batugamping 

Litologi yang menyusun satuan ini yaitu 

batugamping. Kenampakan secara megaskopis 

batugamping memiliki warna segar putih 

keabu-abuan dengan kenampakan lapuk 

berwarna cokelat kehitaman. Memiliki tekstur 

bioklastik dan struktur berlapis, ukuran butir 

meterial secara umum 2-7 mm, komposisi 

kimia karbonat, yang tersusun oleh fosil dan 

mineral karbonat. Berdasarkan cirri fisiknya 

nama batuan ini adalah Batugamping 

(Selley1985). 

Pada batugamping tersebut memiliki 

kandungan fosil plantonik Globorotalia 

miocenica PALMER, Orbulina obesa BOLLI, 

Orbulina bilobata (D’ORBIGNY), Orbulina 

universa D’ORBIGNY, Globigerinoides 

immaturus LEROY, Elphidium sp., Dentalina 

sp. dan Nodosaria sp.(A. M. Imran 1988). 

Penentuan umur batuan batugamping 

didasarkan pada zona kisaran hidup fosil 

planktonik yang dijumpai Globorotalia 
miocenica PALMER yakni pada kisaran hidup 

fosil Globorotalia (G) tumida plesiotumida dan 

Globorotalia (G) tumida tumida – 
Sphaeroidinellopsi subdehiscens 
paenedehiscens atau disesuaikan dengan 

Miosen Atas bagian Tengah sampai Pliosen 

Bawah (N17-N18 menurut POSTUMA 1971). 

Berdasarkan keterdapatan fosil bentonik yang 

disebandingkan dengan klasifikasi lingkungan 

pengendapan menurut Bandy 1967 maka 

dapat disimpulkan bahwa lapisan ini 

terendapkan pada zona Middle Neritik yaitu 

dengan kedalaman 30 - 90 meter. 

Kenampakan mikroskopis dari batugamping 

dengan nomor sayatan MS5M/02/BG secara 

umum warna interferensi kuning kecoklatan, 
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warna absorbsi kecoklatan. Tekstur bioklastik. 

Komposisi material terdiri dari grain berupa 

skeletal grain (fosil) sebanyak 30% dan mud 

65%. Komposisi mineral berupa kalsit 

sebanyak 5% Berdasarkan analisis data, maka 

nama batuan adalah Weackstone (Dunham 

1962 dalam Tucker 1990). 

Penyebaran satuan ini menempati seluruh 

daerah penelitian atau penyebaran secara 

horisontal seluas 5 km2. Litologi penyusun 

satuan ini tersingkap dengan baik di seluruh 

daerah penelitian. Ketebalan dari satuan ini 

pada lokasi penelitian berdasarkan hasil dari 

perhitungan di lapangan pada bagian Selatan 

antara litologi yang berada di bawahnya 

adalah ±10 m. Sedang pada bagian Barat Laut 

lebih dari 10 m sebab tidak dijumpai kontak 

dengan litologi di bawahnya. 

Satuan Tufa 

Dasar penamaan satuan ini didasarkan pada 

kenampakan ciri fisik litologi. Untuk 

penamaan litologi anggota satuan ini terbagi 

atas dua cara yaitu penamaan batuan secara 

megaskopis dan penamaan batuan secara 

petrografis. Pengamatan secara megaskopis 

ditentukan secara langsung terhadap sifat 

fisik dan komposisi mineralnya yang 

kemudian penamaannya menggunakan 

klasifikasi Wentworth (1922). Adapun analisis 

petrografis dengan menggunakan mikroskop 

polarisasi untuk pengamatan sifat optik 

mineral serta pemerian komposisi mineral 

secara spesifik yang kemudian ditentukan 

nama batuannya dengan menggunakan 

klasifikasi Heinrich (1956). 

Litologi yang menyusun satuan ini yaitu tufa. 

Kenampakan secara megaskopis satuan tufa 

berwarna segar abu-abu kemerahan, warna 

lapuk coklat kehitaman, tekstur piroklastik 

kasar, ukuran butir butiran sampai pasir, 

struktur berlapis, bentuk butir angular-

subangular, komposisi kimia karbonat, yang 

tersusun oleh fosil dan mineral karbonat. 

Berdasarkan ciri fisiknya nama batuan ini 

adalah Tufa Halus (Wentworth 1992). 

Kenampakan mikroskopis dari batugamping 

dengan nomor sayatan MS/1-2/TH (foto 4.5) 

sayatan batuan piroklastik ini berwarna 

transparan – kuning pada nikol sejajar, abu-

abu kehitaman pada nikol silang, tekstur 

Volcanic breccia, ukuran butir 0,02 – 0,1 mm, 

bentuk mineral angular-subangular, sortasi 

jelek, komposisi material berupa mineral opak 

5%, plagioklas 15%, mineral karbonat 25% dan 

gelas vulkanik 55%. Berdasarkan analisis 

data, maka nama batuan adalah Vitric crystal 
tuff (Heinrich, 1956) 

Kandungan Fosil Foraminifera Kecil 

Planktonik Daerah Penelitian 

Pada daerah penelitian dilakukan pengukuran 

stratigrafi dengan metode measuring section 
terhadap lintasan dengan lokasi daerah yang 

sama. Pengamatan fosil foraminifera 

planktonik dan bentonik dilakukan pada 

setiap lapisan tufa yang berjumlah 11 lapisan.  

 

Foto 3. Singkapan Tufa  

Lapisan 1 

Dijumpai fosil planktonik dengan spesies yaitu 

Orbulina universa D’ORBIGNY, Hestigerina 

aequilateralis (BRADY), Sphaeroidinella 

subdehiscens BLOW, Orbulina bilobata 

(D’ORBIGNY), Globorotalia miocenica 

PALMER, Globorotalia pseudomiocenica 

BOLLI and BERMUDEZ, Globorotalia 

acoestaensis BOLLI, Globorotalia menardii 

(D’ORBIGNY), Globorotalia plesiotumida 

BLOW and BANNER, Globigerinoides 

immaturus LEROY dan Globigerinoides 

obliquus BOLLI 

Lapisan 2  

Dijumpai fosil planktonik dengan spesies yaitu 

Orbulina universa D’ORBIGNY, Hestigerina 

aequilateralis (BRADY), Globorotalia tumida 

(BRADY), Sphaeroidinella subdehiscens 

BLOW, Orbulina bilobata (D’ORBIGNY), 

Globorotalia miocenica PALMER, 

Globigerinoides sacculifer Brady, Globorotalia 

pseudomiocenica BOLLI and BERMUDEZ, 

Globorotalia acoestaensis BOLLI, Globorotalia 

menardii (D’ORBIGNY), Globorotalia obesa 

BOLLI, Globorotalia plesiotumida BLOW and 

BANNER, Globorotalia dutertrei 
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(D’ORBIGNY), Globigerinoides immaturus 

LEROY, Globigerinoides obliquus BOLLI 

Lapisan 3 

Dijumpai fosil planktonik dengan spesies 

sebagai berikut yaitu Orbulina universa 

D’ORBIGNY, Hestigerina aequilateralis 

(BRADY), Globorotalia tumida (BRADY), 

Sphaeroidinella subdehiscens BLOW, Orbulina 

bilobata (D’ORBIGNY), Globorotalia miocenica 

PALMER, Globorotalia pseudomiocenica 

BOLLI and BERMUDEZ, Globorotalia 

acoestaensis BOLLI, Globorotalia menardii 

(D’ORBIGNY), Globorotalia plesiotumida 

BLOW and BANNER dan Orbulina suturalis 

BRONNIMAN 

Lapisan 4 

Dijumpai fosil planktonik dengan spesies 

sebagai berikut yaitu Orbulina universa 

D’ORBIGNY, Hestigerina aequilateralis 

(BRADY), Globorotalia tumida (BRADY), 

Sphaeroidinella subdehiscens BLOW, Orbulina 

bilobata (D’ORBIGNY), Globorotalia 

margaritae BOLLI and BERMUDEZ, 

Globorotalia acoestaensis BOLLI,  Globorotalia 

menardii (D’ORBIGNY), Globorotalia obesa 

BOLLI, Globorotalia plesiotumida BLOW and 

BANNER, Globorotalia venezuelana 

HEDBERG, Globigerina seminulina 

SCHWAGER dan Globigerinoides immaturus 

LEROY. 

Lapisan 5 

Dijumpai fosil planktonik dengan spesies 

sebagai berikut yaitu Orbulina universa 

D’ORBIGNY, Globorotalia tumida (BRADY), 

Sphaeroidinella subdehiscens BLOW, Orbulina 

bilobata (D’ORBIGNY), Globorotalia miocenica 

PALMER, Globigerinoides sacculifer Brady, 

Globorotalia pseudomiocenica BOLLI and 

BERMUDEZ, Globorotalia acoestaensis 

BOLLI, Globorotalia menardii (D’ORBIGNY), 

Globorotalia obesa BOLLI, Globorotalia 

plesiotumida BLOW and BANNER, Orbulina 

suturalis BRONNIMAN, Globigerinoides 

immaturus LEROY, Globigerinoides trilobus 

(REUSS) dan Globigerinoides obliquus BOLLI. 

Lapisan 6 

Dijumpai fosil planktonik dengan spesies 

sebagai berikut yaitu Orbulina universa 

D’ORBIGNY, Hestigerina aequilateralis 

(BRADY), Sphaeroidinella subdehiscens 

BLOW, Orbulina bilobata (D’ORBIGNY), 

Globorotalia miocenica PALMER, Globorotalia 

pseudomiocenica BOLLI and BERMUDEZ, 

Globorotalia plesiotumida BLOW and 

BANNER, Globigerina seminulina 

SCHWAGER dan Globigerinoides immaturus 

LEROY. 

Lapisan 7 

Dijumpai fosil planktonik dengan spesies 

sebagai berikut yaitu Orbulina universa 

D’ORBIGNY, Hestigerina aequilateralis 

(BRADY), Sphaeroidinella subdehiscens 

BLOW, Orbulina bilobata (D’ORBIGNY), 

Globorotalia miocenica PALMER, Globorotalia 

pseudomiocenica BOLLI and BERMUDEZ, 

Globorotalia menardii (D’ORBIGNY), 

Globorotalia plesiotumida BLOW and 

BANNER, Globorotalia ruber (D’ORBIGNY), 

Globorotalia venezuelana HEDBERG, 

Globigerina seminulina SCHWAGER, 

Globigerinoides immaturus LEROY dan 

Globigerinoides obliquus BOLLI. 

Lapisan 8 

Dijumpai fosil planktonik dengan spesies 

sebagai berikut yaitu Orbulina universa 

D’ORBIGNY, Hestigerina aequilateralis 

(BRADY), Sphaeroidinella subdehiscens 

BLOW, Orbulina bilobata (D’ORBIGNY), 

Globorotalia margaritae BOLLI and 

BERMUDEZ, Globorotalia miocenica 

PALMER, Globorotalia pseudomiocenica 

BOLLI and BERMUDEZ, Globorotalia 

menardii (D’ORBIGNY), Globorotalia obesa 

BOLLI, Globorotalia plesiotumida BLOW and 

BANNER dan Globigerinoides trilobus 

(REUSS). 

Lapisan 9 

Dijumpai fosil planktonik dengan spesies 

sebagai berikut yaitu Orbulina universa 

D’ORBIGNY, Hestigerina aequilateralis 

(BRADY), Sphaeroidinella subdehiscens 

BLOW, Orbulina bilobata (D’ORBIGNY), 

Globorotalia miocenica PALMER, 

Globigerinoides sacculifer Brady, Globorotalia 

pseudomiocenica BOLLI and BERMUDEZ, 

Globorotalia menardii (D’ORBIGNY), 

Globorotalia obesa BOLLI, Globorotalia 

plesiotumida BLOW and BANNER, 

Globigerinoides immaturus LEROY, 

Globigerinoides trilobus (REUSS) dan 

Globigerinoides obliquus BOLLI. 

Lapisan 10 

Dijumpai fosil planktonik dengan spesies 

sebagai berikut yaitu Orbulina universa 
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D’ORBIGNY, Hestigerina aequilateralis 

(BRADY), Sphaeroidinella subdehiscens 

BLOW, Orbulina bilobata (D’ORBIGNY), 

Globorotalia miocenica PALMER, Globorotalia 

pseudomiocenica BOLLI and BERMUDEZ, 

Globorotalia menardii (D’ORBIGNY), 

Globorotalia plesiotumida BLOW and 

BANNER dan Globigerinoides immaturus 

LEROY. 

Lapisan 11 

Dijumpai fosil planktonik dengan spesies 

sebagai berikut yaitu Orbulina universa 

D’ORBIGNY, Hestigerina aequilateralis 

(BRADY), Sphaeroidinella subdehiscens 

BLOW, Orbulina bilobata (D’ORBIGNY), 

Globorotalia miocenica PALMER, Globorotalia 

pseudomiocenica BOLLI and BERMUDEZ, 

Globorotalia menardii (D’ORBIGNY), 

Globorotalia plesiotumida BLOW and 

BANNER, Globorotalia ruber (D’ORBIGNY) 

dan Globigerinoides immaturus LEROY. 

Pembagian zonasi biostratigrafi pada daerah 

penelitian umumnya didasarkan pada 

pertimbangan mengenai perkembangan atau 

kisaran hidup dan penyebaran dari spesies 

tertentu. Dimana sedapat mungkin harus 

memenuhi persyaratan (Sandi Stratigrafi 

Indonesia, 1996). 

Adapun hasil analisis mikropaleontologi pada 

beberapa conto lapisan batuan ditemukan 

beberapa spesies foraminifera planktonik, 

yang kemudian berdasarkan fosil foraminifera 

planktonik diperoleh zona biostratigrafi pada 

daerah Bira, dari zona yaitu Globorotalia 
plesiotumida. 

Penamaan zona ini didasarkan pada zona 

kisaran yakni pemunculan fosil indeks 

Globorotalia plesiotumida BOLLI and 

BERMUDEZ yang mendominasi tiap lapisan 

batuan.yang mendominasi tiap lapisan 

batuan. Zona ini terletak pada seluruh bagian 

dari satuan Tufa Formasi Walanae pada 

daerah penelitian atau lapisan 1 sampai 11 

dengan jenis spesies planktonik yang beragam.  

Dari hasil pengukuran stratigrafi didapatkan 

ketebalan dari zona ini yaitu ± 6,15 m. 

Awal pembentukan zona Globorotalia 
plesiotumida ini terbentuk pada kala Miosen 

Atas bagian Tengah hingga Pliosen Bawah 

(N17 – N18 menurut POSTUMA, 1971), yakni 

pada kisaran hidup fosil Globorotalia (G) 
tumida plesiotumida dan Globorotalia (G) 
tumida tumida – Sphaeroidinellopsi 

subdehiscens paenedehiscen  (Zonasi Blow, 

1969). 

STRATIGRAFI DAERAH BIRA 

Adapun hasil data measuring section  pada 

beberapa conto lapisan batuan ditemukan 

dengan memperhatikan jenis litologi dan 

struktur sedimen pada daerah Bira, maka 

stratigrafinya dimulai dari Lapisan 1 yaitu 

tersusun atas litologi tufa halus dengan 

ukuran butir lempung, pada lapisan ini 

memiliki struktur sedimen bedding. Lapisan 2 

tersusun atas litologi tufa halus dengan 

ukuran butir lempung, pada lapisan ini 

memiliki struktur sedimen berupa laminasi 

atau perlapisan yang tebalnya kurang dari 1 

cm. Lapisan 3 tersusun atas litologi tufa 

konglomeratan dengan ukuran butir pasir 

sedang, pada lapisan ini terdapat fragmen 

batuan beku berupa basalt dan pada lapisan 

ini memiliki struktur sedimen reverse graded 
bedding. Pada lapisan 4 tersusun atas litologi 

tufa halus dengan ukuran butir lempung. 

Pada lapisan 5 tersusun atas litologi tufa 

konglomeratan dengan ukuran butir pasir 

sedang, pada lapisan ini terdapat fragmen 

batuan beku berupa basalt dan pada lapisan 

ini memiliki struktur sedimen graded bedding. 
Pada lapisan 6 tersusun atas litologi tufa 

konglomeratan dengan ukuran butir pasir 

sedang, pada lapisan ini terdapat fragmen 

batuan beku berupa basalt dan pada lapisan 

ini memiliki struktur sedimen graded bedding. 
Pada lapisan 7 tersusun atas litologi tufa 

kasar dengan ukuran butir pasir kasar. Pada 

lapisan 8 tersusun atas litologi tufa halus 

dengan ukuran butir pasir lempung. Pada 

lapisan 9 tersusun atas litologi tufa halus 

dengan ukuran butir lempung. Pada lapisan 

10 tersusun atas litologi tufa kasar dengan  

ukuran butir pasir sedang. Pada lapisan 11 

tersusun atas litologi tufa konglomeratan 

dengan ukuran butir pasir sedang, pada 

lapisan ini terdapat fragmen batuan beku 

berupa basalt dan pada lapisan ini memiliki 

struktur sedimen graded bedding.  

Perubahan ukuran butir dan struktur sedimen 

yang terjadi pada daerah Bira sangat 

dipengaruhi oleh aktifitas arus laut yang 

bekerja. Secara umum lapisan terbawah 

terdiri dari lapisan yang mempunyai ukuran 

butir lempung, lalu lapisan-lapisan di atasnya 

berubah mempunyai ukuran sedang dan 

berubah menjadi ukuran butir kasar. Lalu 

pada lapisan paling atas ukuran butir berubah 

kembali menjadi ukuran butir pasir sedang. 
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Dengan demikian lingkungan pengendapan 

daerah Bira yang ditinjau dari sisi stratigrafi 

yaitu Coarsening Upward. 

Kandungan Fosil Foraminifera Kecil Bentonik 

Fosil foraminifera bentonik yang dijumpai 

pada lapisan 1  adalah Bolivia dohmi  
Bermudez, Nodosarella subnodosa (Guppy), 

Uvigerina rustic Cushman and Edwards, 

Bolivia striatula Cushman. Berdasarkan 

keterdapatan fosil bentonik yang 

disebandingkan dengan klasifikasi lingkungan 

pengendapan menurut Bandy 1967 maka 

dapat disimpulkan bahwa lapisan ini 

terendapkan pada zona Outer Neritik yaitu 

dengan kedalaman 90 - 180 meter. 

Fosil foraminifera bentonik yang dijumpai 

pada lapisan 2  adalah Nodosarella hologlypta 
Bermudez, Streblus beccani Line, Robulus 
orbicularis (d’Orbigny) dan Discorbis hoffi  
Bermudez.  Berdasarkan keterdapatan fosil 

bentonik yang disebandingkan dengan 

klasifikasi lingkungan pengendapan menurut 

Bandy 1967 maka dapat disimpulkan bahwa 

lapisan ini terendapkan pada zona Middle 

Neritik yaitu dengan kedalaman 30 - 90 meter. 

Fosil foraminifera bentonik yang dijumpai 

pada lapisan 3  adalah Nodogerina 
challenheriana Thalman, Elphidium advenum 
(Cushman) dan Planulina crassa Gallaway and 

Heminway.  Berdasarkan keterdapatan fosil 

bentonik yang disebandingkan dengan 

klasifikasi lingkungan pengendapan menurut 

Bandy 1967 maka dapat disimpulkan bahwa 

lapisan ini terendapkan pada zona Middle 

Neritik yaitu dengan kedalaman 30 - 90 meter. 

Fosil foraminifera bentonik yang dijumpai 

pada lapisan 4  adalah Elphidium dominicens 
Bermudez, Dentalina pauperata d’Orbigny, 

Nonion soldani (d’Orbigny), Nodogerina 
heteroculpta Bermudez dan Nodosarella 
tuckerae (Hadley). Berdasarkan keterdapatan 

fosil bentonik yang disebandingkan dengan 

klasifikasi lingkungan pengendapan menurut 

Bandy 1967 maka dapat disimpulkan bahwa 

lapisan ini terendapkan pada zona Middle 

Neritik sampai Outer Neritik yaitu dengan 

kedalaman 30 - 90 meter hingga 90 – 180 

meter. 

Fosil foraminifera bentonik yang dijumpai 

pada lapisan 5  adalah Lagena sulcata (Walker 

& Jacob), Bulimina tuxpamensis Cole, 

Elphidium puertariogensis Galloway, 

Nodosarella subnodosa (Guppy), Uvigerina 

fintii Chusman dan Elphidium advenum 
(Cushman). Berdasarkan keterdapatan fosil 

bentonik yang disebandingkan dengan 

klasifikasi lingkungan pengendapan menurut 

Bandy 1967 maka dapat disimpulkan bahwa 

lapisan ini terendapkan pada zona Outer 

Neritik yaitu dengan kedalaman hingga 90 – 

180 meter.  

Fosil foraminifera bentonik yang dijumpai 

pada lapisan 6  adalah Nodosarella subnodosa 
(Guppy), Nodosarella tuckerae (Hadley) dan 

Nodosarella hispida d’Orbigny. Berdasarkan 

keterdapatan fosil bentonik yang 

disebandingkan dengan klasifikasi lingkungan 

pengendapan menurut Bandy 1967 maka 

dapat disimpulkan bahwa lapisan ini 

terendapkan pada zona Middle Neritik sampai 

Outer Neritik yaitu dengan kedalaman 30 - 90 

meter hingga 90 – 180 meter.  

Fosil foraminifera bentonik yang dijumpai 

pada lapisan 7 adalah Nodosarella hispida 
d’Orbigny, Cibides tuxpamensis Cole, Cibides 
sinistraliss Coryell and Rivero, Nodosaria 
spinicosta d’Orbigny dan Dentalina pauperata 
d’Orbigny. Berdasarkan keterdapatan fosil 

bentonik yang disebandingkan dengan 

klasifikasi lingkungan pengendapan menurut 

Bandy 1967 maka dapat disimpulkan bahwa 

lapisan ini terendapkan pada zona Middle 

Neritik yaitu dengan kedalaman hingga 30 – 

90 meter. 

Fosil foraminifera bentonik yang dijumpai 

pada lapisan 8 adalah Robulus falcifer Stache, 

Robulus abullotensis  Monfort, Cibides 
subnuissimus (Nutall) dan Nodogerina 
challengeriana Bermudez. Berdasarkan 

keterdapatan fosil bentonik yang 

disebandingkan dengan klasifikasi lingkungan 

pengendapan menurut Bandy 1967 maka 

dapat disimpulkan bahwa lapisan ini 

terendapkan pada zona Middle Neritik yaitu 

dengan kedalaman hingga 30 – 90 meter.  

Fosil foraminifera bentonik yang dijumpai 

pada lapisan 9 adalah yaitu Cibides 
tuxmapensis Cole, Nodosarella Hipsida 

d’Orbigny dan Nodosarella subnodosa (Guppy). 

Berdasarkan keterdapatan fosil bentonik yang 

disebandingkan dengan klasifikasi lingkungan 

pengendapan menurut Bandy 1967 maka 

dapat disimpulkan bahwa lapisan ini 

terendapkan pada zona Middle Neritik sampai 

Outer Neritik yaitu dengan kedalaman 30 - 90 

meter hingga 90 – 180 meter.  
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Fosil foraminifera bentonik yang dijumpai 

pada lapisan 10 adalah yaitu Nodogerina 
heteroculpta Bermudez, Nodosarella tuckerae 

(Hadley), Robulus orbicularis (d’Orbigny) dan 

Nodosarella challenheriana Thalman. 

Berdasarkan keterdapatan fosil bentonik yang 

disebandingkan dengan klasifikasi lingkungan 

pengendapan menurut Bandy 1967 maka 

dapat disimpulkan bahwa lapisan ini 

terendapkan pada zona Middle Neritik sampai 

Outer Neritik yaitu dengan kedalaman 30 - 90 

meter hingga 90 – 180 meter.  

Fosil foraminifera bentonik yang dijumpai 

pada lapisan 11 adalah Nodogerina 
heteroculpta Bermudez, Nodosarella tuckerae 

(Hadley), Nodosarella subnodosa (Guppy) dan 

Nodosarella hipsida d’Orbigny. Berdasarkan 

keterdapatan fosil bentonik yang 

disebandingkan dengan klasifikasi lingkungan 

pengendapan menurut Bandy 1967 maka 

dapat disimpulkan bahwa lapisan ini 

terendapkan pada zona Middle Neritik sampai 

Outer Neritik yaitu dengan kedalaman 30 - 90 

meter hingga 90 – 180 meter.  

Perubahan Siklus Lingkungan Pengendapan 

Lingkungan pengendapan pada daerah 

penelitian adalah pada lapisan tersebut 

terendapkan pada zona Outer Neritik yaitu 

pada kedalaman 90-180 meter. Pada lapisan 2 

dan 3 terendapkan pada zona Middle Neritik 

yaitu pada 30 – 90 meter. Pada lapisan 4 

terendapkan pada zona Middle Neritik – Outer 

Neritik yaitu pada kedalaman 30-90 meter 

dan 90-180 meter. Pada lapisan 5 terendapkan 

pada zona Outer Neritik yaitu pada 

kedalaman 90-180 meter. Pada lapisan 6 

terendapkan pada zona Middle Neritik – Outer 

Neritik yaitu pada kedalaman 30-90 meter 

dan 90-180 meter. Pada lapisan 7 dan 8 

terendapkan pada zona Middle Neritik yaitu 

pada 30 – 90 meter. Pada lapisan 9, 10 dan 11 

Middle Neritik – Outer Neritik yaitu pada 

kedalaman 30-90 meter dan 90-180 meter. 

 

Gambar 4. Kurva eustacy tentang siklus naik 

dan turun level permukaan air laut global 

(Haq dkk, 1987) yang dipadukan dengan 

keadaan daerah penelitian 

Siklus lingkungan pengendapan yang terjadi 

pada daerah penelitian berdasarkan dari 

keterdapatan dengan memperhatikan 

kelimpahan fosil yaitu siklus lingkungan 

pengendapan terdiri dari 3 siklus dimulai 

pada siklus: 

Outer Neritik – Middle Neritik 

Middle Neritik 

Middle Neritik – Outer Neritik 

Perubahan siklus yang terjadi pada daerah 

Bira sangat dipengaruhi oleh aktifitas arus 

laut yang bekerja, hal inilah yang 

menyebabkan perubahan lingkungan 

pengendapan, aktifitas arus laut ini yang 

membawa mikroorganisme yang berada pada 

laut dalam naik ke laut dangkal dan begitu 

sebaliknya. Secara globar siklus muka air laut 

relatif menurun dari kedalaman 100 meter 

menjadi 50 meter. Pada daerah penelitian dari 

data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

siklus muka air laut lokal yang terjadi pada 

daerah Bira sempat turun dari kedalaman 180 

meter hingga 30 meter lalu bertahan pada 

kisaran 30 hingga 90 meter lalu muka air laut 

naik lagi menjadi dari 30 meter menjadi 180 

meter.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan 

dan laboratorium, maka hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

Umur litologi tufa pada daerah penelitian 

yaitu N17 – N18 atau berumur  Miosen Atas 

bagian Tengah - Pliosen Bawah, yakni pada 

kisaran hidup fosil Globorotalia (G) tumida 
plesiotumida dan Globorotalia (G) tumida 
tumida – Sphaeroidinellopsi subdehiscens 
paenedehiscen  (Zonasi Blow, 1969). 

Lingkungan pengendapan pada daerah Bira 

adalah zona Middle Neritik yaitu pada 30 – 90 

meter, Outer Neritik yaitu pada kedalaman 

90-180 meter, zona Middle Neritik – Outer 
Neritik yaitu pada kedalaman 30-90 meter 

dan 90-180 meter. Siklus pengendapan yang 

terjadi pada daerah penelitian terdiri dari 3 

siklus yaitu siklus Outer Neritik, Middle 
Neritik dan Outer Neritik. 
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EVALUASI GEOMETRI JALAN ANGKUT DARI FRONT PENAMBANGAN MENUJU CRUSHING 
PLANT PADA TAMBANG ANDESIT 

 

Muh Agus supriadi*, Purwanto*,Djamaluddin* 

*Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 

 

 

 

SARI: Kegiatan pengangkutan sangat berperan penting dalam suatu siklus penambangan, sehingga 

geometri yang baik dari suatu pekerjaan jalan angkut sangat perlu diperhatikan. Geometri jalan 

angkut yang baik akan menjamin keamanan dan keselamatan bagi alat serta pekerja yang 

menggunakan jalan angkut tersebut. Geometri jalan angkut yang ada di PT. XYZ, Kabupaten 

Bulungan berdasarkan pengamatan di lapangan belum memenuhi standar jalan angkut tambang 

yang baik. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi geometri jalan angkut dari front penambangan 

menuju crushing plant. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pengkajian 

teknis mengenai kondisi jalan angkut di lapangan dan melakukan evaluasi dengan melakukan 

perhitungan berdasarkan spesifikasi alat angkut terbesar yang digunakan, yaitu ADT Doosan DA 40. 
Hasil evaluasi tersebut diperoleh lebar jalan angkut minimum untuk jalan dengan dua jalur pada 

jalan lurus yaitu 12.17 m, dan lebar jalan pada belokan adalah 19,97 m. Perhitungan jari-jari 

tikungan minimum untuk jalan dengan dua jalur adalah 17,7 m dan cross slope yang harus dibuat 

agar air tidak menggenangi badan jalan adalah 25,37 cm. Nilai superelevasi untuk mengimbangi 

gaya sentrifugal kendaraan pada saat di tikungan 1 dan 2 adalah 1,3 m dengan persentasi 

kemiringan adalah 6,5%. Penerapan terhadap hasil evaluasi yang dilakukan sangat penting untuk 

mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi perusahaan. 

 

Kata kunci: Geometri, jalan angkut, jari-jari tikungan, cross slope, superelevasi. 

ABSTRACT:Hauling activityis very important in a cycle of the mining,thus the geometry of haul 
roadshould be considered. Geometry of the haul road will guarantee security and safety for the 
equipment and the mining workers. Based on investigation, the haul road geometry of PT. XYZ, 
Bulungan Regency has not standarized yet. Therefore, the geometry of the haul road should be 
evaluated from mining front to crushing plant. Field assessment of the haul road and calculation the 
geometry of haul road based on the biggest equipment, ADT Doosan DA 40, are applies as 
methodologies in this research. The evaluation result obtained minimum width of two lanes haul road 
on straight road is 12.17 m and the width of the road on curves is 19.97 m. Calculation with the 
minimum turning radius for a road with two lanes is 17.7 m and cross slope that must be made to 
prevent water flooded the road is 25.37 cm. Superelevation value to offset the centrifugal force of 
vehicle in the bends 1 and2 is 1.3 m with the percentage of slope is 6.5%. Application of the evaluation 
result is very important to prevent the more losses for the company. 
 

Keywords: geometry, haul road,turning radius, cross slope, superelevation 
 

I. PENDAHULUAN 

Operasi penambangan memerlukan jalan 

tambang sebagai sarana infrastruktur 

yang vital di dalam lokasi penambangan dan 

sekitar-nya.Jalan tambangberfungsi sebagai 

penghubung lokasi-lokasi penting, antara lain 

lokasi tambang dengan area crushing plant, 
pengolahan bahan galian, perkantoran, 

perumahan karyawan dan tempat-tempat lain 

yang ada di wilayah penambangan. 

 

Kegiatan penambangan memiliki beberapa 

tahapan, diantaranya adalah kegiatan 

pengangkutan.Pengangkutan sangat berperan 

penting utamanya dalam hal banyak atau 

tidaknya jumlah produksi yang dapat dicapai 

dalam setiap kegiatan penambangan 

tersebut.Setiap perusahaan menginginkan 

jumlah produksi yang selalu meningkat 

sehingga hal-hal yang berkaitan dengan usaha 

peningkatan produksi tersebut sangat perlu 

diperhatikan. Dalam pelaksanaan kegiatan 

pengangkutan material andesit hasil peledakan, 

PT XYZ, Kabupaten Bulungan menggunakan 
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articulated dump truck Doosan DA 40 dengan 

kapasitas 40 ton. 

 

Jalan angkut yang ada merupakan jalan angkut 

yang difungsikan sebagai jalan dengan jalur dua 

arah. Berdasarkan pengamatan, jalan angkut 

yang ada di area ini sangat tidak memadai 

dimana penggunaan alat angkut yang cukup 

besar dengan geometri jalan yang tidak sesua 

dengan standar, sangat memungkinkan 

terjadinya penurunan jumlah produksi juga bisa 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan sehingga 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Tujuan perencanaan geometri jalan angkut 

adalah menghasilkan infrastruktur yang aman, 

memaksimalkan pelayanan dan 

memaksimalkan rasio tingkat penggunaan dan 

atau biaya pelaksanaan.Bentuk, ukuran dan 

ruang jalan dikatakan baik, jika memberikan 

rasa nyaman dan aman terhadap 

penggunanya.Untuk memperoleh kondisi 

tersebut, metode yang baik digunakan pada 

penelitian ini. 

 

Pengambilan Data 
 

Pengambilan data dilakukan di jalan angkut 

tambang Site Siberuang, PT. XYA, Kabupaten 

Bulungan, dari front penambangan menuju 

crushing plant dengan panjang lintasan 400 

meter. Adapun data-data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah:data geometri 

aktual jalan angkut (lebar pada jalan 

lurusmaupun lebar jalan pada tikungan, 

kemiringan, jari-jari tikungan, data material 

penyusun jalan dan data spesifikasi alat angkut 

dalam hal ini adalah alat angkut terbesar yang 

digunakan dalam kegiatan pengangkutan. 

 

Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukandengancara 

menghitung,perhitungangeometriminimum 

maupun besarnya tekanan yang diterima oleh 

permukaan jalan pada jalanangkut didasarkan 

pada rumus-rumus dan teori yang telah ada 

yang didasarkan pada data-data yang diperoleh 

dari perusahaan sebelumnya dan selanjutnya 

disajikan dalam bentuk tabel. Persamaan-

persamaan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. lebar jalan minimum jalan lurus 

Lmin = n.Wt +(n + 1)(1/2.Wt) 
2. lebar jalan angkut minimum pada tikungan 

Wmin = 2 (U + Fa + Fb + Z) + C 

Z =  
𝑈 + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑏

2
 

3. Superelevasi 

ҿ =  
𝑉2

𝑅. 𝐺
 

4. Kemiringan jalan angkut 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 K1 =
𝐵𝑒𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 
 𝑥 100% 

5. Luas daerah kontak 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 𝐴𝑟𝑒𝑎(In2 )

=
0.9 x Berat pembebanan pada roda

Tekanan dalam ton
 

 
Beban diterima jalan(lb/ft2 )

=
Beban tiap roda(lb)

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 𝐴𝑟𝑒𝑎(In2  )
 

 

Analisis Data 

 

Kegiatan analisis data dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil perhitungan yang 

diperoleh dari hasil pengolahan data 

sebelumnya, dengan data actual yang didapat di 

lapangan. Hasil perbandingan tersebut akan 

memberikan kesimpulan seberapa besar 

perubahan geometri jalan yang harus dilakukan 

oleh perusahaan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Metode panambangan yang diterapkan di lokasi 

penelitian ini adalah metode penambangan 

terbuka dengan sistem Quarry.Tahapan dalam 

kegiatan pertambangan batu andesit yang ada 

mencakup: pembersihan lahan, pengupasan 

tanah, dan penggalian batu andesite. Proses 

penggalian material andesit melibatkan teknik 

pelepasan (loosening technique) yang dilakukan 

dengan cara pengeboran dan peledakan. 

Pengangkutan hasil peledakan dilakukan 

dengan menggunakan unit dump truck, dan 

pemuatan dengan menggunakan unit excavator. 
 

Alat Angkut yang Digunakan 

Pengangkutan material hasil peledakan dari 

front penambangan menuju crushing plant 
menggunakanADT. Doosan DA 40 (Lampiran 

A).Jumlah unit alat angkut yang biasa 

digunakan pada kegiatan ini adalah 6 unit 

sedangkan untuk alat muat yang digunakan 

adalah excavatorKOMATSU PC 400 sebanyak 3 

unit. 

 

GeometriJalan Angkut 
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Lebar Jalan Angkut 

 

Jalan angkut pada lokasi penelitian merupakan 

jalan yang difungsikan sebagai jalur dua arah 

dalam kegiatan pengangkutan dari front 
penambangan menuju crushing plant, dengan 

kondisi tersebut maka jalan yang ada 

seharusnya dapat menampung lebar dua alat 

angkut tersebut dalam satu waktu, namun 

kenyataannya di lapang sering terjadi waktu 

tunggu pada saat alat bertemu harus ada salah-

satu alat yang menunggu hingga alat yang lain 

melewati jalur tersebut, maka dari itu 

dilakukanlah perhitungan mengenai lebar jalan 

angkut minimum.Penentuan lebar jalan angkut 

minimum untuk jalan lurus didasarkan pada 

rule of thumb yang dikemukakan oleh 

AASHTO(American Association of State 
Highway and Transportation Official) Manual 
Rular Highway Design dengan persamaan 

sebagai berikut: 

 

Lmin = n.Wt +(n + 1)(1/2.Wt) 
Dimana: 

Lmin = Lebar jalan minimum (m) 

n  = jumlah jalur 

Wt = lebar alat angkut,(m) 

 

Contoh perhitungan jalan angkut dua jalur 

 Lmin = 2 x 3,475 + (2 + 1) (1/2 x 3,475) 

  = 6,95 + (3) (1,7375) 

  = 6,95 + 5,2125 

  = 12,17 m 

 

Ilustrasi untuk lebar jalan angkut minimum 

dengan dua jalur pada jalan lurus dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4.4 Ilustrasi lebar jalan(jalan lurus) 

 

Perhitungan lebar jalan angkut pada tikungan 

dengan dua jalur: 

 

Wmin = 2 (U + Fa + Fb + Z) + C 

 

Z =  
𝑈 + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑏

2
 

 

Dimana: 
Wmin    = lebar jalan dua jalur pada belokan 
U = Lebar jejak roda (m) 

Fa = Lebar juntai (overhang) depan (m) 

Fb = Lebar juntai belakang (m) 

Z = Lebar bagian tepi jalan (m) 

C = Lebar antara kendaraan (m) 

 

Lebar jalan angkut minimum pada tikungan 

adalah : 

Wmin = 2 (U + Fa + Fb + Z) + C 

C =𝑍 =  
𝑈+𝐹𝑎+𝐹𝑏

2
 

 

Contoh perhitungan lebar tikungan untuk 2 

jalur 

W = n (U + Fa + Fb +Z) + C 

 = 2 (2,69 + 2 + 1,02 + 2,85) + 2,85 

 = 2 (8,56) + 2,85 

 = 19,97 meter  

 

Perhitungan yang dilakukan di atas, diperoleh 

nilai minimum lebar jalan angkut pada 

tikungan untuk dua jalur adalah 19.97 

meter.Setelah dilakukan perbandingan, dapat 

disimpulkan bahwa nilai aktual lebar tikungan 

jalan angkut di site ini sangat tidak memenuhi 

standar untuk difungsikan menjadi jalur ganda 

sehingga sangat perlu dilakukan perubahan 

geometri jalan yang ada di tikungan 

tersebut.Berikut adalah tabel lebar jalan 

minimum pada jalan lurus maupun tikungan 

yang disarankan ke perusahaan. 

 

Tabel 1. Perubahan minimum lebar jalan 

 
 

Lebar jalan angkut minimum (jalan lurus 

maupun pada tikungan), dalam penerapannya 

akan memberikan keuntungan yang sangat 

besar bagi perusahaan, dengan ketentuan 

bahwa keseluruhan dari lebar jalan minimum 

tersebut dapat digunakan dalam proses 

pengangkutan material. 

 

Aktual Minimum Penambahan

(m) (m) (m)

Lurus A 8 12,17 4,17

Lurus B 8 12,17 4,17

Lurus C 7,5 12,17 4,67

Lurus D 7,5 12,17 4,67

Tikungan 1 8,5 19,97 11,47

Tikungan 2 9 19,97 10,97

Seksion

Lebar jalan 



GEOSAINS 
 

159  -Vol. 12 No. 02  2016 

 

Jari-jariTikungan 

Jari-

jariuntukbermanuverberhubungandengandimen

si darikendaraanatau alat 

angkutyangdigunakan.Berdasarkan spesifikasi 

alat angkut terbesar yang digunakan, nilai 

turning radius pada spesifikasi untuk alat 

angkut Doosan DA 40 adalah 8,85 meter 

sehingga untuk menentukan besarnya nilai jari-

jari tikungan minimum untuk jalan angkut 

adalah 2 x 8,85 meter = 17,7 meter  

 

Cross  Slope 
 
Tergenangnya air di atas jalan angkut akan 

menyebabkan jalan mudah rusak, sehingga 

untuk mengalirkan air dari bahu jalan ke sisi 

jalan, jalan yang ada di site ini harus memiliki 

cross slope dengan beda tinggi pada bagian 

tengah sebesar 25.37 cm terhadap sisi jalan. 

 

 
Gambar 4.5 Penampang jalan lurus 

 

Superelevasi 

 

Perhitungan yang dilakukan di atas, didapat 

bahwa nilai superelevasi minimum yang 

dibutuhkan pada tikungan 1 dan 2 agar truk 

dapat berjalan dengan baik ditikungan tanpa 

harus mengurangi kecepatan adalah 1,3 dengan 

persentasi kemiringan 6,5%. 

 

Kemiringan Jalan Angkut 

 

Kemiringan jalan angkut tambang menjadi 

salah satu faktor penting yang dapat 

memengaruhi kemampuan kerja alat angkut 

dalam kegiatan pemindahan material hasil 

peledakanutamanya dalam mengatasi tanjakan. 

 

1. 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 K1 =
𝐵𝑒𝑑𝑎  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔  𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙  
 𝑥 100% 

 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 K1 =
12 𝑚 

110 𝑚 
 𝑥 10 

Grade K1 = 10,9% 

 

2. 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 K2 =
19 𝑚  

130 𝑚  
 𝑥 100% 

 Grade K2 = 14,6% 

 

Mengetahui kemampuan alat dalam mengatasi 

tanjakan sangat penting, hal ini akan 

menunjukkan berapa besar perubahan nilai 

kemiringan jalan yang harus dilakukan atau 

bahkan tidak. Menghitung kemampuan alat 

dalam mengatasi tanjakan ditunjukan dengan 

seberapa besar rimpull yang dimiliki tiap gear 

pada alat angkut.  

 

Berdasarkan spesifikasi ADT Doosan 
DA40 didapat: 

 

1. Berat bermuatan = 70.300 kg 

2. Berat kosong  = 30.300 kg 

3. Tenaga kuda  =490HP (360 kw) 

 

Dengan mengetahui kemampuan tanjak 

ADT Doosan DA40dapat dihitung sebagai 

berikut: 

 

a. Rimpull yang diperlukan 

Tahanan kemiringan (grade resistance) 

70.3 ton x 20 lb/ton x % grade = (1.406 x 

a% grade) lb 

Rimpull untuk mengatasi Tahanan gulir 

Tahanan gulir (rolling resistance) 55 

lb/ton 

70.3 ton x 55 lb/ton = 3.866 lb 

Total rimpull yang diperlukan = (1.406 x 

a% grade) lb - 3.866 lb 

 

b. Rimpull yang tersedia 

Besarnya rimpul masing-masing gear 

yang tersedia pada truck dapat dihitung 

dengan rumus di bawah : 

 

=
375 𝑥 𝐻𝑃 𝑥  𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑀𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑠

𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛  𝑚𝑝 
 

 

               = 
375 𝑥  490 𝑥   85%

3.1 𝑚𝑝
 

 

= 50,383 lb 

 

Agar truk mampu bergerak, jumlah rimpull 

yang diperlukan harus sama dengan rimpull 

yang tersedia. Keadaan tersebut dapat dihitung 

dengan persamaan berikut : 

 

(1.406 x 1%grade) lb + 3.866 = 50.383 lb 

1.406 x a% = 50.383 lb – 3.866 lb 

1.406 x 1% = 46.517 

 

      = 33,1 % 
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Jumlah rimpull yang tersedia pada masing-

masing gear adalah: 

 

Tabel 4.4 Rimpull dan grade maksimum pada 

masing-masing gear 

 
 

Untuk menghitung rimpull yang diperlukan 

agar dapat melewati K1 dan K2 diatas 

digunakan rumus grade resistance yaitu: 

 

Grade resistance K2= GR x grade x Berat Total 

 

 =20
1𝑏

% 𝑥  𝑡𝑜𝑛
x 14.6% x 70.3 ton 

 

 = 20.528 lb 

 

Grade resistance K1= GR x grade x Berat Total 

 

 =20
1𝑏

% 𝑥  𝑡𝑜𝑛
x 10.9% x 70.3 ton 

 

 = 15.325 lb 

 

Perhitungan yang telah dilakukan didapat 

bahwa nilai grade yang dapat dilalui oleh alat 

angkut ADT Doosan DA 40 sebesar 33.1% pada 

gear 1 dan gear 2.  Sebesar 19.65%, dengan kata 

lain alat angkut yang digunakan sangat mampu 

menghadapi tanjakan yang ada sehingga tidak 

perlu dilakukan perubahan terhadap grade 

jalan tersebut. 

 

Tanggul (Safety Berm) 

 

Tanggul atau safety berm berfungsi Sebagai 

pelindung pengguna jalan tambang atau jalan 

angkut apabila terjadi sesuatu pada unit yang 

beroperasi.Dimensi dari tanggul pengaman 

adalah ½ dari tinggi roda alat angkut terbesar 

yang digunakan di area tambang tersebut. 

 

Spesifikasi dari alat angkut terbesar yang 

digunakan berdasarkan data yang diperoleh 

yaitu tinggi roda adalah 160 cm, sehingga tinggi 

safety berm minimum yang harus ada di 

sepanjang jalanangkut dari front penambangan 

menuju crushing plant adalah 80 cm. 

 

Luas Daerah Kontak 

Konstruksi jalan angkutyangmenghubungkan 

lokasifront penambanganmenuju crushing 
plantmerupakanstrukturaslidari 

materialyangada. Jalan yang digunakan 

merupakan batas akhir sementara dari 

peledakan yang dilakukan kemudian diratakan 

sehingga layak untuk dilalui oleh kendaraan 

angkut.Karenasifatjalantambangituhanyaseme

ntara Sehinggatidak 

adakonstruksikhususuntukdayadukung jalan. 

 

Menghitung luasbidangkontak (contactarea) 
dan 

besarnyabebankendaraanyangditerimaolehper

mukaanjalan dapatdihitungdengan 

persamaansebagaiberikut: 

 

 

 
 

Perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa 

beban yang diterima oleh permukaan jalan pada 

roda depan lebih besar dibandingkan dengan 

tekanan yang diterima oleh roda belakang. 

Perhitungan yang dilakukan tersebut diperoleh 

nilai beban yang diterima oleh roda depan 

adalah 16000 psf, sedangkan pada roda 

belakang sebesar 14400 psf. Hal ini disebabkan 

karena kondisi alat muat pada saat menghadapi 

turunan dalam keadaan terisi, sedangkan pada 

saat menghadapi tanjakan, alat muat dalam 

keadaan kosong. 

 

IV. KESIMPULAN 

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 

dibuat beberapa kesimpulan bahwa: 

 

1. Geometri jalan angkut minimum yang 

harus diterapkan oleh PT. XYZ, Kabupaten 

Bulungan adalah: lebar jalan pada jalan 

lurus adalah 12,17 m, lebar jalan pada 

tikungan adalah 19,97 meter, cross slope 

sebesar 25,37 cm, Jari-jari minimum 

sebesar 17,7 meter, sedangkan untuk 

superelevasi jalan pada tikungan 1 dan 2 

sebesar 1,3 m dengan persentasi 

kemiringan adalah 6,5%. 

 

Gear Kecepatan Efisiensi Mekanis Tenaga Kuda Rimpull Grade

(mph) (%) (lb) (%)

1 3.1 85 490 50.383 33.1

2 4.96 85 490 31.489 19.65

3 6.82 85 490 22.901 13.54

4 9.92 85 490 15.744 8.44

5 14.26 85 490 10.952 5.04

6 19.84 85 490 7.872 2.85

7 27.9 85 490 5.598 1.23

8 34.1 85 490 4.58 0.51

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 𝐴𝑟𝑒𝑎(In2 ) =
0.9 x Berat pembebanan pada roda

Tekanan dalam ton
 

Beban yang diterima permukaan jalan(lb/ft2 ) =
Beban pada tiap roda(lb)

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 𝐴𝑟𝑒𝑎(In2  )
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2. Nilai beban terbesar yang diterima oleh 

permukaan jalan terletak pada ban depan, 

yakni sebesar 16000 psf, hal tersebut 

disebabkan oleh kondisi alat pada saat 

menghadapi turunan dalam keadaan 

bermuatan. 
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