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ABSTRAK

INVENTAR/SASI SUMBERDAYA U SEKTOR JUMBAOO II, KAUMANTAN BARAT TAHAPAN PROSPEK:SI
SISTEMATIK Indkasi mineralisasi U dtunjukkan oleh adanya anomali pada beberapa singkapan dengan nilai
radioaktivitas >15.000 cps dan pada soil dengan nilai radioaktivitas >150 cps.Oalam rangka memperoleh informasi
tentang karakteristik, geanetri, penyebaran mineralisasi U dan pendugaan potensi sumber daya U, maka penelitian
sistematik per1u dlakukan d daerah ini dengan cara pemetaan topografi, radiometri dan identifikasi aspek-aspek geologi
uranium. Oi sektor Jumbang II dapat diinventarisasikan 4 zona mineralisasi dengan luas total 8,56 ha. Pada zona
t~ tersusun atas batuan kuarsitik yang berasosiasi dengan batuan granit. Batuan kuarsit dicirikan OIE~h
k~n urat-urat bermineralisasi uraninit serta mineral alterasinya berupa autunit dan gumit Secara umum minerc31-
mineral tersOOut berasosiasi dengan monazjt turmalin, biotit felspar, kuarsa dan zirkon dan berasosiasi juga dengan
mir1ef3 I:Mjih ~ molibdenit, pirhotit magnetit pirit hematit, kalkopirit galena, sphalerit dan arsenopirit Kadar U
contoo batuan menunjukkan nilai terendah 28 ppm, tertinggi 18.500 ppm. Hasil analisis contoh paritan merlunjukkan
nilai mfa-rata 1.137 ppm (zona A), 1.125,9 ppm ( zona B ) dan 515 ppm (zona C dan 0). Keberadaan minemiiscisi
secam lateral maupun vertikal pada zona peminemlan tedapat secara setempat-setempat Kebemdaan mineraiiscisi
secaIa struktuml dikontrol oIeh perpotongan fmktur yang berkedudukan barat bamtlaut-timur tenggara, utara timurialut
selatan bamt daya (subvertikal) serta fmktur sub horizontal. Mineralisasi d Sektor Jumbang II termasuk dalam tipe un2t.
Zona potensial mineralisasi dengan kedalaman .!; 80 m dapat dperoleh potensi sumber daya U geologis 3.106,893 ton
U.

ABSTRACT

URANIUM RESOURCES INVENTORY ON SYSTEMATIC PROSPECTION STAGE AT JUMBANG II SECTOR
WEST KALIMANTAN. Some uranium occurrences have been discovered as mineralized outcrops and soils at Jumbalng
II sector. The aim of this investigation is to find the mineralization characteristic, geometric and dstribution alnd
reSOUIceS estimation. The investigation method is systematic t~raphic, geologic, and radiometric mapping and
identification of uranium on the geological aspect At Jumbang II have been identified four mineralization zones wittlin
total area 8.56 hectare. The mineralization zones consist of quartzite rock within granite rock associations. The quartzite
is charCK:terized by the existence of some mineralized veins. The veins contain uraninite and secondary uranium mineral
autunite and gummite, and it also contains monazite, tourmaline, biotite, feldspar, quartz, zircon and some ore minerals.
The ore minerals consist of molybdenite, pymotite, magnetite, pyrite, hematite, chalcopyrite, galena, sphalerite and
a~te. Uranium content of quartzite is about 28 ppm to 18,500 ppm. The zones channel sampling for rock
g~ical analysis shown that the grade in average values is 1,137 ppm U (A zone), 1,125.9 ppm U (8 zone) and
515 ~ U (C and 0 zones). The lateral and vertical ore dstributions are locally. The mineralization is vein type and; is
contraied by inte~tion WNW-ESE, NNE-EEW structure direction, which was vertical to sub verticai fractUrE3s.
Rescx.1ft:gS r.<>tential y,4thin 8Q-m dept' is 3,106.893 tons U metal.

PENOAHULUAN
mineralisasi U yang dindkasikan oIeh keberadaan

anomali radiometri singkapan (750 ris &1d > 15.000 cis)

dan anomali radioakti\itas soil bemilai >150 ,cis

(Lampi ran 2). Keberadaan singkapan yang san!~at

terbatas menunjukkan nilai radiometri mencapai >15.0100

ris, dengan kandungan mineral radioaktif berupa uraninit

dan autunit yang menunjukkan asosiasi dengan urta-ulrat

dari mineral kuarsa, pint, oksida besi, molibdenit, biotit

Can musKovit.

Mineralisasi Ii sektor ini mengisi fraktur berarah

Latar Belakang

Penelitian d sektor Jumbang II hilir (Lampi ran 1)

dilakukan dalam rangka pelaksanaan inventarisasi

sektor fX>tensial U, yang terprogram dalam Usulan

Penelitian dan Pengembangan 1999/2000;

PPBG~EKS/P/OO2/99.l1)

Penelitian tersebut direncanakan atas dasar hasi!

pene!iiia."1 yang te!ah di!akukan deh BAT AN-CEA.

1977.iLidan Tim PD. PPBGN-BATAN 1985 (3)

j)j sektvr Jumbang Ii ini tetah diketahui adarlya
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utara-selatan dan atau timur tenggara-barat baratlaut

dan berasosiasi dengan terobosan granit. Namun

demikian kejelasan hubungan antar anomali tersebut

belum dkenali dengan baik. Berdasarkan permasalahan

tersebut maka di sektor Jumbang II dilakukan prospeksi

secara sistematik. Prospeksi sistematik tersebut

dilakukan dengan suatu harapan diperoleh kejelasan

huburlgan antara lokasi mineralisasi U dalam suatu zona

berarah WNW-ESE (?) dan karakteristik geologis yang

mengontrolnya.

Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk

menginventarisasikan potensi U d sektor Jumbang II hilir

dengan tujuan yang ingin dicapai adalah perolehan

peningkatan pengetahuan tentang faktor pengontrol

minerdlisasi U, karakteristik, dan perkiraan potensi

sumberdaya U secara geologi.

singkapan. Maksud pengukuran tersebut adalah untuk

mengetahui ekstensi dan intensitas partikel alpha gas

radon pada soil.

-Pendataan geologi, dlakukan pada setiap lokasi

singkapan dan lokasi kupasan, salta bongkah

bermineralisasi. Dimaksudkan untuk memperoleh

pengetahuan mengenai kondsi geologi dalam kaitannya

dengan pemineralan U.

-Analisis laboratonum, uji kadar U secara total dari

contoh batuan dilakukan dengan menggunakan

fluorimeter sedangkan untuk analisis unsur asosiasi

yang berupa Co, Cu, Ni, Fe, Mo dan Pb dengan alat

MS. Analisis petrografi, mineragrafi dan autoradiografi

dilakukan terhadap contoh-contoh batuan dengan

maksud untuk mengetahui komposisi mineral serta

kedapatan mineral radioaktif dan proses

pembentukannya.

-Evaluasi data, dilakukan terhadap data lapangan dan

laboratorium secara terpisah yang kemudian dipadukan

untuk mendapatkan gambaran geometris zona favorabel

U dan potensinya.

-Dalam pelaksanaan penelitian lapangan digunakan

peralatan, berupa ; kompas geologi, palu geologi,

topochaix, scintillometer SPP-2NF, theodolit (T ) Wild,

emanometer jenis RDA-200, rado SSB ( Atlas ), handy

talky, kamera, roll meter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Geologi

Litologi

Dari hasil pengamatan lapangan bahwa secara

umum batuan penyusun berupa kuarsit, secara

setempat-setempat batuan tersebut diterobos oleh

batuan granit.

Berdasarkan pada komposisi kandungan mineral

mika, secara diskriptif batuan kuarsit tersebut dapat

dikelompokkan menjadi satuan batuan kuarsit biotit,

kuarsit muskovit biotit dan satuan batuan kuarsit leopard

Lamp. 3). Secara megaskopis dapat diperikan seperti di

METODEPENEUTIAN

Metode penelitian yang dlakukan adalah kegiatan

penelitian tahap sistematik di lapangan dan analisis data

laboratorium serta evaluasi secara terpadu. Untuk

mencapai tujuan penelitian, dilakukan cara ke~a sebagai

berikut:

-Pemetaan topografi, untuk memperoleh gambaran

bentuk rupa bumi, pada skala 1 : 1000. Dipergunakan

sebagai dasar untuk menentukan posisi geografis setiap

lokasi pengamatan dal1 sebagai acuan cialam

pembuatan jaring-jaring ( jalur pengukuran ) radiometri

dan gas radon.

-Pe:1gukuran radiometri soil, dilakukan padajaring-jaring

secara sistematik dengan jarak 20m x10m, dimaksudkan

urltuk memperoleh gambaran pola radiometri

permukaan, sebagai petunjuk cispersi U.

-Pengukuran intensitas gas radon, dilakukan di

permukaan secara sistematik pada lokasi-iokasi yang

dianggap menarik yaitu; pada lokasi zona anomali

radiometri maupun penerusan anomali radiometri



bawah ini. secara setempat di bagian barat yang mencakup 25 (Yo

daerah penelitian.

Alterasi hidroiherrnal yang dapat dikerlali adalah

alterasi berupa silifikasi, serisitisasi dan kloritisasi.

Pengukuran radioaktivitas batuan menunjukkan

nilai beri<isar dari 120 cis sid > 15.000 cis dengan nili3i

rata-rata 150 cis.

Satuan batuan kuarsit biotit

Satuan batuan kuarsit biotit ini mempunyai

sebaran paling dominan (ii daerah penelitian ( 60 % ),

dalam kondsi segar berwama kelabu gell3p, tersusun

oleh butiran mineral sub hedral -anhedral berukuran

halus ( < 1 mm ) sampai kasar ( 3 mm ) membentuk

tekstur granoblastik. Secara petrografis, komposisi

mineral utama berupa kuarsa, bioti~ muskovit, serisit dan

mineral tambahan berupa klori~ klinoklorit, andalusit,

silimani~ korundum, zirkon, mineral opak dan oksida

besi.

Pada singkapan batuan kuarsit tersebut djumpai

struktur sklieren yang merupakan petunjuk adanya

gejala proses migmatisasi.

Pengaruh alterasi hidrothermal dapat teramati d

~ tempat, berupa silifikasi, hematisasi maupun

kJoritisasi. Secara umum dstribusi dari gejala alterasi

tersebut tampak setempat setempat pada batuan kuarsit

biotit yang telah terfrakturasi dan relatif berdekatan

dengan korok- korok batuan granit.

Pengukuran radioaktivitas singkapan batuan

menunjukkan nilai berkisar dari 110 ris->15.000 ris

dengan nilai rata-rata 150 ris.

Satuan batuan kuarsit leopard

Batuan kuarsit leopard tersingkap secara

setempat-setempat menempati bagian tengah dan

bagian sela+.an yang mencakup 15 % daerah penelitian.

Batuan kuarsit leopard berwama kelabu berbintik-

bintik hitam, tekstur granoblastik dengan bentuk mineml

anhedral -stbhedral dan di beberapa tempat berstruktllr

"schlieren", Bintik warna hitam pada batuan merupakan

peIlgeIompokkan dali mineral-mineral biotit, turmatin dan

andalusit dengan ukuran mencapai 5 mm. Kanposi~;j

mineral utarna berupa kuarsa, bioti~ felspar, musko'Jit

dan mineral tambahan berupa klolit, silima~~ plagioklas,

turmalin (elbait), andalusit, monazi~ zirkon, mineral opak

dan oksida besi,

Batuan kuarsit terfrakturasi intensif dan diterobos

oIeh batuan granit Gejala alterasi pada batuan ini

tampak jelas oleh terdapatnya silifikasl, klolitisasi,

selitisasi, feldspatisasi, argilitisasi, piritisasi rnaupun

hematisasi yang mempunyai penyebaran lokal-iokal.

Pengukuran radioaktivitas batuan menunjukkan nilai

berkisar 120 cis sampai > 15.000 cis dengan nilai I'3tcl-

rat 200 cis.

Satuan batuan kuarsit muskovit biotit

Batuan kuarsit muskovit biotit secara megaskopis

berwama abu-abu terang dan daJam kondisi lapuk

berwama kecoklatan. Batuan ini tersusun oleh mineral-

mineral berukuran halus yang secara umum lebih kecil

daTi 1 mm. OJ beberapa tempat batuan kuarsit muskovit

biotit tersebut menunjukkan gejala orientasi mineral yang

diduga sebagai akibat pengaruh tektonik lokal pada saat

berlangsurlg:lya proses metamolfosa. Komposisi minerai

utama berupa kuarsa, muskovit, biotit felspar dan klorit

dengan mineral tambahan berupa dravit, serisit.

molibdenit, monazit, zirkon serta rnineral sulfida.

Penyebaran batuan ini terutama d bagian tenggara dan

Satuan batuan intrusi granit

Batuan granit yang tersingkap di lokasi penelitian

pada umumnya tidak terpetakan, secara umum berupa

tercWsan-terobosan berbentuk korok rnengikuti fraktur

dengan orientasi arah umum barat baratlaut -timur

tenggara dan utara-selatan. Ketebalan korok gral1lit

bervariasi dari mi!imetrik sampai rnetrik (panjang 4 m

dan lebar 0,5 m). Batuan granit tersebut berupa gral1lit
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(sinistral) dan sese.r-sesar (dekstral) berarah baret

baratlaut-timur tenggara.

-Pengarnatan lapangan menunjukkan bahwa fraktur

berarah baratlaut-tenggara (Lamp. 4) telah tensi

mineralisasi.

biotit, granit aplit dan leukogranit

Secara megaskopis batuan berwama abu-abu

terang be.'b1ntik hi tam. T ekstur batuan holokristalin,

hipidiomorphik, mineral berukuran antara 1-4,5 mm,

anhedral -euhedral, equigranular.

Masa dasar batuan terdiri dati kuarsa, mikrolin,

orthoklas, plagioklas, muskovit dan bioti~ mineral

tambahan berupa klorit, elbait, monazi~ zjrkon, mineral

opak, epidot dan andalusit mineral-mineral turmalin,

biotit, klorit dan mineral opak sering terdapat

mongelo~k. Pada masa dasar sering dijumpai xenolit

dati batuan kuarsit berukuran 5-30 cm.

Pada bagian kontak dengan batuan kuarsit

terbentuk batuan hornfels akibat kontak intrusi granit

pada batuan samping.

T~nik lokal

2. Radioaktivitas soil dan batuan

Radioaktivilas soil

Pendugaan keberadaan mineralisasi U dapat

diidentifikasi dari hasil pengukuran radioaktivitas pada

soil dengan alat detektor sinar gamma (SPP-2NF). Hasil

pengukuran menggunakan SPP 2 NF dengan metoda

be~aring ( 10 x 20 m ) sebanyak 1933 titik lokasi

diperoleh distribusi nilai pengukuran sebagai berikut :

.Nilai 75 ris -95 cs = 24,0 %

.Nilai95ris-110cs =27,26%

.Nilai 110 ris -120 ris = 13,71 %

.Nilai 120 ris -130 cs = 18,16 %

.Nilai > 130 ris = 16,7 %

Perhitungan statistik terhadap nilai-nilai

radioaktivitas, dilakukan dengan mengabaikan nilai

radioaktivitas ekstr~, baik nilai radioaktivitas kecil

rnaupun besar. Dari hasil perhitungan statistik dperoleh

nilai rata-rata (M) = 111, 2 ris, simpangan baku (S) = 26

ris dan anornali ( M + 2 S) = 164,62 ris.

Dari Peta lsoradiometri (Lamp. 5) dapat dkenali

adanya pengelompokkan anomali (Ra. >125 ris) yang

terdistribusi di bagian timur dan tengah daerah

penelitian. An~ali-an~ali terdistribusi mengikuti pola

lembah sungai dan punggungan struktural yang

membujur dengan arah relatif utara timurlaut -selatan

baratdaya.

Kondisi terlihat juga pada kel~pok anomali di

bagian timurlaut yang terdistribusi menempati

punggungan dan lereng bukit yang dapit oIeh dua

cabang sungai yang m~punyai I~bah dengan arah

utara-selatan dan timurlaut-baratdaya. Kelompok

anornali yang terdapat d bagian barat terdistribusi pada

lereng utara cabang kanan S. Jumbang II dengan arah

Hasil pengamatan dan analisis elemen struktur

geoiogi berupa fraktur dan indikasi sinematiknya dapat

dikenali bahwa seluruh daerah penelitian telah

terpengaruh oleh proses tektonik. Hal tersebut tercermin

oleh distribusi frakturasi yang sa:'\gat bervariasi dsertai

terdapatnya stratifikasi yang kedudukannya tidak

beratlJran.

Berdasarkan hasil analisis tektonik dengan

menggunakan proyeksi Wulf (Lamp. 3) dapat diketahui

adanya beberapa sesar seperti pada T abel1.

-Potensi Perangkap Struktural

Potensi fraktur sebagai perangkap mineralisasi

dapat diidentifikasi melaJui pendekatan analisis frakturasi

maupun keberadaan mineraiisasi yang terdapat dalam

fraktur sebagai isian.

Mengacu pada model tektonik Riedel daJam

Vialon[~ dapat dikenaJi bahwa fraktur yang berpotensi

untuk terbuka adalah sistem fraktur berarah baratlaut -

tenggara. Fraktur bukaan tersebut terbentuk oleh

aktivitas gaya baratlaut-tenggara yang memproduksi

sesar-sesar berarah utara baratlaut-selatan tenggara
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umum barat baratfaut-timur tenggara.

Dengan menghubungkan kelompok-kelompok

anomali tersebut dapat diidentifikasi bahwa d daerah

penelitian terdapat dua zona dstribusi anomali

radiometri soil berarah timur tenggara-baffit baratlaut

sampai baratlaut-tenggara yang terletak mernbujur d

bagian timur, bagian tengah dan bagian barat daerah

penelitian.

kalkopiri~ moiibdeni~ galena dan turmalin. Hal tersebut

mempunyai arti bahwa mineralisasi te~ad atau

mengalami pengkayaan pada periode setelah

terbentuknya fraktur bukaan.

Distribusi vertikal anomali memper1ihatkan

kedudukan sub vertikal, dan keberadaan anomali

tersebut ditunjukkan dengan adanya indikasi alterasi

berupa : argilitisasi, serisitisasi, kloritisasi, feldspatisasi ,

silisifikasi dan hematisasi.

3. Intensitas Gas Radon

Gas radon (Ra-222) adalah merupakan luruhan

dari uranium(U-238). Pengukuran gas radon yarlg

dilakukan pada lokasi-lokasi terpilih menunjukkan ha:;il

yang sangat bervariasi, yakni nilai gas nilai radcln

terendah 1 qxn dan tel1inggi 8497 qxn.

Analisis statistik terhadap 137 data pengukurcln

gas radon menunjukkan nilai rata-rata 125 cpm oongan

standar ooviasi (penyimpangan) 5() cpm. Berdasarkan

parameter statistik tersebut dapat dtentukan bahv.ra

besamya nilai anomali adalah harga rata-rata ditambclh

dua kali harga penyimpangan 225 cpm .

Untuk mengetahui poja dstribusi gas radc.n

tersebut dibuat Peta Distribusi Gas Radon (Lamp. 16)

oongan interval garis kontur 5() cpm. Dari peta tersebut

dapat diketahui bahwa di daerah penelitian dijumpai dua

model anOO1ali gas radon yang beIt)eda. Anomaii di

bagian limur (1 lokasi) merupakan pengelompokkan dc~ri

hasil pengukuran gas radon bemilai 295-8.497 cpm dcln

anomali di bagian barat terdistribusi pada tiga lokalsi

pengukuran dengan nilai anomali berkisar dari 227 -3t;2

cpm. Keberadaan anomali-anomaJi tersebut

menunjukkan poja setempat-setempat dan berbentlJk

kipas.

Kedapatan ananali gas radon di Jumbang II tidc3k

selalu bersumber dari mineralisasi U pada singkapan,

hal ini terbukti dari beberapa percobaan penggalian pa(ja

lokasi ananali radon, namun tidak dijumpai adanya

mineralisasi pada singkapan. Penentuan sumber

Radioaktivitas batuan

ldentifikasi mineralisasi U pada batuan dilakukan

dengan cara pengukuran radioaktivitas pada singkapan

disepanjang lintasan sungai (diwakili 46 lokasi) dan

dilakukan juga pada 11 lokasi singkapan batuan hasil

kupasan (Lamp. 5).

Hasil pengukuran radioaktivitas menunjukkan

bahwa di daerah penelitian dketahui adanya

radioaktivitas batuan dengan nilai terendah 100 cps ,

nilai rata-rata 200 cps dan nilai tertinggi rnencapai

>15.000 cps.

Berdasarkan pertimbangan pada nilai latar

radioaktivitas batuan d lokasi zona anomali (berkisar

125 sampai 280 cps), dapat diartikan bahwa anomali

radioaktivitas batuan adalah dua sampai tiga kali nilai

latar adalah 500 cps.

Anomali radioaktivitas batuan terdapat d 23 lokasi

singkapan , terutama ci S. Jumbang II, dan sebagian

kecil terdapat d cabang kiri dan cabang kanan S.

Jumbang II bagian alas (Lamp. 3).

Hasil pengamatan dari 11 lokasi kupasan diketahui

bahwa radioaktivitas anomali terdapat pada batuan

kuarsit bemilai 500 cps->15.000 cps.

Keberadaan anomali membentuk suatu jalur

berarah barat baratJaut-timur tenggara dan sebagian

lainnya setempat-setempat. Secara urnum dapat

teramati bahwa poIa anomali ternebut berasosiasi

dengan fraktur betrarah barat baratlaut-timur t6nggaia,

utara timur laut-barat baratdaya dan barat-timur yang

terisi mineral U dan mineral asosiasinya berupa pirit,
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mineralisasi U harus didukung data geologi daerah

sekitamya.

Berdasar1<an asumsi bahwa anomali gas radon

yang terdeteksi adalah pencerminan mineralisasi U dari

hasil rombakan batuan maka te~adnya dstribusi

anomali radon adalah merupakan petunjuk bahwa

mineralisasi U pada singkapan terdapat pada posisi

yang lebih tinggi dari keberadaan posisi anomali,

sehingga dalam pe'lentuan sumber mineralisasi U harus

didukung data geologi daerah sekitamya.

KARAKTER GEOLOGIS ZONA FAVORABEL U

Litologi

Pemineralan U te~ad pada batuan induk dcirikan

oleh munculnya mineral metamorfik berfasies amfibolit

terdiri dari batuan kuarsit biotit dan kuarsit leopard

berasosiasi dengan batuan apjit granit, granit biotit dan

leukogranit dengan indkasi pemineralan U berupa jejak

partikel alpha dari mineral opak radioaktif yang

terdistlibusi diantara mineral.

hijau (elbait) dan turmalin coklat (dravit) berbentuk urat

menurut Wa Deer, RA. HCJNie dan J. Zussman, 1996[7]

adalah sebagai akibat adanya gas boron yang berasal

dari intrusi batuan granit alkali. Hasil analisis

autoradiografi dan mineragrafi dari 11 contoh batuan

menunjukkan bahwa batuan kuarsit mengandung jejak

partikel alpha yang dikenali sebagai uraninit yang

sebagian t~ah teralterasi menjadi autunit dan gumil

Mineralisasi uraninit secara umum berbentuk urat

mengisi retakan-retakan sedangkan mineral alterasinya

tersebar diantara mineral transparan. Kedapatan mineral

U berasosiasi dengan kelompok mineral berupa pirotit,

pirit, kalkopiri~ hematit dan molibdenil

Batuan granit s~ain monazit juga mengandung

mineral uranini~ gumit dan autunil Mineral-mineral

tersebut terdistribusi diantara butiran mineral yang lain.

Berdasarkan analisis hubungan kronologis mineral

U dengan mineral bijih yang dapat diidentifikasi secara

mikroskopis dan didukung oIeh "Tabel Kejadian Mineral"

dari Paul Ramdhor, 198018], ~t diketahui bahwa

kelompok mineral tersebut di atas paragenesis

pembentukannya te~adi dalam dua fase seperti berikut

ini.

1. Ilmeni~ sphalerit, galena, molibdenit, uraninit,

arsenopirit

2. Molibdeni~ markasi~ kalkopiri~ pirit

Tekstur din Struktur Batuan

Batuan induk bennineralisasi U berupa kuarsit

memperlihatkan tekstur granoblastik yang terdiri dati

minerdl berukuran halus sampai kasar. Pada batuan

kadang-kadang juga dijumpai adanya indikasi khusus

berupa struktur primerlsekunder, vein dan vein lets serta

SGhieren.

Menurut .AJan Spray, 1976[5]. keberadaan tekstur

maupun struktur yang komplek pada batuan adalah

penciri dati batuan yang telah mengalami

polimetamorfosa serta adanya pengaruh metamorfosa

lhennal

Mineralogi

Hasil analisis petrografi dari 12 contoh batuan

yang mewakili adanya mineralisasi U menunjukkan

bahwa 11 dati contoh batuan kuarnit tersebut

mengandung monazit berkisar dari 0,002 sampai 9,9 %.

Mineral turmalin yang dijumpai berupa turmalin

Kadar U batuan

Hasil analisis kadar U terhadap 10 contoh batuan

yang diambil secara .chips samples' memperlihatkan

nilai kadar U terendah 28 ppm dan kadar U tertinggi

18.500 ~. Kadar U rata-rata dori 110 contoh batuan

yang mewakili 12 jalur paritan menunjukkan nilai 1.137

ppm (zona A), 1.125, 9 ppm (zona B), 515 ppm (zona C

dan D).

Disamping hasil analisis kadar U, dari 10 contoh

batuan dilakukan juga analisis unsur Fe, Ag, Au, Co, Cu,

Mo,Ni, Pb,dan Zn yang secara umum menunjukkan

kadar sangat bervariasi sehingga karakteristik hubungan



unsur U dengan unsur yang lain sulit diidenljfikasikan .

Kadar U yang bemilai relatif tinggi, secara petrografis

teijadi ~ batuan kuarsitik disertai urat-urat mineral

apati~ monazit, feldspatik,biotit dan biasanya batuan

tersebut berasosiasi dengan korok batuan granit.

timur terlggara, masing-masing zona U mempunyal luas

: 34.608 m2 (zona A),25.584 m2 (zona B),17.136 .m:!

(zona C) dan 8.320 m2 (zona D), dengan luas total

85.648 m2 (8,56 Ha).

Pemitungan potensi cebakan U dari setiap zona

diatas cilakukan atas dasar data yang rrlengacu padcl

parameter luas zona mineralisasi, kadar U rata-rata"

berat jenis batuan, perhitungan koreksi penyebararl

lateral dan vertikaJ.

Berdasarkan pada asumsi-asumsi tersebut maka

dengan kedalaman 80 m (aSllnsi dari pemborarl

Jumbang II hu!u) dapat diketahui potensi kandungan U di

sektor penelitian be~umlah 3.106,893 ton U (Zona A ::

1.116,51 ton, Zona B = 1.095,17 ton, Zona C = 602,6~~

ton dan Zona D = 292,59 ton U).

Asosiasi struktur dan mineralisasi.

Mineralisasi U di sektor penelitian terdapat sebagai

urat yang rnenempati perpotongan-perpotongan dati

fraktur tertJuka berarah barat baratlaut -timur tenggara

sub vertikal, utara timurlaut selatan baratdaya sub

vertikal dan fraktur sub horizontal (Lamp. 3).

Secara petrografis dapat dkenali bahwa

fraktur teft).Jka tersebut terisi oleh mineral kuarsa, bioti~

tunnalin, muskovit, felspar, autunit, silimani~ oksida besi,

monazi~ 2ir1<on dan klori~ sedangkan dati hasil

pengamatan mkroskopis t.ijih dapat dkenali adanya

urat-urat 00ri mineral lain yaitu berupa piri~ kalkopiri~

galena, moIibdenit, ilmenit dan arsenopirit

Geometri zona mineralisasi dan potensi kandungan U

Mineralisasi U dan asosiasinya pada umumnya

berbentuk ural mengisi fraktur dan kadang-kadang juga

terdapat dciam batuan samping secara spot-spot Urat-

urat mineralisasi dalam fraktur tersebut mempunyai

ketebalan terukur bervariasi dari 1 mm sampai 40 cm

dB" me11)Unyai panjang bervariasi dengan ukuran

kurang dari 5 cm sampai dengan 2,6 meter.

Distribusi mineralisasi pada zona mineralisasi lebih

cenderung mengikuti poia fraktur berarah barat baraUaut

-timur tenggara dongan kerapatan 2-4/m.

Berdasarkan kedudukan dan penyebarnn

mineralisasi yang didukung juga dengan batas pola

penyebaran anornali soil dapat drekonstruksikan

keberadaan zona mineralisasi yang terdapat d sektor

penelitian (Lamp.? dan 8). Penyebaran zona favorabel U

tersebut tenistribusi pada 4 lokasi yang mempunyai

bentuk tabular memanjang, mempunyai kemiringan sub

vertikal dan dan terorientasi pada arah barat baraUaut -

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil prospeksi sistematik menunjukkan bahwa di

sektor Jumbang II dapal ainventarisasikan adanya

empat zona berpotensi U yang ter1etak terpisah-pisah

dengan luas keseluruhan 8,56 ha.

Mineralisasi U tersebar setempat-setempat dalam

bentuk urat pada batuan kuarsitik yang diterobos oleh

korok batuan granit dan atau urat-urat greisen..

Ketebalan urat mineralisasi bervariasi dari kurang 1 mm

sampai 40 cm, rnempunyai panjang kurang dari 5 Cf!l

sampai 2,6 m dan mempunyai kerapatan 2 sampai 4 m.

Mineralisasi U primer berupa uraninit (dominan)

dan branerit serta U sekunder berupa autuni~ gumit dal1

gutit Keberadaan mineral-mineral tersebut cenderu~j

berasosiasi dengan mineral transparan berupa monazil,

turmalin, bioti~ felspar, kuarsa, muskovi~ oksida besi,

klorit dan zir1<on. Minerallogam yang berasosiasi dengal1

U dikenaJi adalah molibdenit, pirhcti~ magneti~ piri1~

hematit, kalkopiri~ ilrneni~ galena, sphalerit dal1

arsen~irit

Kadar U contoh batuan (chip sampling)

menunjukkan kadar terendah 28,00 PIXTl, tertinggl

18.500,00 wm dan ni!ai rab-rata dari h~si! contoh
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palitan menunjukkan kadar 515 ppm samp,'3i 1.398,7

ppm.
Secara struktural keberadaan mineralisasi U dan

mineral-mineral asosiasinya mengisi perpotor.gan-

perpotorlgan fraktur yang mempunyai kedudukiln baret

baraUaut -timur tenggara (sub vertikal), utara timurlaut -

selatan baratdaya (sub vertikal) dan fraktur sub

horizontal. Penyebaran secara lateral lebih dominan

mengikuti arah WNW -ESE.

Berdasarkan hasil perhitlmgan kadar U dali batuan

cantol! paritan ("channel sampling") kadar rata-rata

1.116,51 gr/ton (zona A), 1.095,73 gr/ton (zona B),

602,62 gr/ton (zona C) dan 292,59 gr/ton (zone D).

Potensi cebakan U secara ke~eluruhan (8,56 ha)

di~rkirakan be~umlah lebih kurang 3.106,893 ton U.

Lebih lanjut untuk mengetahui potensi cadangan U

di sektor Jumbang II agar dilakukan evaluasi cadanJan

secara rinci dengan metode paritan uji dan pemboran

evaluasi (pemboran dangkal) di lokasi zona favorabel U.
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Tabel1. Hasil analisis ter<tonik

Lokasi
Pengarnatan

LP

Frekuensi

(ker~t-an )
Sumbu Gaya
Menengah

---( ~2)__-

Fanili Oimensi
Fraktur

Kedudukan Umum Jeni!~

N 4,')0 E I

BOO SE dan NVIl
SeSCI" gerak
me.1data"
sir .istral

24,44 <1m 21m SIJb ver1ikal

1.10,22b,27
a, 23 dan 44

N136° -1550 E /750 SW Sescr gerak
mendata"
de:(stral

2, 1-5m 4-6/m Vertikal

1, 2, 8, 1 b, 24,
26, 27 dan 23

N900-1150E/Sub
vertikal

Ses<:l gerak
mendata'
de,(stral

3. 1-5m 5-10/m Sub vertikal

2,8,10, 16,20,
24 dan 26

N 1750 -1950 E /900 -700
E~

4.

>5m 9/m V~kal

E-W
Sub vertikal

8, 10,20,24,
27 dan 3

Sesrr gerak
menda\a"
sir .istral

Sesa- gerak
menda\a"
sinisb"al

5. 1-5m 81m Sub vertikal

NE-SW,
WNW-ESE,

N-S,
NW -SE

Sub horizontal

6. Setempat-
setempat Horizontal Sesa .normal1-5m
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3. Trenggono Sutioso (PT ANT AM)

a. Berdasar1<an penelitian awal tersebut apakah cukllJp

signifikan untuk diteliti lebih lanjut,?

b, T erdapat asosiasi mineral lain, apakah juga dlakukian

penelitian kadar tersebut dan bagaimana hasilnya,'?

Lilik Subiantoro :

a, Hasil penelitian sangat signifikan, hal tersetlut

dipertimbangkan alas dasar ;

-ditemukannya mineralisasi U pada singkapan batuan

(23 Lokasi).

-Dapat dideliniasi zona anomali radiometri maupun gas

radon.

-terdapatnya perangkap struktur yang potensial.

-keberadaan mineralisasi U berupa uraninit dan un~iur

Diskusi :

1. Handoko Supalal (P2BGGN -BAT AN)

Pada peta jalur, group mineralisasi yang ada adalah 4

jalur. Mempunyai ketebalan dan panjang berapa ?

Lilik Subiantoro :

-Berdasarkan evaluasi dari keberadaan mineralisasi

pada singkapan, zona anomali radiometri dan gas

radon, serta karakter geologi hanya dapat ditentukan

zona-zona distribusi U (bukan jalur mineralisasi).

-Keberadaan jalur mineralisasi dalam zona belum

dapat ditentukan jumlahnya, hal ini dsebabkan

adanya tanah penutup datas batuan induk

(keberadaan mineralisasi bawah permukaan belum

tersingkap) sehingga per1u pemboran eksplorasi.

2. Nasrun Syamsul (P2BGGN -BATAN)

a. Mohon dijelaskan target dan sasaran dari prospeksi

sistematik.

b. Apakah dalam prospeksi ini target dan sasaran

tersebut tercapai. ?

Lilik Subiantoro :

a. Target sasaran yang ingin dcapai adalah:

-peningkatan pengetahuan tentang karakteristik geologi

uranium.

-faktor pengontrol keberadaan mineralisasi U.

-perkiraan potensi sumberdaya U secara geologis

b. Dengan diketahui faktor pengontrol dan potensi

geologi berikl.1nya untuk peningkatan status

sumberdaya U geologi menjadi tereka/terukur.

asosiasinya.

b. Hasil analisis kimia laboratorium U berasosiasi

dengan unsur Pb, Co dan Ni.

4. Mukhlis (P2BGGN -BAT AN )

a. Berapa kadar sumberdaya U geologis tersOOut. ?

b. U 234 atau U 236?

c. Ekoncxnis atau tidak untuk ditambang. ?

Liiik Subiantoro :

a. Kadar U rata-rata sumberdaya U adala,h : zona A =

1.116,51 ppm, zona B = 1,095,73~, zonaC =515

ppm dan zona D = 515 ppm.

b. U yang djumpai sebagai mineralisasi adalah U 238,

yang me~unyai sifat-sifat stabil.

c. Penelitian yang dilakukan masih dalam tahap

prospeksi sehingga belum dapat ditentukan (dinilai)

faktor ekonomisnya


