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SARI
Penelitian mineral lain dan mineral ikutan pada wilayah pertambangan di Kabupaten
Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan di wilayah pertambangan aspal, nikel, mangan
dan batugamping, terletak dalam geografis diantara 1220 8’ 51,007” - 1230 22’ 39,065” Bujur
Timur dan -40 33’ 45,605” - -50 44’ 54,640” Lintang Selatan.
Bahan galian lain di wilayah tambang aspal yaitu bitumen padat pada Formasi
Sampolakosa, hasil analisis petrografi bitumen padat berupa batugamping organik.
Sumber daya hipotetik bitumen padat di PT. Sarana Karya daerah Kabungka,
Pasarwajo sebesar 4.922.779 ton kandungan minyak 10 - 85 l/ton, di PT. Sarana Karya
daerah Lawele Kecamatan Lasalimu sebesar 2.550.161 ton kandungan minyak 32 - 70 l/ton,
di PT. Putindo Bintech daerah Kabungka, Pasarwajo sebesar 3.196.911 ton kandungan
minyak 90 l/ton dan di PT. Wara Kirana Bakti daerah Lawele Kecamatan Lasalimu sebesar
732.876 ton kandungan minyak 75 l/ton.
Bahan galian lain di wilayah pertambangan mangan yaitu batugamping kristalin
berupa boulder-boulder, batupasir tufaan dan bijih hematit dengan nilai analisis kimia ratarata Fe2O3 48,03%.
Waste laterit nikel mengandung unsur Ni rata-rata 0,99% dan unsur Fe 38,21 %,
waste ini masih dapat diusahakan sebagai bahan galian fero nikel. Sumber daya hipotetik
waste laterit nikel sebesar 1.012.500 m3.
Nilai analisis 2 conto laterit nikel mengandung Unsur Tanah Jarang (UTJ) dan nilainya
relatif kecil apabila dibandingkan dengan kelimpahan UTJ dalam kerak bumi.
Batugamping baru diusahakan sebagai bahan bangunan dan fondasi badan jalan.
Sumber daya hipotetik batugamping di PT. Duta Pribumi Bataoga dengan luas 1,2 Ha
sebesar 71.610 ton, di PT. Dragon Pearl International dengan luas 544 Ha jumlahnya
sebesar 25.970.560 ton dan di daerah Rongi, Kecamatan Sampolawa dengan luas 10 Ha
sebesar 716.100 ton.
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Perkembangan

banyak

total 4,71%, Fe2O3 6,73%, Mn total
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Pemanfaatan

tanah

UTJ

yang

lain
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Al2O3 5,75%, Fe2O3 2,26%, CaO 34.53%,
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Perlu diteliti lebih lanjut kemungkinan

Ni rata-rata 0,99% dan Fe 38,21%

bahan galian fero nikel. Sumber daya

5.

baru

sebagai bahan bangunan dan fondasi

kandungan minyak 75 l/ton.

4.

Batugamping

di wilayah pertambangan aspal PT.
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3.
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bitumen

padat

di

pertambangan

aspal

di

Kabupaten Buton.
3.

Perlu

mendapat

perhatian

untuk

1.012.500 m3.

upaya optimalisasi bahan galian nikel

Hasil analisis 2 conto laterit nikel

karena kadar nikel dalam waste,

mengandung UTJ dan nilainya relatif

masih cukup signifikan.

kecil apabila dibandingkan dengan
kelimpahan UTJ dalam kerak bumi.
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LOKASI PENELITIAN

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Sumber Peta : P3G, 1995

Gambar 2. Peta Geologi Daerah Kabupaten Buton

Gambar 3. Bahan galian lain berupa endapan batupasir karbonatan
(BT14/R), di PT. Sarana Karya, Kabungka, Pasarwajo
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Gambar 4. Bukaan tambang nikel
di PT. Bumi Buton Delta Megah, Kecamatan Kapontori

Gambar 5. Mineral ikutan bijih hematit di wilayah pertambangan mangan
PT. Malindo Bara Murni di Desa Kumbewaha, Kecamatan Siontapina

