
MAKALAH 

BIJIH BESI 

Heri Prabowo, ST. MT. 

Disampaikan dalam acara kuliah lapangan dan bakti sosial mahasiswa Teknik 

Pertambangan Universitas Negeri Padang di Daearah Saledo, Kenagarian Tarnbang, 

Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan Surnatera Barat tanggal 17 - 20 November 201 1 

JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

2011 



I. PENDAHULUAN 

1.1. Mineral dan Bijih 

Proses dan aktivitas geologi bisa menimbulkan terbentuknya batuan dan jebakan mineral. 

Yang dimaksud dengan jebakan mineral adalah endapan bahan-bahan atau material baik 

berupa mineral maupun kumpulan mineral (batuan) yang mempunyai arti ekonomis (berguna 

dan mengguntungkan bagi kepentingan umat manusia). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan pengilsahaan jebakan dalam arti ekonomis 

adalah : 

1.  Bentuk Jebakan 

2. Besar dan volume cadangan 

3. Kadar 

4. Lokasi geografis 

5. Biaya Pengolahannya 

Dari distribusi unsur-unsur logam dan jenis-jenis mineral yang terdapat didalam kulit bumi 

menunjukkan bahwa hanya beberapa unsure logam dan mineral saja yang mempunyai 

prosentasi relative besar, karena pengaruh proses dan aktivitas geologi yang berlangsung 

cukup lama, prosentase unsur - unsur dan mineral-mineral tersebut dapat bertambah banyak 

pada bagian tertentu karena Proses Pengayaan, bahkan pada suatu waktu dapat terbentuk 

endapan mineral yang me~npunyai nilai ekonomis. 

Proses pengayaan ini dapat disebabkan ole11 : 

1 .  Proses Pelapukan dan transportasi 

2. Proses ubahan karena pengaruh larutan sisa magma 

Proses pengayaan tersebut dapat terjadi pada kondisi geologi dan persyaratan tertentu. 

Kadar minimum logam yang mempunyai arti ekonomis nilainya jauh lebih besar daripada 

kadar rata-rata dalam kulit bumi. Faktor perkalian yang bisa nie~nperbesar kadar mineral 

yang kecil sehingga bisa menghasilkan kadar minimum ekonomis yang disebut faktor 

pengayaan (" Enrichment Factor" atau "Concentration Factor"). 

Dari sejumlah unsur atau mineral yang terdapat didalam kulit bumi, ternyata hanya beberapa 

unsur atau mineral saja yang berbentuk unsur atau elemen tunggal ("native element"). 

Sebagian besar merupakan persenyawaan unsur-unsur daaan membentuk mineral atau 

asosiasi mineral. 

Mineral yang mengandung satu jenis logam atau beberapa asosiasi logam disebut mineral 

logam (Metallic mineral). Apabila kandungan logamnya trelatif besar dan terikat secara kimia 



dengan unsur lain maka mineral tersebut disebut Mineral Bijih (ore mineral). Yang disebut 

bijihlore adalah materiallbatuan yang terdiri dari gabungan mineral bijih dengan komponen 

lain (mineral non logam) yang dapat diambil satu atau lebih logam secara ekonomis. Apabila 

bijih yang diarnbil hanya satu jenis logam saja maka disebut single ore. Apabila yang bisa 

diambil lebih dari satu jenis bijih maka disebut complex-ore. 

Mineral non logarn yang dikandung oleh suatu bijih pada umumnya tidak menguntilngkan 

bahkan biasanya hanya mengotori saja, sehingga sering dibuang. Icadang-kadang apabila 

terdapatkan dalam jumlah yang cukup banyak bisa dimanfaatkan sebagai hasil sampingan 

("by-product'), misalnya mineral kuarsa, fluorit, garnet dan lain-lain. Mineral non logam 

tersebut disebut "gangue mineral" apabila terdapat bersama-sama mineral logam didalam 

suatu batuan. Apabila terdapat didalam endapan non logam yang ekonomis, disebut sebagai 

'waste mineral". 

Yang termasuk golongan endapan mineral non logam adalah material-material berupa padat, 

cairan atau gas. Material-material tersebut bisa berbentuk mineral, batuan, persenyawaan 

hidrokarbon atau berupa endapan garam. Contoh endapan ini adalah mika, batuan granit, 

batubara, minyak dan gas bumi, halit dan lain-lain. 

Kadar (prosentase) rata-rata minimum ekonomis suatu logam didalam bijih disebut "cut off 

grade". Kandungan logam yang terpadat didalam suatu bijih disebut "tenor off ore". Karena 

kemajuan teknologi, khususnya didalam cara-cara pemisahan logatn, sering menyebabkan 

mineral atau batuan yang pada mulanya tidak bernilai ekonomis bisa menjadi mineral bijih 

atau bijih yang ekonomis. 

Jenis logam tertentu tidak selalu terdapat didalam satu lnacarn mineral saja, tetapi juga 

terdapat pada lebih dari satu macam mineral. Misalnya logam Cu bisa terdapat pada mineral 

kalkosit, bornit atau krisokola. Sebaliknya satu jenis mineral tertentu sering dapat 

mengandung lebih dari satu jenis logam. Misalnya mineral Pentlandit mengandung logam 

nikel dan besi. Mineral wolframit mengandung unsur-unsur logam Ti, Mn dan Fe. Keadaan 

tersebut disebabkan karena logam-logam tertentu sering terdapat bersama-sama pada jenis 

batuan tertentu dengan asosiasi mineral tertentu pula, ha1 itu erat hubungannya dengan proses 

kejadian (genesa) mineral bijih. 

2. Bijih Besi 

Besi merupakan logam kedua yang paling banyak di bumi ini. Karakter dari endapan besi ini 

bisa berupa endapan logam yang berdiri sendiri namun seringkali ditemukan berasosiasi 

dengan mineral logam lainnya. Kadang besi terdapat sebagai kandungan logam tanah 



(residual), nalnun jarang yang lnemiliki nilai ekonomis tinggi. Endapan besi yang ekonomis 

umumnya berupa Magnetite, Hematite, Limonite, dan Siderite. Kadang kala dapat berupa 

mineral : Pyrite, Pyrhotite, Marcasite, dan Chamosite. 

Pasir besi sebagai salah satu bahan baku utama dalam industri baja dan industri alat 

berat lainnya di Indonesia, keberadaannya akhir-akhir ini memiliki peranan yang sangat 

penting. Berbagai permintaan dari berbagai pihak meningkat cukup tajam. 

Berdasarkan kejadiannya endapan besi dapat di kelompokkan menjadi tiga jenis. 

Pertama endapan besi primer, terjadi karena proses hidrotermal, kedua endapan besi laterit 

terbentuk akibat proses pelapukan , dan ketiga endapan pasir besi terbentuk karena proses 

rombakan dan sedimenasi secara kimia dan fisika. 

Beberapa jenis genesa dan endapan yang memungkinkan endapan besi bernilai 

ekonomis antara lain ; 

1. Magmatik : Magnetite dan Titaniferous Magnetite. 

2. Metasomatik kontak : Magnetite dan Specularite. 

3. Pergantian 1 replacement : Magnetite dan Hematite. 

4. Sedimenasi I placer : Hematite, Limonite, dan Siderite. 

5. Konsentrasi mekanik dan residual : Hematite, Magnetite dan Limonite. 

6. Oksidasi : Limonite dan Hematite. 

7. Letusan Gunung Api. 

Dari mineral-mineral bijih besi, magnetit adalah mineral dengan kandungan Fe paling 

tinggi, tetapi terdapat dalam jumlah kecil. Sementara hematit merupakan mineral bijih utama 

yang di butuhkan dalaln industri besi. Mineral-mineral pembawa besi dengan nilai ekonomis 

dengan susunan kimia, kandungan Fe dan klasifikasi komersil dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 1.1 Mineral-mineral bijih besi bernilai ekonomis 

Sumber : Iron & Ferroalloy Metals in (ed) M. L. Jensen & A. M. Baferman, 1981; Economic 

Mineral Deposits, P. 392. 

Mineral 

Magnetit 

Hematit 

Limonit 

Siderit 

Susunan kimia 

FeO, Fe203 

Fe203 

Fe203.nH20 

FeC03 

Kandungan Fe (%) 

72,4 

70,O 

59-63 

48,2 

Klasifikasi komersil 

Magnetik atau bijih hitam 

Bij ih merah 

Bijih coklat 

Spathic, black band, clay ironstone 



Besi merupakan komponen kerak bumi yang persentasenya sekitar 5%. Besi atau 

ferrum tergolong unsur logam dengan symbol Fe. Bentuk murninya berwarna gelap, abu-abu 

keperakan dengan kilap logam. Logam ini sangat mudah bereaksi dan mudah teroksidasi 

membentuk karat. Sifat magnetism besi sangat kuat, dan sifat dalamnya malleable atau dapat 

ditempa. Tingkat kekerasan 4-5 dengan berat jenis 7,3-7,S.Besi oksida pada tanah dan batuan 

menunjukkan warna merah, jingga, hingga kekuningan. Besi bersama dengan nikel 

merupakan alloy pada inti bumil inner core. Bijih besi utama terdiri dari hematit (Fe203). 

dan magnetit (Fe304). Deposit hematit dalam lingkungan sedimentasi seringkali berupa 

formasi banded iron (BIFs) yang merupakan variasi lapisan chert, kuarsa, hematit, dan 

magnetit. Proses pembentukan dari presipitasi unsur besi dari laut dangkal. Taconite adalah 

bijih besi silika yang merupakan deposit bijih tingkat rendah. Terdapat dan ditambang di 

United States, Kanada, dan China. Bentuk native jarang dijumpai, dan biasanya terdapat pada 

proses ekstraterestrial, yaitu meteorit yang menabrak kulit bumi. Semua besi yang terdapat di 

alam sebenarnya rnerupakan alloy besi dan nikel yang bersenyawa dalam rasio persentase 

tertentu, dari 6% nikel hingga 75% nikel. Unsur ini berasosiasi dengan Olivine dan Piroksen. 

TIPE ENDAPAN BESI 

1.1. Besi Primer (ore deposits) 

Proses terjadinya cebakan bahan galian bijih besi berhubungan erat dengan adanya 

peristiwa tektonik pra-mineralisasi. Akibat peristiwa tektonik, terbentuklah struktur sesar, 

struktur sesar ini merupakan zona lelnah yang memungkinkan terjadinya magmatisme, yaitu 

intrusi magma lnenerobos batuan tua. Akibat adanya kontak magmatik ini, terjadilah proses 

rekristalisasi, alterasi, mineralisasi, dan penggantian (replacement) pada bagian kontak 

magma dengan batuan yang diterobosnya. 

Perubahan ini disebabkan karena adanya panas dan bahan cair (fluida) yang berasal 

dari aktivitas magma tersebut. Proses penerobosan magma pada zona lemah ini hingga 

membeku umumnya disertai dengan kontak metamorfosa. Kontak metamorfosa juga 

melibatkan batuan samping seliingga menimbulkan bahan cair (fluida) seperti cairan 

magmatik dan metamorfik yang banyak mengandung bijih. 

1.2. Besi Sekunder (endapan placer). 



Cebakan mineral alochton dibentuk oleh kumpulan mineral berat melalui proses 

sedimentasi, secara alamiah terpisah karena gravitasi dan dibantu pergerakan media cair, 

padat dan gas ti~dara. Kerapatan konsentrasi mineral-mineral berat tersebut tergantung kepada 

tingkat kebebasannya dari sumber, berat jenis, ketahanan kimiawi liingga lamanya pelapukan 

dan mekanisma. Dengan nilai ekonomi yang dimilikinya para ahli geologi menyebut endapan 

alochton tersebut sebagai cebakan placer. 

Jenis cebakan ini telah terbentuk dalam semua waktu geologi, tetapi kebanyakan pada 

umur Tersier dan masa kini, sebagian besar merupakan cadangan berukuran kecil dan sering 

terkumpul dalam waktu singkat karena tererosi. Kebanyakan cebakan berkadar rendah tetapi 

dapat ditambang karena berupa partikel bebas, mudah di kerjakan dengan tanpa 

penghancuran, dimana pemisahannya dapat menggunakan alat semi-mobiledan relatif murah. 

Penambangannya biasanya dengan cara pengerukan, yang merupakan metoda penambangan 

termurah. 

Tabel 1.2 Cebakan-cebakan placer berdasarkan genesanya: 

Placer residual. Partikel minerall bijih pembentuk cebakan terakumulasi langsung 

diatas batuan sumbernya (contoh : urat mengandung emas atau kasiterit) yang telah 

mengalami pengrusakanl penghancuran kimiawi dan terpisa dari bahan-bahan batuan yang 

lebih ringan. Jenis cebakan ini hanya terbentuk pada permukaan tanah yang hampir rata, 

dimana didalamnya dapat juga ditemukan mineral-mineral ringan yang tahan reaksi kimia 

(misal : beryl). 

Placer eluvial. Partikel mineral1 bijih pernbentuk jenis cebakan ini di endapkan di 

atas lereng bukit suatu batuan sumber. Di beberapa daeran ditemukan placer eluvial dengan 

bahan-bahan pembentuknya yang bernilai ekonomis terakumulasi pada kantong-kantong 

(pockets) permukaan batuan dasar. 

Genesa 

Terakumulasi in sifuselama pelapukan 

Terkonsentrasi dalam media padat yang bergerak 

Terkonsentrasi dalam media cair yang bergerak (air) 

Terkonsentrasi dalam media gas/ udara yang bergerak 

Jenis 

Placer residual 

Placer eluvial 

Placer aluvial atau sungai 

Placer coastal 

Placer Aeolian Cjarang) 



Placer sungai atau aluvial. Jenis ini paling penting terutama yang berkaitan dengan 

bijih emas yang umumnya berasosiasi dengan biji besi, dimana konfigurasi lapisan dan berat 

jenis partikel minerall bijih menjadi faktor-faktor penting dalaln pembentukannya. Telah 

dikenal bahwa fraksi moneral berat dalam cebakan ini berukuran lebih kecil daripada fraksi 

mineral ringan, sehubungan : Pertama, mineral berat pada batuan sumber (beku dan malihan) 

terbentuk dalam ukuran lebih kecil daripada mineral utama petnbentuk batuan. Kedua, 

pemilihan dan susunan endapan sedimen di kendalikan oleh berat jenis dan ukuran pertikel 

(rasio hidraulik). 

Placer coastal atau pantai. Cebakan ini terbetuk sepanjang garis pantai oleh 

pemusatan gelombang dan arus air laut di sepanjang pantai. Gelombang melemparkan 

partikel-partikel pembentuk cebakan ke pantai dimana air yang kembali membawa bahan- 

bahan ringan untuk dipisahkan dari mineral berat. Bertambah besar dan berat partikel akan 

diendapkanl terkonsentrasi di pantai, kemudian terakumulasi sebagai batas yang jelas dan 

membentuk lapisan. Perlapisan menunjukkan urutan terbalik dari ukuran dan berat partikel, 

dimana lapisan dasar berukuran halus danl atau kaya akan mineral berat dan ke bagian atas 

berangsur menjadi lebih kasar danl atau sedikit mengandung mineral berat. 

Placer pantai terjadi pada kondisi topografi berbeda yang disebabkan oleh perubahan 

muka air laut, dimana zona optimum pemisahan mineral berat berada pada zona pasang surut 

dari suatu pantai terbuka. Konsentrasi partikel mineral1 biji juga dimungkinkan pada terrace 

hasil bentukan gelombang laut. Mineral-mineral terpenting yang di kandung jenis cebakan ini 

adalah : magnetit, ilmenit, emas, kasiterit, intan, monazit, rutil, xenotim, dan zirkon. 

Mineral ikutan dalam endapan placer. Suatu cebakan pasir besi selain mengandung 

mineral-mineral bijih besi utama tersebut dimungkinkan berasosiasi dengan mineral-mineral 

mengandung Fe lainnya diantaranya : pirit (FeS2), markasit (FeS), pirhotit (Fel.,S), chamosit 

[Fe2AI2 SiOs(OH)4], i lmenit (FeTiO,), wol frami t [(Fe,Mn) W04], krom it (FeCr204); atau j uga 

mineral-mineral non-Fe yang dapat memberikan nilai tambah seperti : rutil (TiOz), kasiterit 

(Sn02), monasit [Ce,La,Nd, Th(P04, SiOd)], intan, emas (Au), platinum (Pt), xenotim 

(YP04), zirkon (ZrSi04) dan lain-lain. 

2.3. Endapan Besi Laterit 

Nikel Laterit Berdasarkan cara terjadinya, endapan nikel dapat dibedakan menjadi 2 

macam, yaitu endapan sulfida nikel - tembaga berasal dari mineral pentlandit, yang terbentuk 

akibat injeksi magma dan konsentrasi residu (sisa) silikat nikel hasil pelapukan batuan beku 



ultramafik yang sering disebut endapan nikel laterit. Menurut Bateman (1981), endapan jenis 

konsentrasi sisa dapat terbentuk jika batuan induk yang mengandung bijih mengalami proses 

pelapukan, maka mineral yang mudah larut akan terusir oleh proses erosi, sedangkan mineral 

bijih biasanya stabil dan mempunyai berat jenis besar akan tertinggal dan terkumpul menjadi 

endapan konsentrasi sisa. Air permukaan yang mengandung C 0 2  dari atmosfer dan 

terkayakan kembali oleh material - material organis di permukaan meresap ke bawah 

permukaan tanah sampai pada zona pelindihan, dimana fluktuasi air tanah berlangsung. 

Akibat fluktuasi ini air tanah yang kaya akan C 0 2  akan kontak dengan zona saprolit yang 

masih mengandung batuan asal dan melarutkan mineral - mineral yang tidak stabil seperti 

olivin I serpentin dan piroksen. Mg, Si dan Ni akan larut dan terbawa sesuai dengan aliran air 

tanah dan akan memberikan mineral - mineral baru pada proses pengendapan kembali 

(Hasanudin dkk, 1992). 

Boldt (1967), menyatakan bahwa proses pelapukan dimulai pada batuan ultramafik (peridotit, 

dunit, serpentin), dimana pada batuan ini banyak mengandung mineral olivin, magnesium 

silikat dan besi silikat, yang pada umumnya banyak mengandung 0.30 % nikel. Batuan 

tersebut sangat mudah dipengaruhi oleh pelapukan lateritik. Air tanah yang kaya akan C 0 2  

berasal dari udara luar dan tumbuh - tumbuhan, akan menghancurkan olivin. Terjadi 

penguraian olivin, magnesium, besi, nikel dan silika kedalam larutan, cenderung untuk 

membentuk suspensi koloid dari partikel - partikel silika yang submikroskopis. Didalam 

larutan besi akan bersenyawa dengan oksida dan mengendap sebagai ferri hidroksida. 

Akhirnya endapan ini akan menghilangkan air dengan membentuk mineral - mineral seperti 

karat, yaitil hematit dan kobalt dalam jumlah kecil, jadi besi oksida mengendap dekat dengan 

permukaan tanah. 

Proses laterisasi adalah proses pencucian pada mineral yang mudah larut dan silika 

pada profil laterit pada lingkungan yang bersifat asam dan lembab serta membentuk 

konsentrasi endapan hasil pengkayaan proses laterisasi pada unsur Fe, Cr, Al, Ni dan Co 

(Rose et al., 1979 dalam Nushantara 2002) . Proses pelapukan dan pencucian yang terjadi 

akan menyebabkan unsur Fe, Cr, Al, Ni dan Co terkayakan di zona limonit dan terikat 

sebagai mineral - mineral oxida I hidroksida, seperti limonit, hematit, dan Goetit (Hasanudin, 

1992). 

Besi dan Alumina Laterit 

Besi dan alumina laterit tidak dapat di pisahkan dari proses pembentukan nikel laterit, 

salah satu produk laterit adalah besi dan almunium. Pada profil laterit terdapat zona-zona di 



antaranya zona limonit. Zona ini menjadi zona terakumulasinya unsur-unsur yang kurang 

mobile, seperti Fe dan Al. Batuan dasar dari pembentukan nikel laterit adalah batuan peridotit 

dan dunit, yang komposisinya berupa mineral olivine dan piroksin. Faktor yang sangat 

mempengaruhi sangat banyak salah satunya adalah pelapukan kimia. Karena adanya 

pelapukan kimia maka mineral primer akan terurai dan larut. Faktor lain yang sangat 

mendukung adalah air tanah, air tanah akan melindi mineral-mineral sampai pada batas 

antara limonit dan saprolit, faktor lain dapat berupa PH, topografi dan lain-lain. 

Endapan besi dan alumina banyak terkonsentrasi pada zona limonit. Pada zona ini di 

dominasi oleh Goethit (Fe203H20), Hematite (Fe203) yang relatif tinggi, Gibbsite 

(AI2o3.3H20), Clinoclore (5Mg0.A1203.3Si02.4H20) dan mineral-mineral hydrous silicates 

lainnya(minera1 lempung) Bijih besi dapat terbentuk secara primer maupun sekunder. Proses 

pembentukan bijih besi primer berhubungan dengan proses magmatisme berupa gravity 

settling dari besi dalam batuan dunit, kemudian diikuti dengan proses 

metamorfisme/metasomatsma yang diakhiri oleh proses hidrotermal akibat terobosan batuan 

beku dioritik. Jenis cebakan bijih besi primer didominasi magnetit - hematite dan sebagian 

berasosiasi dengan kromit - garnet, yang terdapat pada batuan dunit terubah dan genes-sekis. 

Besi yang terbentuk secara sekunder di sebut besi laterit berasosiasi dengan batuan peridotit 

yang telah mengalami pelapukan. Proses pelapukan berjalan secara intensif karena pengaruh 

faktor-faktor kemiringan lereng yang relative kecil, air tanah dan cuaca, sehingga 

menghasilkan tanah laterit yang kadang-kadang masih mengandung bongkahan bijih besi 

hematitelgoetit berukuran kerikil - kerakal. 

Besi Laterit merupakan jenis cebakan endapan residu yang dihasilkan oleh proses pelapukan 

yang terjadi pada batuan peridotitlpiroksenit dengan melibatkan dekomposisi, pengendapan 

kembali dan pengumpulan secara kimiawi . Bijih besi tipe laterit umumnya terdapat didaerah 

puncak perbukitan yang relative landai atau mempunyai kemiringan lereng dibawah lo%, 

sehingga menjadi salah satu factor utama dimana proses pelapukan secara kimiawi akan 

berperan lebih besar daripada proses mekanik. Sementara struktur dan karakteristik tanah 

relative dipengaruhi oleh daya larut mineral dan kondisi aliran air tanah. Adapun profil 

lengkap tanah laterit tersebut dari bagian atas ke bawah adalah sebagai berikut : zone limonit, 

zone pclindian (leaching zone) dan zone saprolit yang terletak di atas batuan asalnya 

(ultrabasa). 

Zona pel indian yang terdapat diantara zona limonit dan zona saprolit ini hanya terbentuk 

apabila aliran air tanah berjalan lambat pada saat mencapai kondisi saturasi yang sesuai untuk 

membentuk endapan bijih. Pengendapan dapat terjadi di suatu daerah beriklim tropis dengan 



musim kering yang lama. Ketebalan zona ini sangat beragam karena dikendalikan oleh 

fluktuasi air tanah akibat peralihan musim kemarau dan musim penghujan, rekahan-rekahan 

dalam zona saprolit dan permeabilitas dalam zona limonit. 

Derajat serpentinisasi batuan asal peridotit tampaknya mempengaruhi pembentukan zona 

saprolit, ditunjukkan oleh pembentukan zona saprolit dengan inti batuan sisa yang keras 

sebagai bentukan dari peridotitlpiroksenit yang sedikit terserpentinisasikan, sementara batuan 

dengan gejala serpentinit yang kuat dapat menghasilkan zona saprolit .Fluktuasi air tanah 

yang kaya C 0 2  akan mengakibatkan kontak dengan saprolit batuan asal dan melarutkan 

mineral mineral yang tidak stabil seperti serpentin dan piroksin. Unsur Mg, Si, dan Ni dari 

batuan akan larut dan terbawa aliran air tanah dan akan membentuk mineral-mineral baru 

pada saat terjadi proses pengendapan kembali. Unsur-unsur yang tertinggal seperti Fe, Al, 

Mn, CO, dan Ni dalam zona limonit akan terikat sebagai mineral-mineral oksidalhidroksida 

diantaranya limonit, hematit, goetit, manganit dan lain-lain. Akibat pengurangan yang sangat 

besar dari Ni-unsur Mg dan Si tersebut, lnaka terjadi penyusutan zona saprolit yang masih 

banyak mengandung bongkah-bongkah batuan asal. Sehingga kadar hematit unsur residu di 

zona laterit bawah akan naik sampai 10 kali untuk membentuk pengayaan Fe203 hingga 

~nencapai lebih dari 72% dengan spinel-krorn relative naik hingga sekitar 5%.  

Besi laterit 

Mineral ini terbentuk dari pelapu~kan mineral utama berupa olivine dan piroksin. 

Mineral ini merupakan golongan mineral oksida hidroksida non silikat, mineral ini terbentuk 

dari unsur besi dan oksida atau FeO( ferrous oxides) kemudian mengalami proses oksidasi 

menjadi Fe203 lalu mengalami presipitasi atau proses hidroksil menjadi Fe203H20 

(geotithe). Mineral ini tingkat mobilitas unsurnya pada kondisi asam sangat rendah, oleh 

karena itu pada profil laterit banyak terkonsentrasi pada zona limonit. 

Alumina 

Unsur Al hadir dalam mineral piroksin, spinel (MgO.AI203), pada mineral sekunder 

seperti Clinochlor (5MgO.AI2O3.3SiO2.4H20), dan gibbsite (A1203.3H20). Alumina sangat 

tidak larut pada air tanah yang ber Ph antara 4-9. 



11. KONSEP GENESA PASIR BESI 

2.1. Konsep Sedimentasi 

Batuan sedimen terbentuk dalam dua cara dan meliputi proses permukaan yaitu 

pelapukan, perpindahan masa, erosi dan deposisi, dan proses dekat permukaan yaitu 

lithification yang melanjutkan deposisi dan hampir selalu meliputi kompaksi dan 

sementasiselama penimbunan. 

Pelapukan pada atau dekat permukaan bumi mengontrol derivasi partikel sedimen 

o Pelapukan mekanisadalah penghancuran material batuan kedalam partikel yang 

lebih kecil. Partikel menjadi fragmen dari batuan asal atau lebi kecil grain dari 

hancuran mineral tersendiri. 

o Pelapukan kimia adalah alterasi kimia material batuan oleh solusi air aktif 

secara kimia, biasanya asam karbon (reaksi air dengan karbon dioksida). Mineral 

silikat tak stabil seperti feldspar akan berubah menjadi clay + Ions in solution, 

sementara mineral yang dapat larut seperti calcite dan dolomite mungkin melarut. 

Faktor utama yang mengontrol pelapukan ini adalah: 

Tklim 

Topografi 

Vegetasi 

Sifatbatuan(physicalandcliernical) 

Partikel yang hancur disebut sebagai sedimen. Sedimen di klasifikasikan berdasarkan 

ukuran, range dari silts dan muds sampai gravels and boulders. 

Faktor utama yang mengontril transportasi sedimen adalah : 

Air 

Angin (particulaiy in arid regions) 

Gravitasi (with all sedimensflolving downhill regardless of the slope) 

Deposisi partikel sedimen berasal dari pelapukan batuan pada tanah dengan 

subsequent transport oleh beberapa faktor seperti running water, dan deposisi dalam 

cekungan, di daratan atau di lautan hasilnya adalah terrigenous atau batuan sedimen 

siliciclastic yang diklasifikasikan ke dalam tekstur (ukuran partikel). 



Kunci memahami batuan sedimen adalah menyadari bahwa semua proses 

sedimenasi, pelapukan, transportasi, dan deposisi untuk mencapai tiga asil akhir dari proses 

sedimenasi, yaitu quartz sand, sale (clay), and limestone (CaC03). 

Batuan sedirnen umumnya terbagi rnenjadi tiga kategori utama, yaitu siliciclastic 

(mudahnya, clastic) rocks, chemical rocks, dan biochemical rocks. Model hubungan antara 

ketiganya ditunjukkan pada gambar dibawah. Amati bagaimana visible grains and clay sized 

grains bercampur untuk membentuk batuan klasik, sementara minerals in solution berpisa ke 

dalam bentuk batuan chemical dan biochemical. 

Dengan mempelajari hubungan tersebut maka dapat di ketahui jenis batuan asal dari 

endapan pasir besi. 

2.2. Proses Transportasi pada Coastline 

Saat proses pelapukan secara mekanis terjadi, semua material batuan asal masuk 

kedalam laut, dimana pergerakan air mengayak material ke dalarn beberapa komponen, 

masing-masing tersedimentasi dalam beberapa wilayah disekitar pantai. Sand menjadi yang 

terbesar mengalami transportasi oleh gelombang menuju pantai dimana mungkin tersimpan 

dibagian atas pantai. Silt dan clay mungkin tertinggal di zona coastal untuk sementara tapi 

perlahan-lahan bergerak ke laut dalam. 

Penyebab utama perpindahan pasir dari muara dan ditempatkan disepanjang pantai 

adalah gelombang. Saat gelombang pecah, pelepasan energi tiba-tiba pada daerah yang kecil 

disebabkan oleh turbulensi yang mengeli~arkan (dis1odges)partikel pasir. Jika pergerakan 

gelombang dalam arah tegak lurus ke pantai sehingga pergerakan partikel hanya masuk dan 

keluar. Bagaimanapun gelombang yang mendekat ke pantai hampir selalu dalam arah yang 

berbeda jika datang dari arah mis: utara, maka arah air akan berbalik ke laut dalam arah 

selatan. Bentuk ini yang kita sebut sebagai longshore current atau littoral drift. Arus ini yang 

membuat longshore transport yang membawa pasir di sepanjang pantai (shore). Pasir pantai 

selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ukuran dan kekuatan gelombang 

mempengaruhi kecepatan dari longshore transport. 

Bijih besi yang telah terangkut sepanjang sungai dapat terakumulasi kembali pada 

garis pantai yang baru oleh gelombang dan angin yang besar. 

Proses ini masih terjadi hingga saat ini dengan pasir besi Titanomagnetite ironsands 

(berisi titanium dan oksida besi) adal contoh utama. Mereka terjadi sebagai pasir pantai, 

coastal dunes, dan near-shore deposits dalam marginal marine. 



Endapan pasir besi tersebut selalu terbentuk dalaln lensa-lensa kecil yang hampir 

sejajar dengan garis pantai saat ini. Untuk itu, deposit pasir besi ini kemungkinannya 

merupakan sisa tumpukan pasir tua (dune) yang terbentuk selama periode Miosen, pada saat 

terjadinya proses pengangkatan sehingga terlihat jauh dari garis pantai. 

Hampir selnua besi dan mangan didunia diperoleh dari endapan tipe ini. Endapan ini 

sangat besar dalam jumlahnya (jutaan ton) dan biasanya ditambang dengan metoda open-cut. 

Pasir besi dan mangan terjadi sebagai ubahan perlapisan sedimen tersendiri. Semua mineral 

bijih pada tipe endapan seperti ini adalah oksida dan hidroksida. Endapan ini diyakini 

terbentuk pada basin laut dangkal, mereka di bentuk sebagai presipitasi kimia pada dasar 

cekungan laut dangakal dalam lingkurigan hidroksida yang tinggi, hampir semua endapan ini 

mengalami deformasi dan metamorfosa yang kuat. 

2.3. Mineralisasi 

Secara umum pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercarnpur dengan butiran- 

butiran dari mineral non logam seperti; kuarsa, kalsit, feldspar, am pi bol, piroksen, biotit, dan 

tourmalin. Mineral tersebut terdiri dari magnetit, titaniferous magnetit, ilmenit, limonit, dan 

hematit. Titaniferous magnetit adalah bagian yang cukup penting merupakan ubahan dari 

magnetit dan ilmenit. Mineral bijih pasir besi terutama berasal dari batuan basaltik dan 

andesitik volkanik. 

Pembentukan endapan pasir besi memiliki perbedaan genesa di bandingkan dengan 

mineralisasi logam lainnya. Pembentukan pasir besi adalah merupakan produk dari proses 

kimia dan fisika dari batuan yang menengah hingga basa atau dari batuan bersifat andesitik 

ingga basaltik. Proses ini dapat di katakan merupakan gabungan dari proses fisika dan kimia. 

Endapan pasir pantai di perkirakan bersal dari akumulasi hasil desintegrasi kimia dan fisika 

seperti adanya pelarutan, penghanucuran batuan oleh arus bawah laut, pencucian secara 

berulang-ulang, transportasi dan pengendapan. 

Mineral-mineral terpenting yang terkandung jenis cebakan ini adalah : magnetit, 

ilmenit, emas, kasiterit, intan, monazit, rutil, xenotim dan zikron. Suatu cebakan pasir besi 

selain mengandung mineral-mineral bijih besi utama tersebut dimungkinkan berasosiasi 

dengan mineral-mineral mengandung Fe lainnya diantaranya: pirit (FeS2), markasit (FeS), 

pirhotit (FeI-xS), chamosit [Fe2AI2 Si05(OH)4], ilmenit (FeTi03), wolframit 

[(Fe,Mn)W04], kromit (FeCr204), atau juga mineral-mineral non-Fe yang dapat memberikan 

nilai tambah seperti: rutil (Ti02), kasiterit (SnO*), monasit [Ce,La,Nd,T(P04, Si04)], intan, 

emas (Au), platinum (Pt), xenotim (YP04), zirkon (ZrSiO?) dan lain-lain. 



3.4. Kontrol Genesa Endapan Pasir Besi 

Ada beberapa faktor yang menyebakan pola sebaran endapan lapisan pasir besi di 

suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya (melensis misalnya). Faktor-faktorl parameter 

tersebut diantaranya : 

Batuan induk, merupakan sumber asal untuk terbentuknya endapan pasir besi. 

Faktor penghancuran fisika-kimia seperti suhu, erosi dan transportasi sungai, arus laut 

dan sungai sebagai media transportasi dan akumulasi material. 

Faktor topografi (kemiringan), memegang peranan penting sebagai tempat akumulasi 

endapan pasir besi si suatu tempat (basin). 

Jadi adanya bentuk dan pola sebaran endapan pasir besi yang berbeda antara satu 

daera dengan daerah lain dimana terjadi pengayaan misalnya, in i  sangat di tentukan oleh 

faktorl parameter tersebut di atas. 

IV. EKSPLORASI BIJIH BESI 

Penyelidikan umum dan eksplorasi bijih besi di Indonesia sudah banyak dilakukan 

oleh berbagai pihak, sehingga diperlukan penyusunan pedoman teknis eksplorasi bijih besi. 

Pedoman dimaksudkan sebagai bahan acuan berbagai pihak dalam melakukan kegiatan 

penyelidikan umum dan eksplorasi bijih besi primer, agar ada kesamaan dalam melakukan 

kegiatan tersebut diatas sampai pelaporan. 

Tata cara eksplorasi bijih besi primer meliputi urutan kegiatan eksplorasi sebelum 

pekerjaan lapangan, saat pekerjaan lapangan dan setelah pekerjaan lapangan. Kegiatan 

sebelum pekerjaan lapangan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai prospek 

cebakan bijih besi primer, meliputi studi literatur dan penginderaan jarak jauh. Penyediaan 

peralatan antara lain peta topografi, peta geologi, alat pemboran inti, alat ukur topografi, palu 

dan kompas geologi, loupe, magnetic pen, GPS, pita ukur, alat gali, magnetometer, 

kappameter dan peralatan geofisika. 

Kegiatan pekerjaan lapangan yang dilakukan adalah penyelidikan geologi meliputi 

pemetaan; pembuatan paritan dan sumur uji, pengukuran topografi, survei geofisika dan 

pemboran inti. 

Kegiatan setelah pekerjaan lapangan yang dilakukan antara lain adalah analisis 

laboratorium dan pengolahan data. Analisis laboratorium meliputi analisis kimia dan fisika. 

Unsur yang dianalisis kimia antara lain : Fe,,,,, Fe203, Fe304, Ti02, S, P, SiO2, MgO, CaO, 

K20, A1203, LOI. Analisis fisika yang dilakukan antara lain : mineragrafi, petrografi, berat 



jenis (BD). Sedangkan pengolahan data adalah interpretasi hasil dari penyelidikan lapangan 

dan analisis laboratorium. 

Tahapan eksplorasi adalah urutan penyelidikan geologi yang illnumnya dilakukan 

melalui empat tahap sbb : Survei tinjau, prospeksi, eksplorasi umum, eksplorasi rinci. Survei 

tinjau, tahap eksplorasi untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi bagi 

keterdapatan mineral pada skala regional. Prospeksi, tahap eksplorasi dengan jalan 

mempersempit daerah yg mengandung endapan mineral yg potensial. Eksplorasi umum, 

tahap eksplorasi yang rnerupakan deliniasi awal dari suatu endapan yang teridentifikasi . 
Eksplorasi rinci, tahap eksplorasi untuk mendeliniasi secara rinci dalarn 3-dimensi 

terhadap endapan mineral yang telah diketahui dari pencontohan singkapan, paritan, lubang 

bor, shafts dan terowongan. 

Penyelidikan geologi adalal-1 penyelidikan yang berkaitan dengan aspek-aspek 

geologi diantaranya : pemetaan geologi, parit uji, sumur uji. Pemetaan adalah pengamatan 

dan pengambilan conto yang berkaitan dengan aspek geologi dilapangan. Pengamatan yang 

dilakukan meliputi : jenis litologi, mineralisasi, ubahan dan struktur pada singkapan, 

sedangkan pengambilan conto berupa batuan terpilih. 

Penyelidikan Geofisika adalah penyelidikan yang berdasarkan sifat fisik batuan, 

untuk dapat mengetahui struktur bawah permukaan, geometri cebakan mineral, serta 

sebarannya secara horizontal maupun secara vertical yang mendukung penafsiran geologi dan 

geokimia secara langsung maupun tidak langsung. 

Pemboran inti dilakukan setelah penyelidikan geologi dan penyelidikan geofisika. 

Penentuan jumlah cadangan (sumberdaya) mineral yang mempunyai nilai ekonomis adalah 

suatu ha1 pertama kali yang perlu dikaji, dihitung sesuai standar perhitungan cadangan yang 

berlaku, karena akan berpengaruh terhadap optimasi rencana usaha tambang, umur tambang 

dan hasil yang akan diperoleh. 

Dalam ha1 penentuan cadangan, langkah yang perlu diperhatikan antara lain : 

- Memadai atau tidaknya kegiatan dan hasil eksplorasi. 

- Kebenaran penyebaran dan kualitas cadangan berdasarkan korelasi seluruh data 

eksplorasi seperti pemboran, analisis conto, dll. 

- Kelayakan penentuan batasan czdangan, seperti Cut of Grade, Stripping Ratio, 

kedalaman maksimum penambangan, ketebalan minimum dan sebagainya bertujuan untuk 

mengetahui kondisi geologi dan sebaran bijih besi bawah permukaan 

Di bawah ini disajikan gambar-gambar yang dihasilkan dari eksplorasi batu besi (iron ore). 

Tujuan dari pada survey adalah untuk menetukan velume dari pada batu besi (iron ore) 



berdasarkan anomali dari besaran listrik (Resistivity dan IP), yang mana akan dilakukan 

konfirmasi dengan program pemboran. 

EIMm frorl Ore 
dFi 0 I 

'\ ' Iron ore 
'\ '\ 



ll V. PENGOLAHAN BIJIH BESI 

il Secara umum logam bisa dibedakan atas dua yaitu : logam-logam besi (ferous) dan logam- 

I/ logam bukan besi (non feorus). Sesuai dengan namanya logam-logam besi adalah logam atau 

II Pengolahan Bijih Besi biji besi didapatkan dalam bentuksenyawa dan bercampur dengan 

G 

11 kotoran-kotoran lainnya maka sebelum dilakukanpeleburan biji besi tersebut terlebih 

paduan yang mengandung besi sebagai unsur utamanya, sedangkan logam-logarn bukan besi 

adalah logam yang tidak atau sedikit sekali mengandung besi. Logam-logam besi terdiri atas : 

- besi tuang (cast iron), - baja karbon (carbon steel), - baja paduan (alloy steel), - baja spesial 

11 dahuluharus dilakukan pemurnian untukmendapatkan konsentrasi biji yang lebihtinggi (25 - 

(specialty steel). 

i I 40%). Proses pemurnian inidilakukan dengan metode : crushing, screening, dan washing 

ll (pencucian). Untukmeningkatkan kemurnian menjadi lebih tinggi (60 - 65%) serta 

ll memudahkan dalampenanganan berikutnya, dilakukan prosesagglomerasi dengan langkah- 

I/ langkah sebagaiberikut : 

I1 Biji besi dihancurkan menjadi partikel-partikelhalus (serbuk).- Partikel-partikel biji besi 

Ii kemudian dipisahkandari kotoran-kotoran dengan cara pemisahanmagnet (magnetic 

I I separator) atau metode!ainnya.- Serbuk biji besi selanjutnya dibentuk menjadipellet berupa 

I/ bola-bola kecil berdiameter antaral2,5 - 20 mm.- Terakhir, pellet biji besi dipanaskan 

11 melaluiproses sinterlpemanasan hingga temperatur1300 oC agar pellet tersebut menjadi keras 

il dankuat sehingga tidak mudah rontok. 

ll Proses Reduksi : Tujuan proses reduksi adalah untuk menghilangkan ikatan oksigen dari biji 

li besi. Proses reduksi ini memerlukan gas reduktor seperti hidrogen atau gas karbon monoksida 



(CO). Proses reduksi ini ada 2 macam yaitu proses reduksi langsung dan proses reduksi tidak 

langsung. 

- Proses Reduksi Langsung; Proses ini biasanya digunakan untuk merubah pellet menjadi 

besi spons (sponge iron) atau sering disebut: besi hasil reduksi langsung (direct reduced 

iron). Gas reduktor yang dipakai biasanya berupa gas hidrogen atau gas CO yang dapat 

dihasilkan melalui pemanasan gas alam cair (LNG) dengan uap air didalam suatu reaktor 

yaitu melalui reaksi kimia berikut : CH4 + H 2 0  CO + 3H2(gas (uap air panas) (gas 

redukt0r)Hidrokarbon) 

Dengan menggunakan gas CO atau hidrogen daripersamaan diatas maka proses reduksi 

terhadappellet biji besi dapat dicapai melalui reaksi kin~ia berikut ini : Fe203 + 3H2 2Fe + 

3H20 (pellet) (gas hidrogen) ( besi (uap air) spons ) Atau Fez03 + 3 C 0  2Fe + 3C02  

- Proses Reduksi Tidak Langsung Proses ini dilakukan dengan menggunakan tungku 

pelebur yang disebut juga tanur tinggi (blast furnace). 

Reduksi* Di dalain proses reduksi langsung ini, bijih besi direaksikan dengan gas alam 

sehingga terbentuklah butiran besi yang dinamakan besi spons. Besi spons kemudian diolah 

lebih lanjut di dalain sebuah tungku yang bernama dapur listrik (Electric Arc Furnace). Di 

sini besi spons akan dicampur dengan besi tua (scrap),'dan paduan fero untuk diubah menjadi 

batangan baja, biasa disebut billet. Proses reduksi langsung ini salah satunya dipakai oleh 

P.T. Karakatau Steel. Fungsi dari gas alam itu sendiri sebenarnya adakalah sebagai gas 

reduktor, dimana gas alam mengandung CO dan H2, yang dapat bereaksi dengan bijih 

menghasilkan besi murni (Fe). Keuntungan dari proses reduksi langsung ketimbang blast 

furnace adalah : Besi spons memiliki kandungan besi lebih tinggi ketimbang pig iron, hasil 

blast furnace. Zat reduktor menggunakan gas (CO atau H2) yang terkandung dalam gas alam, 

sehingga tidak diperlukan kokas yang harganya cukup mahal. 

Gambar sketsa sebuah tungkulistrik dari jenis electric arc furnace (EAF). 

Pengolahan Besi Kasar. Besi kasar (pig iron) yang dihasilkan melalui blast furnace atau 

reduksi langsung perlu pengolahan yang lebih lanjut. Pengolahan tersebut ditujukan untuk 

mengurangi kadar karbon yang terkandung dalam besi dengan mengontrol oksidasi. Di dalam 

istilah asing kita menyebut proses ini dengan Steelmaking Processes.Ada dua prinsip dalam 

steelmaking processes, yaitu: Basic-Oxygen, Furnace Electric-arc, Furnace Inti dari 

steelmaking processes ini adalah pemurnian besi kasar diiringi dengan perpaduan besi dengan 

berbagai unsur lainnya demi mendapatkail suatu sifat yang diinginkan. logam cair yang telah 

dipanaskan dengan suhu yang cukup tinggi +/- 1600 C dapat menyerap gas yang berasal dari 



1;; 
ill uap-uap hasil proses produksi sebelumnya. Laju oksida logam ini berbanding lurus dengan 
I! 1 
I!! suhu pemanasannya. Oleh karena itu pengaturan suhu harus dilakukan secara hati-hati. 
L!l 
1; PROSES PENGECORAN: Proses pengecoran logam adalah membentuk suatu benda logam 

1 ; ~  dengan cara menuangkan logam cari ke dalaln suatu cetakan. Cetakan tersebut dapat dibuat 
I '  
I dari pasir, keramik, atau logam. Dalam memilih suatu teknik pengecoran kita harus melihat 
i 
I# produk seperti apa yang ingin kita hasilkan, bagaimana beban kerjanya, apakah produk 

!;I tersebut merupakan Inass product, dan pertimbangan harga jualnya. Semua itu demi 

1 1 menjamin keefektifan dari pengecoran yang kita buat. Cetakan pasir memiliki kelebihan dari 
E r  
! Y 
I\ 

proses pembuatan cetakan yang relatif lebih mudah dan murah, namun menimbulkan 

![I 
I ;I beberapa resiko seperti masuknya butiran-butiran pasir ke dalam campuran baja cair yang 

9 tentunya akan menyebabkan kerugian dalam ha1 properties produknya. Kerugian lainnya dari 

11 pengecoran dengan cetakan pasir (sand casting) adalah cetakannya yang bersifat sekali pakai, 

ii jadi setelah selesai digunakan untuk rnengecor maka cetakan tersebut harus dihancurkan, tak 
}!I dapat digunakan kembali. Walaupun begitu proses ini masih tergolong murah mengingat 

harga pasir silika, sebagai bahan cetakan, tidak terlalu tinggi. Pengecoran dengan cetakan. 

VI. POTENSI DAN CADANGAN PASIR BESI DI INDONESIA 

I I Indonesia rnenipunyai jebakan endapan bijih besi berbentuk pasir sekitar 1.020 juta 

11 ton, terletak di Pantai Selatan Jawa, dari Jawa Timur samapai dengan Jampang Kulon (Jawa 

Barat). Biji besi tersebut jika di konsentrsikan dapat mencapai kadar 50% TiOz. Oleh karena 

1 1 itu konsentrat ini merupakan sumber ilmenit yang dapat di manfaatkan untuk proses 

Tabel 6.1. Potensi pasir besi Indonesia 

I' 
t 
I 

I 
! 

pembuatan pigmen TiOz. 

Pasir besi juga terdapat seperti di Sumatra, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flcres, dan 

Timor (Tabel 1). 

Lokasi 

Nanggroe Aceh Darussalam 
Aceh Besar, Meulaboh, Aceh Barat, Pidie, Aceh Utara 
Bengkulu 
Pantai Barat 
Jawa Barat 
Jampang, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Sindangbarang, 
Cidaun, Cipatujuh, Cikalong, Pangandaran, Ciamis. 

Potensi (Ton) 
Hipotetik 
2.900.000 

(Fe > 55%) 
Ribuan 

136.964.000 

Jumlah 
2.900.000 

Ribuan 

136.964.000 



Potensi Pasir Besi di Sumatera Barat 

Kabupaten Agam 

Lokasi: Di luar Sepadan Pantai (200 meter dari garis pantai) 2.500 Ha. 

Prakiraan Potensi: Spoekulatif 2.800 m3 

Keterangan: Kandungan Unsur (%) 

Fe203 1 1,97-77,42; A1203 2,451 3,2; SiOz 8-43,62; CaO 1,35 

Lokasi: Sepadan Pantai 80 Ha (4 km x 200 m) 

Prakiraan Potensi: Spekulatif 60.000 m3 

Kabupaten Padang Pariaman 

Lokasi: Pantai Sunur, Pariaman 

Keterangan: Penyelidikan Umum Kadar Fez-O3 2 - 15% 

Kabupaten Pasaman Barat 

Lokasi: Muara Batang Masang dan katiagan 

Jawa Tengah 
Pantai Selatan Purworejo, Kutoarjo, Pantai Cilacap, Tegal, 
Brebes, Pemalang, Kendal, Rembang, Jepara, Pati. 
Di. Yogyakarta 
Pantai Selatan 
Jawa Timur 
Puger, Lumajang, Pantai Blitar, Jember, Banyuwangi, 
Pasuruan 
Bali 
Jimbrana, Tabanan, Badung 
Sulawesi Utara 

6.1 PROSPEK PASIR BESI DI INDONESIA 

Pasir besi di Indonesia mempunyai prospek yang baik, ha1 ini terlihat dari industri 

pemakai pasir besi yang terus meningkat, (tabel 6.2). 

Beberapa daerah yang mempunyai cebakan pasir besi tela di produksi oleh banyak 

Pantai Utara 

Sulawesi Tenggara Indikasi 
Batangga, Buton 

77.757.356 
(Fe > 59%) 

28.657.140 
(Fe > 59%) 
6.000.000 

(Fe > 59%) 

Indikasi 

Indikasi 

77.757.356 

28.657.140 

6.000.000 



111 Tabel 6.2. Konsurnsi pasir besi Indonesia 

Tabel 6.3. Produksi pasir besi Indonesia 

I1 
I \ 
bi 
I. 

1) 
1, 
1 
I I 
1 '  

Nama Perusahaan 

ANEKA 
TAMBANG, Tbk, 
PT 
PT. PASIR BESI 
INTERNUSA 

lndustri Pemakai 

Industri logam dan semen 

Total 

I 
I j 
: 8 

ANEKA 
TAMBANG,Tbk, 
PT 

/ /  VII. KEGUNAAN DAN SPESIFIKASI 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

*) Angka Senienlara 

2002 

Lokasi 

Garut dan 
Tasikmalaya, 
Jawa Barat 
Jeneponto, 
Sulawesi 

PASIR BESI 
INDONESIA, PT 
ARGO MULYO, 
KUD 
SUMBER ALAM 
MINERATAMA, 
PT 

il 7.1. Kegunaan 

Jumlah, Kg 

1 A03.597.808 

1.803.597.808 

200 1 

Selatan 
Cilacap, 
Kebumen, 
Purworejo, Jawa 

il Kegunaannya pasir besi ini  selain untuk industri logam besi juga telah banyak di 

Nilai, Rp 

63.587.065 

63.587.065 

Jumlah, Kg 

1.763.909.873 

1.763.909.873 

Luas 

(Ha) 

Sumber : Survey Puslitbang tekMIRA 2003, diolah kembali 

Tengah 
Takalar, South 
Sulawesi 
Tulung Agung, 
Jawa Timur 
Jepara, Jawa 
Tengah 

I l manfaatkan pada industri semen. Penggunaan logam besi dapat dikatakan merupakan logam 

Nilai, Rp 

62.187.839 

62.187.839 

73.034 

99,87 

909 

2874 

H utama. Dalam kehidupan seharti-hari, besi dimanfaatkan untuk: Bahan pembuatan baja Alloy 

Kapasitas, 
TonITahun 

!I dengan logam lain seperti tungsten, mangan, nikel, vanadium, dan kromium untuk 

2 15.32 1 

menguatkan atau mengeraskan campuran. Keperluan metalurgi dan magnet Katalis dalam 

Produksi 
2002, Ton 
256.893 

1 .OOO 

Lokal dan 
Ekspor 

Pemasaran 



kegiatan industri Besi radiokatif (iron 59) digunakan di bidang medis, biokimia, dan 

metalurgi. Pewarna, plastik, tinta, kosmetik, dan sebagainya 

7.2. Spesifikasi 

Di Indonesia, sebagian besar penggunaan pasir besi adala diindustri logam besi dan 

industri semen dengan persyaratan tertentu. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data tentang spesifikasi pasir besi yang dikonsumsi 

oleh industri hilir didalam negri tidak diperoleh data yang lengkap, dan pada umumnya 

perusahaan yang disurvei hanya memberikan unsur spesifikasi yang paling utama (Tabel 7.1 

dan 7.2). 

Tabel 7.1. Spesifikasi pasir besi di beberapa lokasi 

Pada beberapa lokasi di Jawa Barat spesifikasinya dapat diketahui seperti untuk pasir 

besi di Tasikmalaya dan Cianjur. 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tabel 7.2. Spesifikasi pasir besi Jawa Barat 

Jenis 

Pasir 

bsei 1 

Pasir 

besi 2 

Pasir 

besi 3 

Pasir 

besi 4 

Fe203 

70,42 

54,6 

65 

No 

1. 

2. 

SiO2 

7,6 

3,7 

8-10 

Lokasi 

Tasikmalaya 

Cianjur 

FeO 

20,6 

- 

A1203 

- 

3,49 

3,72 

TiOz 

12,83 

13,78 

17,22 

Fe 
Total 

- 

54,2 

Jenis 

Pasir 
besi 1 
Pasir 
besi 2 
Pasir 
besi 

Fe 

0 

20,6 

- 

Mn02 

0,43 

Ti02  

13,78 

12,83 

10-12 

SiOz 

3,70 

7,60 

1,60 

Fe203 

54,6 

70,42 

73,14 

A1203 

3,49 

4-5 

Na2 

0 

0,3 

CaO 

1,38 

1,8- 

2,5 

K 2 0  

0,15 

- 

Fe 

49,29 

48,07 

54,2 

45 

rnoisti 

7,5 

10 

asal 

Jabar 

Jabarl 

Jateng 

Jabar 

Jateng 
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