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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dihaturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan 

rahmat dan hidayahNya dala penyelesaian kegiatan penelitian yang berjudul “Kajian 

Deposit Bahan baku Untuk Pengembangan Pupuk Kiserit di Sumatera Utara”,  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi sumberdaya daya deposit 

bahan baku dolomit untuk pengembangan pupuk kiserit, yang selama ini belum dikelola 

dan dimanfaatkan secara optimal..    

Hasil  kajian ini masih belum dapat langsung bermanfaat dikarnakan bahan 

baku ini terlebih dahulu harus dilakukan penanganan khusus dengan melakukan 

pencampuran dengan bahan lain yang mengandung magnesium (MgO) yang tinggi. 

Kami menyadari hasil penelitian ini belum sebagaimana yang diharapkan, 

terutama menyangkut data & informasi yang disajikan untuk itu kami mengharapkan 

masukan dan saran dari berbagai pihak, guna memudahkan investor untuk mendapatkan 

data & informasi. 

Dari hasil kajian ini diharapkan dapat disajikan sebagai salah satu dasar dalam 

menyusun kebijakan pengembangan potensi deposit bahan baku untuk pengembangan 

pupuk kiserit di Sumatera Utara.  

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Medan,         Desember  2009 
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MAULANA POHAN 
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RINGKASAN 

 

 

Kiserit merupakan pupuk yang dibuat atau berasal dari mineral-mineral alami yang 

terdapat pada batuan yang menyusun lapisan kulit bumi. Pupuk kiserit tersusun oleh 

beberapa unsur mineral yaitu unsur magnesium (Mg) dan Sulfur (S). Mineral/unsur ini 

secara umum banyak terdapat pada batuan atau mineral yang terdapat pada dolomit dan 

serpentin. Dari bahan alami inilah nantinya diolah secara mekanik untuk memperoleh 

pupuk. 

 

Penyebaran mineral dolomit sebagai dasar bahan baku pupuk kiserit di Sumatera utara 

sebagian besar terdapat di kabupaten Karo (Desa Kuta buluh, Desa Kuta Kepar) dan 

Kabupaten Dairi (Desa Kempawa)  

 

Berdasarkan hasil analisa kimia yang dilakukan terhadap sampel di laboratorium 

Pengujian menunjukan bahwa kandungan mineral magnesium sebagai (MgO) rata-rata 

19,35% dan kandungan mineral Kalsium sebagai (CaO) = 31,13 %.  Bahan baku ini 

belum memenuhi persyaratan Standar Nasional Industri Indonesia, karena menurut SII 

Nomor 1128 tahun 1985 pupuk kiserit  (MgSO4.4H2O) harus memenuhi standar kadar  

MgO minimum 25,5%, Kadar sulfur (S) minimum 21,0% dengan kadar air bebas 

maksimum 0,5%, Sedangkan potensi deposit mineral dolomit relatif besar sekitar 

28.895.000 ton 

 

Berdasarkan hasil kajian deposit, maka disarankan untuk mengkaji kembali 

pemanfaatan lain dari mineral dolomit yang ada di Sumatera Utara sehingga dapat 

dimanfaatkan.   
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan Pupuk alami berupa pupuk kiserit setiap tahun di 

Sumatera Utara semakin meningkat, sejalan dengan tingginya harga pupuk kimia 

serta semakin luasnya lahan pertanian dan perkebunan. Peningkatan kebutuhan 

ini tidak signifikan dengan ketersediaan pupuk alami dipasaran, maka diharapkan 

daerah yang mempunyai potensi bahan baku dapat mensiasati pemenuhan 

kebutuhan minimal di daerahnya masing-masing. 

Berdasarkan data penelitian yang pernah dilakukan bahwa Sumatera 

Utara, secara geologi mempunyai potensi bahan baku pembuatan pupuk kiserit 

berupa mineral dolomit yang cukup, bahan baku ini tersebar dibeberapa daerah 

Kabupaten, namun sampai saat ini belum menjadi daya tarik investor untuk 

berinvestasi, hal ini disebabkan karena minimnya data serta informasi yang akurat 

dan kredibel yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk berinvestasi. 

 Dari hasil pengkajian ini diharapkan akan memberikan informasi 

pendahuluan bagi para investor untuk berinvestasi dalam pengolahan bahan 

galian industri didaerah ini sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi sosial 

dan budaya bagi masyarakat sekitar daerah potensi. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 

Beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam Kajian Deposit 

Bahan Baku Untuk  Pengembangan Pupuk Kiserit di Sumatera Utara, adalah :  

1. Potensi bahan galian yang terdapat di Sumatera Utara belum dikelola secara 

optimal . 

2. Penyebaran, jumlah cadangan serta kualitas bahan galian dolomit sebagai 

bahan baku pupuk kiserit belum diketahui. 

3. Masih rendahnya minat investor berinvestasi dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya mineral di daerah ini terutama bahan galian industri. 

4. Minimnya informasi keberadaan potensi sumberdaya mineral 
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1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian 

 

Pelaksanaan  kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi sumberdaya 

deposit bahan baku dolomit untuk pengembangan pupuk kiserit, sehingga  dapat 

dimanfaatkan dan bernilai ekonomis. 

Adapun tujuan dari kajian ini adalah : 

1. Untuk memperoleh data dan informasi potensi sumberdaya bahan baku 

dolomit untuk pembuatan pupuk kiserit. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan pengembangan         

pupuk kiserit di Sumatera Utara. 

 

1.4. Sasaran 

 

Adapun sasaran kegiatan kajian ini adalah : 

1. Untuk menarik minat investor berinvestasi di Sumatera Utara melalui 

pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya mineral terutama dalam 

pengembangan pupuk kiserit di Sumatera Utara secara umum dan daerah 

khususnya. 

 

2. Terjalinnya hubungan industri hulu dengan industri hilir terutama industri di 

dalam pengolahan dan penggunaan pupuk di Sumatera Utara. 

 

1.5. Manfaat 

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1. Memudahkan investor untuk mendapatkan data dan informasi sumberdaya 

mineral khususnya bahan baku untuk pengembangan pupuk kiserit di 

Sumatera Utara. 

2. Bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dalam 

berinvestasi di bidang sumberdaya mineral di Sumatera Utara. 

3. Terciptanya lapangan kerja di daerah dengan memanfaatkan potensi 

sumberdaya mineral. 



 3

1.6. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup kegiatan Kajian Deposit Bahan Baku Untuk  Pengembangan Pupuk 

Kiserit di Sumatera Utara, berupa identifikasi dan analisa data dan informasi 

potensi sumberdaya mineral bahan baku untuk pengembangan pupuk kiserit di 

Sumatera Utara. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 
 

2.1.  Pendahuluan 
 

Kiserit merupakan pupuk yang dibuat atau berasal dari mineral-mineral alami yang 

terdapat pada batuan yang menyusun lapisan kulit bumi. Pupuk kiserit tersusun 

oleh beberapa unsur mineral yaitu unsur magnesium (Mg) dan Sulfur (S). 

Mineral/unsur ini secara umum banyak terdapat pada batuan atau mineral yang 

terdapat pada dolomit dan serpentin. Dari bahan alami inilah nantinya diolah 

secara mekanik untuk memperoleh pupuk. 

 

Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologi. Istilah 

mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia tetapi juga struktur mineral. 

Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana sampai 

silikat yang sangat kompleks dengan ribuan bentuk yang diketahui (senyawaan 

organik biasanya tidak termasuk). Ilmu yang mempelajari mineral disebut 

mineralogi. 

 

Dolomit termasuk dalam kelompok mineral karbonat, mineral dolomit murni secara 

teoritis mengandung sekitar 45,6% MgCO3 atau 21,9% MgO dan 54,3% CaCO3 

atau 30,4% CaO. Rumus kimia mineral dolomit dapat ditulis meliputi 

CaCO3.MgCO3, CaMg(CO3)2 atau CaxMg1-xCO3, dengan nilai x lebih kecil dari 

satu. Dolomit di alam jarang yang murni, karena umumnya mineral ini selalu 

terdapat bersama-sama dengan batugamping, kwarsa, rijang, pirit dan lempung. 

Dalam mineral dolomit terdapat juga pengotor, terutama ion besi. 

  

2.2. Genesa dan Sifat-Sifat Fisik Dolomit 

  

Mineral dolomit merupakan variasi dari batugamping (CaCo3) dengan kandungan 

mineral karbonat > 50%. Istilah dolomit pertama kali digunakan untuk batuan 
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karbonat tertentu yang terdapat di daerah Tyrolean Alpina (Pettijohn,F.J,1956, 

Vide Suhendar). 

  
Dolomit dapat terbentuk baik secara primer maupun sekunder. Secara primer 

dolomit biasanya terbentuk bersamaan dengan proses mineralisasi yang 

umumnya berbentuk urat-urat. Secara sekunder, dolomit umumnya terjadi karena 

terjadi pelindihan (leaching) atau peresapan unsur magnesium dari air laut 

kedalam batugamping atau istilah ilmiahnya proses dolomitisasi. Proses 

dolomitisasi adalah proses perubahan mineral kalsit menjadi dolomit. Hal-hal yang 

mempengaruhi pembentukan dolomit yaitu tekanan air laut yang banyak 

mengandung unsur magnesium dalam jangka waktu yang relatif lama 

  
Dolomit berwarna putih keabu-abuan atau kebiru-biruan dengan kekerasan lebih 

lunak dari batugamping, yaitu berkisar antara 3,50 - 4,00, bersifat pejal, berat jenis 

antara 2,80 - 2,90, berbutir halus hingga kasar dan mempunyai sifat mudah 

menyerap air serta mudah dihancurkan. Klasifikasi dolomit dalam perdagangan 

mineral industri didasarkan atas kandungan unsur magnesium (Mg), kandungan 

mineral dolomit dan unsur kalsium (Ca). Kandungan unsur magnesium ini 

menentukan nama dolomit tersebut. Misalnya, batugamping mengandung ± 10 % 

MgCO3 disebut batugamping dolomitan, sedangkan bila mengandung 19 % 

MgCO3 disebut dolomit (Tabel 2.2) 

 

Tabel 2.2  Pengklasifikasian dolomit berdasarkan kandungannya.(Pettijhon,1956) 

No Nama Batuan Kadar dolomit (%) Kadar MgO(%) 

1 Batugamping 0-5 0,1 – 1,1 

2 Batugamping magnesium 5-10 1,1 – 2,2 

3 Batugamping dolomit 10-50 2,2 – 10,9 

4 Dolomit berkalsium 50-90 10,9 – 19,7 

5 Dolomit 90-100 19,7 – 21,8 
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                    Tabel 3.2. Sifat-sifat fisik mineral dolomit 

Mineral Dolomit 

 

 

Kategori Mineral Karbonat 

Rumus Kimia CaMg(CO3)2 

Identifikasi 

Warna Putih, abu-abu hingga pink 

Habit Kristal 
Kristal tabular, permukaan menyerupai kurva dan 

columnar, dapat berupa stalaktit, berbutir, padat. 

Sistem kristal trigonal - rhombohedral, bar3 

Kembaran Sederhana 

Belahan Rhombohedral (3 planes) 

Hancuran Getas  - conchoidal 

Skala Mohs  kekerasan 3.5 to 4 

Kilap Mutiara 

Cerat Putih 

Specific gravity (Sg) 2.84–2.86 

Sifat oprik Uniaxial (-) 

Refractive index nω = 1.679–1.681 nε = 1.500 

Birefringence δ = 0.179–0.181 

Sifat lain 
Berwarna pink dibawah cahaya UV; 

triboluminescent. 
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2.3  Potensi  Penyebaran Dolomit Di Indonesia 

 

Menurut Tushadi, (1990) menyatakan bahwa penyebaran dolomit hampir 

disebagian besar daerah di indonesia, namun jumlahnya relatif jauh lebih kecil dan 

hanya berupa lensa-lensa pada endapan batugamping. Tetapi yang mempunyai 

jumlah sumberdaya cukup besar adalah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur dan Madura serta Papua. 

 

Tabel 4.2. Lokasi Keterdapatan dolomit di Indonesia 

No Lokasi keterdapatan Keterangan 

1 
Nangroe Aceh 

Darussalam 

Aceh Tenggara, desa Kungki berupa marmer dolomit. Cadangan 
berupa sumberdaya dengan kandungan MgO = 19%. 

2 Sumatera Utara; Dairi,(Ds.Kempawa Kec.Tanah Pinem), Karo, (Ds kutakepar, 
Kec.Tiganderket, Ds. Lau Buluh, Kec. Kuta Buluh) 

3 Sumatera Barat Daerah Gunung Kajai. (terletak antara Bukittinggi - Payakumbuh). 
Umur diperkirakan Permokarbon. 

4 Jawa Barat 
Daerah Cibinong, yaitu di Pasir Gedogan. Dolomit di daerah ini 
umumnya berwarna putih abu-abu dan   putih serta termasuk 
batugamping dolomitan yang bersifat keras, kompak dan kristalin. 

5 Jawa Tengah 10 km timur laut Pamotan. Endapan batuan dolomit dan batugamping 
dolomitan. 

6 Jawa Timur 

Gunung Ngaten dan Gunung Ngembang, Tuban, Formasi batu-
gamping Pliosen. MgO = 18,5% sebesar 9 juta m3, kandungan MgO = 
14,5% sebesar 3 juta m3,� Tamperan, Pacitan. Cadangan berupa 
sumberdaya dengan cadangan sebesar puluhan juta ton. Kandungan 
MgO = 18%.  
Sekapuk, sebelah Utara Kampung Sekapuk (Sedayu – Tuban). 
Terdapat di Bukit Sekapuk, Kaklak dan Malang, formasi gamping umur 
Pliosen, ketebalan 50 m, bersifat lunak dan berwarna putih. Cadangan 
sekitar 50 juta m3; Kandungan MgO di Sekapuk (7,1 - 20,54%); di 
Sedayu (9,95- 21,20 %); dan di Kaklak (9,5 - 20,8%), 
Gunung Lengis, Gresik. Cadangan sumberdaya, dengan kandungan 
MgO = 11,1- 20,9 %, merupakan batuan dolomit yang bersifat keras, 
pejal, kompak dan kristalin.  
Socah, Bangkalan, Madura; satu km sebelah Timur Socah. Cadangan 
430 juta ton dan sumberdaya. Termasuk Formasi Kalibeng berumur 
Pliosen, warna putih, agak lunak, sarang. Ada di bawah batugamping 
dengan kandungan MgO 9,32 -20,92%. Pacitan, Sentul dan Pancen; 
batugamping dolomitan 45,5 - 90,4%, berumur Pliosen.  
Di Bukit Kaklak, Gresik endapan dolomit terdapat dalam formasi batu-
gamping Pliosen, tebal + 35 m dan jcadangan sekitar 70 juta m3. 

7 Sulawesi Selatan di Tonassa, dolomit berumur Miosen dan merupakan lensa-lensa 
dalam batugamping. 

8 
Propinsi Papua; 

 

Propinsi Papua, di Abe Pantai, sekitar Gunung Sejahiro, Gunung Mer 
dan Tanah Hitam; kandungan MgO sebesar 10,7-21,8%,   dan 
merupakan lensa-lensa dalam batugamping. 
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2.4.  Pemanfaatan Kiserit  
 

Untuk pertanian biasanya dolomit dijadikan salah satu bahan baku untuk 

pembuatan pupuk kiserit, pupuk ini secara umum sering digunakan untuk 

menetralisir pH tanah,  Adanya pengapuran dengan pemberian kiserit bertujuan 

untuk memperbaiki pH tanah mencapai kisaran pH optimal dan pengapuran pula 

fiksasi (serapan) zat Al, Fe dan Mn bisa terurai atau terlepas sehingga tanaman 

dapat menyerap zat Fosfat (P) serta memperlancar peredaran Fosfat (P) dalam 

tubuh tanaman. 

 

Pengapuran juga dapat memberikan memantapkan struktur tanah, meningkatkan 

porositas dan aerasi udara dalam tanah, meningkatkan perkembangan 

mikroorganisme, tanah menjadi lebih subur dan gembur, sirkulasi udara dalam 

tanah lebih lancar, akar semai lebih kuat menyerap zat-zat hara dari dalam tanah, 

sehingga pupuk yang telah diberikan diserap maksimal oleh tanaman.  

 

Kalsium dan Magnesium juga sangat berperan dalam mendorong perkembangan 

akar, memperkuat kekokohan batang, mengurangi serapan zat yang meracuni 

tanaman, bagian esensial klorofil sehingga tercipta hijau daun mengkilap dan 

bercahaya, mengatur serapan dan peredaran zat Fosfat (P) pada tanaman, 

pembentuk lemak, minyak dan pati serta mendorong produksi biji-bijian tanaman. 

 

pupuk kiserit ini sering digunakan untuk  palawija, tanaman perkebunan (kakao, 

kelapa sawit,dll) 

  

2.4.1. Tanaman Kelapa Sawit 

   
Dalam pembudidaya kelapa sawit harus memperhatikan faktor kemasaman tanah, 

adapun pH optimal kelapa sawit adalah kisaran pH 5 sampai pH 6,5. Tanah 

dengan pH rendah menandakan bahwa kandungan zat Besi (Fe), zat Aluminium 

(Al) dan zat Mangan (Mn) dalam keadaan berlebihan.  

 
Dalam keadaan berlebihan ketiga zat tersebut akan meracuni tanaman. Ketiga zat 

tersebut dalam jumlah berlebihan juga akan mengikat fiksasi zat Fosfor (P) 
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sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman yang berakibat pembungaan dan 

perkembangan buah sangat lambat, tandan buah sawit (TBS) kecil, rendah 

produksi. 

 
2.4.2.  Tanaman Palawija & Padi 
 
Bila pH tanahnya netral/optimal (tidak masam) atau pada kisaran pH 6 sampai pH 

7, maka tanaman padi dan palawija akan tumbuh lebih sehat, lebih subur, lebih 

tahan dari gangguan hama dan penyakit serta dapat berproduksi lebih banyak 

dengan mutu panen lebih baik.  

 

2.4.3.  Perbaikan pH Tanah 
 

Untuk memperbaiki pH tanah sekaligus dapat mencukupi kebutuhan unsur hara 

makro kalsium dan magnesium bagi tanaman serta dapat menjaga ketersediaan 

sebagian besar hara mikro bagi tanaman (otomatis).. 

 
2.4.4.  Meningkatkan Perkembangan Mikro Organisme 
 

Kiserit akan meningkatkan perkembangan mikro organisme dalam tanah, tanah 

menjadi lebih gembur dan subur, akar semai lancar menyerap zat-zat makanan 

dari dalam tanah. Untuk menjaga stabilitas pH tanah tetap optimal. 

  
Tumbuhan membutuhkan sebanyak 96% zat hara makro yang terdiri dari karbon 

(C) 45%, hidrogen (H) 45%, dan oksigen(O) 6%. Total semua zat tersebut tersedia 

di alam. 

 
2.4.5. Tanaman Kakao 

 

Kiserit akan mengurai dan melepaskan fiksasi (jerapan) Fe dan Al sehingga 

tanaman dapat menyerap Fosfat dan memperlancar peredaran dalam tubuh 

tanaman. Daun cokelat mengalami klorosis, warna daun pucat, tunas dan pucuk 

mati, ranting dan cabang kering, buah banyak busuk sebelum tua, bijinya kempes, 

tanaman mudah terserang penyakit, keadaan di atas termasuk gejala kekurangan 

Magnesium dan Kalsium.  
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2.5  Standar Kualitas   
 
Penggunaan dolomit sebagai bahan baku untuk pembuatan kiserit secara umum 

harus memenuhi persyaratan standar nasional indonesia. Menurut SII Nomor 

1128 tahun 1985 pupuk kiserit  harus berbentuk kristal padat dengan rumus kimia 

MgSO4.4H2O, kadar  MgO minimum 25,5%, Kadar sulfur (S) minimum 21,0% 

dengan kadar air bebas maksimum 0,5% 

 

Ciri pupuk kiserit adalah : berkelarutan hara lambat, didalam air memiliki pH netral 

dan mudah menyerap air.  

 
     Tabel 5.2 Syarat Mutu Pupuk Kiserit 

No Parameter Uji Pesyaratan 

1 Kadar Magnesium, sebagai MgO,% Min 25,5% 

2 Kadar Sulfur, sebagai S,% Min.21,0% 

3 Kadar air bebas, % Maks 0,5% 

 
Berdasarkan SNI No.02-2804-1992 , standar mutu pupuk dolomit harus 

mengandung unsur Magnesium (Mg) minimal 18%, Unsur kalsium dalam CaO 

minimal kandungan 30% dan kandungan kadar air maksimum 3%. 

 
     Tabel 6.2 Syarat Mutu Pupuk Dolomit 

No Parameter uji Persyaratan 

1 Kadar magnesium sebagai MgO, %    Min 18 

2 Kadar kalsium sebagai CaO, %    Min 30 

3 Kadar Al2O   + Fe2O %    maks.  3 

4 Kadar Air, %    maks.  5 

5 Kadar Silikat sebagai SiO, % maks.   3 

6 Bentuk tepung      

 - lolos saringan 40 mesh,%              
- lolos saringan 60 mesh, %    

100 
maks. 50 

 

2.6 Perhitungan Kuantitas Deposit    

 

Perhitungan sumberdaya/deposit bermanfaat untuk hal-hal berikut ini, yaitu 

memberikan gambaran besaran kuantitas (tonase) dan kualitas terhadap suatu 

endapan bahan galian, memberikan perkiraan bentuk 3-dimensi dari endapan 

bahan galian serta distribusi ruang (spatial) dari nilainya. Hal ini penting untuk 
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menentukan urutan/tahapan  penambangan, pemilihan peralatan dan analisa 

kelayakan baik secara teknis maupun ekonomis.  

 

Jumlah sumberdaya akan membantu menentukan umur tambang. Hal ini penting 

dalam perancangan pabrik pengolahan dan kebutuhan infrastruktur lainnya.  

Batas-batas kegiatan penambangan (pit limit) dibuat berdasarkan besaran 

sumberdaya.  

 

2.6.1 Klasifikasi Deposit  

 

Deposit/sumberdaya berdasarkan tingkat penyelidikan dan tahap kegiatan dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu : 

 

Sumberdaya hipotetik  (hypothetical resource) adalah jumlah bahan galian di 

daerah penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan yang dihitung 

berdasarkan data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk tahap 

survei tinjau.  

 

Sumberdaya tereka (inferred resource) adalah jumlah bahan galian di daerah 

penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan yang dihitung berdasarkan 

data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk tahap prospeksi.  

 

Sumberdaya terunjuk  (indicated resource) adalah jumlah bahan galian di daerah 

penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan yang dihitung berdasarkan 

data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk tahap eksplorasi 

pendahuluan.  

 

Sumberdaya terukur  (measured resource)  adalah jumlah bahan galian di daerah 

penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan yang dihitung berdasarkan 

data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk tahap eksplorasi rinci.  

Cadangan terkira  (probable reserve) adalah sumberdaya bahan galian terunjuk 

dan sebagian sumberdaya bahan galian terukur, tetapi berdasarkan kajian 
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kelayakan semua faktor yang terkait telah terpenuhi sehingga penambangan 

dapat dilakukan secara layak.  

 

Cadangan terbukti  (proven reserve) adalah sumberdaya bahan galian terukur 

yang berdasarkan kajian kelayakan semua faktor yang terkait telah terpenuhi 

sehingga penambangan dapat dilakukan secara layak.  

 

2.6.2  Persyaratan Perhitungan Deposit  

 

Dalam melakukan perhitungan sumberdaya harus memperhatikan persyaratan 

tertentu, antara lain :  

Suatu taksiran sumberdaya harus mencerminkan secara tepat kondisi geologi 

dan karakter/sifat dari endapan bahan galian. Selain itu harus sesuai dengan 

tujuan evaluasi.  

 

2.6.3 Metode Perhitungan Deposit  

Perhitungan sumberdaya dimulai dengan melakukan analisa/ verifikasi data awal 

(peta geologi, peta topografi,peta sebaran endapan, sumur bor,dll) selanjutnya di 

kompilasi dari data yang ada (data survey,dll) untuk diplot dan dibuat pemodelan 

endapan sehingga akhirnya akan dijadikan bahan untuk melakukan perhitungan 

sumberdaya endapan tersebut. Dalam melakukan perhitungan sumberdaya 

bahan galian ada beberapa metode baik yang konvensional maupun non 

konvensional (geostatistika).  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 
 
 
  Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini dilakukan dengan 

berbagai pendekatan kajian baik secara teoritis maupun penganalisaan sesuai 

kondisi nyata (lapangan). Kegiatan pengkajian ini lebih mendekat kepada kegiatan 

yang bersifat riset. Sehingga dari hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan untuk 

pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhannya.  

 

3.2  Metode Pendekatan Studi  

 

Dalam upaya memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan, 

maka dalam kegiatan penelitian ini dilakukan pendekatan-pendekatan pengkajian 

secara ilmiah dan teknik. 

Metode yang dilakukan pada tahapan ini adalah melakukan penelusuran berbagai 

hasil penelitian yang dilakukan para peneliti-peneliti terdahulu selanjutnya 

membandingkan hasil yang diperoleh dengan penelitian sebelumnya baik yang 

bersumber dari dalam maupun luar negeri. 

 

3.3.  Metode  Pengumpulan Data : 

 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka diupayakan untuk memperoleh 

data primer dan sekunder. Data primer yang ada diperoleh dilakukan dengan 

mengadakan survey/tinjauan lapangan ke lokasi keberadaan sumber bahan baku 

sesuai dengan informasi kondisi geologi dan berbagai laporan penelitian  yang 

ada dari beberapa instansi terkait, sedangkan data sekunder berupa data 

penunjang lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh dari 

instansi-instansi terkait yaitu (Dinas pertambangan dan energi Pemrov.Sumatera 

Utara, Dinas Pertamangan & Energi Kabupaten Karo dan Dairi,dll). 
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3.4  Metode Analisa Data : 

Data yang diperoleh dari lapangan sebelum dianalisa terlebih dahulu akan 

diakusisi dan selanjutnya akan dianalisa. Analisis data akan dilakukan dengan 

pendekatan statistik dan matematis. Sedangkan untuk analisa kimia dengan 

menggunakan metode Gravimetri. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini 

adalah : 

 

a. Tahap Persiapan : 

 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mempersiapkan bahan dasar 

secara teoritis yang diperoleh dari literatur dan peneliti-peneliti terdahulu dan 

mempersiapkan kelengkapan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan 

selanjutnya.   

Pada tahapan ini berbagai keperluan penelitian disiapkan untuk keperluan 

kegiatan lapangan,diantaranya : 

 

1. Peta Topografi Skala 1 : 25.000 

2. Peta Geologi Skala 1 : 50.000 

3. Kompas Geologi 

4. Palu Geologi 

5. Larutan HCl 

6. Kantong sampel 

7. Kamera 

8. Buku lapangan dan alat tulis 

9. GPS (Global Position Station) 

10. Meteran,dll 

 

b. Tahap Penelitian Lapangan : 

 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan pengambilan data 

lapangan di daerah yang menjadi objek penelitian antara lain berupa, pengamatan 

singkapan, pengukuran ketebalan endapan, pengambilan sampel batuan dan foto-

foto lapangan. 
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Untuk kebutuhan penilaian kualitas bahan baku, diambil sebanyak 3 (Tiga) sampel 

batuan dari daerah penelitian yang dilakukan secara acak dan proposional. 

 

Sampel batuan yang diambil merupakan sampel segar (fresh sampling) yang 

diambil langsung dari tubuh singkapan batuan (dolomit) dengan berat conto rata-

rata 3 (tiga) kilogram yang kemudian disimpan dalam kontong sampel dan diberi 

kode sesuai lokasi keterdapatan untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk 

keperluan analisa unsur-unsur kimia dari sampel. 

 

c. Tahap Pengolahan Data & Analisis : 

 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan akusisi dan 

pengolahan data primer dan skunder  yang diperoleh di lapangan selanjutnya 

dianalisa secara uji kimiawi dan interpretasi untuk memperoleh suatu kesimpulan. 

 

Data yang diperoleh dari analisa kimia ini hanya akan memberi gambaran yang 

umum terhadap kondisi dilapangan sehingga tingkat akurasinya relatif rendah. 

 

Berdasarkan hasil penganalisaan sampel batuan di laboratorium pengujian Balai 

Riset dan Standarisasi Industri Medan Departemen Perindustrian RI Balitbangin 

Pemprov Sumatera Utara. Terhadap 3 (Tiga) sampel batuan diperoleh data 

sebagai berikut : 

 

Tabel 7.3 Data Hasil Analisa Kimia   

 
 

 

Parameter Uji 
Sampel 1 

(SK-01 Lau 
Buluh ) 

Sampel 2 
(KK-02 Kuta 

Kepar) 

Sampel 3 
(KK-03 

Kempawa) 

Magnesium sebagai MgO (%) 19,68 19,21 19,17 

Kalsium Oksida sebagai CaO (%) 32,25 31,40 30,76 

Kasium Karbonat sebagai CaCO3 57,58 56,07 54,93 
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BAB IV   
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

4.1 Tinjauan Umum  

4.1.1 Lokasi dan Kesampaian Daerah 

Secara administratif daerah potensi terdapat bahan baku dolomit terletak di 

Daerah Susuk dan Kuta Kepar Kecamatan Tiganderket, Kuta buluh  Kec. 

Sipayung Kabupaten Karo, Desa Kempawa Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten 

Dairi, Provinsi Sumatera Utara.  

 

Pencapaian daerah penelitian ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat 

dan roda dua dalam waktu sekitar 2-3 jam dari Ibukota propinsi (Kota Medan) atau 

30 menit dari ibukota Kabupaten melalui jalan lintas kabupaten menuju desa Kuta 

Buluh ke arah Barat  dengan jarak sekitar 100 km dari kota Medan dan 30 km dari 

kota Brastagi  selanjutnya melintasi jalan-jalan kecamatan/desa berupa sebagian 

jalan aspal dan tanah hingga ke daerah target. (Gambar 1) Secara geografis 

daerah survey terletak pada koordinat 3o10”21,0” LU- 98o 19’ 44,2” BT. 

 

Sedangkan untuk mencapai desa Kempawa, Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten 

Dairi, dapat dicapai dengan waktu sekitar 5-6 Jam dari ibukota provinsi dengan 

jarak sekitar 170 km, melalui jalan darat beraspal lintas sumatera bagian selatan  

menuju ke ibukota kabupaten Dairi  (Kota Sidikalang) 

 

4.1.2. Kondisi Umum Regional dan Daerah. 

Kabupaten Karo merupakan dataran tinggi karo dgn ibukota Kabanjahe yang 

terletak 77 km dari kota Medan, ibukota Propinsi Sumatera Utara. Luas daerah 

Kabupaten Karo sekitar 2.127,25 kilometer persegi yang terbentang di dataran 

tinggi dengan ketinggian 600 sampai 1400 meter diatas permukaan laut. Karena 
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berada di ketinggian tersebut tanah Karo Simalem mempunyai iklim yang sejuk 

dengan suhu berkisar antara 16 sampai 17 derajat celcius. 

 

 

Gambar 1.4  Peta situasi Provinsi Sumatera Utara  

 

 Dilihat dari Geografi Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Pegunungan Bukit 

Barisan dan merupakan daerah Hulu Sungai. Wilayah Kabupaten Karo adalah 

2.127,25 kilometer persegi atau 212.725 Ha atau 2,97 persen dari luas Propinsi 

Daerah TIngkat I Sumatera Utara, dan secara geografis terletak diantara 2o 50 “ 

LU - 3o 19” LU dan 97o 55’ BT - 98o 38 “ BT.  

Iklim Tropis basah Curah hujan 1.000 - 4.000 mm/tahun, Suhu udara 16°C - 27°C 

Kelembaban udara 82% 

 

Kabupaten Dairi secara geografis terletak diantara 98 0 00'-98 0 30'3T dan 2 0 -3 

0 00' LU. Kabupaten Dairi secara administratif terdiri dari 13 kecamatan dengan 

124 desa dan 7 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Dairi adalah 1.927,8 Km2 , 

dengan jumlah penduduk 272.388 jiwa 

PETA SITUASI 

PROVINSI SUMATERA 

UTARA 

 

 

Daerah survey 
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4.2. Tinjauan Geologi 

4.2.1. Kondisi Geologi  

 

Berdasarkan kondisi geologi regional daerah penelitian diketahui bahwa secara 

umum daerah penelitian terletak pada daerah pegunungan bukitbarisan yang ini 

tersusun atas beberapa Formasi Batuan yaitu : mulai dari yang termuda 

merupakan satuan batuan piroklastik berumur holosen-pliosen merupakan hasil 

erupsi dari berbagai gunung api yang ada disekitarnya yaitu Sinabung, Takur-

takur dan Toba hingga Formasi batugamping Milmil terdiri dari batuan karbonat 

yang berumur perm awal-trias akhir dan formasi ini yang mengandung endapan 

mineral dolomit sebagai bahan baku pembuatan kiserit.  

 

Secara regional struktur geologi yang berkembang di wilayah ini banyak 

dipengaruhi oleh  struktur geologi regional yaitu sistem patahan Sumatera (SFS) 

yang terbentuk sebelum dan sesudah pembentukan pegunungan Bukitbarisan 

dengan arah umum Baratlaut (NW)-Tenggara (SW). Struktur yang berkembang 

terdapat pada daerah ini adalah berupa perlipatan, sesar maupun kekar. 

Keberadaan struktur ini sebenarnya memberikan peluang terbentuknya cebakan 

mineralisasi namun hingga saat ini belum dilakukan eksplorasi lebih intensif. 

Keberadaan satuan batugamping pada daerah penelitian juga memberikan 

indikasi bahwa proses pembentukan struktur yang bekerja cukup intens selama 

proses orogenesa (pembentukan pegunungan). 

 

4.2.2. Kondisi topografi 

Kondisi topografi daerah survei termasuk dalam dataran tinggi dengan 

bergelombang sedang dan merupakan daerah dengan pegunungan muda yang 

terbentuk akibat pengaruh struktur regional dalam proses orogenesa. Daerah ini 

merupakan wilayah gugusan pegununungan bukitbarisan. Morfologi daerah 

sebagian besar menunjukan kemiringan lereng yang miring curam hingga datar 

dengan derajat kemiringan sekitar 5 - 45o. Morfologi daerah berupa pegunungan 

lipatan, struktur geologi yang terjadi pada daerah penyelidikan yang relatif 

moderat - kompleks. 
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Gambar 1. Kondisi topografi daerah penelitian dengan singkapan endapan dolomit (*) 
Lokasi Ds.Susuk Kec.Tiganderket  

 

 

4.3 Kajian Deposit 

4.3.1 Kualitas Deposit 
 
Berdasarkan hasil analisa kandungan kimia yang dilakukan terhadap sampel yang 

diperoleh dilapangan, penganalisaan di laboratorium Pengujian Departemen 

Perindustrian Pemprov Sumatera Utara (Tabel 7.3) menunjukan bahwa 

kandungan mineral magnesium sebagai (MgO) rata-rata 19,35% dan kandungan 

mineral Kalsium sebagai (CaO) = 31,13 % pada batuan dolomit. Bardasarkan data  

hasil penganalisaan kimia ini menunjukan bahwa bahan baku dolomit dari 

beberapa tempat di Kabupaten Karo dan Dairi mempunyai kandungan mineral 

magnesium sebagai MgO relatif rendah dari kadar rata-rata minimum yang harus 

dipenuhi untuk pembuatan pupuk kiserit sehingga tidak memenuhi persyaratan 

Standar Nasional Industri indonesia. 

 

Menurut standar SII Nomor 1128 tahun 1985, bahwa  pupuk kiserit  

(MgSO4.4H2O) harus memenuhi standar kadar  MgO minimum 25,5%, Kadar 

sulfur (S) minimum 21,0% dengan kadar air bebas maksimum 0,5%, sehingga 

dengan hasil yang diperoleh dari daerah penelitian ini belum layak digunakan 
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secara langsung kecuali perlu dengan penanganan terlebih dahulu sesuai dengan 

standar   

 

4.4 Kuantitas Deposit 

Dalam pengkajian jumlah deposit dibutuhkan data yang akurat tentang kondisi  

bentuk endapan mineral yang dimaksud. Data yang dibutuhkan untuk melakukan 

estimasi adalah data pemboran dan data singkapan, Dari data pemboran nantinya 

dijadikan dasar untuk merekonstruksi model endapan. model tubuh endapan ini 

akan dijadikan acuan untuk melakukan estimasi jumlah cadangan, merencanakan 

teknik penambangan dan penentuan nilai ekonomis (Kelayakan tambang)  

 

Berdasarkan perhitungan deposit sumberdaya mineral dolomit dengan 

menggunakan metode konvensional (cross section) pada beberapa daerah 

dengan luas sekitar 20 hektar pada daerah sekitar desa susuk dan seluas 36 

hektar pada daerah desa kuta kepar diperoleh estimasi jumlah cadangan sekitar 

13,440.000 ton. Sedangkan deposit untuk desa kempawa diperkirakan sebesar 

15.455.000 ton. 
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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengkajian data yang diperoleh dari survei dan analisis kimia 

pada daerah yang menjadi target penyelidikan menunjukan bahwa potensi mineral 

dolomit di Sumatera Utara cukup besar sekitar 28.895.000 ton, namun 

berdasarkan analisa kimia dari sampel yang diperoleh dilapangan menunjukkan 

menunjukan  kandungan MgO rata-rata 19,35%  dan CaO = 31,13 %.  Menurut 

persyaratan SNII kriteria bahan baku ini tidak memenuhi persyaratan, sehingga 

untuk langsung dijadikan bahan baku pembuatan pupuk kiserit belum dapat 

dipenuhi kecuali perlu adanya penanganan khusus dalam pengolahanya menjadi 

pupuk kiserit sehingga memenuhi stándar persyaratan secara umum. 

 

5.2  Saran & Rekomendasi 

Karena jumlah bahan baku dolomit didaerah ini relatif besar dan kandungan MgO 

yang relatif rendah tidak sesuai dengan standar pembuatan pupuk kiserit. Maka 

disarankan agar melakukan kajian yang lebih detail untuk pemanfaatan yang lain, 

selain pemanfaatan sebagai bahan baku pupuk kiserit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adiningsih,J.S., Sudarsono,Hardjono dan joesoef,S.,1993, Evaluasi pupuk 
Magnesium sulfat untuk tanaman Perkebunan,APPI,Bogor 
 

Adjat Sudrajat.,1991,The Strategy of Mineral Exploration in Indonesia Toward The 
Years 2000,IMA,Bandung. 
 

Agung Budi, Hardjatmo, Sardjono, soejoko T.s.,2000. Pemanfaatan Pilot Plant 
Dolomit untuk pembuatan pupuk Kiserit Gresik Jawa Timur, Laporan Penelitian 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara,Bandung. 
 

Atangsaputra,K.,2000.,Penelitian Pembuatan Pupuk Kiserit dari Serpentinit 
Jampang Kulon, Sukabumi Selatan, Laporan Penelitian pusat penelitian dan 
Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara,Bandung. 
 

Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Utara,2000.Potensi Bahan Galian 
Sumatera Utara. Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi Sumatera 
Utara,Medan 
 

http://www.tekmira.esdm.go.id/kolokium/2008/Makalah, “Beberapa Hasil Penelitian 
Pemanfaatan Mineral Industri “ 
 

http://www.depdag.go.id/files/regulasi/2003/04/KMP_238, “Keputusan Menteri 
Pertanian Tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) 
  

Siti Rochini,2003,Pembuatan Pupuk Kiserit dari Terak Ferronikel. Laporan 
Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan 
Batubara,Bandung 
 

Suhala S. Dan Arifin,M.,1997,Bahan Galian Industri.Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Teknologi Mineral Bandung 
 

Sukandarrumudi,1999, Bahan galian Industri, Gajah Mada University 
Press,Yogyakarta. 
 

Tushadi,M.,1990.Bahan Galian di Indoensia, Direktorat Sumberdaya Mineral, 
Departemen Pertambangan dan Energi, Bandung 
 

 

 

 



 23

DOKUMENTASI KEGIATAN  
 

 

Photo 1 
Lokasi ditemukannya singkapan 

mineral Dolomit dan pengambilan 
Grab Sampling 

 

Photo 2. 
Singkapan dolomit yang terdapat 
dalam penelitian (Ds.Susuk/Kuta 

Kepar ) yang telah 
dikelola/ditambang dengan 

menggunakan alat mekanis dengan 
tebal endapan 50-100 m 

 

Photo 3 
Singkapan dolomit yang terdapat 
dalam penelitian (Ds.Kuta Buluh)  

tebal endapan 50-150 m 
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Photo 4 
Lokasi penumpukan  mineral 
Dolomit  yang telah dibongkar 

dan siap untuk diangkut 

 

Photo 5. 
Aktifitas pembongkaran tanah 

penutup (overbourden) dari 
endapan dolomit 

 

Photo 6 
Singkapan dolomit yang telah 

dibongkar (Ds.Kuta Kepar)  
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