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Abstract 

Tujuan perhitungan cadangan nikel laterit penelitian yang terdapat pada Daerah Uko-Uko, 
Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara adalah untuk mengetahui luas penyebaran dan 
seberapa besar cadangan bijih nikel sehingga dapat dilakukan eksplorasi tahap lanjut secara 
komersial. Identifikasi penyebaran nikel laterit menggunakan korelasi data bor, sedangkan 
perhitungan volume bijih nikel menggunakan metode Area of  Influence.   
 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, penelitian lapangan, 
analisa laboratorium dan studio yang keseluruhan dituangkan dalam sebuah laporan. 

 
Hasil perhitungan cadangan nikel laterit di Daerah Uko Uko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, 

Sulawesi Tenggara dengan mengunakan metoda poligon (area of influence) pada area 20 Ha dari 20 data bor 
dengan kedalaman rata-rata 17,9m diperoleh hasil cadangan nikel sebesar 4.832.000 metrik ton. 
________________________________________________________________________________________________ 

Kata Kunci: Nikel Laterit, Perhitungan Block Model, Boundary Zone, dan Area of Influence, 
 
 
1. PENDAHULUAN
 

1.1.   Latar Belakang 
Endapan laterit merupakan sumber utama logam 

nikel di Indonesia yang telah ditambang dan diolah 
dengan menggunakan teknik peleburan konven-
sional.  

Identifikasi sebaran nikel laterit sangat penting 
untuk diketahui agar  mempermudah proses eksplo-
rasi  lanjut secara   komersial  dari suatu endapan. 
Untuk memperoleh keakuratan dalam penentuan 
sebaran nikel laterit ini, maka diperlukan suatu 
parameter di lapangan seperti korelasi data bor.  
 
1.2. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui luas 
penyebaran dan besar cadangan bijih nikel yang 
terdapat pada daerah Uko-Uko, Kecamatan Pomalaa, 
Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara sehingga 
dapat dilakukan eksplorasi lebih lanjut secara 
komersial. Identifikasi penyebaran nikel laterit 
mengguanakan korelasi data bor, sedangkan perhi-
tungan volume bijih nikel menggunakan metode Area 
of  Influence (Daerah Pengaruh).   

 

 
 

1.3. Letak, Luas dan Kesampaian Daerah  
Secara administratif daerah penelitian yaitu 

daerah Uko Uko berada pada wilayah Kecamatan 
Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. 
Secara Geografis berada pada koordinat 121⁰ 33’ 
3,80” - 121⁰ 33’ 23,29” BT dan 4⁰ 17’ 0,11” - 4⁰ 17’ 
16,35 ” LS dengan luas wilayah penelitian kurang 
lebih 20 hektar. 
 

 
 

Gambar 1.1. Letak Daerah Penelitian 
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1.4. Metodologi Penelitian 
Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini 

melalui beberapa tahapan sebagai berikut: (1). Tahap 
Persiapan (Studi Pustaka, Persiapan Lapangan); (2). 
Tahap Pekerjaan Lapangan (Pemetaan sebaran nikel 
laterit dan pemboran); (3). Tahap Analisis dan Studio; 
(4). Tahap Penyusunan Laporan. Adapun perhitungan 
cadangan nikel laterit menggunakan metode 
perhitungan daerah pengaruh (area of influence). 

 
1.5. Tatanan Geologi  Lembar Lasusua  

 

Secara umum geologi daerah penelitian 
termasuk kedalam Mandala Geologi Sulawesi Timur, 
yang dicirikan oleh himpunan batuan malihan, 
serpentinit, gabro, basal, dan batuan sedimen pelagos 
berumur Mesozoikum (Sukamto, 1975). Batuan-
batuan yang tersingkap di daerah kegiatan 
inventarisasi berumur mulai dari Paleozoikum 
sampai Kuarter, menurut E.Rusmana, dkk. (1993) 
pada Peta Geologi Lembar Lasusua - Kendari, 
Sulawesi, skala 1: 250.000. 

 

Berdasarkan himpunan batuan dan pencirinya, 
geologi Lembar Lasusua - Kendari dapat dibedakan 
dalam dua lajur; yaitu Lajur Tinodo dan Lajur Hialu. 
Lajur Tinodo dicirikan oleh batuan endapan paparan 
benua, dan Lajur Hialu oleh endapan kerak 
samudra/ofiolit, (Rusmana, dkk., 1985). Secara garis 
besar kedua mendala ini dibatasi oleh Sesar Lasolo 
Batuan yang terdapat di Lajur Tinodo yang 
merupakan batuan alas adalah batuan malihan 
Paleozoikum (Pzm) dan diduga berumur Karbon. 
Pualam Paleozoikum (Pzmm) menjemari dengan 
batuan malihan Paleozoikum terutama terdiri dari 
pualam dan batugamping terdaunkan. Pada Permo -
Trias di daerah ini diduga terjadi kegiatan magma 
yang menghasilkan terobosan antara lain aplit PTr 
(ga), yang menerobos batuan malihan Paleozoikum. 
Formasi Meluhu (TRJm) ,secara tak selaras menindih 
Batuan Malihan Paleozoikum. Pada zaman yang 
sama terendapkan Formasi Tokala (TRJt). Hubungan 
dengan Formasi Meluhu adalah menjemari. Pada kala 
Eosen hingga Miosen Tengah, pada lajur ini terjadi 
pengendapan Formasi Salodik (Tems); Batuan yang 
terdapat di Lajur Hialu adalah batuan ofiolit (Ku) 
yang terdiri dari peridotit, harsburgit, dunit dan 
serpentintit. 

 

Batuan ofiolit ini tertindih tak selaras oleh 
Formasi Matano (Km) yang berumur Kapur Akhir, 
dan terdiri dari batugamping berlapis bersisipan 
rijang pada bagian bawahnya. Batuan sedimen tipe 
molasa berumur Miosen Akhir - Pliosen Awal 
membentuk Formasi Pandua (Tmpp). Formasi ini 
mendindih takselaras semua formasi yang lebih tua, 
baik di Lajur Tinodo maupun di Lajur Hialu. Pada 
Kala Plistosen Akhir terbentuk batugamping terumbu 
koral (Ql) dan Formasi Alangga (Opa) yang terdiri 

dari batupasir dan konglomerat. Batuan termuda di 
lembar peta ini ialah Aluvium (Qa) yang terdiri dari 
endapan sungai, rawa dan pantai.  

 

1.6. Geologi Daerah Penelitian 
Batuan-batuan yang terdapat di Daerah peneli-

tian tersusun dari yang tertua hingga termuda adalah 
sebagai berikut (Gambar 1.2): 
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Gambar 1.2.  Peta Geologi Daerah Penelitian 
 

1. Kompleks Ultramafik (Ku) terdiri atas harzburgit, 
dunit, wherlit, serpentinit, gabbro, basal, dolerit, 
diorit, mafik meta, amphibolit, magnesit dan 
setempat rodingit. Satuan ini diperkirakan 
berumur Kapur. 

2. Formasi Langkowala (Tml) terdiri atas 
konglomerat, batupasir, serpih dan setempat 
kalkarenit. Hasil penanggalan umur menunjukkan 
bahwa batuan ini terbentuk pada Miosen Tengah. 

3. Formasi Boepinang (Tmpb) terdiri atas lempung 
pasiran, napal pasiran dan batupasir. Umur 
formasi ini diperkirakan Pliosen. 

4. Aluvium (Qa) terdiri atas lumpur, lempung, pasir 
kerikil dan kerakal. Satuan ini merupakan 
endapan sungai, rawa dan endapan pantai. Umur 
satuan ini adalah Holosen. 

 

1.7. Batuan Ultramafik  Daerah Penelitian 
Batuan ultramafik yang terdapat di daerah 

penelitian umumnya adalah batuan dunit dan peridotit 
yang terserpentinisasi yang terdiri dari terserpentisasi 
menengah dan tinggi tergantung dari tingkat pelapu 
kannya. Singakapan batuan di daerah penelitian 
umumnya cukup banyak dan dijumpai pada dinding 
sungai maupun di jalan-jalan bekas loging. Batuan 

Ku 

Qa 

Tmpb 

Tml Fm. Boepinang 

Aluvium 

Fm. Langkowala 

Komplek Ultramafik 
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yang ada di daerah ini terdiri dari batuan harzbugit 
yang kaya akan olivin, berwarna hijau ke abu-abuan, 
tersusun dengan mineral olivin maupun piroksen. 
Mineral silika juga di temukan mengisi rekahan yang 
berasosiasi dengan granerite. Umumnya singkapan 
batuannya telah mengalami tingkat pelapukan 
menengah hingga tinggi. Rim/ring teroxidasi dengan 
hasil pelapukan ditemukan pada boulder-boulder 
dengan ketebalan 1-5 cm. 

Adapun pengendapan nikel yang baik 
terendapkan pada sebagian besar di pungungan-
punggungan bukit atau punggungan bukit yang 
menyerupai bentuk lidah. Endapan nikel berkadar 
tinggi umumnya dijumpai pada kelerengan yang 
berkisar 0º sampai dengan 35º. 
 

1.8. Pelapukan  
Batuan ultramafik yang terdapat di daerah 

penelitian berasal dari kerak samudra yang terbentuk 
pada kondisi tekanan dan temperatur yang tinggi. 
Batuan ini kemudian terangkat dan tersingkap di 
permukaan bumi akibat proses tektonik yang terjadi 
pada kerak samudra. 

Batuan ultramafik yang terdapat dipermukaan 
hampir semuanya telah mengalami perubahan yang 
disebabkan karena tekanan dan temperatur di 
permukaan bumi berbeda dengan tekanan dan 
temperatur pada awal pembentukannya, Adanya 
perbedaan tersebut maka secara perlahan-lahan 
batuan tersebut mengalami perubahan untuk 
mencapai keseimbangan yang baru. Pada dasarnya, 
pelapukan batuan merupakan proses perubahan fisika 
maupun kimiawi batuan, proses ini terjadi akibat 
perubahan lingkungan. Proses pelapukan batuan 
dibedakan menjadi 2 yaitu: pelapukan mekanik dan 
pelapukan kimiawi. 

Pelapukan mekanik terjadi karena perubahan 
fisik, dimana tidak ada perubahan kimia pada batuan 
tersebut. Pelapukan ini disebabkan oleh perbedaan 
temperatur yang besar pada waktu siang dan malam 
sehingga batuan tersebut akan mengalami 
ketegangan-ketegangan yang menyebabkan batuan 
tersebut pecah atau desintegrasi. 

Pelapukan kimiawi merupakan proses yang 
mengubah struktur dalam mineral dengan 
pengurangan atau penambahan unsur pada mineral 
tersebut. Batuan yang mengalami pelapukan kimiawi 
akan terjadi perubahan komposisi mineral pada 
batuan tersebut.Berdasarkan jenis pelapukannya, 
maka proses pelapukan batuan ultramafik yang 
terjadi di daerah penelitian diduga didominasi oleh 
proses pelapukan kimiawi. Pelapukan tersebut telah 
mengubah komposisi komposisi mineral batuan pada 
awal pembentukan menjadi mineral baru. Dalam 
proses pelapukan, air menjadi media yang sangat 
penting dalam mengubah komposisi mineral. Mineral 
olivine terdekomposisi membentuk mineral lain yang 

kaya akan mineral ekonomis seperti nikel, besi dan 
kobalt. 
 

II. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Nikel Laterit  
Nikel laterit adalah produk residual pelapukan 

kimia pada batuan ultramafik. Proses lateritisasi 
berlangsung selama jutaan tahun dimulai ketika 
batuan ultramafik tersingkap di permukaan bumi 
sampai menghasilkan berupa residu nikel yang 
diakibatkan oleh faktor laju pelapukan, struktur 
geologi, iklim, topografi, reagen-reagen kimia dan 
vegetasi, dan waktu. 

Pengaruh iklim tropis di Indonesia 
mengakibatkan proses pelapukan yang intensif di 
dukung oleh pecahan bentukan geologi metha-
morphic belt di Timur dan Tenggara. Selain itu 
kondisi ini juga tidak terlepas oleh iklim, reaksi 
kimia, struktur, dan topografi Sulawesi yang cocok 
terhadap pembentukan nikel laterit. Pelapukan pada 
batuan dunit dan peridotit menyebabkan unsur-unsur 
bermobilitas rendah sampai immobile seperti Ni, Fe 
dan Cr mengalami pengayaan secara residu dan 
sekunder (Burger, 1996).  

Berdasarkan proses pembentukannya endapan 
nikel laterit terbagi menjadi beberapa zona dengan 
ketebalan dan kadar yang bervariasi. Daerah yang 
mempunyai intensitas pengkekaran yang intensif 
akan mempunyai profil lebih tebal dibandingkan 
dengan yang pengkekarannya kurang begitu intensif. 
Batuan ultramafik yang berada di wilayah bercurah 
hujan tinggi, bersuhu hangat, topografi yang landai, 
banyak vegetasi (melimpahnya humus), akan 
mengalami pelapukan membentuk  endapan laterit 
nikel. 

Unsur nikel tersebut terdapat dalam kisi-kisi 
kristal mineral olivin dan piroksen, sebagai hasil 
substitusi terhadap atom Fe dan Mg. Proses terjadinya 
substitusi antara Ni, Fe dan Mg dapat diterangkan 
karena radius ion dan muatan ion yang hampir 
bersamaan di antara unsur-unsur tersebut. Proses 
serpentinisasi yang terjadi pada batuan peridotit 
akibat pengaruh larutan hydrothermal, akan merubah 
batuan peridotit menjadi batuan serpentinit atau 
batuan serpentinit peridotit. Sedangkan proses kimia 
dan fisika dari udara, air serta pergantian panas dingin 
yang bekerja kontinu, menyebabkan disintegrasi dan 
dekomposisi pada batuan induk.  

Logam nikel banyak dimanfaatkan untuk 
pembuatan baja tahan karat (stainless steel). Nikel 
merupakan logam berwarna kelabu perak yang 
memiliki sifat fisik antara lain: 
1. Kekuatan dan kekerasan nikel menyerupai 

kekuatan dan kekerasan besi 
2. Mempunyai sifat daya tahan terhadap karat dan 

korosi 
3. Pada udara terbuka memiliki sifat yang lebih 

stabil daripada besi. 
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Istilah laterit berasal dari bahasa latin yaitu later, 
yang artinya bata (membentuk bongkah-bongkah 
yang tersusun seperti bata yang berwarna merah bata) 
(Guilbert, 1986). 

 

2.2. Genesa Pembentukan Nikel Laterit  
Proses pembentukan nikel laterit diawali dari 

proses pelapukan batuan ultrabasa, dalam hal ini 
adalah batuan harzburgit. Batuan ini banyak 
mengandungolivin, piroksen, magnesium silikat dan 
besi. Mineral-mineral tersebut tidak stabil dan mudah 
mengalami proses pelapukan. Proses pelapukan 
dimulai pada batuan ultramafik (peridotit, dunit, 
serpentinit), dimana batuan ini banyak mengandung 
mineral olivin, piroksen, magnesium silikat dan besi 
silikat, yang pada umumnya mengandung 0,30 % 
nikel. Batuan tersebut sangat mudah dipengaruhi oleh 
pelapukan lateritik (Boldt ,1967). 

Proses laterisasi adalah proses pencucian pada 
mineral yang mudah larut dan silika dari profil laterit 
pada lingkungan yang bersifat asam, hangat dan 
lembab serta membentuk konsentrasi endapan hasil 
pengkayaan proses laterisasi pada unsur Fe, Cr, Al, 
Ni dan Co (Rose et al., 1979). 

Menurut Hasanudin,dkk. (1992), air permukaan 
yang mengandung CO2 dari atmosfir dan terkayakan 
kembali oleh material-material organis di permukaan 
meresap ke bawah permukaan tanah sampai pada 
zona pelindian, dimana fluktuasi air tanah berlang-
sung. Akibat fluktuasi ini air tanah yang kaya 
CO2 akan kontak dengan zona saprolit yang masih 
mengandung batuan asal dan melarutkan mineral-
mineral yang tidak stabil seperti olivin / 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 .Endapan besi yang bersenyawa dengan 
oksida akan terakumulasi dekat dengan permukaan 
tanah, sedangkan magnesium, nikel dan silika akan 
tetap tertinggal di dalam larutan dan bergerak turun 
selama suplai air yang masuk ke dalam tanah terus 
berlangsung. Rangkaian proses ini merupakan proses 
pelapukan dan pelindihan atau leaching. 

Pada proses pelapukan lebih lanjut magnesium 
(Mg), Silika (Si), dan Nikel (Ni) akan tertinggal di 
dalam larutan selama air masih bersifat asam . Tetapi 
jika dinetralisasi karena adanya reaksi dengan batuan 
dan tanah, maka zat-zat tersebut akan cenderung 
mengendap sebagai mineral hidrosilikat (Ni-
magnesium hidrosilicate) yang disebut mineral 
garnierit [(Ni,Mg)6Si4O10(OH)8] atau mineral pem-
bawa Ni (Boldt, 1967). 

Adanya suplai air dan saluran untuk turunnya 
air, dalam hal berupa kekar, maka Ni yang terbawa 
oleh air turun ke bawah, lambat laun akan terkumpul 
di zona air sudah tidak dapat turun lagi dan tidak 
dapat menembus batuan dasar(bedrock). Ikatan dari 
Ni yang berasosiasi dengan Mg, SiO dan H akan 

membentuk mineral garnierit dengan rumus kimia 
(Ni, Mg) Si4O5(OH)4. Apabila proses ini berlangsung 
terus menerus, maka yang akan terjadi adalah proses 
pengkayaan supergen/supergen enrichment. Zona 
pengkayaan supergen ini terbentuk di zona Saprolit.  

Dalam satu penampang vertikal profil laterit 
dapat juga terbentuk zona pengkayaan yang lebih dari 
satu, hal tersebut dapat terjadi karena muka air tanah 
yang selalu berubah-ubah, terutama tergantung dari 
perubahan musim.Di bawah zona pengkayaan 
supergen terdapat zona mineralisasi primer yang 
tidak terpengaruh oleh proses oksidasi maupun 
pelindihan, yang sering disebut sebagai zona batuan 
dasar (bed rock). Biasanya berupa batuan ultramafik 
seperti Peridotit atau Dunit. 

 

 
 

Gambar  2.1.  Skema Pembentukan Nikel laterit 
(Darijanto, 1998) 

 

2.3. Faktor yang mempengaruhi pembentukan 
laterit nikel. 
 

1. Batuan asal. Adanya batuan asal merupakan 
syarat utama untuk terbentuknya endapan nikel 
laterit, macam batuan asalnya adalah batuan ultra 
basa. Dalam hal ini pada batuan ultra basa 
tersebut: - terdapat elemen Ni yang paling banyak 
di antara batuan lainnya - mempunyai mineral-
mineral yang paling mudah lapuk atau tidak stabil, 
seperti olivin dan piroksin - mempunyai 
komponen-komponen yang mudah larut dan 
memberikan lingkungan pengendapan yang baik 
untuk nikel. 
 

2. Iklim. Adanya pergantian musim kemarau dan 
musim penghujan dimana terjadi kenaikan dan 
penurunan permukaan air tanah juga dapat 
menyebabkan terjadinya proses pemisahan dan 
akumulasi unsur-unsur. Perbedaan temperatur 
yang cukup besar akan membantu terjadinya 
pelapukan mekanis, dimana akan terjadi rekahan-
rekahan dalam batuan yang akan mempermudah 
proses atau reaksi kimia pada batuan. 
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3. Reagen-reagen kimia dan vegetasi. Yang 
dimaksud dengan reagen-reagen kimia adalah 
unsur-unsur dan senyawa-senyawa yang mem-
bantu mempercepat proses pelapukan. Air tanah 
yang mengandung CO2 memegang peranan 
penting di dalam proses pelapukan kimia. Asam-
asam humus menyebabkan dekomposisi batuan 
dan dapat mengubah pH larutan. Asam-asam 
humus ini erat kaitannya dengan vegetasi daerah. 
Dalam hal ini, vegetasi akan mengakibatkan:  
penetrasi air dapat lebih dalam dan lebih mudah 
dengan mengikuti jalur akar pohon-pohonan, 
akumulasi air hujan akan lebih banyak, humus 
akan lebih tebal. Selain itu, vegetasi dapat 
berfungsi untuk menjaga hasil pelapukan terhadap 
erosi mekanis. 

 

4. Struktur. Struktur yang sangat dominan yang 
terdapat didaerah Penelitian ini adalah struktur 
kekar (joint) dibandingkan terhadap struktur 
patahannya. Seperti diketahui, batuan beku 
mempunyai porositas dan permeabilitas yang 
kecil sekali sehingga penetrasi air sangat sulit, 
maka dengan adanya rekahan-rekahan tersebut 
akan lebih memudahkan masuknya air dan berarti 
proses pelapukan akan lebih intensif. 

 

5. Topografi. Keadaan topografi setempat akan 
sangat memengaruhi sirkulasi air beserta reagen-
reagen lain. Untuk daerah yang landai, maka air 
akan bergerak perlahan-lahan sehingga akan 
mempunyai kesempatan untuk mengadakan 
penetrasi lebih dalam melalui rekahan-rekahan 
atau pori-pori batuan. Akumulasi andapan 
umumnya terdapat pada daerah-daerah yang 
landai sampai kemiringan sedang, hal ini 
menerangkan bahwa ketebalan pelapukan 
mengikuti bentuk topografi. Pada daerah yang 
curam, secara teoritis, jumlah air yang meluncur 
(run off) lebih banyak daripada air yang meresap 
ini dapat menyebabkan pelapukan kurang intensif. 

 

6. Waktu. Waktu yang cukup lama akan 
mengakibatkan pelapukan yang cukup intensif 
karena akumulasi unsur nikel cukup tinggi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gambar 2.2. : Proses pembentukan nikel melalui kekar-

kekar batuan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 2.3. Proses pelapukan batuan asal  
menjadi laterit nikel 

 
2.4. Metoda Perhitungan Cadangan  

 

Cadangan merupakan bagian dari sumber daya 
yang berdasarkan kelayakan ekonomi dan ditinjau 
dari berbagai aspek, bahan galian tersebut dapat 
ditambang. Aspek yang menentukan kelayakan suatu 
bahan tambang adalah ekonomi, teknologi (teknologi 
penambangan dan pengolahan), pemasaran, 
lingkungan, sosial, peratutan perundang-undangan 
dan kebijaksanaan pemerintah.  

 

Metode perhitungan cadangan pada daerah 
penelitian dilakukan dengan  menggunakan metode 
daerah pengaruh (area of influnce), dimana daerah 
pengaruh merupakan daerah kisaran sebaran dari 
lubang bor, jika spasinya 50 meter maka pengaruh 
terhadap titik bor yang lain adalah 25 meter.  

 

Menghitung cadangan dengan cara memper-
gunakan metoda daerah pengaruhMetoda included 
area - cadangan dihitung di dalam batas-batas yang 
ada pola penyampelan bujur sangkar = sisi x sisi 

 

Teknik Pengumpulan Data, metode yang 
dilakukan tidak langsung yaitu secara pengolahan 
data sekunder. Data dari lapangan diolah dan 
dianalisis menghasilkan kesimpulan berupa output 
berbentuk model dan tabulasi berdasarkan informasi 
data tersebut. 

 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

a. Studi Literatur dilakukan sebelum dan 
selama penelitian. 

b. Pengamatan Lapangan yaitu : data-data bor, 
data curah hujan, data kondisi topografi dan 
geografidaerah penelitian. 

c. Lokasi kuasa pertambangan serta kondisi 
geologi daerah penelitian  

 

Pengolahan dan Analisis Data, dalam penelitian 
ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 
teknik pengolahan data secara kualitatif dan 
kuantitatif.. Pengolahan data secara kuantitatif: 
Pengolahan data yang dilakukan data aktual dari 
lapangan dan diinterpretasikan dengan angka. 
Pengolahan data secara kualitatif:dilakukan pada 
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model endapannikel laterit dan data-data sekunder 
lainnya seperti peta topografi dan peta sebaran titik 
lubang bor (collar, geologi dan survey). 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pembahasan dalam penelitian ini di fokuskan 
perhitungan estimasi cadangan dengan menggunakan 
metode poligon atau daerah pengaruh (area of 
influence)  pada zonasi nikel laterit dengan kadar 
nikel rata-rata 2.00 %.  

 

3.1. Estimasi Cadangan Laterit Nikel 
 

Basis data yang diperoleh dari hasil kegiatan 
eksplorasi akan digunakan sebagai landasan dalam  
melakukan pemodelan endapan dan perhitungan 
cadangan laterit nikel. Dari hasil data eksplorasi yang 
dilakukan pada area 20 hektar, telah dilakukan 
pemboran sebanyak 20 titik bor dengan spasi antar 
titik bor adalah 100 meter dan kedalaman rata-rata 
pemboran adalah 17,9 meter.  

 

Karakteristik nikel yang digunakan dalam 
melakukan intepretasi pada pendiskripsian inti bor 
(core) hasil pemboran adalah sebagai berikut:  

1. Tanah Penutup 
2. Limonit 
3. Saprolit 
4. Batuan Dasar 

 

Estimasi cadangan nikel laterit, merupakan 
tahapan perhitungan cadangan dalam kegiatan 
eskplorasi nikel laterit dimana dari hasil perhitungan 
cadangan nantinya dapat memberikan gambaran 
mengenai layak atau tidaknya suatu jebakan nikel 
laterit secara ekonomis dilihat dari besaran tonase dan 
kadarnya. 

 

Dalam perhitungan cadangan nikel laterit dapat 
di dilakukan dengan berbagai metode, tetapi metode 
yang digunakan haruslah disesuakan dengan tipe 
jebakan nikel laterit, pola penyebaran, serta data yang 
diperoleh. Berdasarkan dari data yang digunakan 
(data pemboran spasi 100 m x 100 m) perhitungan 
cadangan yang peneliti kerjakan masuk kategori 
cadangan terunjuk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.1. Profil laterit nikel di daerah penelitian 

 

Dalam penelitian ini perhitungan estimasi 
cadangan yang peneliti lakukan yaitu dengan 
menggunakan metode daerah pengaruh (metode 
perhitungan dengan konsep dasar yang menyatakan 
bahwa seluruh karakterisktik endapan suatu daerah 
diwakili oleh satu titik tertentu) yang mana 
tergambarkan dalam block model dengan metode 
inverse distance. 
 

Hasil pemboran dari 20 titik bor seperti yang 
ditunjukan pada peta lokasi pemboran gambar 3.2. 
disajikan dalam tabel 3.1: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2. Peta Lokasi Titik Pemboran 
 

Tabel 3.1. Koordinat Titik Pemboran 
 

 
 
Perhitungan cadangan dengan program disini 

dilakukan guna mendapatkan hasil perhitungan yang 
lebih akurat serta korelasi kesalahan yang lebih kecil. 
Tetapi di dalam perhitungan dengan program juga 
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Tabel 6.1.  Koordinat Titik Pemboran 

HOLE 
ID NORTHING EASTHING ELEVATION TOTAL 

DEPTH 
THICKNES 

TOP SOIL LIMONITE SAPROLITE 

1 9526097.24 339397.81 21.73 22 0 10 11 
2 9526096.48 339498.27 23.88 20 2 2 16 
3 9526098.41 339699.39 28.06 22 3 10 9 
4 9526095.99 339300.38 19.5 16 0 0 14 
5 9526297.12 339699.24 34.5 17 1 0 14 
6 9526300.14 339501.21 28.5 16 3 2 10 
7 9526300.00 339400.00 25.5 16 2 1 13 
8 9526199.95 339699.87 30.73 19 2 5 11 
9 9526100.34 339599.13 26.09 17 3 1 13 

10 9525997.67 339692.91 27.1 18 3 1 13 
11 9526001.60 339301.16 17.11 18 2 2 13 
12 9526298.38 339600.21 31.5 16 3 3 9 
13 9526201.04 339599.85 28.29 17 0 8 9 
14 9526000.21 339601.76 25.2 18 3 7 6 
15 9526202.05 339501.03 25.72 17 0 5 11 
16 9526199.76 339399.81 22.99 20 2 0 17 
17 9526197.39 339299.99 20.5 16 2 8 4 
18 9525999.81 339500.18 23.13 16 1 7 7 
19 9526002.47 339403.40 20.97 18 4 4 9 
20 9526300.00 339300.00 22.5 19 2 5 12 

AVERAGE 17.9 1.9 4.05 11.05 
 

Perhitungan cadangan dengan program disini dilakukan guna mendapatkan hasil 

perhitungan yang lebih akurat serta korelasi kesalahan yang lebih kecil. Tetapi di dalam 

perhitungan dengan program juga terlebih dahulu harus memperhatikan data apa saja yang 

akan di gunakan, kesesuaian data, jumlah data, serta tahapan yang akan di gunakan dalam 

perhitungan. 

Dalam perhitungan ini data yang di gunakan yaitu data collar, data geologi serta 

data assay dengan pokok pembahasan pada presentase kadar Ni dalam zonasi nikel laterit. 

 

6.11.1.1  Perhitungan Block Model (Metode Inverse Distance) 
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terlebih dahulu harus memperhatikan data apa saja 
yang akan di gunakan, kesesuaian data, jumlah data, 
serta tahapan yang akan di gunakan dalam 
perhitungan. 

Dalam perhitungan ini data yang di gunakan 
yaitu data collar, data geologi serta data assay dengan 
pokok pembahasan pada presentase kadar Ni dalam 
zonasi nikel laterit. 
 

3.2. Perhitungan Block Model (Metode Inverse 
Distance) 
 

Database yaitu data dasar yang akan digunakan, 
adapun data dasar peneliti menggunakan data collar, 
data geologi dan data assay, yang selanjutnya data di 
olah dengan menggunakan “Program Surpac 6.3”. 
Hasil perhitungan dengan menggunakan program ini 
berupa data sumur bor yang sesuai koordinat collar 
(x, y, z) dan sesuai zonasi serta kadar yang di inginkan 
(Gambar 3.3 dan Gambar 3.4). 

 
 

 
 

Gambar 3.3. Penampang Pemboran dan Zona Laterit 
Skala VE ; 1.59 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.4.:  Peta Lokasi Section A1-A1 dan A2-A2 
 
3.3. Boundary Zona 

Boundary  zona  yaitu pembuatan batas zonasi 
sesuai dengan ketebalan dari data zonasi yang 
digunakan (Gambar 3.5). Dalam pembatasan zonasi 

ini berdasarkan ketebalan lapisan yang dibagi 
menjadi 3 yaitu: 

a. Boundary top soil 
b. Boundary limonit 
c. Boundary saprolit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.5.  Peta Ketebalan Top Soil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.6.  Peta Ketebalan Limonit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.7.  Peta Ketebalan Saprolit 
 

3.4. Hasil Perhitungan 
Adapun hasil perhitungan estimasi cadangan 

dengan menggunakan metode Poligon atau daerah 
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pengaruh (Area of Influence), perhitungan cadangan 
dibatasi pada perhitungan cadangan dengan kadar Ni 
rata-rata 2.00 %, dengan melihat nilai cut of grade 
dan tonasenya. Conto yang didapatkan dari pemboran 
adalah sebanyak 358 conto. Analisa kadar dilakukan 
dengan parameter Ni%, Co%, Fe%, SiO2%, CaO% 
dan MgO% dengan metode X ray difraksi. (Tabel 3.2) 
 

Tabel. 3.2. Statistik Kadar 
 

 
 

Sedangkan klasifikasi karakteristik nikel berda-
sarkan batasan kadar (cut of grade) hasil analisa yang 
digunakan adalah sebagai berikut (Tabel 3.3.): 

 

Tabel. 3.3. Cut of Grade Laterit Nikel 
 

 
 

Scater plot yang menggambarkan karakteristik 
nikel berdasarkan batasan kadar dapat di lihat pada 
gambar 3.8 di bawah ini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 3.8. Scater Plot Ni vs Fe 
 

Hasil perhitungan sumberdaya laterit nikel 
dengan Specific gravity : 1,60  adalah sebagai berikut  
(Tabel 3.4): 
 
 
 

Tabel 3.4. Perhitungan Cadangan Laterit Nikel 
 

 
 

Dari data tabel di atas, dapat ditampilkan 
histogram karakteristik nikel berdasarkan batasan 
kadar (cut of grade) Ni rata-rata hasil analisa terhadap 
tonase sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.9. Histogram karakteristik nikel berdasar-
kan batasan kadar (cut of grade) Ni rata-rata hasil 
analisa terhadap tonase 

 
Dari uraian diatas, maka dapat diperoleh 

cadangan nikel berdasarkan 20 titik pemboran seba-
gai berikut (Tabel 3.5): 
 

Tabel 3.5. Kesimpulan Perhitungan Cadangan  
Laterit Nikel 

 

 

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.11.  Peta Ketebalan Saprolit 

6.11.2 Hasil Perhitungan 

Adapun hasil perhitungan estimasi cadangan dengan menggunakan metode Poligon 

atau daerah pengaruh (Area of Influence), perhitungan cadangan dibatasi pada perhitungan 

cadangan dengan kadar Ni rata-rata 2.00 %, dengan melihat nilai cut of grade dan 

tonasenya. 

Conto yang didapatkan dari pemboran adalah sebanyak 358 conto. Analisa kadar 

dilakukan dengan parameter Ni%, Co%, Fe%, SiO2%, CaO% dan MgO% dengan metode 

X ray difraksi. (Tabel 6.2) 

Tabel. 6.2. Statistik Kadar 

 
Sedangkan klasifikasi karakteristik nikel berdasarkan batasan kadar (cut of grade) hasil 

analisa yang digunakan adalah sebagai berikut :  

Statistik Data Kadar 
Variabel Kadar Ni% Co% Fe% SiO2% CaO% MgO% 
Jumlah Conto 358 358 358 358 358 358 
Kadar Terendah 0.14 0.01 4.6 4 0.01 1.48 
Kadar Tertinggi 3.99 0.28 57.75 62.93 0.4 41.9 
Kadar rata-rata 1.94 0.08 22.32 30.66 0.16 17.88 
Nilai Tengah 1.83 0.07 15.39 35.23 0.15 20.36 
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Tabel. 6.3. Cut of Grade Laterit Nikel 

 
 Scater plot yang menggambarkan karakteristik nikel berdasarkan batasan kadar dapat 

di lihat pada gambar 6.12 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar. 6.12. Scater Plot Ni vs Fe 

 
Hasil perhitungan sumberdaya laterit nikel dengan Specific gravity : 1,60  adalah sebagai 

berikut  (Tabel 6.4): 

 

Tabel. 6.4. Perhitungan Cadangan Laterit Nikel 
 

ELEMENT 
TOP 

WASTE LGL MGL HGL MGS HGS HGS 
SOIL 

ELEMENT TOP 
SOIL WASTE 

LOW 
GRADE 

LIMONITE 

MEDIUM 
GRADE 

LIMONITE 

HIGH 
GRADE 

LIMONITE 

LOW 
GRADE 

SAPROLITE 

MEDIUM 
GRADE 

SAPROLITE 

HIGH 
GRADE 

SAPROLITE 

Ni % <1.2 <1.2 >1.2 >1.8 >2.4 >1.2 >1.8 >2.4 
Fe % >25 <25 >25 >25 >25 <25 <25 <25 
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Tabel. 6.4. Perhitungan Cadangan Laterit Nikel 
 
 

 

ELEMENT 
TOP 

WASTE LGL MGL HGL MGS HGS HGS 

SOIL 

Ni % <1.2 <1.2 >1.2 >1.8 >2.4 >1.2 >1.8 >2.4 

Fe % >24 <24 >25 >25 >25 <25 <25 <25 

                

ORE TYPE VOLUME  

TONNES 

(RAW) Ni% Co% Fe% SiO2% CaO% MgO% 

LGL 690,000.00 1,104,000.00 1.383 0.124 42.481 16.060 0.161 4.605 

MGL 80,000.00 128,000.00 2.008 0.096 32.973 21.813 0.133 9.555 

HGL 40,000.00 64,000.00 2.800 0.100 30.785 23.383 0.133 16.545 

LGS 500,000.00 800,000.00 1.516 0.043 12.455 40.036 0.148 24.053 

MGS 650,000.00 1,040,000.00 2.107 0.059 13.073 38.835 0.162 22.900 

HGS 1,060,000.00 1,696,000.00 2.956 0.075 13.212 36.849 0.183 23.296 

COMPOSITE  3,020,000.00 4,832,000.00 2.148 0.078 20.500 32.478 0.166 18.612 

          
TOP SOIL 380,000.00 608,000.00 0.935 0.121 43.997 10.660 0.149 5.215 

STRIPING 
RATIO 1 ˸ 8      
SPECIFIC 
GRAVITY 1.60        

 

Dari data tabel di atas, dapat ditampilkan histogram karakteristik nikel berdasarkan batasan kadar (cut of grade) Ni 
rata-rata hasil analisa terhadap tonase sebagai berikut: 
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N
o 

Spasi Titik 
Bor 

Tebal Ni 
Keseluruha

n 

Grade 
Ni Fe 

Tipe Ore  
 Volume  BJ Resource 

(M2) (M) % %  (M3)  (gr) (Metrik 
Ton) 

1 100  x 100 69 ≥ 1.2 ≥ 25 LGL      
690,000    1,6             

  
1,104,00

0  

2 100  x 100 8 ≥ 1.8 ≥25 MGL        
80,000    1,6                  

128,000  

3 100  x 100 4 ≥ 2.4 ≥25 HGL        
40,000    1,6                    

64,000  

4 100  x 100 50 ≥ 1.2 < 25 LGS      
500,000    1,6                  

800,000  

5 100  x 100 65 ≥ 1.8 < 25 MGS      
650,000    1,6             

  
1,040,00

0  

6 100  x 100 106 ≥ 2.4 < 25 HGS 
  

1,060,00
0  

  1,6             
  

1,696,00
0  

 
Total Cadangan 

  
3,020,00

0  
  

  
4,832,00

0  
 

Berdasarkan perhitungan cadangan mineral laterit nikel, maka diperoleh 

perhitungan sebagai berikut: 

§ Total pengeboran : 20 titik 

§ Jarak (spasi) pengeboran : 100 x 100  m² 

§ Ketebalan rata-rata : Top Soil = 6.38 m, Limonite = 4,05 m danSaprolite = 11.05 m 

§ Volume  =  3.020.000 m³ 

§ Berat Jenis Nikel : 1,6 gram/ton 

§ Potensi Nikel =  volume x Berat Jenis  = 3.020.000 m3  x  1,6 gram/ton 

                                    =  4.832.000 Metrik Ton 

6.11.3 Analisa Faktor Pengaruh Perhitungan 

Analisa faktor pengaruh perhitungan dalam suatu estimasi cadangan harus di 

perhatikan karena hal ini nantinya digunakan apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan. 

Adapun faktor yeng mempengaruhi perhitungan dalam penelitian ini, diantaranya: 
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Berdasarkan perhitungan cadangan mineral 
laterit nikel, maka diperoleh perhitungan sebagai 
berikut: 

§ Total pengeboran = 20 titik 
§ Jarak (spasi) pengeboran = 100 x 100  m² 
§ Ketebalan rata-rata: Top Soil = 6.38 m, 

Limonite = 4,05 m dan Saprolite = 11.05 m 
§ Volume  =  3.020.000 m³ 
§ Berat Jenis Nikel = 1,6 gram/ton 
§ Potensi Nikel =  volume x Berat Jenis   

               = 3.020.000 m3  x  1,6 gram/ton 
               =  4.832.000 metrik ton 

 
3.5. Analisa Faktor Pengaruh Perhitungan 

Analisa faktor pengaruh perhitungan dalam 
suatu estimasi cadangan harus di perhatikan karena 
hal ini nantinya digunakan apabila terjadi kesalahan 
dalam perhitungan. Adapun faktor yang mempeng-
aruhi perhitungan dalam penelitian ini, diantaranya: 
a) Jarak titik pemboran yang masih jauh sehingga 

kurang akurat dalam melakukan interpretasi data 
eksplorasi. 

b) Tingkat keakuratan metode perhitungan yang di 
gunakan. 

c) Serta, kondisi geologi dilapangan yang banyak di 
pengaruhi struktur geologi. 

Dari beberapa faktor inilah yang nantinya 
dijadikan nilai toleransi hasil perhitungan. Semakin 
banyak faktor kesalahan yang di dapatkan maka akan 
semakin besar pula nilai toleransi yang akan 
digunakan. 
 
III. KESIMPULAN  

 
 

Dari hasil data eksplorasi yang dilakukan pada 
area seluas 20 hektar dan pemboran sebanyak 20 titik 
bor dengan spasi antar titik bor adalah 100 meter dan 
kedalaman rata-rata pemboran adalah 17,9 meter di 
daerah Uko-Uko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten 
Kolaka, Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: 

 

1. Hasil perhitungan cadangan nikel dengan 
metoda “area of inluence” di diperoleh hasil 
sebesar 4.832.000 metrik ton. 
 

2. Faktor yang mempengaruhi perhitungan dalam 
penelitian ini, diantaranya: 
a. Jarak titik pemboran yang masih jauh 

sehingga kurang akurat dalam melakukan 
interpretasi data eksplorasi. 

b. Tingkat keakuratan metode perhitungan 
yang di gunakan. 

c. Kondisi geologi di lapangan yang banyak di 
pengaruhi struktur geologi. 
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