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Abstract
The Kulon Progo area is included in the West Progo Mountains area which is
physiographically a large dome with a relatively flat peak and steep sides. This
paper discusses the potential for ore deposits in the Kalirejo (Sangon and
Plampang), Kokap, Kulon Progo areas. The process of alteration and
mineralization of ore occurs in andesite rocks which are included in the Old
Andesite Formation, with the type of hydrothermal alteration that developed in the
Sangon and Plampang areas in the form of propylitic zone associated with epidotechlorite-calcite mineral, zone of argillic associated with illite-kaolin-monmorillonite,
phyllic zone associated with quartz-sericite-chlorite as a characteristic mineral and
silicified zone characterized by the presence of silica minerals. The ore
mineralization is in the form of gold and sulfide groups such as pyrite, chalcopyrite,
galena, bornite, covelite, sphalerite, and arsenopyrite and is located in an
advanced argillic zone with veins trending southwest-northeast, with a
hydrothermal deposit type in the form of low sulfidation epithermal deposits.
Kata Kunci : Alterasi, Mineralisasi, Kulon Progo

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Daerah
Yogyakarta
terutama
bagian
baratdaya Pegunungan Kulon Progo merupakan
daerah tinggian yang terletak dalam zona poros
pematang menurut pembagian Sujanto dan
Roskamil, (1977). Sejumlah tinggian dan rendahan
dapat dibedakan pada poros ini yaitu : Tinggian
Kulon Progo, Tinggian Kebumen, Tinggian
Karangbolong, Tinggian Gabon dan Tinggian
Besuki. Tinggian dan rendahan tersebut pada
umumnya dibatasi oleh sesar-sesar bongkah
dengan throw relatif besar.
Menurut van Bemmelen (1949), Daerah
Kulon Progo termasuk ke dalam wilayah
Pegunungan Progo Barat yang secara fisiografi
merupakan suatu kubah (dome) besar dengan
bagian puncaknya yang relatif datar dan sisisisinya yang terjal. Pegunungan Progo di sebelah
utara dan timur di batasi oleh lembah sungai
Progo. Dataran endapan alluvial pantai merupakan
batas selatannya, sedangkan di sebelah barat
pegunungan Progo ini di batasi oleh dataran
rendah Purworejo. Inti dari kubah ini terdiri dari tiga
gunungapi andesit tua yang bekas dapur
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magmanya sekarang tersingkap. Gunung Gajah
yang terletak di bagian tengah dome, merupakan
gunungapi tertua yang menghasilkan andesit
hiperstein augit basaltik. Gunung Ijo yang
menghasilkan andesit piroksen basaltik. Gunung
Menoreh merupakan gunungapi termuda yang
menghasilkan andesit augit hornblende.
Kegiatan magmatik busur kepulauan
berumur Tersier di pulau Jawa diawali sejak 40–19
juta tahun yang lalu (Eosen Akhir – Miosen Awal)
dan menghasilkan produk berupa jejak sumbu
volkanik berarah barat–timur. Produk himpunan
batuan yang terbentuk bersifat andesitis dengan
ciri afinitas kalk alkali dan sedikit toleit. Kegiatan
magmatik kedua terjadi antara 11–2 juta tahun
yang lalu (Miosen Akhir – Pliosen) dengan
himpunan batuan yang bersifat kalk alkali andesitis
(Atmadja, dkk, 1991).
Berdasarkan penanggalan radiometri K-Ar
oleh (Atmadja, dkk, 1991) bahwa umur batuan
volkanik di daerah Kulon Progo 42.73 ± 9.78
sampai 15.30 ± 0.88 juta tahun yang lalu (Eosen
Akhir– Miosen Awal) dengan penyebaran batuan
volkaniknya ke arah barat–timur (pola struktur
Jawa).
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Secara regional satuan Litostratigrafi dari
umur tua ke muda adalah : Formasi Nanggulan,
Formasi Kaligesing, Formasi Dukuh, Formasi
Jonggrangan, Formasi Sentolo serta endapan
gunung api Kuarter dan endapan aluvial.
Formasi Nanggulan merupakan Formasi
tertua di daerah Kulon Progo, Martin, (1916)
menamakan sebagai Nanggulan beds (diambil dari
Purnamaningsih dan Pringgoprawiro, 1981).
Hartono, (1969) mengatakan sebagai Globigerina
Marl untuk lapisan teratas Formasi Nanggulan
yang kemudian dijadikan satu satuan stratigrafi
yaitu Anggota Seputih oleh (Purnamaningsih dan
Pringgoprawiro, 1981). Formasi Nanggulan
dicirikan oleh batupasir sisipan lignit, batulempung
dengan konkresi limonit, napal, batupasir dan tufa.
Sedangkan Anggota Seputih terdiri dari napal yang
berwarna putih dengan sisipan batupasir dan
batulempung. Berdasarkan analisis foraminifera
plangton umur Formasi Nanggulan adalah Eosen
Tengah sampai Oligosen Awal (Hartono, 1969).
Di atas Formasi Nanggulan diendapkan
Formasi Andesit Tua (Bemmelen, 1949).
Pringgoprawiro dan Riyanto, (1987) merevisi
penamaan Formasi Andesit Tua menjadi dua
Formasi yaitu Formasi Kaligesing dan Formasi
Dukuh. Formasi Kaligesing dicirikan oleh breksi
monomik, dengan fragmen andesit, sisipan
batupasir dan lava andesit. Rahardjo, dkk, (1995)
menamakan Formasi ini sebagai Formasi
Kebobutak. Sedangkan Formasi Dukuh terdiri dari
breksi polimik dengan fragmen andesit, batupasir,
batugamping. Umur Formasi tersebut adalah
Oligosen Akhir – Miosen Awal.
Di atas Formasi Andesit Tua diendapkan
secara tidak selaras Formasi Jonggrangan dan
Formasi Sentolo. Formasi Jonggrangan dicirikan
oleh napal tufaan dan batupasir gampingan
dengan sisipan lignit. Di bagian atas berubah
menjadi batugamping berlapis dan batugamping
terumbu.
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Sedangkan Formasi Sentolo bagian bawah
dicirikan oleh perselingan batulempung dan
batupasir. Kemudian kearah atas berubah menjadi
napal sisipan batupasir dan tuf. Bagian atas dari
formasi ini dicirikan oleh batugamping berlapis dan
batugamping terumbu.
Di atas Formasi Sentolo diendapkan secara
tidak selaras endapan volkanik Kuarter yaitu
endapan hasil letusan gunung Merapi yang terdiri
dari tuf, tuf lapilli, breksi, aglomerat dan lava
andesit.
Aktivitas magmatisme di daerah Kulon
Progo terjadi pada Oligosen–Miosen (Bemmelen,
1949) dengan penyebaran batuan volkanik barat–
timur. Selama jaman Tersier daerah Kulon Progo
diperkirakan telah mengalami deformasi paling
sedikit
dua
kali
periode
fase
tektonik
(Sopaheluwakan, 1994 dan Atmadja,dkk, 1991)
yaitu pertama terjadi pada Oligosen Akhir – Miosen
Awal ((29,63 ± 22,64 jt) yang menghasilkan
mikrodiorit, andesit dan dasit dan kedua terjadi
pada Miosen Tengah – Miosen Akhir (8.1011±1.19
jt) yang menghasilkan busur magmatik dan
menghasilkan mikrodiorit Telu dan dasit Curug.
Adanya sesar-sesar yang berpola regangan,
sesar-sesar naik dan pergeseran busur magmatik
dari utara ke selatan kemudian berubah dari
selatan
ke
utara
menunjukkan
adanya
perkembangan tatanan tektonik. Dalam hal ini
gaya yang bersifat regangan berubah menjadi
gaya kompresi. Gejala ini berkaitan pula dengan
perubahan kecepatan lempeng samudera HindiaAustralia terhadap lempeng Eurasia. Evolusi
tektonik Jawa selama Tersier menunjukkan jalur
subduksi yang menerus dari lempeng HindiaAustralia menyusup ke bawah Jawa (Hamilton,
1979 dan Katili, 1971). Sedangkan busur
magmatik Tersier sedikit bergeser ke arah utara
dan busur magmatik Kuarter berimpit dengan
busur magmatik Miosen Tengah (Atmadja dkk,
1991) dengan jalur subduksinya bergeser ke
selatan.
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Gambar 1. Susunan Stratigrafi Kulonprogo dalam beberapa publikasi (Harjanto, 2008 didalam Sulistyo, dkk, 2019).

1.2. Tujuan Penelitian
Tujuan kajian ini adalah untuk mempelajari
kondisi geolologi alterasi dan mineralisasi di
daerah Kalirejo, Kulon Progo serta potensi
endapan bijihnya, berdasarkan kajian literatur yang
ada.
1.3. Lokasi Penelitian
Daerah kajian berada di daerah Kalirejo,
Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DI. Yogyakarta,
yang secara geografis terletak pada koordinat
7°48'33.934" – 7°50'49.384" Lintang Selatan dan
koordinat 110°3'1.260" – 110°5'38.526" Bujur
Timur seperti terlihat pada gambar berikut :

2. SUMBER DATA
Sumber data yang menjadi bahan kajian
adalah berupa buku referensi serta hasil penelitian
sebelumnya yang sejenis yang terkait dengan
topik yang akan dikaji (geologi bijih).
3. METODOLOGI
Metodologi yang dikembangkan pada kajian
kali ini meliputi Studi Pustaka, Pengumpulan Data,
Sortasi (Reduksi Data), Analisa Data yang terkait
dengan tinjauan geologi bijih (deposit) dan
mengkaji dan merangkumnya seperti tergambar
pada diagram berikut :
Studi Pustaka

Pengumpulan
Data

Buku, Artikel, Jurnal dan Literatur
lainnya terkait Geologi Bijih

Sortasi
(Reduksi Data)

Analisa Data

Gambar 3. Metodologi Kajian

3.1. Studi Pustaka
Metode yang digunakan dalam kajian ini
adalah menggunakan metode atau pendekatan
studi kepustakaan (library research). Studi pustaka
adalah mempelajari berbagai buku referensi serta
hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang
berguna untuk mendapatkan landasan teori
mengenai masalah yang akan diteliti (geologi
bijih).
Gambar 2. Topografi Daerah Kajian

3.2. Pengumpulan Data
Kebutuhan data pada saat ini merupakan
kebutuhan yang tidak terbantahkan, sehingga
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pengadaan data yang baik dan benar, sangat
diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam kajian
ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan
dengan geologi bijih terutama didaerah Kulon
Progo, baik berupa catatan, buku, makalah atau
artikel, jurnal dan sebagainya.
3.3. Reduksi Data
Reduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian
data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
3.4. Penyajian Data
Penyajian data adalah sekumpulan daya
dan informasi yang tersusun dan akan
memberikan gambaran kajian atau penelitian yang
menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara
singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan
memudahkan dalam memahami gambaran
terhadap aspek yang dikaji atau diteliti baik secara
keseluruhan maupun secara parsial. Penyajian
data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian
sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh
tentang geologi bijih.
3.5. Analisa Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam
kajian ini adalah metode analisis isi dari data dan
informasi yang diperoleh dari berbagai sumber
pustaka baik berupa catatan, buku, makalah atau
artikel, jurnal dan sebagainya, yang berkaitan
dengan geologi bijih. Dalam analisis ini akan
dilakukan proses memilih, membandingkan,
menggabungkan dan memilah berbagai pengertian
hingga ditemukan yang relevan. Untuk proses
pengkajian dan mencegah serta mengatasi
kesalahan informasi maka dilakukan pengecekan
antar pustaka tentang geologi bijih.
4. PEMBAHASAN
4.1. Alterasi Hidrotermal
Larutan
hidrotermal
adalah
cairan
bertemperatur
tinggi
(100°–500°C)
sisa
pendinginan magma yang mampu dan membentuk
mineral-mineral tertentu serta membawa mineralmineral berharga di dalamnya. Secara umum
cairan sisa kristalisasi magma tersebut bersifat
silika yang kaya alumina, alkali dan alkali tanah,
mengandung air dan unsur-unsur volatil (Bateman,
1981). Larutan hidrotermal terbentuk pada fase
akhir dari siklus pembekuan magma dan umumnya
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terakumulasi pada litologi dengan permeabilitas
tinggi atau pada zona lemah (rekahan). Interaksi
antara fluida hidrotermal dengan batuan yang
dilaluinya
(hostrock)
akan
menyebabkan
terubahnya mineral primer menjadi mineral
sekunder (alteration minerals). Alterasi hidrotermal
merupakan proses yang kompleks karena
melibatkan perubahan mineralogi, kimiawi dan
tekstur yang kesemuanya adalah hasil dari
interaksi fluida hidrotermal dengan batuan yang
dilaluinya.
Perubahan-perubahan
tersebut
tergantung pada beberapa faktor penting yaitu :
karakteristik dari batuan samping, sifat fluida (Eh
dan pH), kondisi tekanan dan temperatur pada
saat reaksi berlangsung (Guilbert dan Park, 1986),
konsentrasi dan lama aktivitas hidrotermal
(Browne, 1991 didalam Sulistyo, dkk, 2019). Pada
kesetimbangan tertentu, proses hidrotermal akan
menghasilkan kumpulan mineral penciri khusus
yang dikenal sebagai himpunan mineral (mineral
assemblage). Secara umum himpunan mineral
tertentu akan mencerminkan tipe alterasi
hidrotermal yang terjadi pada sistem tersebut
(Sulistyo, dkk, 2019).
Burnham (1967) di dalam Guilbert dan Park
(1986) menyatakan bahwa ubahan hidrothermal
merupakan suatu proses metasomatisme dimana
air selalu hadir sangat berlebihan sementara silika
serta CO2 kadang-kadang hadir sangat berlebihan.
Guilbert dan Park (1986) mengemukakan bahwa
alterasi merupakan perubahan di dalam komposisi
mineralogi suatu batuan (terutama secara fisik dan
kimia), khususnya diakibatkan oleh aksi dari
larutan
hidrotermal.
Alterasi
hidrotermal
merupakan konversi dari gabungan beberapa
mineral. Interaksi antara larutan hidrotermal
dengan batuan yang dilewati akan menyebabkan
terubahnya mineral-mineral penyusun batuan
samping dan membentuk mineral alterasi.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
perubahan yang terjadi pada batuan akibat
naiknya fluida hidrotermal dan sangat berperan
dalam pembentukan mineral ubahan dalam sistem
hidrotermal antara lain : (i) Temperatur dan
tekanan pada saat reaksi berlangsung, (ii)
Komposisi / sifat kimia fluida atau larutan
hidrotermal (EH, pH), (iii) Konsentrasi larutan
hidrotermal, (iv) Komposisi batuan induk atau
batuan samping, (v) Durasi aktifitas hidrothermal,
dan (vi) Permeabilitas. Dari keenam tersebut yang
sangat berpengaruh adalah temperatur dan kimia
fluida (Corbett dan Leach, 1996).
Guilbert dan Park (1996) menyatakan
bahwa Ubahan dapat berasal dari diagenesis pada
batuan sedimen, proses-proses regional seperti
metamorfosa, proses-proses setelah aktifitas
magmatisme
yang
berasosiasi
dengan
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pendinginan magma dan proses-proses terakhir
yang berhubungan dengan mineralisasi secara
langsung. Fluida hidrothermal berkomposisi pH
hampir netral yang umumnya didominasi oleh air
meteorik dengan sedikit masukan dari volatil
magmatik (Lawless, 1998). Unsur-unsur volatil
magmatik tersebut terdiri dari anion klorida (Cl-)
dan Kation Na+ atau K+ atau Ca+, silika serta gas
CO2 dan H2S.
Menurut Pambudi dkk (2018), stratigrafi
daerah Sangon dibagi menjadi dua satuan batuan
yaitu lava andesit dan andesit porfir. Lava andesit
segar berwarna hitam sedangkan singkapan lapuk
berwarna hitam keabu-abuan dan abu-abu
kehijauan. Terdapat rekahan yang terisi oleh
kuarsa (vein) di sekitar lava andesit. Pada
pengamatan petrografi dijumpai mineral plagioklas
(penyusun dominan), kuarsa, hornblende, biotit,
dan serisit. Lebih dari 55% plagioklas terubah
menjadi serisit yang menjadi indikator proses
alterasi pada batuan di daerah Sangon.
Kenampakan andesit porfir segar menunjukkan
warna hitam keabu-abuan dan singkapan lapuknya
berwarna coklat keputihan. Serisit juga dijumpai
dalam sampel dari satuan batuan andesit porfiri.
Jika dikorelasikan dengan stratigrafi regional,
diinterpretasikan sebagai hasil dari erupsi
Gunungapi Ijo yang menghasilkan lava andesit
dan andesit porfir. Andesit porfir tersingkap
diinterpretasikan dalam bentuk dike. Satuan
batuan ini termasuk dalam Formasi Andesit Tua
(Old Andesit Formation) yang memiliki umur
Miosen sampai Pleistosen.
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pada setiap lokasi kajian. Singkapan lava andesit
dapat dicirikan dengan kondisi batuan yang
didominasi oleh susunan mineral mikro (halus) dan
cenderung bertekstur afanitik. Selain itu, struktur
sheeting joint yang dimiliki oleh batuan tersebut
merupakan sebagai penciri khusus dari lava.
Singkapan breksi vulkanik dengan fragmen
andesitik juga ditemukan di lokasi ini dan masih
termasuk dalam anggota dari Khuluk Ijo.
Proses alterasi dan mineralisasi terjadi pada
Formasi Kaligesing/Dukuh dimana formasi ini
secara umum disusun oleh litologi breksi andesit,
tuf, tuf lapilli, aglomerat, lava andesit. Himpunan
batuan tersebut secara umum disusun oleh
mineral-mineral plagioklas, piroksen, biotit dan
gelas. Himpunan batuan tersebut berinteraksi
dengan larutan hidrothermal sehingga sebagian
mineral mengalami ubahan. Batuan ubahan yang
terbentuk disusun dalam bentuk zonasi, dimana
zonasi yang paling luar (paling rendah) adalah
zona filik, zona propilitik dan zona argillik. Selama
proses hidrothermal berlangsung maka akan
terjadi mobilisasi unsur kimia mineral. Proses
mobilisasi unsur tersebut terjadi pada zona ubahan
propilitik dan zona ubahan argillik (Harjanto dkk,
2009).

Gambar 5. Singkapan urat-urat (vein) kuarsa di lokasi
penambangan emas pada daerah Sangon.

Gambar 4. Singkapan batuan andesit dengan kekarkekarnya di sungai pada daerah Sangon.

Sedangkan menurut Sulistyo, dkk, 2019,
menyebutkan bahwa stratigrafi daerah Plampang,
Kalirejo secara regional berada tepat pada satuan
batuan andesitik (Rahardjo dkk, 1995) dan secara
vulkanostratigrafi termasuk kedalam zona Khuluk
Gunung Ijo yang memiliki komposisi utama lava
dan breksi piroklastik serta intrusi andesit. Pada
daerah ini ditemukan singkapan-singkapan jenis
lava andesitik yang cukup dominan dan hampir
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Alterasi dan mineralisasi di lokasi Kalirejo
berkembang pada batuan induk andesit, berwarna
abu-abu gelap, tekstur porfiritik, tersusun oleh
fenokris plagioklas hornblenda, dan kuarsa
berukuran halus Intensitas alterasi sedang – kuat,
dicirikan oleh kehadiran mineral sulfida pirit yang
menyebar secara tidak merata. Silika berasosiasi
dengan barit berstruktur lattice (kristalin, berbentuk
pipih-tipis dan saling memotong) dan mineral
lempung. Pada beberapa bagian, silica bertekstur
vuggy, manganis dan oksida besi di bagian
permukaan, membentuk zona alterasi sekitar 50
cm, terpotong oleh veinlet kuarsa dan berasosiasi
dengan
zona
ubahan
mineral
lempung.
Mineralisasi pada batuan samping berasosiasi
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dengan mineral sulfide (pirit) yang menyebar tidak
merata dan mineral klorit dalam jumlah kecil.
Sementara di lokasi lainnya (Plampang, Kalirejo)
alterasi dan mineralisasi yang berkembang
berintensitas sedang – kuat, berupa zona alterasi
silisifikasi dicirikan oleh kehadiran mineral silika
yang intensif berasosiasi dengan zona urat kuarsasilika dan mineral lempung. Alterasi dan
mineralisasi di lokasi ini berkembang pada batuan
induk andesit. Pola kekar yang berkembang di
lokasi ini umumnya berupa kekar gerus berarah
utama N285oE/85o, N240oE/69o, N85oE/65o,
N40oE/76o. Sedangkan urat kuarsa umumnya
berarah N230oE dan pada urat ini dimanfaatkan
sebagai lubang kerja sekaligus lubang produksi
penambangan emas rakyat (Ansori, Chusni dan
Hastria, Defry, 2013).
Hasil penelitian Pambudi dkk, 2018,
menunjukkan bahwa berdasarkan himpunan
mineral penyusun dominan, jenis alterasi di daerah
Sangon dibagi menjadi : (i) himpunan mineral
mica-quartz-pyrophyllite (rentang suhu 170o–
260oC), (ii) himpunan mineral illite-actinolitequartz-mica (rentang suhu 170o–260oC), (iii)
himpunan mineral illite-smectite-sulfide-chlorites- K
Feldspar (rentang suhu 50o–280oC), dan 4)
himpunan mineral quartz-pyrite-alunite-kaolinite
(rentang suhu 50o–260oC). Himpunan mineral di
daerah Sangon tersebut menunjukkan bahwa
semakin
ke
utara
batuan
cenderung
menampakkan ciri zona argilik dengan temperatur
rendah, sedangkan ke arah selatan memiliki ciri
dari zona filik dengan temperatur lebih tinggi.
Menurut Corbett dan Leach (1996) alterasi
pada endapan epitermal pada zona Propilitik
dicirikan oleh kehadiran klorit disertai dengan
beberapa mineral epidot, illit/serisit, kalsit, albit,
dan anhidrit. Terbentuk pada temperatur 200°300°C pada pH mendekati netral, dengan salinitas
beragam,
umumnya
pada
daerah
yang
mempunyai permeabilitas rendah. Terdapat empat
kecenderungan himpunan mineral yang hadir pada
tipe propilitik, yaitu klorit-kalsit-kaolinit, klorit-kalsittalk, klorit-epidot-kalsit, klorit-epidot.
Alterasi pada zona Argilik terdapat dua
kemungkinan himpunan mineral, yaitu muskovitkaolinit-monmorilonit
dan
muskovit-kloritmonmorilonit. Himpunan mineral pada tipe argilik
terbentuk pada temperatur 100°-300°C (Pirajno,
1992; dalam Corbett dan Leach, 1996), fluida
asam-netral, dan salinitas rendah.
Sedangkan Alterasi pada zona Filik
dicirikan oleh kumpulan mineral serisit dan kuarsa
sebagai mineral utama dengan mineral pirit yang
melimpah serta sejumlah anhidrit. Mineral serisit
terbentuk pada proses hidrogen metasomatis yang
merupakan dasar dari alterasi serisit yang
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menyebabkan mineral feldspar yang stabil menjadi
rusak dan teralterasi menjadi serisit dengan
penambahan
unsur
H +,
menjadi
mineral
phylosilikat atau kuarsa. Zona ini tersusun oleh
himpunan
mineral
kuarsa-serisit-pirit,
yang
umumnya tidak terdapat mineral-mineral lempung
atau alkali feldspar. Namun, beberapa dijumpai
sedikit anhidrit, klorit, kalsit, dan rutil. Terbentuk
pada temperatur sedang-tinggi yaitu 230°C-400°C,
fluida asam-netral, salinitas beragam, pada zona
permeabel, dan pada batas dengan urat.
Adapun Alterasi pada zona Silisifikasi
merupakan salah satu tipe alterasi hidrotermal
yang paling umum dijumpai dan merupakan tipe
terbaik. Bentuk yang paling umum dari silika
adalah (E-quartz, atau β-quartz, rendah quartz,
temperatur tinggi, atau tinggi kandungan
kuarsanya (>573°C), tridimit, kristobalit, opal,
kalsedon. Bentuk yang paling umum adalah quartz
rendah, kristobalit, dan tridimit kebanyakan
ditemukan dibatuan vulkanik. Tridimit terutama
umum sebagai produk devitrivikasi gelas vulkanik,
terbentuk bersama alkali felspar. Selama proses
hidrotermal, silika mungkin didatangkan dari cairan
yang bersirkulasi, atau mungkin ditinggalkan
dibelakang dalam bentuk silika residual setelah
melepaskan (leaching) dari dasar. Solubilitas silika
mengalami peningkatan sesuai dengan temperatur
dan tekanan, dan jika larutan mengalami ekspans
iadiabatik, silika mengalami presipitasi, sehingga
didaerah bertekanan rendah siap mengalami
pengendapan (Pirajno,1992).

Gambar 6. Zona Alterasi dan mineralisasi di daerah
kajian. Prt = Pirit, Klkp = Kalkopirit, Kvl = Kovelit, Bor =
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Bornite, Gal = Galena, Sph = Sphalerit (Sulistyo, dkk,
2019)

Menurut Pambudi dkk (2018), stratigrafi
daerah Sangon dibagi menjadi dua satuan batuan
yaitu lava andesit dan andesit porfir. Lava andesit
segar berwarna hitam sedangkan singkapan lapuk
berwarna hitam keabu-abuan dan abu-abu
kehijauan. Terdapat rekahan yang terisi oleh
kuarsa (vein) di sekitar lava andesit. Pada
pengamatan petrografi dijumpai mineral plagioklas
(penyusun dominan), kuarsa, hornblende, biotit,
dan serisit. Lebih dari 55% plagioklas terubah
menjadi serisit yang menjadi indikator proses
alterasi pada batuan di daerah Sangon.
Kenampakan andesit porfir segar menunjukkan
warna hitam keabu-abuan dan singkapan lapuknya
berwarna coklat keputihan. Serisit juga dijumpai
dalam sampel dari satuan batuan andesit porfiri.
Jika dikorelasikan dengan stratigrafi regional,
diinterpretasikan sebagai hasil dari erupsi
Gunungapi Ijo yang menghasilkan lava andesit
dan andesit porfir. Andesit porfir tersingkap
diinterpretasikan dalam bentuk dike. Satuan
batuan ini termasuk dalam Formasi Andesit Tua
(Old Andesit Formation) yang memiliki umur
Miosen sampai Pleistosen.
Menurut Harjanto dkk, 2009, proses alterasi
dan
mineralisasi
terjadi
pada
Formasi
Kaligesing/Dukuh yang tersusun oleh litologi breksi
andesit, tuf, tuf lapilli, aglomerat, lava andesit,
dengan ciri-ciri litologinya hampir sama dengan
Formasi Kebo-Butak di Pegunungan Selatan
(Rahardjo,dkk, 1995). Himpunan batuan tersebut
secara umum disusun oleh mineral-mineral
plagioklas, piroksen, biotit dan gelas, dimana
himpunan batuan tersebut berinteraksi dengan
larutan hidrothermal sehingga sebagian mineral
mengalami ubahan dan menghasilkan himpunan
mineral ubahan seperti: serisit, epidot, klorit,
kuarsa, dan mineral lempung (illit, kaolinit,
monmorilonit). Selain itu mineral muskovit hadir
sebagai perkembangan lebih lanjut dari illit.
Berdasarkan analisa petrografi daerah Kulon
Progo dapat di bagi menjadi 3 (tiga) zonasi ubahan
yaitu zonasi ubahan kuarsa-serisit-klorit yang
identik dengan zona filik
dengan kondisi pH
netral–hampir netral, zonasi ubahan epidot-kloritkalsit yang sama dengan zona propilitik dengan
kondisi pH netral–hampir netral dan zonasi ubahan
illit-kaolin-monmorilonit yang sering disebut zona
argillik dengan kondisi pH asam.
Lebih
lanjut,
Harjanto
dkk,
2009,
menyatakan bahwa selama proses hidrothermal
berlangsung maka akan terjadi mobilisasi unsur
kimia mineral. Proses mobilisasi unsur tersebut
terjadi pada zona ubahan propilitik dan zona
ubahan argillik. Secara umum urut-urutan zona
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ubahan batuan andesit tersebut dimulai dari zona
yang paling luar yaitu zona propilitik terjadi
mobilisasi unsur pengkayaan Ca, di mana
plagioklas dan piroksen akan terubah menjadi
epidot dan klorit. Sedangkan pada zona argillik
terjadi pengkayaan unsur Al, dimana mineral
plagioklas dalam kondisi jenuh H2O akan terubah
menjadi kaolinit. Pada kedua zona tersebut terjadi
pengkayaan unsur Fe dan Mg dimana mineral
klorit berasal dari ubahan mineral biotit, plagioklas
dan piroksen. Pengkayaan SiO2 di dalam batuan
ubahan disebabkan oleh pengendapan lokal
mineral kuarsa di dalam urat-urat kuarsa.
4.2. Mineralisasi
Hidrotermal diartikan sebagai larutan
panas yang berasal dari proses magmatik (Bates
dan Jackson, 1987 dalam Rosana dkk, 2008).
Larutan hidrotermal dan unsur volatil yang
merupakan tahap akhir dari proses diferensiasi
magma tidak harus selalu berasal dari fluida
magma asal karena bisa saja gas volatil yang naik
dan masuk bercampur dengan fluida dari air
permukaan yang bersikulasi di dalam tanah dan
terpanaskan oleh adanya aktifitas magma. Larutan
hidrotermal dan unsur volatil ini membawa unsur
logam dan non-logam yang akan terendapkan
berdasarkan penurunan temperatur dan tekanan
serta jaraknya terhadap intrusi (Rosana dkk,
2008).
Hal-hal
pokok
yang
menentukan
pembentukan mineral (Rosana dkk, 2008) adalah :
• Adanya larutan hidrotermal yang membawa
mineral.
• Adanya celah pada batuan sebagai jalan
bergeraknya larutan hidrotermal.
• Adanya tempat untuk mengendapkan fluida.
• Temperatur dan tekanan pada saat proses
mineralisasi terjadi.
• Konsentrasi
yang
cukup
tinggi
bagi
terendapkannya kandungan mineral.
Mineralisasi memiliki keterkaitan yang
sangat
erat
dengan
alterasi
hidrotermal,
disebabkan
tipe mineralisasi tertentu akan
dicirikan
dengan
hadirnya
suatu
alterasi
hidrotermal yang khas sebagai pencirinya. Atau
suatu tipe mineral alterasi tertentu akan dicirikan
oleh endapan mineral tertentu
pula. Dalam
kegiatan eksplorasi endapan mineral bijih, penting
adanya pemahaman tentang mineralogi. Studi
mineralogi rinci diperlukan untuk mengetahui
keterdapatan mineral pembawa mineralisasi di
suatu daerah.
Pengertian mineralisasi secara umum yaitu
merupakan pembentukan dan terakumulasi/
terendapkannya mineral-mineral bijih dan mineral
ekonomis
yang
berasal
dari
proses
metasomatisme, pegmatitik, pneumatolitik dan
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juga proses naiknya fluida magmatik hidrotermal
(Harjanto, 2008). Mineralisasi hidrotermal adalah
merupakan endapan mineral logam berharga dan
logam dasar yang dibawa oleh fluida sisa
magmatik yang kaya akan air dan gas dan mengisi
zona rekahan pada batuan serta memiliki
karakteristik dan ciri khas tertentu. Keterdapatan
suatu tubuh mineralisasi sangat dipengaruhi oleh
kejadian genetiknya yang meliputi tatanan tektonik,
kondisi
keasaman
dan
salinitas
fluida
pembawanya serta tempat diendapkannya mineral
logam tersebut. Sedangkan Sumber dari mineral
tersebut berasal dari unsur-unsur dalam kerak
bumi yang ikut terbawa oleh magma atau dapat
juga terbentuk karena adanya proses reaksi kimia
selama diferensiasi magma berlangsung (Fyfe
dkk., 1978). Menurut Bateman dan Jansen (1980),
dalam mineralisasi oleh kegiatan magmatisme ada
hal-hal pokok yang sangat mempengaruhi hasil
mineralisasi yang diantaranya yaitu proses
diferensiasi magma yang beriringan dengan
proses pelarutan kimiawi, proses hidrotermal yang
berlangsung dan adanya celah batuan sebagai
jalan bagi larutan hidrotermal (porositas batuan),
adanya tempat bagi pengendapan mineral dan
terjadinya reaksi kimia yang dapat menyebabkan
terjadinya pengendapan mineral. Larutan sisa
magma akan bergerak ke permukaan melalui
celah ataupun pori batuan, bersamaan dengan
proses tersebut terjadi interaksi dengan batuan
samping
diikuti
persebaran
allterasi
dan
pembekuan
yang
menghasilkan
kristalisasi
mineral-mineral logam.
Mineralisasi adalah proses pergantian
unsur-unsur tertentu dari mineral yang ada pada
batuan dinding digantikan oleh unsur lain yang
berasal dari larutan sehingga menjadi lebih stabil.
Proses ini berlangsung dengan cara pertukaran
ion.
Endapan bijih hidrotermal terbentuk karena
sirkulasi fluida hidrotermal yang melindi (leaching),
mentransportasi, dan mengendapkan mineralmineral baru sebagai respon terhadap perubahan
kondisi fisik maupun kimiawi. Interaksi antara fluida
hidrotermal dengan batuan yang dilewatinya
(batuan dinding), akan menyebabkan terubahnya
mineral-mineral primer menjadi mineral ubahan
(alteration minerals).
Pembentukan
mineralisasi
endapan
epitermal di suatu daerah berhubungan dengan
kondisi geologi yang berkembang sepanjang umur
geologi yang melibatkan pembentukan gunungapi,
intrusi, dan pensesaran berdampak pada proses
alterasi dan mineralisasi. Proses ini melibatkan air
meteorik dan air magmatik yang bercampur
menjadi fluida hidrotermal, kemudian mulai
bergerak dan mengasimilasi batuan samping
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sehingga batuan yang dilewatinya terubah.
Endapan bijih yang bernilai ekonornis seperti
emas, perak dan tembaga merupakan komoditas
utama pada endapan mineral menempati urat-urat
kuarsa dan breksi hidrotermal dengan sebaran
yang dikontrol oleh struktur geologi yang
berkembang (Setiawan & Jati, 2020).

Gambar 7. Secara umum Mineralogi alterasi pada
Sistem Hidrotermal (Corbett dan Leach, 1997)

Berdasarkan
pengamatan
megaskopis,
petrografi dan hasil mineragrafi, Pambudi dkk
(2018) mengidentifikasi mineral-mineral bijih yang
terbentuk pada batuan di daerah Sangon. Emas
dijumpai sebagai unsur tunggal, sedangkan yang
termasuk golongan sulfida adalah pirit, kalkopirit,
sfalerit, dan arsenopirit. Pirit terbentuk pertama
kali, menunjukkan batas euhedral dan kelimpahan
tinggi di setiap sampel yang diamati. Kalkopirit
terbentuk menginklusi pirit yang terbentuk hampir
bersamaan dan memiliki batas mineral yang
euhedral
hingga
subhedral.
Selanjutnya,
arsenopirit yang menunjukkan batas subhedral
mulai terbentuk di antara pirit dan kalkopirit.
Setelah itu dimulai pembentukan sfalerit yang
memiliki kelimpahan lebih sedikit dibandingkan
mineral-mineral sebelumnya. Mineral yang paling
terakhir terbentuk adalah emas, berbatasan
langsung dengan kalkopirit.
Pambudi dkk, 2018, juga menjelaskan
bahwa pada daerah Sangon ditemukan urat yang
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bergerigi (comb texture) dan juga tekstur simetrimasif. Struktur urat seperti stockwork, veinlet, dan
masif dapat ditemukan di beberapa di daerah ini.
Persebaran urat kuarsa di daerah Sangon tidak
menunjukkan kemenerusan yang sejajar dengan
kanal Sungai Sangon. Urat-urat yang memiliki pola
berarah baratlaut–tenggara hanya dijumpai
setempat-setempat dengan dimensi urat paling
besar, yaitu 600 cm/ 125 cm. Sedangkan Urat-urat
berarah baratdaya–timurlaut memiliki dimensi urat
kuarsa yang relatif lebih kecil daripada urat-urat
yang membentuk pola berarah baratlaut–tenggara.
Jika ditelusuri dari selatan menuju utara, pola urat
cenderung didominasi oleh urat yang berarah
baratdaya–timurlaut (Gambar 6). Distribusi emas
sendiri berada pada zona argilik lanjut dengan
urat-urat yang berarah baratdaya–timurlaut dan di
lapangan berasosiasi dengan mineral bijih (pirit,
arsenit, kalkopirit, emas) dan kuarsa.
Sejalan dengan hasil penelitian dari
Pambudi dkk, 2018, Sulistyo, dkk, 2019,
menyebutkan bahwa alterasi dan pola mineralisasi
pada daerah kajian (Plampang dan Sangon,
Kalirejo) cenderung mengikuti 2 pola struktur
utama yang berkembang di daerah tersebut yaitu
sesar geser Kali Plampang (timurlaut–baratdaya)
dan sesar yang memotongnya (tenggara–
baratlaut). Hal tersebut ditunjukkan dengan kekarkekar
yang
terterisi
urat
kuarsa
yang
termineralisasi dengan orientasi arah relatif sama
seperti pola struktur yang ada seperti terlihat pada
gambar 5. urat termineralisasi dengan arah relatif
baratdaya-timurlaut cederung memiliki kandungan
mineralisasi yang lebih banyak dan lebih beragam
seperti pirit, kalkopirit, galena, bornit dan kovelit
dimana mineral-mineral tersebut merupakan
mineral-mineral bijih yang umumnya berasosiasi
dengan emas (White & Hedenquist, 1985 didalam
Sulistyo, dkk, 2019) sehingga dapat digolongkan
sebagai arah umum urat termineralisasi baik/kuat
(Harjanto, 2008). Sedangkan untuk arah urat
termineralisasi
tenggara-baratlaut
memiliki
kadungan variasi mineral yang lebih sedikit
(didominasi pirit).
Harjanto dkk, 2009 menyatakan bahwa
Alterasi dan mineralisasi logam di daerah Kulon
Progo terjadi pada Formasi Kaligesing/Dukuh.
Selain mineralisasi emas di daerah Kulon Progo
juga terdapat mineralisasi bijih antara lain galena,
pirit, kalkopirit, sphalerit, kovelit, molibdenit,
magnetit dan hematit. Selain itu terdapat
mineralisasi barit di bagian hulu sungai Plampang,
Batuannya sebagian besar sudah mengalami
silisifikasi dan terpropilitisasi. Hasil analisis AAS
menunjukkan bahwa secara umum kandungan
unsur logam yang ada di daerah Plampang adalah
Au dengan unsur penyerta Zn dan Ag. Sedangkan
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pada daerah Sangon kandungan unsur logam
yang ada adalah Au dengan unsur penyerta Cu,
As dan Sb. Pada daerah Sangon dan Plampang
terdapat daerah prospek mineralisasi emas yang
berasosiasi dengan mineral bijih seperti sphalerit,
kovelit, pirit, kalkopirit, magnetit, hematit dan barit.
Jenis emasnya adalah elektrum karena berukuran
kecil dan hadir bersama dengan unsur lain. Breksi
yang termasuk dalam Formasi Kaligesing/Dukuh
merupakan host rock daerah mineralisasi
sedangkan intrusi diorit, andesit dan dasit sebagai
heat source.
4.3. Tipe Endapan Epithermal
Epitermal adalah sebuah tipe endapan
hidrotermal yang terbentuk dalam jangkauan satu
kilometer dari permukaan bumi dan dalam kisaran
temperatur dari 50°C–200°C dan kebanyakan
terdapat sebagai vein (Bates dan Jackson, 1987
dalam Rosana, 2008). Berdasarkan perbedaan
variasi mineral pengotor dan mineral bijih tanah,
interaksi pengendapannya oleh fluida yang
berbeda terhadap batuan induk dan air tanah,
tekstur dan genesa maka (Corbett & Leach, 1996)
membagi endapan epitermal menjadi 2, yaitu
sistem sulfidasi rendah dan sistem sulfidasi tinggi.
Hedenquist (1987) di dalam Corbett dan
Leach (1996) dan Harjanto dkk (2009) menyatakan
bahwa sistem sulfida rendah adalah sistem
endapan epitermal dimana fluida pembentukan
bijih berkomposisi pH hampir netral dan sulfur
ditemukan dominan dalam senyawa H2S. Menurut
Heald, dkk (1987) di dalam Corbett dan Leach
(1996) dan Harjanto dkk (2009) mengatakan
mineral ubahan dalam sistem ini mencerminkan
fluida berkomposisi pH hampir netral. Kondesat
uap permukaan menyebabkan berkembangnya
mineral ubahan yang bersifat asam.
Endapan Epitermal Sulfida Rendah dicirikan
oleh larutan hidrotermal yang bersifat encer dan
pH-nya mendekati netral. Secara genesis, sistem
epitermal sulfidasi rendah berasosiasi dengan
vulkanisme riolitik. Tipe ini dikontrol oleh strukturstruktur pergeseran (dilational jog) (Corbett dan
Leach, 1997, di dalam Pambudi, 2018). Batuan
induk pada deposit logam mulia sulfidasi rendah
adalah andesit alkali, dasit, riodasit atau riolit.
Disamping itu, Struktur yang berkembang pada
sistem sulfidasi rendah berupa urat, cavity filling,
urat breksi, tekstur colloform, dan sedikit vuggy,
seperti terlihat pada table 1 (Corbett dan Leach,
1996 di dalam Setiawan & Jati, 2020).
Sedangkan menurut Hedenquist et al,1996
didalam Setiawan & Jati, 2020, Endapan Epitermal
Sulfida Rendah dicirikan oleh larutan hidrotermal
yang bersifat netral dan mengisi celah-celah
batuan. Secara genesa sistem epitermal sulfidasi
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rendah berasosiasi dengan vulkanisme riolitik, tipe
ini dikontrol oleh struktur-struktur pergeseran.
Endapan ini terbentuk jauh dari tubuh intrusi dan
terbentuk melalui larutan sisa magma yang
berpindah jauh dari sumbernya kemudian
bercampur dengan air meteorik di dekat
permukaan dan membentuk jebakan tipe sulfidasi
rendah, dipengaruhi oleh sistem boiling sebagai
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mekanisme pengendapan mineral-mineral bijih.
Proses boiling disertai pelepasan unsur gas
merupakan proses utama untuk pengendapan
emas sebagai respon atas turunnya tekanan.
Sistem ini terbentuk pada tektonik lempeng
subduksi, kolisi dan pemekaran.

Tabel 1. Perbedaan endapan Epitermal Sulfida Rendah dan Epitermal Sulfida Tinggi (Corbett dan Leach, 1997)

Gambar 8. Model endapan emas Epitermal Sulfida Rendah dan Epitermal Sulfida Tinggi (Corbett dan Leach, 1997)
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Batuan samping (wallrock) pada endapan
epitermal sulfidasi rendah adalah andesit alkali,
riodasit, dasit, riolit ataupun batuan–batuan alkali.
Bentuk endapan didominasi oleh urat-urat kuarsa
yang mengisi ruang terbuka (open space), tersebar
(disseminated), dan umumnya terdiri dari urat-urat
breksi (Hedenquist dkk.,1996 didalam Pambudi
dkk, 2018). Alterasi hidrotermal terjadi karena
proses yang sangat kompleks yang melibatkan
perubahan mineralogi, kimiawi, dan tekstur yang
disebabkan oleh interaksi fluida panas dengan
batuan yang dilaluinya.
Sedangkan
Sistem
Sulfida
Tinggi
merupakan sistem endapan epithermal hasil dari
fluida hidrothermal yang berkomposisi asam. Pada
waktu jalan ke permukaan fluida hidrothermal
bereaksi dengan batuan samping maupun air
meteorik dan menghasilkan endapan emastembaga (Rye,1993, di dalam Corbett dan Leach,
1996). Menurut Hedenquist et al,1996 didalam
Setiawan & Jati, 2020, Endapan Epitermal Sulfida
Tinggi dicirikan dengan batuan induk berupa
batuan vulkanik bersifat asam hingga intermediet
dengan kontrol struktur berupa sesar secara
regional atau intrusi subvulkanik, kedalaman
formasi batuan sekitar 500–2.000 meter dan
temperatur 100–320oC. Endapan Epitermal Sulfida
Tinggi terbentuk oleh sistem dari fluida hidrotermal
yang berasal dari intrusi magmatik yang cukup
dalam, fluida ini bergerak secara vertikal dan
horizontal menembus rekahan-rekahan pada
batuan dengan suhu yang relatif tinggi (200–
300oC), fluida ini didominasi oleh fluida magmatik
dengan kandungan acidic yang tinggi yaitu berupa
HCl, SO2, H2S.
Menurut beberapa penelitian yang sudah
dilakukan, daerah Plampang, Kalirejo termasuk
dalam zona endapan epithermal sulfidasi rendah
(Ansori & Hastria, 2013 dan Harjanto, 2008 dalam
Sulistyo dkk ,2019).
Harjanto dkk, 2009 menyatakan bahwa
pada daerah kajian mengandung urat-urat logam
dasar (kalkopirit-sfalerit-galena), maka sistem
endapan di daerah kajian diperkirakan termasuk
dalam sulfida rendah seperti terlhat pada gambar
8.
5. RANGKUMAN
Berdasarkan
hasil
tinjauan
terhadap
penelitian yang ada di daerah kajian, maka dapat
dirangkum sebagai berikut :
• Proses Alterasi dan mineralisasi di lokasi
Kalirejo berkembang pada batuan andesit yang
termasuk dalam Formasi Andesit Tua.
• Tipe alterasi yang berkembang pada daerah
Sangon dan Plampang berupa alterasi
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•

•

propilitik dengan mineral penciri epidot-kloritkalsit, alterasi argilik dengan mineral penciri
illit-kaolin-monmorilonit, alterasi Filik dengan
mineral penciri kuarsa-serisit-klorit dan alterasi
silisifikasi yang dicirikan oleh kehadiran mineral
silika.
Mineralisasi bijih di daerah kajian berupa emas
dan golongan sulfida seperti pirit, kalkopirit,
galena, bornit, kovelit, sfalerit, dan arsenopirit
dan berada pada zona argilik dengan urat-urat
yang berarah baratdaya–timurlaut.
Tipe endapannya berupa endapan epithermal
sulfidasi rendah.
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