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I. PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Propinsi Sumatera Utara cukup banyak mengandung endapan bahan galian 

baik endapan bahan galian logam maupun non logam. Keberadaan bahan galian 

logam tersebut umumnya berada tersebar pada Kabupaten dan belum dikelola secara 

optimal.  

Untuk merangsang kedatangan investor baik lokal maupun asing perlu 

dilakukan pendataan dan penginventarisan yang akurat terhadap keberadaan bahan 

galian yang jika dikembangkan secara optimal akan memberikan pengharapan baru 

bagi Pemerintah Daerah terutama Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

menciptakan lahan pekerjaaaan bagi masyarakat setempat.  

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah maka Dinas Pertambangan 

Propinsi Sumatera Utara melalui Proyek Teknis Produksi Pertambangan Daerah 

melakukan pekerjaan Pemetaan Profil terhadap bahan galian tambang yang 

diperkirakan memiliki prospek yang cukup cerah untuk dikembangkan menjadi 

usaha pertambangan daerah di masa mendatang.  

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Untuk menginventaris data potensi bagan galian meliputi keberadaan, kwalitas,    

jumlah cadangan dan prospek pemasaran.   

Untuk memudahkan para investor dibidang pertambangan dalam memperoleh data 

potensi bahan tambang dan sebagai acuan bagi aparat pemerintah daerah setempat 

untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan di bidang pertambangan pada masa 

mendatang. 
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C. LOKASI PENELITIAN 

1. Bentonit. 

Secara geografis, keterdapatan bahan galian Bentonit adalah di Desa 

Wonosari dan Desa Habalanjati Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi 

Sumatera Utara. Daerah penyebaran bahan galian bentonit tersebut dapat dijangkau 

dengan kenderaan roda empat dan dua dengan jarak dari kota Medan adalah 117 km 

melalui jalan propinsi yang beraspal hotmix. Lama perjalanan dibutuhkan waktu 

kurang lebih 4 jam. 

Sebaran bahan galian bentonit mencakup di sekitar Desa Wonosari dan Desa 

Habalanjati ke arah barat laut dan selatan. Berdasarkan pengamatan megaskopis, 

ketebalan singkapan rata-rata adalah 15 meter dengan ditutupi lapisan tanah penutup 

setebal 2 m sampai 3 m. Luas daerah penyebaran diperkirakan adalah 200 Ha dan 

perkiraan cadangan indikasi bahan galian bentonit berjumlah ribuan ton. 

Secara umum, daerah penyebaran bahan galian bentonit termasuk dalam 

daerah perbukitan bergelombang sedang sampai lemah dengan memiliki daerah 

kemiringan lereng berkisar antara 10 sampai 25 dengan ketinggian rata-rata 

minimum 650 meter dari permukaan laut. Pemakaian lahan disekitar lokasi 

penyebaran endapan bahan galian bentonit oleh penduduk setempat adalah 

perladangan dengan tanaman jeruk dan jagung serta tanaman pisang. 

 

Gambar1 
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Kenampakan singkapan endapan bahan galian bentonit di Desa Wonosari  

dan Desa Habalanji, berwarna kuning kehijauan dan kekuningan 

 

 

Gambar 2 

Kenampakan morfologi daerah penelitian yang didominasi bergelombang  

sedang sampai lemah dengan ditutupi lapisan endapan alluvium 

2. Phospat 

Secara umum, penyebaran endapan phospat berada pada Dusun Batukatak 

Desa Batujonjong Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Daerah penyebaran 

endapan phospat dapat dijangkau dengan kenderaan roda empat dan roda dua sampai 

batas sebaran endapan phospat dari kota Medan kurang lebih 85 km dengan waktu 

tempuh kurang lebih 4 jam melalui jalan mulai dari kota Medan - Bijai - Bahorok 

dan Dusun Batukatak menuju keberadaan endapan phospat hanya dapat ditempuh 

dengan jalan kaki kurang lebih 1 ½ jam perjalanan berjarak kurang lebih 2 km. 

Kondisi geologi secara keseluruhan berupa tebing-tebing yang cukup terjal dan 

ditumbuhi semak belukar serta diselang-selangi dengan perladangan dan perkebunan 

oleh masyarakat setempat. 
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Gambar 3 

Kenampakan gua-gua pada batu gampig yang ditempati oleh  

endapan phospat berada di Dusun Batukatak Desa Batujojong  

Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat  

 

Gambar 4 

Singakapan endapan phospat yang dicirikan warna kecoklat-coklatan 

di dalam gua batugamping di sekitar daerah penelitian 

 

 

 

Kunci : phospat, bentonit 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. GENESA 

1. Bentonit 

Bentonit adalah istilah yang digunakan di dalam dunia perdagangan untuk 

sejenis lempung yang mengandung mineral Montmorilonit, Bentonit sebagai mineral 

lempung yang terdiri dari 85% Montmorilonit yang mempunyai rumus kimia A12 

O3 4SiO2 x H2O. 

Genesa Bentonit secara umum dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu :  

a. Terjadi karena pengaruh pelapukan. 

b. Terjadi karena pengaruh hydrothermal 

c. Terjadi karena akibat devitrivikasi dari tufa gelas yang diendapkan di dalam air 

(lakustrin sampai neritic). 

d. Terjadi karena proses pengendapan kimia dalam suasana basa (alkali) dan sangat 

silikan.  

Pelapukan sebagai faktor utama yang menyebabkan terbentuknya jenis 

mineral lempung. Dalam proses ini adalah komposisi mineral batuan, komposisi 

kimia dari air dan daya alir air tersebut dalam batuan. Secara umum faktor yang 

berpengaruh adalah iklim, macam batuan, relief dan tumbuh-tumbuhan yang berada 

di atas batuan tersebut. 

Proses hydrothermal mempengaruhi alterasi yang sangat lemah sehingga 

mineral-mineral yang kaya akan magnesium seperti hornblende dan biotit cenderung 

membentuk chlorit. Pada alterasi lemah kehadiran unsur-unsur logam alkali dan 

alkali tanah, kecuali kalium, mineral-mineral mika, ferramagnesia dan feldspar 

plagioklas umumnya akan membentuk montmorilonit terutama disebabkan adanya 

magnesium. 
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Kehadiran kalium baik yang berasal dari feldspar ataupun mika primer yang 

terbentuk karena alterasi hydrothermal membentuk zona-zona lingkaran dengan 

susunan serisit, kaolinit, montmorilonit dan chlorit. 

Proses tranformasi (ubahan) dari abu vulkanis yang mempunyai komposisi 

gelas akan menjadi mineral lempung (devitrivikasi) yang lebih sempurna terutama 

pada daerah danau, lautan dan cekungan sedimentasi. Tranformasi dari gunung 

berapi yang sempurna akan terjadi apabila debu gunung api diendapkan dalam 

cekungan seperti danau dan laut. Bentonit yang terjadi akibat proses tranformasi 

umumnya bercampur dengan sedimen laut lainnya yang berasal dari daratan seperti 

batu pasir dan lanau. 

Proses pengendapan bentonit secara kimiawi dapat berbentuk tidak saja dari 

tufa tetapi dapat berupa endapan sedimen dalam suasana basa (alkali) yang sangat 

silikan (authigenic neoformation) dan terbentuk pada cekungan sedimen yang 

bersifat basa dimana unsur pembentukannya antara lain karbonat, silika pipih, 

phospat laut dan unsur lainnya yang bersenyawa dengan unsur alluminium dan 

magnesium.  

Berdasarkan kenampakan di lapangan terutama pengamatan secara 

megaskopis terhadap beberapa singkapan bentonit yang muncul pada beberapa 

daerah diketahui bahwa endapan bentonit yang terbentuk pada daerah Wonosari dan 

sekitarnya, terjadi karena adanya proses pelapukan secara dominan yang dicirikan 

dengan adanya perubahan warna pada beberapa daerah yang masih termasuk di 

dalam proses pembentukannya dimana adanya cekungan dan daerah dataran sedang. 

2. Phospat. 

Genesa batuan phospat terjadi dalam gua-gua gunung kapur sebagai hasil 

proses reaksi kimia antara kotoran, urine, bangkai burung-burung dan kelelawar yang 

tinggal menempati gua-gua tersebut dengan batuan kapur dengan batuan waktu dan 

suhu yang berlangsung cukup lama. 
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Umumnya batuan phospat mengandung mineral cryptokristalin yang terdiri 

dari tri calcium phospat dengan bermacam-macam prosentase kandungan air dan 

mengandung sedikit Kalsium Carbonat (CaCO3), umumnya kurang dari 10 % 

kandungan flourite dengan prosentase 3 sampai 4 % dan zat organik lainnya. 

Berdasarkan mineral pembentuk yang dikandungnya maka bantuan phospat dapat 

dibagi menjadi :  

a. Calsium Phospat 

b. Alumina Phospat 

c. Ferro Phospat 

d. Kalium-Alumina Phospat. 

Berdasarkan kenampakan di lapangan terhadap bahan galian phospat 

diketahui bahwa phospat yang berada di sekitar Dusun Batukatak Desa Batujonjong 

Kecamatan Bahorok terbentuk dari proses aktifitas penghuni binatang-binatang yang 

menempati gua tersebut. Hal ini dengan ditandainya bahwa di sekitar endapan 

phospat yang ada masih dijumpai adanya sisa-sisa dari bagian tubuh binatang yang 

telah mati dan adanya penkarbonatan pada endapan phospat tersebut. 

 

B. KEGUNAAN 

1. Bentonit. 

Kegunaan bentonit jenis Natrium terutama pada industri lumpur bor yaitu 

sebagai lupur pembilas dalam pemboran minyak bumi, gas alam dan uap panas bumi. 

Selain itu digunakan untuk industri minyak kelapa sawit, industri kimia dan industri 

farmasi. 

Kegunaan jenis Kalsium-Magnesium terutama pada industri penyaringan 

lilin, minyak kelapa, industri besi baja yaitu sebagai zat perekat pasir cetak dalam 

proses pengecoran baja, industri kimia sebagai katalisator, zat pemutih, zat penyerap, 

pengisi, lateks dan tinta cetak. 
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Bentonit dalam pengamatan megaskopis atau pandangan mata biasa 

memberikan ciri-ciri yang khas seperti kilap lilin, umumnya lunak, bersifat plastik, 

porous dengan warna yang cukup bervariasi mulai dari warna putih puca, hijau muda 

kelabu, merah muda dalam keadaan segar dan menjadi warna krem apabila lapuk 

kelamaan menjadi warna kuning, kemerahan, kecoklatan serta hitam keabuhan-

keabuhan. 

Bentonit yang dijumpai pada daerah Wonosari Kecamatan Besitang 

umumnya berwarna kehijauan dan sebahagian berwarna kemerahan kekuningan. 

Sifat lainnya adalah bila endapan bentonit itu dipegang akan terasa licin seperti 

sabun dan kadang-kadang pada permukaannya dijumpai adanya cermin sesar dengan 

jumlah relatif sedikit dan banyak tergantung keporousannya. Bentonit juga akan 

berubah menjadi seperti bubur jika pada singkapan bentonit tersebut terkena hujan 

dan jika kekeringan air akan menimbulkan kerekahan yang cukup terlihat pada 

permukaannya. 

Pemanfaatan bentonit untuk industri erat kaitannya dengan sifat yang dimiliki 

oleh bentonit itu sendiri yang antara lain adalah : 

a. Komposisi dan Jenis Mineral 

Untuk mengetahui komposisi dan jenis mineral yang terkandung di dalam 

endapan bentonit adalah dengan cara pengujian difraksi sinar-X dan X-Ray 

Flrourrence. Hasil pengujian terutama untuk mengetahui secara kuantitatif komposisi 

mineral yang terkandung di dalam bentonit. 

b. Sifat Kimia 

Pengujian terhadap beberapa sifat kimia yang terkandung di dalam bentonit 

perlu dilakukan untuk mengetahui kwalitas mutu yang dimiliki oleh bentonit 

tersebut. Tujuaannya adalah untuk menentukan langkah selanjutnya dalam hal 

kegunaan dan pemasarannya. 
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c. Sifat Teknologi. 

Pemanfaatan bentonit berkaitan dengan sifat teknologi yang dimiliki saat 

sekarang antara lain sifat pemucatan, sifat bagian suspensi, sifat mengikat dan 

melapisi untuk pembuatan makanan ternak dan industri logam. 

d. Sifat Pertukaran Ion. 

Pengujian terhadap pertukaran ion untuk mengetahui seberapa besar jumlah 

air (uap air) yang dapat diserap oleh bentonit sehingga akan tercapai keseimbangan 

reaksi kimia yang diperlukan untuk proses selanjutnya. Hal ini sangat penting 

diketahui untuk pemakaian bentonit diharapkan dapat membentuk dinding diafragma 

yang menyebabkan rembesan air dapat dicegah. 

e. Daya Serap. 

Sifat daya serap yang terdapat dalam bentonit terjadi karena adanya ruang 

pori-pori antar ikatan mineral lempung serta ketidak seimbangan antara muatan 

listrik dalam ion-ionnya. Daya serap tersebut umumnya berada pada ujung 

permukaan kristal serta diameter ikatan mineral lempung. Hal ini disebabkan 

bentonit sebagai bahan penyerap dalam berbagai keperluan baik dalam bentuk basah 

(suspensi) maupun kering (bubuk). 

f. Luas Permukaan 

Luas permukan bentonit dinyatakan dalam jumlah luas permukan kristal atau 

butir kristal bentonit yang berbentuk tepung setiap gram berat (m2/gram). Semakin 

besar luas permukaannya maka semakin besar pula zat-zat yang terbawa atau 

melekat pada bentonit sehingga sifat ini dimanfaatkan sebagai bahan pembawa 

(carrier) dalam insektisida dan pestisida serta sebagai pengisi dalam industri kertas 

dan bahan pengembangan industri makanan dan plastik. 
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g. Kekentalan dan Daya Suspensi (Rheologi) 

Kekentalan dan daya serap yang tinggi sangat diharapkan terutama untuk 

penggunaan pemboran ekplorasi, industri cat dan industri kertas. 

 

2. Phospat. 

Bantuan phospat umumnya digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan 

puput Superphospat, bahan kimia, besi phospat, pembuatan fospor dan sebagggai 

pupuk alam. Untuk pembuatan pupuk alam, lebih disukai jenis kalsium-phospat. Hal 

ini disebabkan karena phospat jenis ini mudah larut di dalam tanah dan proses 

pembuatan pupuk alam ini tidak memerlukan proses yang rumit atau cukup 

sederhana. 

 

Peneliti Terdahulu : 

- Dinas Pertambangan Sumatera Utara 

- Universitas Sumatera Utara ( USU ) 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. TAHAPAN PENELITIAN 

1.Tahap Perencanan / Persiapan. 

Tahap Perencanan / Persiapan meliputi kegiatan inventarisasi data yang telah 

ada yang dilakukan oleh beberapa peneliti baik dari instansi pemerintah maupun 

kalangan swasta serta penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri dan 

Perguruan Tinggi Swasta. Hal ini cukup penting dilakukan untuk pemakaian 

kompilasi data yang akan diperoleh dan pengolahan data selanjutnya. 

2.Tahap Pengambilan Data 

Tahap pengambilan data meliputi pengambilan data yang langsung dilakukan 

di lapangan terhadap bahan galian yang mempunyai potensi ekonomis tinggi. 

Pengamatan langsung di lapangan berupa pengamatan keadaan morfologi, sketsa 

lokasi, pengukuran arah dan penyebaran bahan galian serta pengambilan contoh pada 

beberapa singkapan yang muncul ke permukaan.  

3.Tahap Pengolahan Data.  

Tahap Pengolahan Data meliputi pekerjaan analisa laboratorium terhadap 

contoh-contoh bahan galian yang diambil di lapangan terutama kandungan unsur 

kimia, perhitungan luas daerah sebaran serta perhitungan jumlah cadangan potensial.  

4.Tahap Penyusunan Data     

Tahap Penyusunan Data meliputi pekerjaan penyusunan data yang diperoleh 

baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya dibuat menjadi sebuah 

Buku Laporan yang berisi informasi yang berkaitan dengan keberadaan bahan galian, 

arah penyebaran, jumlah cadangan, kondisi geologi, genesa dan potensi, teknik 

penambangan, teknik pengolahan dan analisa ekonomi serta proyek pemasaran.  
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B. METODOLOGI PENELITIAN GEOLOGI.     

1. Peralatan 

 

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan penelitian di lapangan maka 

peralatan yang dipergunakan terdiri dari :  

a. Kompas Geologi  

b. Palu Geologi 

c. Pita Ukur 

d. Kamera 

e. Altimeter 

f. Bor Tangan  

g. Kantang Sample 

h. Alat Tulis Kantor 

i. Peta Topografi Lembar Pangkalan Brandan 

j. Peta Geologi Lembar Medan.  

2. Evaluasi Kwalitas. 

 

a. Bentonit. 

 

Pemakaian bentonit dalam berbagai keperluan industri harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut :  

 

1. Untuk lumpur pemboran dalam industri pertambangan dan perminyakan. 

 America Petroleum Institute (API) 

a. Kekentalan untuk larutan 10 gram dalam 350 ml air adalah 8 Cp.  

b. Hilang dalam penyaringan melalui kertas pelapis (filter) untuk larutan 10 

gram dalam 350 ml adalah < 14 ml.  

c. Sisa tertampung oleh 200 # (mesh) adalah < 2,5% 

d. Kandungan uap air (kelembaban) adalah < 12 %.  
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 Oil Companies Materials Association (OCMA) 

a. Kekentalan dalam larutan 6,5 gram bentonit dalam 100 ml cairan dasar 

adalah >15 Cp. 

b. Hilang dalam penyaringan melalui kertas pelapis (filter) untuk larutan 7,5 

gram dalam 100 ml adalaaah <15 ml 

c. Kandungan uap air adalah < 15% 

d. Sisa pada 200# (mesh) pada penyaringan basah adalah <2,5% 

e. Lepas dari 100# (mesh) pada penyaringan kering adalah > 98%  

2. Untuk Pembuatan Tambahan Makanan Ternak (Urea Molasses Block) 

a. Kandungan dalam bentonit adalah < 30% 

b. Ukuran butir bentonit adalah 200# (mesh) 

c. Memiliki daya serap air dalam bentonit adalah > 60 % 

d. Memiliki kandungan mineral mantmorilonit dalam bentonit adalah 70% 

3. Untuk Industri Kosmetik 

a. Mengandung mineral silikat magnesium (Ca-Bentonit) 

b. Mempunyai pH netral yaitu 7 

c. Kandungan air dalam bentonit < 5% 

d. Tidak ada perubahan panas selama dan setelah pemanasan  

e. Ukuran butir bentonit adalah 325 # (mesh) 

b. Phospat 

 

Pemakaian phospat dalam berbagai keperluan industri dan non industri harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut :  

 

1. Pembuatan Pupuk Alam 

a. Phospat mengandung P2O5 adalah >= 29 % 

b. Ukuran butir adalah - 80 # (mesh) atau 0,175mm 
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2. Pembuatan Pupuk Buatan. 

a. Phospat mengandung P2O5 adalah >= 29% 

b. Oksida besi dan Alumina adalah <= 5% 

c. Carbonat dan Calium adalah <=4,5 % 

d. Kelembapan adalah <= 2% 

e. Ukuran butir adalah - 100# (mesh) atau 0,218 mm.  

3. Pembuatan Fosfor. 

a. Seluruh jenis phospat dapat dipergunakan. 

b. Phospat mengandung P2O5 adalah >= 19% 

3. Evaluasi Kwantitas. 

a. Bentonit. 

Berdasarkan pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa cadangan bentonit 

pada daerah Desa Wonosari dan Desa Habalanjati cukup besar dan mempunyai nilai 

ekonomis yang tinggi. Hal ini didasarkan pada beberapa singkapan bentonit yang 

muncul kepermukaan bumi. Adapun sifat fisik dari bentonit tersebut antara lain : 

mempunyai kilap lilin, warna berwariasi dari warna kuning kecoklatan, kuning 

kemerahan, merah kehijauan dan putih kekuningan, lunak, plastis dan menyerap air. 

Untuk memperoleh jumlah besar candangan bentonit secara pasti dan terukur perlu 

dilakukan pengukuran pada beberapa wilayah yang potensial mengandung bentonit 

dan pemboran secara detail dengan beberapa titik pemboran di sekitar daerah 

penelitian. 

b. Phospat.  

Berdasarkan kemampuan dan ciri fisik dilapangan memperlihatkan bahwa 

endapan phospat yang menempati gua-gua di dalam Batugamping di sekitar Dusun 

Batukatak Desa Batujonjong Kecamatan Bahorok umumnya berwarna kecoklat-

coklatan dengan variasi warna antara coklat keputihan sampai coklat kemerahan. 
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Adanya variasi warna ini disebabkan antara lain adanya pelapukan disekitar 

tumpukan endapan akibat pengaruh temperatur dan kelembaban pada gua-gua 

gatugamping tersebut. Ciri lainya adalah ukuran butir bervariasi antara halus sampai 

sedang dan kondisi endapan phospat bercampur pengotor lainnya berupa sisa-sisa 

anggota binatang kelelawar. Kwantitas endapan phospat di sekitar lokasi penelitian 

cukup signifikan sebagai usaha pertambangan daerah dan memberikan harapan yang 

cerah apabila dikelola secara optimal bagi masyarakat setempat ataupun pengusaha 

tambang yang berminat untuk mengelola kegiatan pertambangan. Secara 

megaskopis, jumlah cadangan endapan phospat diperkirakan mencapai ribuan ton. 
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IV. RINCIAN PENELITIAN 

A. Waktu Penelitian 

 

No Jenis Kegiatan Januari Minggu Ke Februari Minggu Ke 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tahap persiapan         
2 Tahap pengumpulan data         
3 Tahap penelitian laboratorium         
4 Tahappenyelesaian data         
5 Tahap pelaoran         
6 Tahap seminar         
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B. Perkiraan Biaya Penelitian 

1. Bahan habis pakai 

No Jenis Bahan Jumlah Harga @ Biaya 
1 Kertas HVS 10 rim Rp.          27.000,- Rp.       270.000,- 
2 Kertas Manila 50 lbr Rp.             2000,-  Rp.       100.000,- 
3 Cardtridge Komp 1 bh Rp.        160.000,- Rp.       160.000,- 
4 CD RW 1 dos Rp.        100.000,- Rp.       100.000,- 
5 Kertas buram 3 rim Rp.          20.000,- Rp.         60.000,- 
6 Spidol Transparansi 1 pak Rp.          60.000,- Rp.         60.000,- 
7 Transparansi warna 1 pak Rp.          70.000,- Rp.         70.000,- 
8 Tinta Komputer 2 bh Rp.          50.000,- Rp.       100.000,- 
9 TOTAL Rp.      920.000,- 

 

2. Peralatan & penyewaan  alat 

No Jenis Barang Biaya 
1 Palu geologi   Rp.       700.000,- 
2 Sewa Kompas Geologi Rp.       200.000,- 
3 Sewa GPS Rp.       500.000,- 
4 Sewa Laboratorium Rp.       100.000,- 
5 Tali Ukur Rp.         50.000,- 
6 Loup pembesaran 20 kali Rp.         70.000,- 
7 Cairan HCl  Rp.         50.000,- 
8 Kantong Plastik Rp.         10.000,- 
9 Alat Tulis dan Buku Penunjang Rp.       100.000,- 
10 Peta Geologi Pangkalan Brandan Skala 1 : 100.000 Rp.       200.000,- 
11 Peta Topografi Pangkalan Brandan  Rp.       300.000,- 
12 TOTAL Rp.    2.280.000,- 
 

3. Kegiatan penelitian  lapangan 

No Kegiatan Biaya 
1 Transportasi Rp.       500.000,- 
2 Penginapan Rp.       200.000,- 
3 Survey lokasi Rp.       100.000,- 
4 Persiapan Administrasi (Perizinan) Rp.       300.000,- 
5 Penelitian Rp.       200.000,- 
6 TOTAL Rp.    1.300.000,- 
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4. Analisis laboratorium 

No Kegiatan Biaya 
1 Persiapan Analisis Rp.       100.000,- 
2 Analisis Petrografi Rp.       200.000,- 
3 Analisis Bakar Rp.       200.000,- 
4 TOTAL Rp.       500.000,- 

 

5. Konsumsi 

No Konsumsi Biaya 
1 Peneliti Rp.       200.000,- 
2 Pembimbing Rp.       400.000,- 
3 Tenaga bantu Rp.       100.000,- 
4 TOTAL Rp.       700.000,- 

 

6. Lain-lain 

No Kegiatan Biaya 
1 Biaya Seminar Rp.       500.000,- 
2 Pembuatan dokumentasi VCD Rp.       800.000,- 
3 FotoCopy Rp.       800.000,- 
4 Pembuatan Skripsi Rp.       500.000,- 
5 Biaya tidak terduga Rp.       200.000,- 
6 TOTAL Rp.    2.670.000,- 
 

Jumlah Keseluruhan Biaya Proposal            Rp.   8.500.000,- 

Terbilang : “Delapan juta lima ratus ribu rupiah” 
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