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Model dan Metoda Eksplorasi untuk Tipe Endapan Emas Utama 

(Models and Exploration Methods for Major Gold Deposit Types) 

Robert, F. , Brommecker, R. , Bourne, B. T. , Dobak, P. J. , McEwan, C. J. , 

Rowe, R. R. , Zhou, X.  

Paper ini membahas tantang perkembangan model endapan emas dan bagaimana 

cara untuk menemukan endapan emas tersebut dengan berbagai macam teknik 

eksplorasi. Selain hal tersebut, paper ini hanya membahas tipe endapan emas yang 

menjadi produk utama dalam tipe endapan emas tersebut. Dalam arti lain, hanya tipe 

endapan emas yang menjadi komoditi utama saja yang dibahas dalam paper ini. 

Dalam paper ini juga disertakan kunci utama sebagai penciri dari tipe endapan emas 

dalam bentuk tabel yang mudah untuk membacanya serta beberapa gambar interaktif 

yang membantu menjelaskan beberapa hal yang ada dalam paper ini. Tentunya kunci 

utama sebagai penciri dari tipe endapan emas dan gambar yang disertakan adalah 

menurut penyusun paper ini, sehingga ada perbedaan dengan penyusun-penyusun 

paper lainnya. Dalam paper ini, 13 tipe endapan emas dibagi menjadi empat 

kelompok, yaitu : Orogenic (Greenstone-hosted deposits, Turbidite-hosted veins, 

BIF-hosted), Reduced intrusion-related (Intrusion-hosted mesozonal, Intrusion-

hosed epizonal, Sediment hosted intrusion related), Oxidized intrusion related (Au-

rich porphyry, High (intermediate) sulfidation epithermal, Low sulfidation 

epithermal alkalic) dan Other deposit types (Low sulfidation epithermal subalkalic, 

Carlin, Au-rich VMS, Paleoplacer). Diterangkan pula seberapa banyak tipe endapan 

emas tersebut menghasilkan emas di seluruh dunia. Selain dalam bentuk tabel, 

penyusun paper ini juga menjabarkan dari tiap tipe endapan emas yang digolongkan 

dalam paper ini. Penjabarannya berupa penjelasan mengenai setting geologi lokal 

hingga regional dan karaktersitik tipe endapan emas berdasarkan informasi atau 

penciri khas yang terdapat pada tipe endapan emas tersebut. Berikut garis besar dari 

penjabaran tiap tipe endapan emas menurut penyusun paper ini. Dijelaskan dalam 

paper ini bahwa terdapat ambiguitas dalam hal penciri antara kelompok orogenic 

deposits dengan RIR (Reduced intrusion-related) deposits. Penggolongan kelompok 

orogenic deposits digolongkan berdasarkan komposisi quartz-carbonate veins dan 

asosiasi antara penggantian batuan samping (wallrock replacement) yang 

dipengaruhi oleh struktur kompresional (compressional)  atau transpresional 
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(tranpressional) seperti sesar naik dan lipatan. Pada kelompok tipe RIR deposits, 

terdapat banyak versi dalam pengkelompokannya. Penggolongan yang digunakan 

dalam penyusunan paper ini adalah berdasarkan jenis mineralisasi yang bersifat 

sulfida rendah (low sulfide) dengan kumpulan mineral yang terdiri dari aresnopirit 

(arsenopyrite), pirotit (pyrrhotite), pirit (pyrite), dan magnetit atau hematit 

(magnetite or hematit). Untuk penggolongan tipe epithermal deposits didasarkan atas 

definisi yang diutarakan oleh Lindgreen (1922) yang menyatakan bahwa endapan 

logam terbentuk pada kondisi kedalaman dangkal (>1.5 km) dan temperatur yang 

rendah (<300
0
 C). Untuk penggolongan tipe endapan emas lainnya dapat dilihat 

dalam tabel yang menyatakan kunci utama pada tiap tipe endapan emas tersebut. 

Tipe endapan emas tersebut memang digolongkan berdasarkan kunci utama yang 

terdapat pada tabel tersebut. Selain membahas tentang pengelompokan tipe endapan 

emas di seluruh dunia, paper ini juga membahas tentang metoda eksplorasi yang 

digunakan dalam memburu tipe-tipe endapan emas diseluruh dunia tersebut. 

Tentunya metoda eksplorasi yang diterapkan pada tipe-tipe endapan emas tersebut 

tidak terlepas dari kunci utama sebagai penciri dari tipe-tipe endapan emas yang 

tertera dalam paper ini. Prinsip dasar yang dipegang dalam metoda ekplorasi tipe 

endapan emas adalah prinsip dasar yang umum digunakan dalam eksplorasi segala 

hal dalam bidang geologi. Prinsip dasar tersebut adalah penerapan prinsip-prinsip 

geofisika dan geokimia yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar geologi. Prinsip 

geofisika yang diterapkan dalam metoda eksplorasi adalah properti fisik yang 

terkandung dalam batuan yang dihubungkan pada kunci utama tipe endapan emas 

yang berbeda-beda pada tipa tipe endapan emas yang ada. Penyajian data dalam 

geofisika untuk metoda eksplorasi endapan emas dapat berupa 2D atau 3D. metoda 

eksplorasi geofisika yang umumnya digunakan dalam eksplorasi endapan emas 

adalah metode magnetik (magnetic), gravitasi (gravity), resistivitas (resisitivity) dan 

IP (Induced Polarization). Prinsip dasar geologi sangat berperan dalam interpretasi 

penyajian data yang dihasilkan oleh metoda eksplorasi geofisika ini. Sedangkan 

untuk metoda eksplorasi geokimia, analisis pengambilan yang diutamakan dalam 

penggunaannya. Selain metoda geofisika dan geokimia, digunakan pula teknologi 

remote sensing dan field-based infrared spectroscopy. Teknologi ini digunakan 

dalam pemetaan alterasi, terutama pemetaan bawah permukaan. Tentunya semua 
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metoda eksplorasi yang digunakan dalam pemburuan tipe endapan emas diseluruh 

dunia tidak terlepas dari pemahan dasar geologi. 


