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Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerdjaan Umum & Tenaga Listrik No , 214; KPTS/ 71r
~rtanggal

tnggal

2 Agustus 1971, maka Diskusi Panel tentang Butas telah dilaksanaka n pada :

10 - 13 Agustus 1971 di Tugu - Puntjak.

~dalam

diskusi tersebut telah dihasilkan kesimpu1an2 seperti tertjantum dalam buku ini .
!ngingat teknik dan peralatan pengaspalan dengan butas terus berkembang, maka pe.rl u
.ranja diadakan diskusi2 lebih landjut.
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KESIMPULAN DISKUSI PANEL BUTAS
I. Djalan :
I.l. Sjarat2 tehnis :
a. Lapisan permukaan djalan harus bersifat tahan terhadap tjuatja dan lalulintas.
b. Lapisan permukaan djalan harus bersifat kedap air, sebab djuga merupakan
lapisan pelindung da:r:i lapisan perkerasan jang pada umu.rnnja tidak tahan/
mendjadi lemah bila kemasukan ai:t·.
c. Lapisan permukaan djalan harus rata.
d. Lapisan permukaan djalan harus anti - slip.
I.2. Tuntutan lalu lintas
a. Makin padat dan berat lalu lintas didjalan makin berat sjarat2 teknis tersebut diatas.
b. Batas ketjepatan kendaraan2 modern makin besar, tuntutan terhadap sifat
ketahanan, kerataan dan anti slip makin berat.
c. Perbaikan2/pemeliharaan permukaan djalan agar seminimal mungkin sehingga
tidak mengganggu lalulintas, tanpa mengurangi sjarat2 teknis.
I.3.Pembiajaan :
Konstruksi dan pemeliharaan harus seekonomis mungkin, sesuai dengan kemampuan pembiajaan dan pelaksanaan.
I.4.

Dalam hubungan tuntutan2 tersebut pada 1,2,3, diatas, pengaspalan dengan
butas mempunjai sifat2 sebagai berikut
a. Rata-rata berumur 2 x lebih pandjang dibandingkan dengan aspal murni
jang kini masih lazi.rn dilaksanakan di Indonesia.
b. Harga konstruksi lapisan permukaan djalan per m2 adalah ll.:! x lebih
tinggi di.bandingkan dengan pemakaian aspal murni dengan tjara jang sama.
c. Kadar bitumen didalam konstruksi lapisan djalan (lapisan permukaan djalan) masih lebih tinggi dibanding dengan pemakaian aspal murni (l0kgjm2
terhadap 6 kg/m2bitumenj.
Tetapi ini masih bisa diusahakan penekanannja agar menurunkan pula biaja pengaspalannja"
d. Tidak begitu peka terhadap pelbaga.i penj.impangan dari sjarat2 teknis Jg.
seharusnja dipenuhi dalam pengaspalan djalan.
e. Lebi.h kedap air dibandingkan dengan pemakaian aspal murni jang lazim dilaksanakan di Indonesia.
f. Biaja pemeliharaan jang lebih rendah dibanding dengan pemakaian aspal
murni, karena tjampuran butas dapat digolongkan sebagai aspal beton.
II. Pembuatan
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Pembuatan djalan
II . .l. Material :
a. Butas sebagai salah satu material pembuatan lapisan permukaan djalan
berfungsi sebagai perekat bagi bahan meneral Ckerikil, batu petjah
dan pasir) dan sebagai penambah unsur filler (didalam butas terdapat
filler jang sudah tertjampur didalam butas setjara a.lamiah) .
b, Ukuran butir butas mempengaru hi prosentase pemakaian butas per m2
lapisan permukaan djalan.
Makin ketjil ukuran butir butas, makin besar prosentase aspal murni
jang dapat berfungsi sebagai perekat dan makin ketjil djumlah butas
diperlukan per m2 lapisan permukaan djalan, jang mungkin mengakibatkan berkurangn ja biaja konstruksi.
II.2. Peralatan :
a. Produksi butir butas :
1. Pemetjahan butas dengan tenaga manusia menghasilka n butir butas dengan
ukuran minimum 0 2 em, dan sulit membuat ukuran lebih ketjil lagi.
Disamping itu diperlukan banjak tenaga kerdja pemetjah butas, jang
bagi daerah2/tem pat2 jang penduduknja djarang merupakan

kesu~itan

2" Pemetjahan dengan mesin pemetjah batu dapat menghasilka n butir2 bu tas berukuran

0 0,3 em kebawah.

b. Pelaksanaan pengaspalan :
l. Mengaduk dengan tenaga manusia menghasilka n tjampuran jang kurang ho mogen apalagi kalu butirnja makin halus ukurannja dan memerlukan banjak
tenaga kerdja.
2. Mengaduk dengan beton molen menghasilka n tjampuran jang tjukup homogen.
3. Mengaduk dengan

mix~ng

plant menghasilka n tjampuran jang sempurna, te-

tapi diperlukan biaja investasi jang tjukup besar.
Tetapi untuk suatu projek jang tjukup besar masih dapat dipertanggu ng
djawabkan"
4, Pengamparan dengan tenaga manusia menghasilka n mutu pengaspalan jang lebih baik.

II. 3. Tenaga kerdja ··········· -·
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II.3. Tenaga kerdja :
Pekerdjaan pengaspalan dengan butas tidak banjak memerlukan tenaga
skill, ketjuali para operator mesin sadja dan para pengawas.
Tenaga kerdja biasa dengan sedikit latihan/bimbingan sudah tjukup
untuk dapat bekerdja dengan baik.
III. Explorasi & pengolahan butas,
III.l.
a.

Explorasi
Perlu adanja penelitian jang lebih teliti jang dapat menentukan berapa sebenarnja djumlah deposit jang dapat diambil dipulau Buton
Hasil jang diperoleh akan dapat dipakai sebagai dasar2 perhitungan
ekonomis jang lebih teliti bagi pengusahaan aspal Buton.

b.

Dengan alat2 jang ada, peningkatan produksi sampai 120.000 ton/
tahun tidak merupakan persoalan.

III.2.
a.

Pengolahan.
Sampai sekarang butas dikirim dalam bentuk bulk dalam ukuran2 jang
kadang2 terlalu besar sedangkan pemetjahan mendjadi split dilakukan
ditempat pekerdjaan,

b.

Produksi split butas dari pelbagai ukuran dapat dilakukan di Banabungi samapai2 60 ton/hari, tetapi timbul persoalan bahan pembungkus jang menjebabkan tambahan biaja, disamping itu karena sifat
lekat dari butas pada penjimpanan jang lama, split dapat melekat
kembali mendjadi bongkahan besar.

c.

Perlu adanja penelitian dari pihak P . A.N. mengenai kemungkinan pemakaian bubuk kapur sebagai "pupur" untuk mentjegah melekatnja
kembali split jang diproduksi di Banabungi.

d.

Bagi daerah2/tempat2 jang djarang penduduknja maka masalah peme tjahan butas bongkahan mendjadi split merupakan persoalan, karena
itu bagi daerah2/tempat2 demikian diharapkan butas diterima ditempat pekerdjaan dalam bentuk siap dipakai.

e.

Ekstraksi bitumen dari butas dewasa ini belum dianggap ekonomis
dibandingkan dengan aspal minjak bumi (petroleum asphalt} .

f.

Ekstraksi terhadap butas mendjadi bitumen merugikan/mengurangi
sifat baik dari butas dalam hal kandungan filler jang sangat diperlukan bagi pengasplan kedap air.

g. Pengolahan ........ .
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g. Pengolahan dalam bentuk slurry (bubur.!, t.idak mempunjai kerugian seperti telah disebutkan d1atas.
III. 3,

Pengangkutan butas.
a. Dengan djumlah pengangkutan laut jang ada sekarang, soal transport tidak merupakan masalah.
b. Harga butas ditempat pekerdjaan sangat dlpengaruhi oleh biaja pengngkm:.an.
Biaja pengangkutan butas merupakan 75% dari harga butas ditempat pekerdjaan.
,,. Perlu penelitian lebih landjut baga1mana. tjara pengangkutan jang lebih murah.

IV.

Butas sebagai komponen :
a. Butas mempunjai kadar bitumen ra.ta2 25 - 35% dan 65 - 75% filler kapuL
b. Kadar bitumen "jang konstant" didalam butas sangat disjaratkan didalam pelaksanaan penga.spalan agar mutu lapis aspal djuga didjamin merata.,
Dalam kenjataan butas jang diterima ditempat pekerdjaan, kadar bitumennja. tidak tertentu, ini dapat dilihat dari warna butas.
Untuk mendapat butas dengan kwalitas tetap (samai perlu dilakukan
selec!=-ive mining,

jang pada setiap pengiriman disertai certificate

of quality jang berisi antara lain berapa % kadar bitumen dan mutu
(gradasi l

filler .

..... Karena. butas dikirim dalam bentuk bulk, persoalan mengena1 berat sebenernja. sulit dikontrol oleh pihak penerima.
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