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PENGUSAHAAN BUTAS
DAN
RENCANA PENINGKATAN PRODUKSI

I.

PENDAHULUAN.

Pada tangga1 1 Maret 1979 Bapak Menteri Pekerjaan Umum menginstruksikan kePada Perusahaan Aspa1 Negara untuk menyusun
rencana/program peningkatan produksi aspal Buton sampai
500.000 ton/tahun. Kapasitas produksi sebesar 500.000 ton/th
tersebut harus sudah dicapai pada tahun terakhir pelita III
( 1983/1984 ).
Instruksi peningkatan produksi butas tersebut menimbulkan
implikasi-implikasi yang memerlukan pemikiran dan pemecahan
secara sungguh-sungguh, baik o1eh Perusahaan Aspal Negara
sebagai produsen, maupun oleh Ditjen Bina Marga sebagai konsumen utama butas.
Dari segi Perusahaan Aspal Negara masalah-masalah utama yang
dihadapi untuk pe1aksanaan instruksi peningkatan produksi buta s ada1ah: ·
1. Penyediaan dana (anggaran) untuk pengadaan/penambahan
alat-alat produksi.
2. Pengadaan butas dalam bentuk, mutu dan jurnlahyang dikehendaki.
3. Pendistribusian butas kedaerah-daerah pemakai.
Dari segi Ditjen Bina Marga maka masalah utama yang dihadapi
.adalah baga~ana memanfaatkan butas yang dihasilkan secara
sinkron antara kapasitas produksi dan daya serap pemakaian
(absorbsi).
Pembah~san-pembah"isan

mengenai penggunaan butas coldmix
maupun hotmix telah ditulis dan diuraikan oleh beberapa
pihak/ahli yang kompeten. Demikian pula beberapa diskusi
telah pernah diadakan, terakhir pada bulan Januari 1978 di
Bandung (Diskusi Pemantapan Penggunaan Butas), yang diikuti
dengan penyuluhar1/peragaan kedaerah-daerah pada th.1978/1979.

Pada •..••••.••••••

2

Pada umumnya penyuluhan dan peragaan Butas didaerah-daerah
berhasil dengan baik. Beberapa daerah sebelum melaksanakan
pembutasan menurut buku petunjuk yang baru (Buku Petunjuk
Penggunaan Butas No.Ol/B/BM/1979), telah melaksanakan menurut buku petunjuk yang lama atau menurut basil percobaan2 sendiri.
Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka penggunaan Butas
untuk konstruksi jalan dari segi teknis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pemanfaatan Butas secara lebih meluas pada
program-program pembinaan jalan Ditjen Bina Marga dan didaerah-daerah, selain segi teknis maka aspek ekonomis dan
lain-lainnya perlu memperoleh perhatian.
Tulisan ini sekedar uraian sepintas dari Perusahaan Aspal Negara tentang Pengusahaan Butas dan Rencana Peningkatan
Produksi, dalam hubungannya dengan rencana pelaksanaan kebijaksanaan yang telah digariskan Pimpinan Departemen.

II. CADANGAN ••••
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II.

CADANGAN DAN PRODUKSI BUTAS.

Cadangan aspal Buton (Butas) diketemukan dibagian Selatan
P.Buton ter1etak disuatu jalur yang membujur dari Tenggara
sampai Timur Laut pada 5 lokasi, yaitu:
100.000 ton •
1. Waisiu
• perkiraan cadangan
.,
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4.000.000
2. Kabungka =
II
If
600.000
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=
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n
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Hingga sekarang penambangan aspal dilakukan didaerah Kabungka
yang ter1etak .:t. 18 Jan dari pe1a.buhan Banabungi. Tambang aspa1
Kabungka dimu1ai k1. tahun 1928 dengan produksi 6.000-10.000
ton/tahun.
Sete1ah usaha pengga1ian aspal Buton diambil-alih o1eh Pemerintah tahun 1954, maka produksi butas secara berangsur-angsur
ditingkatkan. Kapasitas produksi yang telah dicapai sekarang
kl. 160.000 ton setahun.
Produksi dan penyaluran Butas da1am 5 tahun terakhir sbb.:
Tahun

Produksi

Penjua1an

1974
1975
1976
1977
1978

75.170
115.679
104.990
137.701
161.81'1

86.253
94.609
113.605
160.541
245.775

Pengangkutan

45.690
71.174
124.867
79.786
120.164

III. PENAMBANGAN •••••
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III. PENAMBANGAN BUTAS.
1. Penambangan Butas dilakukan secara terbuka (open pit mining)
Lapisan atas terdiri dari tanah, padas (marl) ataupun batukapur (limestone), tebal 1,0- 15,0 m (rata2 3,0- 5,0 m)
dikupas (stripping) dengan menggunakan alat-alat mekanik
(bulldozer dsb), dengan atau tanpa peledakan (blasting) terlebih dulu.
2. Setelah itu dilakukan peledakan dengan dinamit (drilling &
blasting}. Jenis yang dipakai sekarang adalah damotin 80%
streng~h dengan rnenggunakan detonator listrik.
1 (satu) detonator dengan muatan 500 gram damotin dapat menghasilkan ~ 4 rn3 Butas, tergantung dari jenis Butasnya
maupun pattern/spacing dari lubang-lubang peledakan.
3. Sampai tahun 1978 Butas basil dari tarnbang yang masih berrupa bongkahan besar bercampur dengan yang berupa butiran
halus, diangkut langsung kelapangan penimbunan dipelabuhan
Banabungi. Alat pengangkutan yang dipergunakan ialah dumptrucks (~ 90%) dengan kapasitas muat @ 8 ton dan lori gantung (ropeway, ~ 10%) dengan daya angkut sekarang kl. 6 8 ton/jam. Pemuatan kedalam dumptruck dilakukan deng.an
dozershovel atau powershovel.
4. Oengan selesainya pemasangan Crushing Plant ditambang Kabungka pada akhir April 1979, maka untuk selanjutnya produk dari tambang dil< irimkan ke Crusher tersebut dan hasilnya yang berupa butits-giling (crushed) diangkut ketempat
penirnbunan di Banabungi.
5. Sistim pengangkHtan Butas dari tambang kepenimbunan dengan
mempergunakan dmnptrucks sebenarnya sederhana dan mudah mengikuti perpi:.dahan lokasi (sangat flexible) daripada
menggunakan lor~ ·gantung.
Tetapi hila ditinjau da.ri segi ekonomis operasionil, dayatahan dumptruck 4-5 tahun, maintenance, pengadaan spareparts
dan bahan lainnya, faktor keselama.tan kerja (kemungkinan kecelakaan lebih besar) dll., maka penggunaan lori gantung
untuk jangka panjanq akan lebih menguntungkan.
6. Oleh karena

peningkatan produksi yang
6. Oleh karena itu dalam rencana
akan datang, sistim angkutan dengan lori gantung akan lebih dikembangkan dengan mengadakan rehabilitasi ·aan peningkatan kapasitas menjadi kl~ 60 ton/jam.
Penelitian untuk peningkatan ini telah dilakukan oleh Perusahaan Aspal Negara bersama pihak pabrik (PHB W.Germany)
dan hasilnya cukup menggembirakan.
7. Untuk rencana produksi yang akan datang; basil dari tambang-tambang akan diangkut dengan dumptrucks kapasitas
± 15 ton ke crushing plant (jarak 3-5 km) dan selanjutnya
basil dari crushing plant tersebut diangkut dengan mempergunakan ropeway ke kompleks pelabuhan di Banabungi (jarak
+ 15 km).

IV. PENGOLAHAN ••••
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IV.

PENGOLAHAN BUTAS.

1. Untuk semen tara, yang C!imaks.ud dengan pengolahan adalah
penggilingan (crushing) butas yang dihasilkan dari tambang dan pengayakan (screening) rnenurut ukuran tertentu,
sehingga produk yang dikapalkan diwaktu mendatang berupa
butas-giling.
Disini disebutkan "untuk sementara" karena dikernudian hari
mungkin ada pengolahan dalam bentuk lain, misa1nya .ekstraksi
dan lain-lain.
2. Crushing Plant ini terletak kl. 3 km dari tambang B dengan
kapasitas giling k1. 200 ton/jam, max feed size kl. 0.8 1.0 m
Hasil yang didapat dari Crushing Plant ada 3 macam ukuran
butir/pecahan butas:
1. 50 - 150 rnrn
2. 10 - 50 rom
3. -10 mm (fines).
3. Karena yang dikehendaki oleh pemakai (Ditjen Bina Marga)
adalah butas ukuran -12 mrn, maka screening system akan diubah dikemudian hari, s"edangka·n produk +12 mrn akan digiling
ulang (recycle) atau di~iling dengan secondary crusher.
4. Dengan adanya Crushi~g Pl~nt irii maka kadar bitumen yang
dikandung didalam b1: tas diharapkan lebih konsisten, karena
butas yang dihasi1k.: n dari pelbagai lapangan bervariasi
kadar bitumennya ak.m·bercanipur (blended) didalam crusher.

V. ANGKUTAN .••.•••
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Biaya ·angkutan -=au~as 'dar]. P .·~ut:on .-s·ampai keproyek-proyek jalan merupakan 'sa:i:a'h ~atu f:aktor yang "menentukan ekonomis atau
"t1daknya pe"riqqlin·aan =autas uri't'uk 'r)emgaspalim jalan.
:Komp6nen-komponen yanq mem:beiitu'k .bfaya angkutan tersebut
'adalah:
O!'qkos 'pembong•
karan (OPT) dan
EMKL

Onqkos pemi1l.ta:ti
(OPP)
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Transport darat

I

1. Ongkos pemuatan lOPP) dipelabuhan Banabungi diperhitungkan

sebesar Rp.1.2o·o,-/to·n. (OP.P
2. Komponen uang

taJi1bang

·d.i

Surabaya Rp.l.650,-/ton)

.(freight) Butas tercan tum dalam Buku

Tar if Angkutan I.a'ut terma·snk muatan golongan I I ( sebelum
KNOP-1"5 golong1m tc.) ·B~sarnya di tEmtukan menurut jarak mil
pelabuhan ~yang akan dlb1ju.
I<ah:ma :Sutas y'anq akan . dfarigkut sekarang masih be.rbentuk
curah, ~ka (!itYam :per.=httungan frelght. (tanpa pembungkus)
dH:ambahktt·n ·t:ae~tag :iehe'sa'r 'is% sebagai muatan barang kotor.
Bila ·au'ta~s ''};11'-ricj ~kan ·d'i.a·ng.kut :~mdah ifalarn hentuk dibungkus,
.,
. . . ..• . .
,: . . .. ..
..
.. . . .... :. .
. . ·• ... "· . .
mal(a t:oe-siaq te·r·!i~bnt ·a·apat. dihapt1skan·.
Adanya toe'~i~:g. '2'·s~ !da:d. ·¥-rf:.·tl~ht :ada l'ah u·ntu'k kompensasi
·f. •, '
menirigka·t:n.ya bH,·ya 6per·asi kapal ·l<:are·na:
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I.

PEMBUNGKUSAN (PACKING).
1. Rencana pengiriman Butas diwaktu mendatang adalah dalam
butas-giling dengan ukuran -12 mm. Pengiriman butas-bongkah
dalam bentuk curah seperti sekarang ini menimbulkan masalah
-masalah bagi pengangkut sehingga handling charge tinggi.
Bila butas yang dikirimkan seluruhnya berupa butas-giling
berukuran -12 mm dalam bentuk curah, maka kesulitan handling
akan bertambah dan disamping itu kernungkinan susut (loss)
dalam pengangkutan akan lebih besar.
2. Oleh karena itu diusulkan agar diwaktu yang akan datang
pengiriman butas mempergunakan pembungkus dari bahan karungplastik atau bahan lainnya. Pada saat ini sedang dijajagi
pemakaian pembungkus karung-plastik.
Percobaan pengiriman dalam jumlah kecil (+ 50 zak @ 50 kg)
telah dilakukan kebeberapa Propinsi dan penerimaan (apresiasi) daerah penerima sangat baik dan mengusulkan agar
butas yang akan datang dikirimkan dalam bentuk dibungkus.
3. Pemakaian karung untuk peng1r1man Butas tentu akan menambah
harga butas sampai ditempat tujuan, tetapi penambahan biaya
ini dapat dikompensasikan dengan keuntungan-keuntungan lain,
misalnya:
1). handling lebih mulah, sehingga biaya angkutan dapat
diturunkan.

·'

2). Susut {loss) dalam pengangkutan dapat ditekan dibawah 5%.
Dalam keadaan curah seperti sekarang susut dapat mencapai 10 - 2C%, baik yang disebabkan pada waktu pembongkaran daLi kapal dan transport darat maupun yang
terjadi pada proses penumpukan digudang lapangan.
(Pada waktu pengangkutan ke jobsite sebagian ditinggalkan karena tercampur dengan tanah}.
3). Bentuk terbungkus lebih menarik bagi daerah penerima/
pemakai dan dapat menghilangkan keraguan bahwa barang
yang diterima adalah Butas, bukan "tanah", yang harganya cukup maha 1.
4).Daerah .••...•.
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4). Daerah penerima butas akan lebih memperha tikan gudang
penyimpan annya. Untuk itu perlu adanya gudang penyimpanan yang memadai •
Perkiraan biaya pembungku s:
a.
b.

Bi1a dipakai karung @ 25 kg
1 ton = 40 karung @ ± Rp.l25,-

=

Bila dipakai karung @ 40 kg
1 ton = 25 karung @ + Rp.l50,-

= Rp.

-

Rp. 5.000,3.750,-

VII. RENCANA ••••••
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VII. RENCANA PENINGKATAN PRODUKSI.
Guna peningkatan produksi butas sampai 500.000 ton/tahun diper1ukan investasi sebesar ~ Rp.7.450.000.000,- yang dapat
dibagi da1am 3 (tiga) tahap:
Tahap I.
Diper1ukan anggaran sebesar kl. Rp.3.750.000.000,- yang akan
dipergunakan ~ntuk:
Rp. 960.000.000,Rencana pembukaan tambang Winto
Rehabilitasi dan peningkatan ropeway
" 2.400.000.000,Pembe1ian alat-alat besar
390.000.000,II

Rp.3.750.000.000,-

==================
Dengan anggaran sebesar Rp.3.750.000.000,- tsb. kapasitas
angkutan produk dari tambang kepe1abuhan dengan ropeway akan
meningkat dari 8 ton/jam menjadi 60 ton/jam, sehingga prodUksi dapat mencapai k1. 240.000 ton/tahun. Perhitungan sbb.:
Sistim 2 shift kerja @ 8 jam,
1 tahun = '300 hari (tanpa hari Minggu dan hari libur)
2 X 8 X 60 X 300 X 0,8 = 230.400 ton.
0,8 = faktor effektifitas
Tahap II ..
Memerlukan anggaran in•restasi sebesar Rp.l.500.000.000,untuk meningkatkanproduksi sarnpai k1. 360.000 ton/tahun.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk penambahan alat-a1at
besar dan a1at-a1a,: pembantu lainnya.
Untuk pengangkutan tambahan produk crusher dari 240.000 ton
menjadi 360.000 ton, masih dapat dilayani o1eh ropeway tsb.
yaitu dengan menambah jam operasi dan shift kerja.
Perhitungan sbb.:
Sistim 3 shift kerja @ 8 jam,
1 tahun = 300 hari kerja (tanpa hari libur)
3 X 8 X 60 X 300 X 0,8 = 345.600 ton.
0,8 = faktor effektifitas
Tahap III •••••••••

12

Tahap III.
Memerlukan anggaran untuk investasi .sebesar Rp.2.200.ooo.ooo,ialah untuk peninqkatan kapasitas produksi dari kl. 360.000
ton/tahun menjadi 500.000 ton/tahun.
Anqgaran tersebut akan dipergunakan untuk pembelian tambahan
alat-alat pertambangan dan alat transport (dumntrncks) dari
Crusher kequdang pelabuhan karena kemampuan ropewav sudah
tidak dapat ditinqkatkan laai.
Perkiraan biaya produksijpenjualan.
Biaya prodUksi dan penjualan butas bertalian erat dengan
jumlah butas yang dapat dijual qan diproduksi pada tahun
yang berja1an:

Tahun

Produksi/penj ua1an (ton)

Investasi
Rp.l. 000,-

120.000

12.000

0

11.000

12.000

11

10.500

11.500

9,5

9.500

10.500

10,5

8.500

9.500

11,7

8. 500

9.500

11,7

420.000

8.500

9.500

11,7

500.000

8.500

9.500

11,7

150.000

1980

180.000

1981

240.000

3. 750.000

1.500.000

300.000

1983

Harga
Laba
jua1
per ton %

12.000

1979

1982

Harga pokok
produksi
per ton

360.000

2.200.000

7.450.000

Keterangan

Pembuk.aan
tambang Winto
peningkatan
ropeway dan
pembelian
alat2 penambangan.

Penambahan
a1at produksi
dan alat pembantu.

Penambahan
a1at produksi
dan transport
(dump truck).
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ASPEK EKONOMIS PEMBUTASAN.
1. Untuk dapat menilai ekonomis atau tidaknya pengaspalan dengan bntas perlu diperbandingkan dengan pengaspalan jenis
lain (aspal panas/AC), terutama dengan AC sistim penetrasi
dan sistim aspal beton hotmix.
Sebagaimana diketahui, pembutasan dapat di1akukan secara
coldmix maupun hotmix. Bila ditinjau dari segi biaya (cost)
saja, maka pembutasan s~stim coldmix pada umumnya 1ebihmahal daripada pengaspa1an sistim penetrasi AC. Tetapi
pembutasan sistim coldmix yang baik pelaksanaannya, yaitu
yang mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dan disertai
pengawasan pengerjaan yang cukup, pada umumnya dapat menghasilkan kwalitas lapisa.n aspal yang terletak antara
sistim penetrasi AC dan sistim aspal beton hotmix.
Pada kondisi dan pelaksanaan pekerjaan pengaspalan yang
sama, secara umum da~at dituliskan bahwa lapisan aspal butas
mempunya~ daya tahan minimum 1,5 - 2 kali aspal penetrasi AC.
Beberapa kegagalan pe!ngaspalan dengan butas tentu saja dapat
terjadi, yang disebabkan oleh kondisi setempat (cuaca, bahan-bahan, cara pelaJ~sanaan, d11.) dan memerlukan koreksi/
penyesuaian-penyesua.an. Hal yang sama dapat dan sering pula
terjadi pada pengasp1lan dengan AC~ baik sistim penetrasi
maupun sistim hotmi=:.
2. Teknologi

pembutasa~l

sistim coldmix memang dapat diklasifi1" (modern), tetapi apabila didukung

kasikan "kurang ma~
oleh:
~
peralat m ~ ang ILLemadai, seperti ~
1. MlxeJ: (beton-molen dsb) untuk pengadukan campuran
2. Atphalt finisher untuk pengamparan
3. T.• ndem & tire roller nntuk penggilasan
4. C:usher untuk pengadaan agregate
penggun~an

bahan/agregate yang mernenuhi spesifikasi

dan
pengawasan pelaksanaan yang ·teli ti,
akan diperoleh basil lapisan permukaan jalan yang tidak kalah
dengan lapisan aspal beton AC (hotmix).
3. Dikaitkan

......
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3. Dikaitkan dengan program pembinaan ja1an Ditjen Bina Marga
maka menurut perhitungan biaya yang ada, pengaspa1an dengan
butas hanya sesuai untuk program peningkatan ja1an (dan
pembangunan ja1an baru), sedanqkan untuk program-program
penunjanqan biayanya tidak akan mencukupi.
Menurut perkiraan kasar, kemampuan butas yang dapat diserap
sbb.:
Butas - 20 : pemakaian + 30 kq/m2
1ebar ja1an 6 km
1 km ja1an = 6 x 1.000 x 30 kg = 180 ton.
Produksi 180.000 ton (1980) = proyek peningkatan jalan 1.000 km
II
II
II
2.000 II
360.000 II (1982) =
n
50Q.OOO " (1983) =
2.777 "
"
It

.

II

4. Bi1amana diambi1 patokan harga bahan-bahan:

Butas - 20

.

AC

t

Fluxoi1
Agregate

..

.•

Rp. 35.000,-/ton, sampai jobsite
u
Rp. 100,000,-/ton,
Rp • 100.000,-/ton,
rata-rata Rp.6.000,-/m3
II

II

II

akan dipero1eh perkiraan satuan biaya pengaspa1an sbb.:
Aspa1
Butas
Aspa1
Butas

.

penetrasi 4 em
coldmix
4 em
:
beton hotmix 5 em :
hotmix
:

~

Rp.l.lOO - 1.200,-/m2
+ Rp.1.600 - 1.800,-/m2
+ Rp.2.600 - 3.000,-/m2
perlu penelitian lebih lanjut.

Bilamana dapat dipakai asumsi bahwa daya tahan (servicelife) lapisan aspal butas minimum 1 1/2 (satu setenqah)
ka1i aspal penetrasi AC, maka biaya pembutasan sampai
Rp. 1.800,-/m2 masih dapat dianggap sebagai ekonomis.
Harqa butas dihitunq Rp.35.000,- dapat diperinci sbb.:
Butas explant Buton

.

Rp • 12.000,- (dasar produksi
150.000 ton/th)
Pembunqkusan (packing)
Rp. 5.000,Transport sampai jobsite: Rp. 18.000,- *1
Rp. 35.000,-/ton

*1 Perhitungan angkutan Rp.lS.OOO,-/ton

~apat menjanqkau radius angkutan dari P.Buton sampai Jakarta, Lampung atau mungkin Palembang.
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Bilaman a produks i sudah meningk at sampai 360.000 ton/thn ,
maka harga jual butas dapat diturunk an menjadi Rp.9.50 0,sehingg a perincia n sbb.:
Butas
: Rp • 9 • 50 0 , Pembung kus : II
5.000,Transpo rt : " 20.500, - **]

-------- -------- --

Rp.35.0 00,-/ton
**) Biaya angkuta n sampai radius Sumater a Utara.

X. KEUNTUNGAN •••••
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KEUNTUNGAN DARI EXPLOITASI DAN PENGGUNAAN BUTAS •
1. Keuntungan daripada exp1oitasi dan penggunaan butas banyak
bersangkut paut dengan kepentingan Nasiona1 dari pada kepentingan Perusahaan, karena memang exp1oitasi butas bukan
semata-mata ditujukan untuk mencari keuntungan.
Tujuan dari pada exploitasi butas terutama untuk turut
menggali sumber-sumber dan potensi dida1am negeri. Beberapa
keuntungan yang dapat diidentifikasikan ialah penghematan
devisa negara, mengurangi ketergantungan kepada import,
pembukaan kesempatan kerja serta ·membuka kegiatan ekonomi
didaerah.
2. Kenaikan harga minyak mentah pada tahun 1973 mengakibatkan
kenaikan harqa aspa1 cair (AC) dari US $.40/ton menjadi US
$.120/ton. Ka~ena adanya kenaikan harga minyak mentah dipasaran Internasional, maka harga aspa1 murni ex import
tentu ikut naik, yang berarti kenaikan pengeluaran devisa
oleh Negara.
3. Kalau produksi mencapai 500.000 ton/tahun dan kadar bitumen 20%, maka 500.000 ton butas equivalent dengan 100.000
ton aspal murni.
Bilamana kita rata-rata mengimport kl. 40.000 - 50.000 ton
aspa1/tahun dengan harga import US $.135/ton (cif), maka
penggunaan butas akan menghemat devisa sebesar US $.5.400.000.Walaupun jumlah ini relatif kecil, akan tetapi dalam situasi
devisa yang langka, penghematan ini perlu diperhitungkan sebaik-baiknya.
4. Effek yang dit:_mbulkan terhadap kesempatan kerja tidak terbatas dilapangan produksi {Buton), akan tetapi juga sampai
pada proyek-proyek pembangunan jalan. Untuk daerah yang
padat penduduknya dan tingkat pengangguran tinggi, penggunaan butas dalam pembangunan jalan adalah tepat, sebab pengaspalan dengan butas cocok.dan dapat dilaksanakan dengan
cara padat karya (labour intensive).

5. Untuk . . . . . . . . . . . . . .
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5. Untuk kabupaten Buton dan khususnya didaerah exploitasi,
kegiatan penambangan butas menciptakan kegiatan ekonomi
baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hal itu tidak saja karena adanya perluasan kesempatankerja serta pendapatan yang diterima oleh karyawan, akan
tetapi juga karena adanya sumbangan Perusahaan bagi
daerah Buton melalui IPEDA dan sebagainya.-

XI • MASALAH •••••••••••
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XI.

MASALAH-MA~ALAH

YANG PERLU DIPERHATIKAN.

Bilamana produksi butas ditingkatkan menjadi 500.000 ton/thn
maka oerlu diperhatikan adanva:
1. Keserasian daya serap n~kai terutama oleh Ditjen Bina Marqa, sehingqa seluruh produksi butas akan terpakai, untuk jalan-jalan Neqara, Propinsi maupun Daerah.
2. Penyediaan fluxoil ex Pertamina_dalam jumlah yang memadai,
yaitu + 6% dari 500.000 ton = 30.000 ton/tahun.
3. Penyediaan armada angkutan yang cukup, karena rata-rata
akan diangkut kl. 1.500 ton butas setiap hari.
Dari segi pemuatan aspalnya di Banabungi tidak ada masalah
dan dapat dilayani pPmuatan kanal 1.500 ton/hari.

XII. KEMUNGKINAN •••
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XII. KEMUNGKINAN LAIN.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu dijajaai kemungkinan processing butas dengan mengekstraksi bitumen dari
butasnya. Sebaaai bahan pelaYut dipertimbangkan bensin atau
sejenisnya.
Bilamana penelitian ekst.raksi butas ini secara ekonomis dapat dipertanagung jawabkan dan dapat bersaing dengan aspal murni ex minvak bumi, maka perlu dikembangkan adanya proyek
ekstraksi butas.
Keuntunqan-keuntungan yang diperoleh dari ekstraksj ini adalab:
1. Penghematan biaya angkutan.

Butas

produksi 500.000 ton/th. = 100.000 ·ton asoal murni
= 200.000 ton MC,
Biaya anakutan rata-rata Rp. 18.000,-/ton.
Penghematan

=

=

300.000 x Rp.lB.OOO
Rp. 5.400.000.000,-/tahun.

2. Para .pelaksana/kontraktor telah memahami pengaunaan
aspal cair (MC}.
3. Asnal MC dapat dipergunakan untuk proyek-proyek penunjangan
ialan-ialan Daerah/Fabupaten dsb._

XIII. KESIMPULAN ··•
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XIII. K E S I M P U L A N .
1. Dikaitkan dengan GBHN dan Trilogi Pembangunan, maka
instruksi Ba?ak Menteri Pekerjaan Umum tentang peningkatan produksi Butas ditinjau dari segi teknis maupun
ekonomis

memberik~n

keuntungan-keuntungan yang dapat

dipertanggung jawabkan :
menghemat devisa
meningkatkan penggunaan/pemanfaatan produksi
dalam r.egeri.
meningkatkan kesempatan lapangan kerja
menunjang pembanguncn daerah
meningkatkan pemanfaatan armada angkutan niaga
Nasional.
2. Untuk menJnjang peni_ngkatan produksi tersebut perlu

adanya peningkatan daya serap pemakai Butas, terutama
oleh Direktcrat Jendera1 Bina Marga sebagai penge1o1a
se1uruh program pern;..J:naan jalan di Indonesia.
3. Untuk itu perlu adan-ra koordinasi yang lebih terpadu
antara produksi
serta pengawasan

But~9

dengan perencanaan, pelaksanaan

pr~;ram pembi~aan

jalan.

4. Bi1amana akan diprc.:uksi dan diserap 500.000 ton butas/
/tahun, maka per1u

iprograiT~an

sepanjang k1. 2.70-

~rn/tahun.-

pengaspalan jalan

=====***====:-=:

Jakarta,

6

Juni

1979.

PERUSAHAAN ASPAL NEGARA.
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