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i) Perak (Ag) 

                  Mineral perak ini hanya ditemukan secara microskopis dimana memiliki 

warna putuh, tidak menunjukkan pleokroisme, bentuk anhedral-subhedral , 

prismatic ,warna interferensi terang,isotropic(Gambar 4.49). 

 
 

Gambar 4.49  Fotomikrograf tampak sebaran perak (Ag), galena (Gn) dan magnetit (Mg) 

 

4.2.3 Zona Mineralisasi Daerah Penelitian 

Zona mineralisasi pada daerah penelitian dibagi menjadi 2 zona mineralisasi 

yaitu zona mineralisasi sokoagung dan zona mineralisasi plampang. 

a) Zona Mineralisasi Sokoagung 

Zona ini terletak barat dari Gunung Ijo di sepanjang Sesar Durenombo. 

Mineralisasi zona ini terkandung dalam host rock andesit dengan alterasi yang 

terdapat adalah tipe argilik. Urat kuarsa pada zona ini berarah timur laut-barat daya 

dengan kemiringan 67o-70o. Pengamatan sampel dan singkapan menunjukan 

mineralisasi berupa hematit, banded dan disseminated pyrite, sulfur, dan emas. 

Tekstur vein yang ditemui adalah cockade, colloform, Sulfide banded dan 

saccharoidal (Gambar 4.50). Zona ini diperkirakan zona Crustiform-Colloform. 
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Gambar 4.50  (a) foto urat kuarsa pada daerah sokoagung (b) foto sampel urat kuarsa dengan 

tekstur cockade 

 

b) Zona Mineralisasi Plampang-Kalirejo 

Zona ini terletak Plampang dan Kalirejo di sepanjang Sesar plampang dan 

di bagian barat dari sungai plampang. Mineralisasi zona ini terkandung dalam host 

rock andesit dari Satuan lava andesit dengan alterasi yang terdapat adalah tipe 

silisifikasi. Urat kuarsa pada zona ini berarah timur laut-barat daya dengan 

kemiringan 73o-75o. Pengamatan sampel dan singkapan menunjukan mineralisasi 

berupa hematit, banded dan disseminated pyrite, sulfur, dan barit emas. Tekstur 

vein yang ditemui adalah massive, comb/sisir, colloform, Lactice Blanded dan 

saccharoidal (Gambar 4.51). Zona ini diperkirakan zona Super Cystalline. 

  

Gambar 4.51 (a) dan(b) foto singkapan urat massif dengan sulfur halus pada daerah plampang-

kalirejo 
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4.2.4 Tekstur Urat Daerah Penelitian 

Mineralisasi bijih yang terjadi di daerah penelitian dibawa oleh urat-urat 

hidrotermal. Kehadiran urat-urat hidrotermal pada daeah penelitian memiliki 

bentuk tekstur tersendiri. Tekstur urat yang hadir pada daerah penelitian adalah 

massif dan cockade, lattice blanded, saccharoidal, sulfide-disseminated sulfide dan 

tekstur comb/sisir. Tekstur urat pada saerah penelitian banyak di temukan pada 

bagian selatan daerah penelitian tepatnya sebelah barat daya dari gunung ijo. 

1. Massif 

Tekstur massif ini menunjukkan urat kuarsa yang memililki lebih banyak 

atau lebih sedikit kenampakan homogen pada area yang luas dan menunjukkan 

ketidakhadiran banding, shear fracture, atau sifat yang mirip lainnya. Kenampakan 

urat massif ini dilapangan penelitian dapat berukuran dari veinlet hingga ketebalan 

40 cm (Gambar 4.52). yang ditemukan dilapangan pada urat-urat yang ada 

ditemukan terisi oleh mineral kuarsa. pada urat-urat ini terdapat mineral-mineral 

bijih seperti kalkopirit, pirit, galena dan sfalerit, serta pada beberapa urat ditemukan 

adanya endapan mineral sulfur yang tidak terlalu banyak ditemukan di daerah 

penelitian khususnya daerah bagian selatan.  

  

Gambar 4.52 (a) foto sampel urat kurasa massif. (b) foto singkapan urat massif dengan sulfur 

halus. 
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