LAMPIRAN 1
Ringkasan Penting
•

Lubang VHD096, lubang bor vertikal 2.042,72 m ke dalam potensi sumber daya mineral Onto,
mengkonfirmasi kemenerusan mineralisasi lebih dari 500m di bawah kedalaman mineralisasi yang
telah dilaporkan sebelumnya.

•

Hasil VHD096 memiliki intercept 1.594,7m @ 1,00% Tembaga dan 0,40 g/t Emas. Ini termasuk
intercept emas yang luar biasa sepanjang 100 m dengan kadar @ 5,99 % Tembaga dan 1,11 g/t Emas,
mencakup interval sepanjang 26m dengan kadar 8,83% Tembaga dan 1,43 g/t Emas.

•

Lubang VHD091, lubang bor dengan kedalaman 1.420,2 m di Barat Daya potensi sumber daya mineral
Onto, memiliki intercept 1.010,2m dengan kadar @ 1,11% Tembaga dan 0,84 g/t Emas termasuk
bagian dengan kadar yang lebih tinggi sepanjang 318,0 m dengan kadar @ 1,81% Tembaga dan 1,32
g/t Emas. Interval tersebut mencakup beberapa interval didalamnya dengan panjang antara 10
hingga 36 m (Tabel 2).

•

STM sangat antusias dengan hasil uji kadar logam dari lubang VHD096 dan VHD091 ini. Perusahaan
saat ini sedang mempelajari potensi peluang yang lebih besar berdasarkan hasil temuan-temuan ini
dengan harapan untuk menjadi produsen tembaga kelas dunia di Indonesia.

Lokasi Proyek
Potensi sumber daya mineral Onto berada di dalam wilayah Kontrak Karya (KK) Proyek Hu’u di Provinsi Nusa
Tenggara Barat, Indonesia (Gambar 1).

Gambar 1: Lokasi Wilayah Kontrak Karya Proyek Hu’u dan Potensi sumber daya mineral Onto
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PT Sumbawa Timur Mining
Proyek Hu’u dimiliki oleh PT Sumbawa Timur Mining (STM), sebuah perusahaan swasta nasional pemegang
Kontrak Karya (KK) Generasi ke-7. Saham STM dimiliki oleh Eastern Star Resources Pty Ltd (ESR), anak
perusahaan yang 100% dimiliki oleh Vale SA, dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). ESR memiliki 80% saham
STM dan Antam memiliki 20% sisanya.
Pengeboran yang sedang berlangsung
Pengeboran dalam rangka evaluasi yang sedang berlangsung terhadap potensi sumber daya mineral Onto
terus berlanjut sepanjang tahun 2019/2020. Pengeboran ini memiliki berbagai tujuan – evaluasi geoteknik,
hidrogeologi, dan sumber daya. Beberapa lubang khusus geoteknik dan hidrogeologi sengaja dibor di luar
badan yang termineralisasi. Collar lubang bor, orientasi, kedalaman total, dan tujuan pengeboran disajikan
pada Tabel 1. Planview semua pengeboran tahun 2019/20 hingga saat ini ditunjukkan pada Gambar 2.
.

2

Tabel 1: Pengeboran Onto bulan April 2019-Maret 2020
Intersep termineralisasi yang signifikan1,2

Detail lokasi/orientasi lubang bor

Nomor
Lubang Bor

Timur3 (m)

Utara3 (m)

Ketinggian4
(m)

Kedalaman
Total (m)

Azimut collar
(derajat magnetik)

Kemiringan collar
(derajat)

Dari (m)

496,0

Hingga (m)

882,0

Panjang
Interval
(m)5

Kadar Cu
(%)6,7

386,0

0,35

VHD089

659506

9023153

422

1.350,1

310

-70

VHD090R

660030

9023434

493

1.204,0

000

-70

NSI8. Di luar badan bijih, lubang investigasi hidrogeologi

VHD091

659850

9022962

530

1.420,2

170

-80

Lihat Tabel 3

VHD092

660536

9022903

740

1.201,05

045

-70

NSI. Di luar badan bijih, lubang investigasi hidrogeologi

VHD093

662481

9022823

566

111,3

120

-90

Menunggu assay. Di luar badan bijih, lubang eksplorasi regional

VHD094

660168

9022732

674

1.601,0

135

-88

1

3

Kadar As
(ppm)6,7

0,16

324

614,0

1.601,0
(EOH)

987,0

0,87

0,69

194

Termasuk 872,0

1.050,0

178,0

1,20

1,53

27

Termasuk
1.408,0

1.528,0

120,0

1,47

0,41

27

“Intersep termineralisasi yang signifikan” dihitung berdasarkan kemungkinan interval penambangan di bawah runtuhan blok/skenario penambangan selektivitas rendah.
Kadar batas minimal untuk menentukan intersep signifikan adalah sekitar 0,2% Cu dan dapat mencakup maksimum panjang enam meter dari limbah internal berkelanjutan.
3 Koordinat collar lubang bor terletak pada datum WGS84 menggunakan proyeksi UTM (zona 50S).
4
Datum vertikal adalah datum geoidal EGM2008.
5
Panjang intervalnya adalah interval down-hole. Lebar yang sebenarnya tidak diketahui.
6
Kadar intervalnya adalah rata-rata length weighted.
7
Tidak ada pengurangan/pemotongan kadar yang diterapkan pada nilai assay masing-masing dalam penghitungan kadar intersep rata-rata.
8
NSI – Tidak ada intersep signifikan.
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Kadar Au
(g/t)6,7

Intersep termineralisasi yang signifikan1,2

Detail lokasi/orientasi lubang bor

Nomor
Lubang Bor

Timur3 (m)

Utara3 (m)

Ketinggian4
(m)

Kedalaman
Total (m)

Azimut collar
(derajat magnetik)

Kemiringan collar
(derajat)

Dari (m)

Hingga (m)

Panjang
Interval
(m)5

Kadar Cu
(%)6,7

Kadar Au
(g/t)6,7

Kadar As
(ppm)6,7

VHD095

658791

9024737

437

1.068,5

000

-70

NSI. Di luar badan bijih, lubang investigasi hidrogeologi

VHD096

659866

9022962

530

2.042,72

000

-90

Lihat Tabel 2

VHD097

658419

9023293

440

1.001,1

000

-70

Menunggu assay. Di luar badan bijih, lubang investigasi hidrogeologi dan geoteknik

VHD098

660536

9022903

740

1432,9

195

-70

Menunggu assay

VHD099

660168

9022732

674

745,2

000

-75

Menunggu assay

VHD100

660675

9022227

460

1202,0

210

-70

Menunggu assay. Di luar badan bijih, lubang investigasi hidrogeologi

VHD101

662492

9022844

576

1200,0

215

-75

Menunggu assay. Di luar badan bijih, lubang investigasi hidrogeologi

VHD102

660120

9021846

590

296,3

000

-70

Menunggu assay. Di luar badan bijih, lubang investigasi hidrogeologi dan geoteknik
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Gambar 2: Planview yang menunjukkan lokasi semua pengeboran tahun 2019 dan 2020

VHD096
Pengeboran lubang VHD096 dimulai pada tanggal 17 November 2019 dan selesai pada tanggal 4 Maret 2020.
Lubang bor mencapai kedalaman 2.042,72m. Lubang bor terdalam di potensi sumber daya mineral Onto
sebelum VHD096 adalah lubang sedalam 1.500 m dibawah permukaan tanah atau sekitar 1.000 m di bawah
permukaan laut. Sebagaimana dilaporkan dalam Siaran Pers tanggal 19 Februari 2020, sekitar 40% lubang bor
lama terhenti dalam zona mineralisasi. Dengan hasil VHD096, STM mengkonfirmasi bahwa sumber daya
mineral Onto menerus setidaknya 500 m di bawah potensi sumber daya mineral yang telah dilaporkan.
Ringkasan penting hasil pengujian kadar logam (assay) dari VHD096 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2: Hasil Assay dari VHD096
VHD096

Dari (m)

Termasuk:

9

Hingga (m)

Panjang (m)

Cu (%)9

Ag (g/t)

As (ppm)

448,0

2.042,72 (EOH10)

1.594,7

1,00

0,40

9,62

447

1.210,0

1.310,0

100,0

5,99

1,11

2,68

2.028

Kadar rata-rata dihitung menggunakan metode length weighted.

10

Au (g/t)

EOH = Ujung lubang
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VHD096

Dari (m)

Hingga (m)

Panjang (m)

Cu (%)9

Au (g/t)

Ag (g/t)

As (ppm)

Termasuk:

1.210,0

1.274,0

64,0

7,18

1,15

2,70

2.726

Termasuk:

1.248,0

1.274,0

26,0

8,83

1,42

2,22

1.430

VHD091
Lubang bor VHD091 memulai dibor pada tanggal 6 September 2019 dan selesai pada tanggal 4 November
2019. Lubang bor mencapai kedalaman 1.420,20 m. Hasil dari VHD091 mengkonfirmasi keberadaan zona
kadar tinggi antara VHD096 dan VHD091 yang akan dipelajari oleh STM di waktu yang akan datang. Ringkasan
penting hasil assay dari VHD091 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Hasil Assay dari VHD091
VHD091

Dari (m)

Hingga (m)

Panjang (m)

Cu (%)

Au (g/t)

Ag (g/t)

As (ppm)

410,0

1.420,2 (EOH11)

1.010,2

1,11

0,84

5,74

324

Termasuk:

824,0

838,0

14,0

4,85

3,80

15,96

138

Termasuk:

1.080,0

1.398,0

318,0

1,81

1,32

2,30

454

Termasuk:

1.354,0

1.390,0

36,0

3,03

0,79

1,96

884

Bagian Utara-Selatan yang menunjukkan VHD096 dan VHD091 ditunjukkan pada Gambar 3.
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EOH = Ujung lubang
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Gambar 3: Penampang Utara-Selatan VHD096 dan VHD091 yang menunjukkan satuan batuan utama pada
potensi sumber daya mineral Onto12

Estimasi sumber daya
Resources Statement potensi sumber daya mineral Onto telah dirilis kepada publik pada tanggal 19 Februari
2020 (http://sumbawatimurmining.co.id/mineral-resource-estimate-statement/) sebagai bagian dari
pengumuman penemuan Onto (Tabel 4). STM melaporkan bahwa Resources Statement potensi sumber daya
mineral Onto belum diperbarui dengan hasil uji kandungan logam (assay) dari VHD096 dan VHD091. Data
pengeboran terbaru yang akan dihasilkan pada tahun 2020 akan menyebabkan pembaruan Resources
Statement yang akan dikeluarkan STM pada tahun 2021.

12

Lubang diwarnai dengan kadar tembaga (lihat keterangan peta). Cakupan Cu 0,3% ditunjukkan dengan garis putus-putus
biru. Zona Onto Atas (garis merah muda) tidak termasuk dalam sumber daya saat ini.
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Tabel 4: Estimasi Potensi Sumber Daya Mineral Onto (Desember 2019)13,14
Potensi yang
Dilaporkan

Lift 1

Kategori
Sumber Daya

Tonase
(Bt)

Au (g/t)

Ag (g/t)

Cu (Mt)

Au (Moz)

Ag (Moz)

0,76

0,93

0,56

5

7,0

13

100

Tereka

0,45

0,79

0,47

3

3,5

7

50

1,2

0,88

0,52

4

11

20

200

Tertunjuk

0,00

-

-

-

-

-

-

Tereka

0,51

0,93

0,42

2

4,8

7

30

0,51

0,93

0,42

2

4,8

7

30

Tertunjuk

0,76

0,93

0,56

5

7,0

13

100

Tereka

0,96

0,87

0,44

3

8,3

14

100

1,7

0,89

0,49

4

15

27

200

Total

Total

Cu (%)

Logam yang terkandung16

Tertunjuk

Total

Lift 2

Kadar15

Total

Material yang tidak didukung oleh desain tambang pra-kelayakan diklasifikasikan sebagai Target Eksplorasi.
Perhitungan cadangan yang didasarkan pada kadar batas 0,3% Tembaga, yang kira-kira merupakan kadar
batas marjinal yang dihitung, digunakan untuk menentukan badan termineralisasi yang lebih besar yang dapat
diubah menjadi sumber daya mineral dengan perencanaan tambang/pekerjaan desain tambang lebih lanjut.
Target Eksplorasi disajikan sebagai sebuah kisaran (Tabel 5).

Tabel 5: Target Eksplorasi Onto – April 201917,18
Variabel

Minimal

Maksimal

Tonase (Bt)

0,6

1,7

Cu (%)

0,4

0,7

Au (g/t)

0,2

0,3

13

Nilai dalam tabel ini telah dilaporkan ke angka signifikan yang sesuai, sehingga mungkin ada perbedaan nilai total.
Sumber daya mineral dilaporkan dalam hal 100%.
15 Cu = tembaga; Au = emas; Ag = perak
16 Mt = juta ton; Moz = juta ons
17 “Target Eksplorasi” tidak mencakup sumber daya mineral.
18 Studi eksplorasi/tambang lebih lanjut dapat menghasilkan estimasi sumber daya mineral dalam volume ini.
14
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Pernyataan penutup
Hasil yang baik dari VHD096 dan VHD091 mendukung tujuan STM untuk menjadi produsen tembaga global
terkemuka di Indonesia. Proyek Hu’u saat ini sedang dalam tahap studi kelayakan eksplorasi, sebagaimana
diuraikan dalam Kontrak Karya Proyek Hu’u, dengan tujuan untuk membuktikan kelayakan operasi
penambangan block caving secara teknis dan ekonomi. STM saat ini sedang melakukan pengeboran sumber
daya di dalam dan di sekitar potensi sumber daya mineral Onto. Tantangan teknis yang berkaitan dengan
pengembangan Proyek Hu’u perlu diatasi dan menjadi fokus studi teknik yang sedang berlangsung dan yang
akan datang.
------ AKHIR LAMPIRAN 1 ------

DISCLAIMERS
#

Attachment 1 contains certain technical data extracted from an internal Mineral Resource Estimate prepared in accordance with the
JORC Code (2012) and updated by STM in December 2019. The information contained in this Press Release is a summary only and does
not provide all information outlined in the STM December 2019 Mineral Resource Estimate. The Mineral Resource Estimate Statement
has been prepared in in accordance with the guidelines in the 2012 Edition of the “Australasian Code for Reporting of Exploration
Results, Mineral Resources and Ore Reserves” (2012 JORC Code), but STM is not subject to the JORC Code and does not assume any
obligation to comply with the JORC Code in this or any future report.
## This

press release and the Attachment 1 thereto may include statements about our current expectations about future events or
results (forward-looking statements). Many of those forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking words
such as "anticipate," "believe," "could," "expect," "should," "plan," "intend," "estimate" “will” and "potential," among others. All
forward-looking statements involve various risks and uncertainties. We cannot guarantee that these statements will prove
correct. We caution you that actual results may differ materially from the plans, objectives, expectations, estimates and intentions
expressed in this presentation. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a
result of new information or future events or for any other reason. To obtain further information on factors that may lead to results
different from those forecast by us, please consult the reports that Vale S.A. files with the U.S. Securities and Exchange Commission
(SEC), the Brazilian Comissão de Valores Mobiliários (CVM), and, in particular, the factors discussed under “Forward-Looking
Statements” and “Risk Factors” in Vale S.A.’s annual report on Form 20-F, and Antam files with the Indonesia Stock Exchange and the
Australia Securities Exchange. None of the Company or any of its directors, officers, employees, agents, shareholders, affiliates,
advisors or representatives shall have any responsibility or liability whatsoever (in negligence or otherwise) for the accuracy or
completeness of, or any errors or omissions in, any information or opinions contained herein nor for any loss (including consequential
loss or damage) howsoever arising, whether directly or indirectly, from any use, reliance or distribution of this press release or its
contents or otherwise arising in connection with this press release. This press release should not be treated as advice relating to
investment matters. Any further investment in any securities issued by the Company should be made solely on the basis of the final
offer document issued in respect of such securities.]
NOTICE FOR U.S. INVESTORS:
The terms “mineral resources” and “Indicated and Inferred resources” are used in this statement. It is advised that the SEC does not
recognise these terms and “resources” have not been prepared in accordance with Industry Guide 7. Such “resources” would be
substantively the same as those prepared using the Guidelines established by the Society of Mining, Metallurgy and Exploration (SME)
and defined as “Mineral Resource”. Estimates of resources are subject to further exploration and development, are subject to
additional risks, and no assurance can be given that they will eventually convert to future reserves. Inferred Resources, in particular,
have a great amount of uncertainty as to their existence and their economic and legal feasibility. Investors are cautioned not to
assume that any part or all of the Inferred Resource exists or is economically or legally mineable. Also, disclosure of contained metal is
permitted under the SME Guidelines and other regulatory guidelines, such as Canada’s NI43-101 and Australasia’s JORC, however, the
SEC generally requires mineral resource information in SEC-filed documents to be reported only as in-place tonnage and
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grade. Investors are reminded that even if significant mineralisation is discovered and converted to reserves, during the time
necessary to ultimately move such mineralisation to production the economic feasibility of production may change.

Appendix 1: Competent Person Statement and JORC Table 1
Competent Person Statement
Exploration Results are reported in accordance with the guidelines in the 2012 Edition of the “Australasia
Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves” (2012 JORC Code). The
information in this report to which this statement is attached that relates to Exploration Results is based on
information compiled by Mr. Richard Hague, a Competent Person who is a Member of the Australian Institute
of Geoscientists (MAIG; Member No 1745). Mr. Hague is a full-time employee of Vale Exploration Pty Ltd.
Mr Hague have sufficient experience that is relevant to the style of mineralisation and type of deposit under
consideration and to the respective activity being undertaken to qualify as Competent Persons as defined in
the 2012 Edition of the “Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore
Reserves” (2012 JORC Code). Mr Hague consents to the inclusion in the Statement of the matters based upon
their information in the form and context in which it appears.
The Mineral Resource estimate information that appears in this report is extracted from “PT Sumbawa Timur
Mining, Hu’u Project, Inti Copper-Gold Deposit, Nusa Tenggara Barat Province – Indonesia. Mineral resource
estimate statement” created on December 2019 and is available to view on
<http://sumbawatimurmining.co.id/mineral-resource-estimate-statement/>. The company confirms that it is
not aware of any new information or data that materially affects the information included in the original
announcement and, in the case of estimates of Mineral Resources, that all material assumptions and technical
parameters underpinning the estimates in the relevant announcement continue to apply and have not
materially changed. The company confirms that the form and context in which the Competent Persons’
findings are presented have not materially modified from the original announcement.
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Tabel 1 JORC
Bagian 1 “Teknik Pengambilan Sampel dan Data” memberikan ringkasan kriteria penilaian dan pelaporan
untuk pelaporan Hasil Eksplorasi sesuai dengan daftar periksa Tabel 1 di Kode JORC (2012). Kriteria di setiap
bagian berlaku untuk semua bagian sebelumnya dan selanjutnya.

Bagian 1 Teknik Pengambilan Sampel dan Data
Kriteria
Teknik
pengambilan
sampel

Penjelasan
Sifat dan kualitas pengambilan
sampel (misalnya cut channel,
serpihan acak, atau alat ukur
standar industri khusus yang
sesuai dengan mineral yang
diteliti, seperti down hole
gamma sondes, atau
instrumen XRF genggam, dll.).
Contoh ini tidak boleh
dianggap membatasi arti luas
pengambilan sampel.

Keterangan
• Sampel diambil dari inti bor yang dikumpulkan menggunakan
metode diamond coring, dengan ukuran inti bor PQ3 (diameter
83,0 mm) dan HQ3 (61,1 mm).
• Sampel inti bor penuh digunakan untuk pengambilan sampel
kepadatan massal dan pengujian beban titik. Pada saat
penyelesaian pengujian ini, masing-masing sampel dikembalikan
ke nampan inti sebelum pengumpulan sampel untuk dilakukan
pengujian kadar logam (assay).
• Untuk pengambilan sampel assay, inti bor dipotong sepanjang
sumbu bor menggunakan gergaji inti bor bermata pisau berlian.
Sampel setengah inti sepanjang dua meter dikumpulkan untuk
persiapan sample dan assay.
• Setengah inti sisanya disimpan dengan aman di lokasi Proyek
Hu’u sebagai referensi pada masa mendatang.
• Semua pengambilan sampel mematuhi Prosedur Lapangan
Standar Proyek yang mengikuti prinsip-prinsip praktik yang baik.
Kualitas pengambilan sampel berstandar tinggi yang memadai
untuk mendukung estimasi Sumber Daya Mineral.

Termasuk referensi atas
tindakan yang diambil untuk
memastikan keterwakilan
sampel dan kalibrasi yang
sesuai dari setiap alat atau
sistem pengukuran yang
digunakan.

• Pemulihan semua inti bor diukur, dan bias pengambilan sampel
dalam data assay yang terkait dengan pemulihan inti bor dinilai
secara teratur untuk mencegah ketidak terwakilan. Pemulihan
inti bor rata-ratanya adalah 98,8%.

Aspek penetapan mineralisasi
yang menjadi Bahan Laporan
Publik.

• Sebagai bagian dari Prosedur Lapangan Standar, semua inti bor
dicatat dengan prinsip geologis untuk jenis mineral (baik yang
bernilai maupun tidak). Khusus untuk potensi sumber daya
mineral Onto, hal ini meliputi sulfida (pirit, kovelit, enargit,

• Keterwakilan sampel diukur dengan program jaminan kualitas
(QA) dari sampel duplikat di semua tahap pengurangan
massa/kominusi sampel termasuk pemotongan inti bor,
peremukan -2 mm dan pelumatan -75um. Hasil dari data
pasangan duplikat dinilai secara teratur untuk ketepatan dan
keterwakilan.

11

Kriteria

Penjelasan

Keterangan
kalkosit, kalkopirit, dan bornit), silikat (misalnya smektit, kaolinit,
pirofilit), sulfat (alunit, gipsum, anhidrit), dan sulfur asli.

Teknik
pengeboran

Pemulihan
sampel bor

Pencatatan

Jenis bor (misalnya core,
reverse circulation, open-hole
hammer, rotary air blast,
auger, Bangka, sonic, dll.) dan
detail (misalnya core diameter,
triple or standard tube, depth
of diamond tails, facesampling bit or other type,
apakah inti berorientasi dan
jika demikian, dengan metode
apa, dll.).

• Metode triple-tube wireline diamond core digunakan secara
eksklusif. Corring dimulai dengan alat coring PQ3, yang direduksi
menjadi HQ3, sesuai kebutuhan, untuk mempertahankan
kemajuan pengeboran.

Metode pencatatan dan
penilaian pemulihan sampel
inti dan kepingan serta hasil
yang dinilai.

• Pemulihan inti diukur berdasarkan nominal two-meters yang
sesuai dengan unit pengambilan sampel assay. Pemulihan inti
rata-ratanya adalah 98,8%.

Berbagai tindakan diambil
untuk memaksimalkan
pemulihan sampel dan
memastikan sifat representatif
dari sampel.

• Metode diamond coring digunakan secara eksklusif. Metode ini
menghasilkan pemulihan sampel yang sangat baik (rata-rata
98,8%).

Apakah ada hubungan antara
pemulihan sampel dan kadar
dan apakah bias sampel
mungkin telah terjadi karena
kehilangan/perolehan material
halus/kasar yang diinginkan.

• Studi korelasi pemulihan inti bor dan kadar tembaga serta emas
menunjukkan tidak ada hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak ada bias pengambilan sampel karena hilangnya sampel yang
diinginkan.

Apakah sampel inti dan
kepingan telah dicatat secara
geologis dan geoteknik ke
tingkat detail untuk
mendukung estimasi Sumber
Daya Mineral yang sesuai,

• Semua inti bor dicatat secara geologis dalam hal pelapukan,
oksidasi, jenis batuan, alterasi, dan mineralisasi. Semua inti bor
dipindai dengan spektrometer jarak-penuh portabel lapangan
(ASD), pengukur kerentanan magnetik, dan HHXRF (Niton) untuk
membantu dalam identifikasi mineralogi alterasi dan elemen
lacak yang diinginkan (Cu, Zn, As, Mo, Pb, Sr, dan Fe).

• Semua inti bor diorientasikan oleh alat Reflex ACT II.

• Studi korelasi pemulihan inti terhadap data assay tembaga dan
emas menunjukkan tidak ada korelasi. Hal ini menunjukkan
bahwa tidak ada bias pengambilan sampel karena hilangnya
sampel yang diinginkan.

• Bagian yang termineralisasi dari massa batuan sangat kompeten
yang membantu dalam memperoleh pemulihan inti yang
diperlukan untuk memastikan sampel yang representatif.

• Semua inti bor dicatat secara geoteknik untuk pemulihan sampel,
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Kriteria

Penjelasan
studi pertambangan, dan studi
metalurgi.

Keterangan
RQD, cacat struktural, kekuatan batuan visual, deskripsi
sambungan, dan frekuensi patahan.
• Pengujian point load dilakukan pada inti bor setiap 2,5 m
berdasarkan downhole.
• Tingkat detail dalam pencatatan geologis dan geoteknik cukup
untuk mendukung estimasi Sumber Daya Mineral, studi
pertambangan, dan studi metalurgi.

Apakah pencatatan bersifat
kualitatif atau kuantitatif.
Fotografi inti (atau costean,
saluran, dll).

• Semua inti bor difoto secara digital dalam kondisi basah dan
kering sebelum pengujian kepadatan atau beban titik,
pemotongan inti, dan pengambilan sampel.
• Pencatatan inti bersifat kualitatif dan kuantitatif. Pencatatan
geologi yang menggambarkan pelapukan, oksidasi, jenis batuan,
sifat geoteknik, alterasi, dan mineralisasi bersifat kualitatif.
• Estimasi visual dari kelimpahan mineral dan intensitas alterasi
dikumpulkan.
• Pengukuran Inframerah panjang gelombang pendek (ASD),
kerentanan magnetik, dan pemindaian HHXRF (Niton) inti bor
menyediakan data kuantitatif.

Teknik subsampling dan
persiapan
sampel

Total panjang dan persentase
persimpangan yang relevan
dicatat.

• Semua lubang dibor dari permukaan dengan metode coring.
Semua inti bor (tidak termineralisasi dan termineralisasi) dicatat
secara detail.

Apakah inti bor dipotong atau
digergaji dan apakah inti bor
dipotong menjadi empat,
setengah, atau seluruhnya.

• Inti bor dipotong sepanjang sumbu bor menggunakan gergaji
berlian. Sampel potongan setengah inti sepanjang dua meter
dikumpulkan untuk persiapan sampel berikutnya.
• Dalam kasus yang jarang terjadi, yaitu sampel yang banyak
mengandung mengandung tanah liat, pengambilan sampel
dengan tangan dilakukan menggunakan spatula atau pisau.
• Sampel duplikat inti potongan seperempat dikumpulkan untuk
tujuan kendali mutu (QC) pada tingkat sekitar 5%.
• Inti bor tersisa terdiri dari inti bor potongan setengah atau inti
bor potongan seperempat di mana sampel duplikat
dikumpulkan. Sisa inti bor disimpan dengan aman di fasilitas
gudang inti bor tahan cuaca yang terletak di site Proyek Hu’u.

Jika non inti bor, apakah
riffled, tube sampled, rotary
split, dll dan apakah diambil
sampel basah atau kering.

• Tidak berlaku; semua pengeboran terdiri dari inti bor berlian.
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Kriteria

Penjelasan
Untuk semua jenis sampel,
sifat, kualitas, dan kesesuaian
teknik persiapan sampel.

Keterangan
• Persiapan sampel untuk pengujian kadar logal (assay) terdiri dari
pengeringan sampel pada suhu 105ºC dan peremukan primer
total sampel menjadi P95 sebesar 2 mm. Hal ini diikuti dengan
rotary splitting (pemisahan berputar) menjadi sekitar 1,5kg,
pelumatan menjadi P95 sebesar 75µm, dan pemilihan biaya
assay yang diperlukan.
• Prosedur persiapan sampel mengikuti prinsip praktik yang baik
dan sesuai untuk gaya mineralisasi.

Prosedur kontrol kualitas
diadopsi untuk semua tahapan
sub-sampling guna
memaksimalkan keterwakilan
sampel.

• Program kontrol kualitas (QC) yang komprehensif diterapkan
secara paralel dengan proses pengambilan sampel untuk
memberikan jaminan kualitas, mengukur akurasi dan presisi
assay, dan untuk mendeteksi kontaminasi sampel.
• Program QC terdiri dari pengumpulan dan penyerahan duplikat
lapangan inti seperempat pada tingkat sekitar 5% dan penyisipan
blanko lapangan dan CRM ke dalam aliran sampel pada tingkat
yang sama.
• Program QC lapangan merupakan program QC independen yang
dilaksanakan oleh laboratorium.
• CRM diperoleh secara komersial dari pemasok Australia yang
memiliki reputasi baik atau berupa Matrix Matched Standards
(MMS) yang dibuat dari bahan penyortiran kasar -2mm. Kedua
jenis CRM tersebut disertifikasi untuk tembaga dan emas dan
elemen-elemen lainnya. Beberapa CRM dengan kadar yang
berbeda digunakan untuk mengukur akurasi pada beberapa
kadar kritis.
• Program QC laboratorium terdiri dari pengambilan sampel
duplikat pada tahap peremukan -2mm dan pelumatan -75μm,
studi kehilangan massa di semua tahap kominusi, analisis ukuran
layar saringan, dan penyisipan Blanko Analitik dan rangkaian
CRM.
• Semua data QC secara teratur dinilai secara statistik untuk terus
memantau keterwakilan sampel di semua tahap
pengurangan/kominusi massa.

Tindakan diambil untuk
memastikan bahwa
pengambilan sampel mewakili
bahan in-situ yang
dikumpulkan, termasuk
misalnya hasil untuk duplikat

• Program QC terdiri dari pengumpulan dan penyerahan duplikat
lapangan inti bor potongan seperempat pada tingkat sekitar 5%
untuk memastikan bahwa pengambilan sampel di lapangan
mewakili, berulang, dan tepat.
• Hasil menunjukkan bahwa pengambilan sampel memberikan
sampel yang mewakili dari inti bor.
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Kriteria

Penjelasan

Keterangan

lapangan/pengambilan sampel
paruh kedua.

Kualitas data
assay dan uji
laboratorium

Apakah ukuran sampel sesuai
dengan ukuran butiran bahan
yang diambil sampelnya.

• Evaluasi dari semua data assay duplikat (data duplikat lapangan, 2mm, dan -75µm) menunjukkan ketelitian yang memadai dan
menunjukkan bahwa ukuran sampel sesuai pada ukuran butiran
kominusi masing-masing dari bahan yang diambil sampelnya
pada tahap kominusi lapangan, -2mm, dan -75μm.

Sifat, kualitas, dan kesesuaian
assay dan prosedur
laboratorium yang digunakan
dan apakah teknik tersebut
dianggap sebagian atau total.

• Prosedur assay menerapkan metode standar yang digunakan
secara luas di seluruh industri pertambangan dan terdiri dari:
o

Destruksi multi-asam (empat-asam)/ICP-OES finish
diaplikasikan untuk rangkaian multi-elemen termasuk Cu,
Ag, As, Fe, dan S19 . Metode ini memiliki rentang deteksi 2100.000 ppm (10%) untuk Cu;

o

Sampel didestruksi menggunakan asam nitat, hidroklorat,
hidrofluorat, dan perklorat dan direbus sampai kering. Asam
hidroklorik kemudian ditambahkan untuk melarutkan garam
terlarut sebelum air ditambahkan ke sampel dengan volume
yang telah ditentukan sebelumnya;

o

Metode over-limit dari destruksi multi-asam (empat
asam)/metode AAS digunakan untuk sampel dengan kadar
Cu melebihi 10% (rentang deteksi 0,1-50% Cu)20;

o

Metode Leco Furnace digunakan untuk sampel dengan
kadar S melebihi 20% (rentang deteksi 0,01% -50%)21;

o

Charge fire assay 30g/AAS finish digunakan untuk Au.
Metode ini memiliki rentang deteksi 0,01-30ppm Au22 ; dan

o

Metode over-limit dari analisis gravimetri standar digunakan
untuk sampel dengan kadar Au melebihi 30ppm23.

• Semua metode kimia yang digunakan adalah metode destruksi
total atau mendekati total.
• Laboratorium kimia di Jakarta telah mendapatkan sertifikasi
ISO17025 dari KAN untuk prosedur persiapan sampel dan
metode analisis yang digunakan untuk memperoleh data assay
Proyek.
• Prosedur assay dan laboratorium mengikuti prinsip-prinsip

19

Kode analitik Laboratorium Intertek: 4AH2/OE201.
Kode analitik Laboratorium Intertek: 4AH2/AA.
21 Kode analitik Laboratorium Intertek: CSA03.
22 Kode analitik Laboratorium Intertek: FA30/AA.
23 Kode analitik Laboratorium Intertek: FA25/GR200.
20
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Kriteria

Penjelasan

Keterangan
praktik yang baik dan sesuai untuk gaya mineralisasi.

Untuk alat geofisika,
spektrometer, instrumen XRF
genggam, dll., parameter yang
digunakan dalam menentukan
analisis termasuk pembuatan
dan model instrumen, waktu
pembacaan, faktor kalibrasi
yang diterapkan dan
turunannya, dll.

• Bukan bahan; alat geofisika hanya digunakan untuk menyediakan
data indikatif/kualitatif. Data tersebut tidak digunakan dalam
pelaporan hasil eksplorasi.
• Namun, alat geofisika yang digunakan menyediakan informasi
kualitatif yang memberikan referensi untuk analisis geokimia dan
membantu dalam identifikasi gaya alterasi yang lebih luas.
Interpretasi alterasi kemudian digunakan dalam penurunan
model geologi.
• Kalibrasi peralatan ASD menggunakan tiga bahan referensi
standar bersertifikat. Kalibrasi peralatan HHXRF (Niton)
menggunakan standar mesin.

Sifat prosedur kontrol kualitas
yang diadopsi (misalnya
standar, blanko, duplikat,
pemeriksaan laboratorium
eksternal) dan apakah tingkat
akurasi yang dapat diterima
(yaitu kurangnya bias) dan
presisi telah ditetapkan.

• Program QC untuk memantau data assay dan uji laboratorium
terdiri dari pengambilan sampel duplikat pada tahap peremukan 2mm dan pelumatan -75μm, studi kehilangan massa di semua
tahap kominusi/pengurangan massa, analisis ukuran layar
saringan, penyisipan blanko, blanko analitik, dan rangkaian CRM.
• Semua data QC secara statistik dinilai untuk terus memantau
keakuratan dan presisi data.
• Evaluasi data QC yang berasal dari CRM menunjukkan bahwa
tingkat akurasi yang dapat diterima dalam data assay telah
ditetapkan.
• Evaluasi data QC yang berasal dari blanko lapangan dan blanko
analitik menunjukkan bahwa tidak ada kontaminasi sampel yang
signifikan dan sistematis dalam proses persiapan sampel atau
bukti adanya pengambilan sampel yang terkontaminasi,
peralatan analitik, atau reagen.
• Evaluasi data QC yang berasal dari sampel duplikat -2mm dan 75μm menunjukkan bahwa tingkat presisi yang dapat diterima
dalam data assay telah ditetapkan.
• Data assay dan uji laboratorium berkualitas tinggi dan memadai
untuk mendukung estimasi Sumber Daya Mineral.

Verifikasi
pengambilan
sampel dan
assay

Verifikasi persimpangan
signifikan oleh personel
perusahaan independen atau
alternatif.

• Perbandingan antara HHXRF (Niton) dan data assay menunjukkan
persimpangan signifikan yang serupa.

Penggunaan lubang kembar.

• Lubang kembar tidak dibor. Tidak dianggap perlu untuk
memverifikasi intersep pengambilan sampel dalam deposit kadar

• Pencatatan mineralisasi dan estimasi kelimpahan mineral
memberikan konfirmasi tentang lokasi persimpangan signifikan.
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Kriteria

Penjelasan

Keterangan
rendah yang sangat besar karena semua pengeboran dilakukan
dengan metode coring berlian yang menghasilkan pemulihan inti
bor yang tinggi dengan rata-rata 98,8%.

Lokasi titik data

Dokumentasi data primer,
prosedur entri data, verifikasi
data, protokol penyimpanan
data (fisik dan elektronik).

• Prosedur Lapangan Standar Proyek mendokumentasikan
prosedur entri data, validasi data, dan protokol penyimpanan
data. Prosedur ini mengikuti prinsip-prinsip praktik yang baik.

Diskusikan penyesuaian apa
pun terhadap data assay.

• Data assay batas deteksi bawah disimpan dalam basis data
sebagai “<[batas deteksi]”. Untuk melaporkan Hasil Eksplorasi,
data ini ditetapkan setengah dari batas deteksi bawah. Tidak ada
penyesuaian lain terhadap data assay yang dibuat.

Akurasi dan kualitas survei
yang digunakan untuk
menentukan lokasi lubang bor
(survei collar dan down-hole),
parit, tempat kerja tambang,
dan lokasi lain yang digunakan
dalam estimasi Sumber Daya
Mineral.

• Collar lubang bor disurvei menggunakan instrumen survei GPS
diferensial. Elevasi collar yang disurvei dibandingkan dengan
model topografi LiDAR berkualitas tinggi untuk memeriksa
kesalahan elevasi.
• Survei down-hole lubang bor dikumpulkan dengan down-hole
30m nominal menggunakan kamera down-hole refleks. Bacaan
diinspeksi untuk memastikan bacaan tersebut konsistensi dengan
bacaan di sekitarnya.
• Semua data azimut dikoreksi untuk deklinasi magnetik.

Jarak dan
penyebaran data

Spesifikasi sistem grid yang
digunakan.

• Semua data berada di datum WGS84 menggunakan proyeksi
UTM (zona 50S). Datum vertikalnya adalah datum geoidal
EGM2008.

Kualitas dan kecukupan
kontrol topografi.

• Kontrol topografi didasarkan pada grid digital terrain model
(DTM) berkualitas tinggi dan akurat yang diperoleh dari survei
LiDAR detail yang dilakukan pada tahun 2015.

Jarak data untuk pelaporan
Hasil Eksplorasi.

• Jarak lubang bor bervariasi karena tahap evaluasi deposit dan
sifat medan. Jarak lubang bor nominal adalah kombinasi dari
400m x 400m dan diisi dengan kepadatan 200m x 200m.

Apakah jarak dan penyebaran
data cukup untuk menetapkan
derajat kontinuitas geologi dan
kadar yang sesuai untuk
prosedur estimasi Sumber
Daya Mineral dan Cadangan
Bijih dan klasifikasi yang
diterapkan.

• Tidak berlaku, Hasil Eksplorasi sedang dilaporkan.
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Kriteria

Orientasi data
dalam kaitannya
dengan struktur
geologi

Keamanan
sampel

Penjelasan

Keterangan

Apakah pengomposisian
sampel telah diterapkan.

• Sampel assay dikumpulkan dengan panjang dua meter yang
konstan. Pengomposisian ke dalam interval yang lebih panjang
tidak diterapkan.

Apakah orientasi pengambilan
sampel mencapai pengambilan
sampel yang tidak bias dari
kemungkinan struktur dan
sejauh mana hal ini diketahui,
dengan mempertimbangkan
jenis deposit.

• Interpretasi dari data yang tersedia menunjukkan bahwa deposit
umumnya berada pada kisaran 120º dengan orientasi subvertikal. Kesalahan konjugat internal yang diinterpretasikan
mencapai sekitar 045º dan 110º dan dianggap sebagai subvertikal.

Jika hubungan antara orientasi
pengeboran dan orientasi
struktur termineralisasi utama
dianggap telah menimbulkan
bias pengambilan sampel, hal
ini harus dinilai dan dilaporkan
jika penting.

• Interpretasi dari data yang tersedia menunjukkan bahwa deposit
umumnya berada pada kisaran 120º dengan orientasi subvertikal. Kesalahan konjugat internal yang diinterpretasikan
mencapai sekitar 045º dan 110º dan dianggap sebagai subvertikal.

Tindakan yang diambil untuk
memastikan keamanan
sampel.

• Tindakan untuk memberikan keamanan sampel meliputi:

• Sifat geologi dan orientasi dari material berkadar tinggi
berpotongan di lubang VHD096, dan orientasinya sehubungan
dengan lubang ini saat ini tidak diketahui. Pengeboran pada masa
mendatang direncanakan untuk menjelaskan hubungan ini.

• Sifat geologis dan orientasi dari material berkadar tinggi
berpotongan di lubang VHD096, dan orientasinya sehubungan
dengan lubang ini saat ini tidak diketahui. Pengeboran pada masa
mendatang direncanakan untuk menjelaskan hubungan ini.

o

Personel yang dilatih dan diawasi secara memadai
dilibatkan di semua tahap pengeboran, pencatatan,
persiapan sampel, analisis laboratorium, dan proses
estimasi sumber daya;

o

Mengamankan senyawa pengambilan sampel dengan pagar
pengaman dan gudang pengambilan sampel yang terawat
dengan baik;

o

Sampel inti ditempatkan dalam kantong belacu yang diikat
dengan aman dan diberi nomor yang jelas secara berurutan;

o

Sampel yang dikantongi belacu diangkut dalam kantong
poli-weave ke fasilitas persiapan sampel;

o

Setelah menerima sampel, laboratorium penyiapan sampel
memeriksa dokumentasi pengiriman sampel dan
memberitahukan apakah ada ketidaksesuaian atau
kerusakan kantong sampel; dan

o

Data assay dikembalikan dalam format ASCII dan pdf.
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Kriteria
Audit atau
tinjauan

Penjelasan

Keterangan

Hasil audit atau tinjauan teknik
pengambilan sampel dan data.

• Beberapa tinjauan internal terhadap metode pengambilan
sampel, persiapan, dan analisis telah dilakukan. Ini menunjukkan
bahwa proses yang ada mengikuti praktik yang baik dan sedang
diikuti.
• Inspeksi dan audit laboratorium dilakukan secara rutin oleh
personel perusahaan. Inspeksi dan audit ini tidak
mengidentifikasi adanya masalah yang signifikan dengan proses
dan prosedur laboratorium.
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Bagian 2 Pelaporan Hasil Eksplorasi
Kriteria
Tanah sewa
mineral dan
status
penguasaan
lahan

Penjelasan
Jenis, nama/nomor referensi,
lokasi dan kepemilikan termasuk
perjanjian atau masalah material
dengan pihak ketiga seperti
usaha patungan, kemitraan,
royalti utama, hak kepemilikan
asli, situs bersejarah, hutan
belantara, atau taman nasional
dan keadaan lingkungan.

Komentar
• Potensi sumber daya mineral Onto terletak di Pulau Sumbawa,
Indonesia, di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
• PT Sumbawa Timur Mining (STM) memiliki Kontrak Karya (KK)
Proyek Hu'u generasi ketujuh. STM merupakan usaha patungan
antara Eastern Star Resources Pty Ltd (80%) dan PT Aneka
Tambang Tbk (20%). ESR dimiliki 100% oleh Vale International S.A.
• Semua eksplorasi dan evaluasi Proyek Hu'u dan potensi sumber
daya mineral Onto dikelola oleh PT Vale Eksplorasi Indonesia
berdasarkan ketentuan perjanjian pengelolaan dengan STM.
• Kontrak Karya mengatur eksplorasi, pengembangan, dan ekstraksi
Sumber Daya Mineral yang ditemukan. Royalti yang wajib
dibayarkan kepada Pemerintah diatur dalam Kontrak Karya.
• Sekitar 70% dari KK diklasifikasikan sebagai “Hutan Lindung”.
Peraturan kehutanan yang berlaku melarang operasi penambangan
terbuka di kawasan hutan lindung dan memungkinkan
penambangan bawah tanah asalkan tidak ada dampak terhadap air
permukaan dan air tanah.

Keamanan tenurial yang dimiliki
pada saat pelaporan bersama
dengan hambatan yang
diketahui untuk mendapatkan
izin beroperasi di area tersebut.

• Kontrak Karya menetapkan 30 tahun produksi mineral setelah
minimal delapan tahun eksplorasi, kelayakan, dan konstruksi.
Berdasarkan ketentuan Kontrak Karya, periode eksplorasi,
kelayakan, konstruksi, dan eksploitasi dapat diperpanjang dengan
ketentuan justifikasi yang memadai diberikan kepada otoritas
pengatur.
• Kontrak Karya tersebut saat ini sedang dalam tahap Studi
Kelayakan eksplorasi. Perpanjangan lebih lanjut untuk periode
Studi Kelayakan dapat diberikan oleh Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM).
• STM berhasil menyelesaikan Amandemen Kontrak Karya pada 7
Mei 2019. Amandemen Kontrak Karya ini sejalan dengan UU
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara No. 4 tahun 2009
(“UU Minerba”). Amandemen Kontrak Karya ini membahas
ketentuan yang termuat dalam UU Minerba tentang persyaratan
divestasi, persyaratan pemurnian dalam negeri, dan persyaratan
legislatif lainnya.
• Izin untuk melakukan eksplorasi di dalam kawasan hutan yang
ditentukan harus diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Izin ini diberikan di bawah izin pinjam pakai
kawasan hutan ("Izin IPPKH"). STM saat ini mengoperasikan
kegiatan eksplorasi, pengeboran, dan semua kegiatan lapangan
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Kriteria

Penjelasan

Komentar
dalam Kontrak Karya di bawah Izin IPPKH yang berlaku.

Eksplorasi
yang
dilakukan
oleh pihak
lain

Pengakuan dan penilaian
eksplorasi oleh pihak lain.

• Potensi sumber daya mineral Onto merupakan penemuan baru.
Eksplorasi sebelumnya oleh pihak lain yang berkontribusi pada
penemuan potensi sumber daya mineral Onto berikutnya meliputi:
o Anomali tembaga pertama kali ditemukan di Sungai Hu'u
selama pengambilan sampel sedimen aliran oleh CSR pada
tahun 1980-an. Anomali yang teridentifikasi memiliki evaluasi
tindak lanjut terbatas.
o Pada tahun 1990-an, program sedimen aliran regional oleh
Aberfoyle Limited dari Australia menghasilkan definisi beberapa
target pengeboran dalam Kontrak Karya. Lima belas lubang bor
dibor (sekitar 5.500 meter pengeboran). Pengeboran tidak
menemukan mineralisasi yang signifikan.
• Tidak ada pekerjaan substansial lebih lanjut yang dilakukan oleh
pihak lain.

Geologi

Jenis deposit, pengaturan
geologi, dan gaya mineralisasi.

• Pulau Sumbawa merupakan busur vulkanik Miosen Holosen awal
yang terakumulasi di kerak samudera. Bagian barat dari pulau ini
terdiri dari batuan volkanik dan vulkanoklastik kalk-alkali berumur
Oligosen-Miosen akhir hingga andesitik alkali rendah dengan intrusi
menengah dan batuan sedimen laut dangkal. Secara lokal, andesit
dilapisi oleh batuan vulkanik dasit. Banyak intrusi tonalit, dasit,
diorit, andesit, dan trakit Miosen hingga Pliosen yang ditempatkan
di dalam suksesi sedimen vulkanik Miosen. Usia vulkanisme
menurun ke utara dan stratovolkano Kuarter terjadi di bagian utara
pulau ini. Ada perubahan progresif dari kalk-alkali menjadi afinitas
shoshonitik seiring waktu.
• Proyek ini terletak di bagian timur sabuk porfiri Sumbawa yang
berisi tambang Batu Hijau di barat daya pulau ini. Pulau ini juga
menampung Elang dan prospek di sebelah barat Kontrak Karya
Hu'u. Porfiri Tujuh Bukit (Tumpangpitu) terletak di ujung timur
Pulau Jawa. Sabuk ini ditranseksi oleh serangkaian set sesar
konjugasi berarah NW-SE dan NE-SW. Struktur berarah NW-SE, NS, dan NE-SW dilaporkan terkait dengan mineralisasi tembaga dan
emas di deposit Batu Hijau dan Elang.
• Proyek ini mencakup stratovolcano yang terkikis dan sebagian
besar terdiri dari batuan vulkanik, vulkanoklastik, dan piroklastik
andesitik dengan batuan sedimen minor. Diatreme besar
menampung sekelompok intrusi porfiri di dalam inti stratovolcano
sisa. Area proyek dicetak ulang oleh litocap alterasi argilik lanjut
yang besar.
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Kriteria

Penjelasan

Komentar
• Mineralisasi terdiri dari
pirit>>kovelit>>enargit>kalkopirit>bornit; kumpulan sulfidasi yang
sangat tinggi dalam sistem alterasi argilik lanjut yang besar. Potensi
sumber daya mineral Onto adalah deposit bergaya sulfidasi tinggi.
Emas muncul dengan kovelit dan pirit.

Informasi
lubang bor

Ringkasan dari semua materi
informasi hingga pemahaman
tentang hasil eksplorasi
termasuk tabulasi informasi
berikut untuk semua lubang bor
Material:

• Tabulasi lokasi, orientasi, dan kedalaman/panjang intersep dari
semua pengeboran 2019/20 diberikan di bagian pokok/isi
Pernyataan ini.

o arah timur dan utara
collar lubang bor
o elevasi atau RL (Reduced
Level - ketinggian di atas
permukaan laut dalam
meter) dari collar lubang
bor
o dip dan azimut lubang
o panjang down hole
(lubang bawah) dan
kedalaman intersepsi
o panjang lubang.

Metode
agregasi data

Jika pengecualian informasi ini
dibenarkan atas dasar bahwa
informasi tersebut tidak Material
dan pengecualian ini tidak
mengurangi pemahaman
laporan, maka Pihak Kompeten
harus menjelaskan dengan jelas
mengapa hal ini terjadi.

• Tidak berlaku; semua informasi lubang bor diberikan di bagian
pokok/isi laporan.

Dalam melaporkan Hasil
Eksplorasi, teknik rata-rata
pembobotan, pemotongan kadar
maksimal dan/atau minimal
(misalnya pemotongan kadar
tinggi) dan kadar batas biasanya
bersifat Material dan harus
dinyatakan.

• Hasil eksplorasi yang dilaporkan dalam Pernyataan ini dihitung
menggunakan metode tertimbang-panjang.
• Tidak ada pemotongan/pengurangan kadar yang diterapkan pada
nilai assay individu dalam penghitungan kadar intersep rata-rata.
• Kadar batas minimal yang digunakan untuk menentukan intersep
termineralisasi signifikan umumnya 0,2% Cu.
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Kriteria

Hubungan
antara lebar
mineralisasi
dan panjang
intersep

Diagram

Penjelasan

Komentar

Jika intersep agregat
menggabungkan panjang pendek
hasil kadar tinggi dan panjang
panjang hasil kadar rendah,
maka prosedur yang digunakan
untuk agregasi tersebut harus
dinyatakan dan beberapa contoh
khas dari agregasi tersebut harus
ditunjukkan secara detail.

• Tidak berlaku; kadar agregat length weighted cukup mencerminkan
sifat mineralisasi.

Asumsi yang digunakan untuk
pelaporan nilai ekuivalen logam
harus dinyatakan dengan jelas.

• Asumsi yang digunakan untuk melaporkan nilai ekuivalen logam
dinyatakan.

Hubungan ini sangat penting
dalam pelaporan Hasil
Eksplorasi.

• Lebar sebenarnya dari mineralisasi ditangkap oleh kerangka awal
3D mineralisasi yang diinterpretasikan yang dikembangkan untuk
estimasi Sumber Daya Mineral.

Jika geometri dari mineralisasi
sehubungan dengan sudut
lubang bor diketahui, maka
sifatnya harus dilaporkan.

• Pengeboran berorientasi pada kemiringan -50º hingga -90º.

Jika tidak diketahui dan hanya
panjang down hole yang
dilaporkan, maka harus ada
pernyataan yang jelas untuk efek
ini (misalnya 'panjang down hole,
lebar sebenarnya tidak
diketahui').

• Panjang down-hole dilaporkan.

Peta dan penampang yang
sesuai (dengan skala) dan
tabulasi intersep harus
disertakan untuk setiap
penemuan signifikan yang
dilaporkan. Ini harus mencakup,
tetapi tidak terbatas pada
tampilan rencana lokasi collar
lubang bor dan tampilan
penampang yang sesuai.

• Peta dan penampang yang sesuai terdapat dalam bagian pokok/isi
Pernyataan ini.

• Geometri dari mineralisasi diinterpretasikan memiliki bagian atas
yang relatif datar, yang ditentukan oleh dasar cakrawala alterasi
kuarsa silikat sisa vuggy sub-horizontal. Margin dianggap sebagai
sub-vertikal; mencerminkan orientasi stok porfiri.

• Tabulasi intersep signifikan terdapat dalam bagian pokok/isi
Pernyataan ini.
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Kriteria

Penjelasan

Komentar

Pelaporan
yang
seimbang

Jika pelaporan yang
komprehensif tentang semua
Hasil Eksplorasi tidak dapat
dilakukan, maka pelaporan yang
representatif tentang kadar
rendah dan tinggi dan/atau lebar
harus dilakukan untuk
menghindari pelaporan Hasil
Eksplorasi yang menyesatkan.

• Beberapa “interval signifikan” dilaporkan untuk setiap lubang.
Salah satunya adalah seluruh interval dalam cakupan
termineralisasi, dan lainnya menargetkan komponen kadar yang
lebih tinggi dalam intersep kadar yang lebih besar dan lebih
rendah.

Data
eksplorasi
substantif
lainnya

Data eksplorasi lainnya, jika
bermakna dan material, harus
dilaporkan termasuk (tetapi
tidak terbatas pada): observasi
geologi; hasil survei geofisika;
hasil survei geokimia; sampel
massal – ukuran dan metode
perlakuan; hasil uji metalurgi;
kerapatan massal, air tanah,
karakteristik geoteknik dan
batuan; zat berpotensi merusak
atau mencemari.

• Detail lebih lanjut diberikan dalam pernyataan Estimasi Sumber
Daya Mineral Desember 2019.

Pekerjaan
lebih lanjut

Sifat dan skala dari pekerjaan
lebih lanjut yang direncanakan
(misalnya uji untuk perluasan
lateral atau perluasan
kedalaman atau pengeboran
step-out berskala besar).

• Pengeboran infill (sumur sisipan) akan dilakukan di dalam dan di
sekitar potensi sumber daya mineral Onto untuk lebih menentukan
kontinuitas geologi dan kadar. Pengeboran ini juga akan membantu
menentukan batas dari potensi sumber daya mineral.

Diagram yang dengan jelas
menyoroti area kemungkinan
perluasan, termasuk interpretasi
geologi utama dan area
pengeboran masa mendatang,
dengan ketentuan informasi ini
tidak sensitif secara komersial.

• Tidak berlaku; laporan ini berkaitan dengan estimasi Sumber Daya
Mineral.
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