
RINGKASAN 

Pertambangan batubara pada umumnya merupakan suatau kegiatan usaha pertambangan 

terbuka (Open Mining) sehingga akan memiliki dampak perubahan terhadap alam lingkunganya 

salah satunya air asam tambang. Air asam tambang terbentuk akibat mineral-mineral sulfida 

terutama pyrit (FeS²) yang terekspose sehingga terjadi reaksi antara mineral-mineral tersebut 

dengan udara (O²) dan air (H²O) yang kemudian akan menghasilkan air asam tambang tujua 

Tujuan Studi ini untuk mengetahui Bagimana tahapan-tahapan pengelolaan terhadap dan 

evaluasi air asam tambang yang terjadi di tambang PT.Bangun Energy Indonesia, Metode yang di 

gunakan adalah dengan mengunakan pendekatan statistik dan metode Extreme Valu E.J.Gumbel. 

untuk analisa curah hujan dan hari hujan serta asumsi debit air yang masuk ke dalam sump pit 

timur PT.Bangun Enegry Indonesia perhitungan kapasitas pemompaan dilakukan berdasarkan 

grafik perpormance curve Pompa HL200M dan penelitian terdahulu. 

Pada air limbah settling pond Analisa data dilakukan dengan melihat perbandingan hasil uji 

laboratorium air limbah dari bulan juni tahun 2019 sampai April 2021  dengan parameter Kepmen 

Lingkungan Hidup 113 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah kegiatan penambangan batu bara 

pada lampiran II. 

PT.Bangun Energy Indonesia sebagai pemegang Izin Operasi Produksi Nomor : 

9/1/IUP/PMA/2017 pada tahun 2021 melakukan kegiatan penambangan batubara pada lokasi pit 

timur. Tahapan- tahapan yang dilakukan oleh PT.Bangun Energi Indonesia untuk pengelolan air 

asam tambang adalah penentuan area tangkapan hujan (catchment area) berdasarkan peta 

topografi, perhitungan debit air yang masuk ke pit sump kemudia pemompaan air. Pompa yang di 

gunakan PT.Bangun Energy Indonesi yaitu jenis Godwin HL 200M yang dengan kapasitas 

pemompoaan 600m³ perjam berdasarkan kurva dengan head 20 meter dan rpm 1800, setalah 

pemompaan dilakukan  pengelolan dengan penaburan Kapor Tohor (CaO) dan tawas aluminium 

sulfate (Al²O³) kedalam kolam pengendapan secara manual pada kolam control, pertama, kedua, 

dan ketiga pada kolam ke empat  merupakan kolam parameter acuan, pada setiap kolam dibuat zig 

zag antara kolam yang satu dengan saluran kekolam yang lainnya, untuk memaksimalkan 

pengendapan air asam tambang. 

Evaluasi pengelolaan Air Asam Tambang dilakukan dengan pengujian laboratorium 

terhadap outlet air limbah settling pond dengan  parameter berdasarkan KEPMEN Lingkungan 

Hidup 113 tahun 2003 lampiran II. Berdasarkan hasil Pengujian terdapat beberapa parameter diatas 

baku mutu yaitu Total Suspended Solid (TSS) pada bulan maret tahun 2020 dengan nilai 797 dan 

Fe 11.1, pada bulan September tahun 2019 parameter pH dengan nilai 10,8 (basah) sedangkan 

pada bulan maret tahun 2021 parameter Fe dengan nilai 8,24 Mg/L. 
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