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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1. Rencana Produksi Batubara Indonesia 

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Subdit Perencanaan Produksi dan 

Pemanfaatan Mineral dan Batubara, Rencana Produksi Batubara Nasional tahun 

2018-2022 seperti yang tercantum pada Grafik 1 dibawah ini (Subdit Perencanaan 

Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara, 2018) : 

 

 

Grafik 1.  Rencana Produksi Batubara Indonesia Tahun 2018-2022 

Rencana produksi batubara Indonesia (PKP2B, IUP BUMN, IUP PMA, 

IUP) Tahun 2018 sebesar 704.722.137 ton dengan Domestic Market Obligation 

(DMO) sebesar 115 juta ton dan ekspor batubara sebesar 590 juta ton. Rencana 

produksi batubara Indonesia (PKP2B, IUP BUMN, IUP PMA, IUP) Tahun 2019 

sebesar 831.256.665 ton dengan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 126 

juta ton dan ekspor batubara sebesar 705 juta ton. Rencana produksi batubara ini 

terus meningkat pada tahun berikutnya.  Hal ini menunjukkan bahwa di masa yang 

akan datang kegiatan penambangan/eksploitasi batubara akan terus dilakukan 

secara besar-besaran untuk mencukupi kebutuhan energi Indonesia dan dunia. 
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Sumber. Ditjen Minerba 2018 

Grafik 2.  Domestic Market Obligation (DMO) 

 

Pemerintah Republik Indonesia didalam Keputusan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1567 K/21/MEM/2018 tentang 

Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik 

Negara (Persero) Tahun 2018 s.d 2027 telah merencanakan penambahan kapasitas 

pembangkit gabungan seluruh Indonesia selama 10 tahun mendatang (periode 

tahun 2018-2027) adalah sebesar 56,0 GW atau pertambahan kapasitas rata-rata 

mencapai 5,6 GW per tahun. PLTU batubara akan mendominasi jenis pembangkit 

yang akan dibangun yaitu mencapai 26,8 GW atau 47,8% (terdiri dari PLTU MT 

sebesar 6,0 GW dan PLTU Non MT sebesar 20,8 GW) seperti pada tabel : 
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Tabel 1.  Kebutuhan Tambahan Pembangkit Total Indonesia (MW) 

 

Sumber : (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2018) 

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Jumlah

PLN

PLTU 810 901 109 195 399 328 230 - 1 - 3.971

PLTU MT - - - - - - - - - - -

PLTP - - 75 75 10 40 40 165 20 - 425

PLTGU 1.05 2.323 839 210 - 450 430 - 380 150 5.832

PLTG/MG 990 949 485 230 320 370 133 103 23 15 3.618

PLTD 30 5 - - - - - - - - 35

PLTM 9 21 10 - 15 - - - - - 55

PLTA - 110 43 45 315 166 115 235 - 64 1.093

PS - - - - - - 520 520 - 500 1.54

PLT Lain 2 - - 1 - - - - - - 3

Jumlah 2.889 4.308 1.561 756 1.059 1.354 1.468 1.023 1.423 729 16.571

IPP

PLTU 201 500 5.691 3.265 2.039 1.05 1.71 660 - - 15.116

PLTU MT 55 - - 840 1.9 1.45 1.1 100 400 200 6.045

PLTP 210 150 146 160 395 60 120 924 - 5 2.17

PLTGU - 35 800 1.075 880 880 250 - - - 3.92

PLTG/MG - 15 155 - - - - - - - 170

PLTD - - - - - - - - - - -

PLTM 100 182 355 103 16 - - - - - 756

PLTA 66 177 150 710 - 30 - 1.669 - - 2.802

PS - - - - - - - - - - -

PLT Lain 126 160 253 54 19 90 309 - - 70 1.08

Jumlah 758 1.218 7.55 6.207 5.249 3.56 3.489 3.353 400 275 32.059

PLTU - 300 - - - - - - - - 300

Jumlah - 300 - - - - - - - - 300

Unallocated

PLTU - - - - 235 150 100 15 775 100 1.375

PLTU MT - - - - - - - - - - -

PLTP - - - - - 345 195 1.448 - - 1.988

PLTGU - - - 30 30 - - 100 300 225 685

PLTG/MG - - 1 43 - 1 - - - - 45

PLTD - - - - - - - - - - -

PLTM - - - - - - - - - - -

PLTA - - - - - - - 137 - - 137

PS - - - - - - - 1.9 - - 1.9

PLT Lain - - 8 280 226 150 - 300 - - 964

Jumlah - - 9 353 491 646 295 3.9 1.075 325 7.094

Total

PLTU 1.011 1.701 5.8 3.46 2.673 1.528 2.04 675 1.775 100 20.762

PLTU MT 55 - - 840 1.9 1.45 1.1 100 400 200 6.045

PLTP 210 150 221 235 405 445 355 2.537 20 5 4.583

PLTGU 1.05 2.358 1.639 1.315 910 1.33 680 100 680 375 10.437

PLTG/MG 990 964 641 273 320 371 133 103 23 15 3.833

PLTD 30 5 - - - - - - - - 35

PLTM 108 202 366 103 31 - - - - - 811

PLTA 66 287 193 755 315 196 115 2.041 - 64 4.032

PS - - - - - - 520 2.42 - 500 3.44

PLT Lain 127 160 260 335 245 240 309 300 - 70 2.046

Jumlah 3.647 5.827 9.12 7.316 6.799 5.56 5.252 8.276 2.898 1.329 56.024

Kerjasama antar Wilayah Usaha
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Dari data-data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa begitu besarnya eksploitasi 

batubara di Indonesia yang dapat menimbulkan berbagai pencemaran terhadap 

lingkungan, salah satunya pencemaran air dan tanah dari air asam tambang.  

 

II.2. Batubara 

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, pengertian batubara adalah endapan senyawa organik 

karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan (Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2009). 

 

Gambar 1.  Batubara 

Batubara terbentuk dalam kondisi reduksi sehingga dicirikan dengan 

kandungan sulfida besi FeS2. Lapisan batubara muda (peat) cenderung akan 

teroksidasi dan melepaskan mineral sulfida dan akan berpotensi menurunkan 

angka pH atau menambah keasaman air disekitarnya. Dengan meningkatnya 

keasaman air tanah maupun air limpasan maka air akan berpotensi untuk 

melarutkan logam berat serta elemen kimia  yang dilaluinya. Mengingat 

pentingnya sumberdaya air bagi manusia maka perlu diketahui dengan pasti 

luasan daerah dampak dalam upaya mitigasi dampak turunan pada pengguna air 

tanah di sekitar lokasi tersebut (Sulistyo, 2010). 
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Sistem penambangan yang banyak diterapkan pada penambangan batubara 

adalah sistem tambang terbuka, dimana melakukan pembukaan lahan dan 

penggalian tanah serta batuan penutup. Tanah dan batuan tersebut kemudian 

ditimbun pada suatu disposal area atau ditimbun kembali ke lubang bekas galian 

sebelumnya (backfilling). Mineral-mineral sulfida yang terkandung di batuan 

penutup dan batubara akan terekspose sehingga terjadi peningkatan kecepatan 

reaksi antara mineral-mineral tersebut dengan udara dan air.  

 

II.3. Overburden 

Overburden (OB) adalah lapisan tanah penutup tanpa nilai ekonomis atau 

bernilai ekonomis kecil yang menutupi/membungkus sebuah cadangan bahan 

galian, biasanya terdiri dari lapisan topsoil, subsoil, dan lapisan tanah inti. Lapisan 

paling atas (topsoil) adalah lapisan yang mengandung banyak unsur hara, dimana 

lapisan ini nantinya akan digunakan sebagai lapisan penutup saat tambang tidak 

beraktifitas atau berhenti untuk dilakukan reklamasi atau penanaman tumbuhan 

kembali. Pada industri pertambangan biasanya overburden digali dan di 

pindahkan pada suatu tempat khusus yg telah disiapkan (disposal area) untuk 

diambil bahan galiannya.  

 

Gambar 2. Kegiatan Penambangan 
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Proses penambangan batubara (Siahaan, 2017) : 

1. Pembersihan lahan (land clearing). Kegiatan yang dilakukan untuk 

membersihkan daerah yang akan ditambang mulai dari semak belukar 

hingga pepohonan yang berukuran besar.  

2. Pengupasan Tanah Pucuk (top soil). Maksud pemindahan tanah pucuk 

adalah untuk menyelamatkan tanah tersebut agar tidak rusak sehingga masih 

mempunyai unsur tanah yang masih asli/unsur hara, sehingga tanah pucuk 

ini dapat digunakan dan ditanami kembali untuk kegiatan reklamasi. Tanah 

pucuk yang dikupas tersebut akan dipindahkan ke tempat penyimpanan 

sementara atau langsung di pindahkan ke timbunan. Hal tersebut bergantung 

pada perencanaan dari perusahaan.  

3. Pengupasan Tanah Penutup (stripping overburden). Bila material tanah 

penutup merupakan material lunak (soft rock) maka tanah penutup tersebut 

akan dilakukan penggalian bebas. Namun bila materialnya merupakan 

material kuat, maka terlebih dahulu dilakukan pembongkaran dengan 

peledakan (blasting) kemudian dilakukan kegiatan penggalian. Peledakan 

yang akan dilakukan perlu dirancang sedemikian rupa hingga sesuai dengan 

produksi yang diinginkan.  

4. Penimbunan tanah penutup (overburden removal). Overburden removal 

adalah kegiatan memindahkan material bongkaran dari alat gali (excavator 

jenis backhoe maupun shovel) dari point loading ke tempat penumpukan / 

pembuangan yang telah direncanakan yang disebut disposal. Tanah penutup 

dapat ditimbun dengan dua cara yaitu backfilling dan penimbunan 

langsung. 

5. Penambangan Batubara (coal getting). Coal getting merupakan proses 

pengambilan batubara dari pembersihan (cleaning) sampai pengisian 

(loading) batubara ke alat angkut untuk kemudian di angkut ke tempat 

penampungan (stockpile).  

Batuan penutup (overburden) pada pertambangan batubara dapat digunakan 

sebagai indikator untuk memprediksi potensi air asam tambang selain yang 

bersumber dari batubara itu sendiri. Korelasi stratigrafi bertujuan untuk mengetahui 
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persebaran lapisan-lapisan batuan PAF dan NAF atau satuan-satuan batuan secara 

lateral, sehingga dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh 

dalam bentuk tiga dimensinya. pada hakekatnya adalah menghubungkan lapisan-

lapisan batuan yang mengacu pada kesamaan jenis litologinya (Nugraha et al., 

2016). Penimbunan kembali (backfilling) adalah metode efektif untuk 

mengurangi kandungan asam dari kegiatan penambangan saat ini atau lahan 

tambang yang ditinggalkan (J. G. Skousen, 2002) 

 

II.4. Air Asam Tambang dan Pembentukannya 

Acid Mine Drainage (AMD) atau air asam tambang (AAT) merupakan 

istilah yang digunakan untuk menggambarkan polusi air permukaan yang terjadi 

di sekitar aktivitas pertambangan. Air asam tambang (AAT) merupakan air 

dengan pH yang rendah dan kelarutan logam yang tinggi sebagai akibat dari 

adanya reaksi antara mineral sulfida yang tersingkap karena kegiatan penggalian, 

oksigen, dan air. Di pertambangan terbuka, AAT berpotensi untuk terbentuk di 

area penambangan aktif dan di disposal. Keberadaan AAT di lingkungan terutama 

air permukaan maupun air tanah berpotensi memberikan dampak terhadap 

terganggunya kualitas dan habitat lingkungan (Gunawan, Gautama, Abfertiawan, 

& Kusuma, 2014). 

Istilah lain yang sering digunakan adalah Drainase Asam dan Logam 

(DAL) atau Acid and Metalliferous Drainage (AMD). Istilah DAL digunakan 

mengingat bahwa tidak semua drainase yang bermasalah terkait dengan oksidasi 

sulfida bersifat masam. Di beberapa lokasi, drainase yang bersifat hampir-netral 

namun mengandung logam dapat sama sulitnya untuk dikelola seperti halnya air 

masam (Hamdani & Senjaya, 2011). 
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Gambar 3.  Air Asam Tambang 

Tingkat keasaman air tambang yang ditimbulkan dari penimbunan 

buangan sangat bervariasi tergantung pada jumlah dan jenis mineral yang 

terkandungnya serta teknik penimbunannya. Apabila dalam material tambang 

banyak mengandung mineral karbonat maka tingkat keasaman air lindinya lebih 

rendah bahkan bisa menetralkan asam yang terbentuk. Keadaan ini menyebabkan 

air tambang bersifat netral atau alkali dan juga menurunkan jumlah ion logam 

terlarut. Sifat setiap lapisan dapat mengandung mineral yang berbeda-beda 

terutama pada lapisan penutup sehingga teknik penimbunan sangat 

mempengaruhi terhadap sifat asam-basa air tambang yang dihasilkan. Teknik 

penimbunan yang salah dapat menyebabkan air tambang yang dilepaskan sangat 

bersifat asam sehingga menimbulkan masalah lingkungan yang tidak dikehendaki 

(Hamdani & Senjaya, 2011). 

Air asam tambang adalah salah satu tantangan paling serius yang dihadapi 

oleh industri pertambangan batubara di seluruh dunia. Menurut Ozoko (2015) 

bahwa air asam tambang dengan nilai pH rendah ( < 4 ) biasanya meningkatkan 

penyebaran logam berat dan silika di dalam air (Ozoko, 2015). Air asam tambang 
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terjadi akibat adanya reaksi antara air permukaan, baik air limpasan hujan maupun 

genangan air, dengan lapisan batuan yang mengandung mineral belerang. Mineral 

belerang yang paling umum ditemukan adalah pyrite (FeS). Air asam tambang 

biasanya ditemukan pada daerah tambang yang masih aktif atau pertambangan 

yang terbengkalai. Polusi air yang disebabkan oleh air asam tambang dapat 

dikenali dari adanya endapan besi hidroksida yang berwarna kuning sampai 

kemerahan didasar aliran atau genangan air. Endapan tersebut terbentuk karena 

teroksidasinya besi terlarut (Fe2+) di dalam air asam tambang oleh oksigen.  

 Terbentuknya air asam tambang dapat dicegah baik secara kimia 

(geokimia) maupun secara fisik (geoteknik). Secara fisik pencegahan 

terbentuknya air asam tambang dilakukan dengan melakukan upaya-upaya fisik 

untuk mencegah atau menahan transport dari kotaminan ke badan air, diantaranya 

dengan cara recycling, pengolahan/treatment dan pengamanan dan penanganan 

material timbunan. Penanganan material timbunan dilakukan dengan melakukan 

pemisahan antara material yang bersifat pembentuk asam  dengan material yang 

tidak mempunyai sifat pembentuk asam, selanjutnya dilakukan metode 

enkapsulasi (Tuheteru et al., 2014).  

Air tambang terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu (J. G. Skousen & 

Ziemkiewicz, 2000) : 

1. Tipe I 

Air tambang dengan alkalinitas yang rendah memiliki ph < 4,5, mengandung 

Fe, Al, Mn, dan logam lain serta oksigen ataupun keasaman yang tinggi. Air 

dengan jenis ini disebut dengan AAT. 

2. Tipe II 

Air tambang dengan jumlah padatan terlarut atau Total Dissolve Solid (TDS) 

yang tinggi, banyak mengandung besi forro dan Mn atau sedikit oksigen 

dengan ph > 6, jika teroksidasi ph akan turun dengan cepat menjadi tipe I. 

3. Tipe III 

Air tambang dengan TDS sedang sampai tinggi dengan kandungan besi ferro 

dan Mn yang rendah sampai sedang, tidak atau sedikit mengandung oksigen 

dengan ph > 6, dan alkalinitas lebih besar dari pada keasaman,biasa disebut 
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alkaline mine drainage. Jika teroksidasi, asam yang terbentuk dari hasil 

hidrolisa dan presipitasi logam akan dinetralkan oleh alkalinitas yang terdapat 

dalam air. 

4. Tipe IV 

Air asam tambang yang ternetralkan memiliki ph > 6 dan kandungan TDS yang 

tinggi. Hidroksida logam belum terendapkan pada kolam pengendap, padatan 

akan mengendap dan membentuk air tipe V 

5. Tipe V 

Air asam tambang yang ternetralkan ph > 6 dan kandungan TDS yang tinggi. 

Setelah hidroksida logam mengendap di kolam pengendapan yang tertinggal di 

perairan umum hanyalah Ca, Mg, bikarbonat, dan Sulfat. 

6. Tipe VI 

Air tambang netral berasal dari tambang dari tambang dengan kandungan 

sulfida yang sangat kecil dan kandungan karbonat dari rendah ke sedang. 

Umumnya netral dan DHL rendah serta alkalinitas dan keasaman yang hampir 

seimbang. 

Pengelolaan air asam tambang harus dilakukan mulai tahap eksplorasi 

sehingga potensi dampak negatif pada tahap pasca tambang (mine closure) dapat 

diminimalkan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dari sudut pandang 

perusahaan tentu kualitas lingkungan yang tidak sesuai baku mutu lingkungan di 

pasca tambang merupakan cost, terlebih tidak ada lagi aktivitas produksi untuk 

membiayai kegiatan pengelolaan lingkungan tersebut. 

Sistem pengelolaan air asam tambang secara umum dapat dilihat pada 

Gambar 5. Upaya pencegahan air asam tambang harus dilakukan sejak tahapan 

eksplorasi dimana sampel dari lubang bor eksplorasi (drilling core) dilakukan 

pengujian laboratorium yakni static test untuk mengetahui karakteristik batuan 

penutup (overburden) yang akan digunakan sebagai data dalam pembuatan model 

geokimia (geochemical model). Dalam hal perencanaan penambangan yang 

terintegrasi, model geokimia menjadi tahapan awal yang penting guna 

mendapatkan berbagai informasi sebagai landasan dalam merencanakan tiap 

tahapan penambangan (Gautama, Abfertiawan, & Kusuma, 2014).
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Gambar 4. Konsep Pengelolaan Air Asam Tambang (Abfertiawan, 2017) 

https://www.gesi.co.id/wp-content/uploads/2017/07/2017-Metode-Pengelolaan-Pertambangan-2.png
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Pada tahap pasca tambang, rencana perawatan umumnya dengan cara 

menghilangkan polutan dari air tambang cukup efektif. Namun biaya operasi, 

biaya pemeliharaan dan modal perlu dipertimbangkan seperti perhitungan 

alkalinitas yang dibutuhkan untuk menaikkan pH yang cukup tinggi, sehingga 

mengurangi biaya operasi (Dang & Dang, 2018). Ada 2 (dua) masalah utama yang 

harus dipertimbangkan dalam pemindahan overburden yaitu meminimalkan biaya 

pengangkutan dan pencegahan masalah air asam tambang (AMD)(Williams, 

2015). Oleh karena itu diperlukan penanganan khusus untuk mencegah terjadinya 

air asam tambang, salah satunya adalah mengidentifikasi batuan yang dapat 

menimbulkan terbentuknya air asam tambang. Batuan tersebut diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu batuan PAF dan batuan NAF. Batuan PAF (potential Acid 

Forming) adalah batuan yang berpotensi untuk menghasilkan asam. Sedangkan 

batuan NAF (Non Acid Forming) adalah batuan yang tidak berpotensi untuk 

menghasilkan asam. Dalam menentukan sifat batuan PAF atau NAF, diperlukan 

sebuah perhitungan neraca asam dengan mencari parameter-parameter seperti 

MPA (Maximum Potential of Acidity), ANC (Acid Neutralizing Capacity), NAPP 

(Nett Acid Producing Potential), NPR (Net Potential Ratio), dan NAG (Net Acid 

Generating) (Nugraha et al., 2016). 

Tindakan pencegahan dibutuhkan untuk mengurangi risiko dan 

meminimasi terbentuknya air asam tambang di lokasi penimbunan material 

overburden. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan mengisolasi material 

pembentuk air asam tambang (PAF/Potential Acid Forming) dengan material 

yang tidak membentuk air asam tambang (NAF/Non Acid Forming). Hal itu 

dilakukan agar tidak terjadi kontak antara air, oksigen, dan mineral sulfida 

(Prabawa et al., 2015). Oleh karena itu dibutuhkan manajemen material PAF dan 

NAF yang baik di disposal area untuk meminimalkan potensi terbentuknya air 

asam tambang. 

Air asam tambang (AAT) atau acid mine drainage (AMD) merupakan 

istilah umum yang digunakan untuk menyebutkan air lindian (leachate), rembesan 

(seepage) atau aliran (drainage) yang terjadi akibat pengaruh oksidasi alamiah 

mineral sulfida (mineral belerang) yang terkandung dalam bantuan yang terpapar 
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selama penambangan, bersifat asam (tingkat keasaman yang tinggi dan sering 

ditandai dengan nilai pH yang rendah di bawah 5) (Hamdani & Senjaya, 2011). 

 Setiap tambang menghasilkan air asam tambang dengan potensi berbeda. 

Sekitar 40% dari masalah air asam tambang berasal dari tambang aktif baik di 

permukaan maupun di tambang bawah tanah (Jamal, Yadav, Pandey, & Jamal, 

2015). Air asam tambang memiliki beberapa karakteristik kimia sebagai berikut 

(Australian Government, 2007) : 

1. pH rendah (kisaran nilai dari 1,5 hingga 4)  

2. konsentrasi logam larut tinggi (seperti besi, aluminium, mangan, 

kadmium, tembaga, timah, seng, arsen dan merkuri)  

3. meningkatkan nilai keasaman (50–15.000 mg/L Salinitas setara 

CaCO3)  

4. tinggi (sulfat) (konsentrasi sulfat khas berkisar dari 500–10.000 mg / L; 

salinitas khas berkisar dari 1000–20.000 µS/cm)  

5. konsentrasi rendah oksigen terlarut (kurang dari 6 mg/L)  

6. kekeruhan rendah atau total padatan tersuspensi (dikombinasikan 

dengan satu atau lebih dari yang di atas) 

Disebut acid (asam) karena reaksi yang terjadi antara mineral dengan air 

melepaskan ion hidrogen sehingga menyebabkan air bersifat asam. Pembentukan 

asam (H +) terjadi biasanya ketika mineral besi sulfida terpapar oksigen (dari 

udara) dan air. Proses ini dapat sangat dipengaruhi oleh aktivitas bakteri. Oksidasi 

sulfida menghasilkan asam sulfat, besi hidroksida (Fe(OH)3) sebagaimana 

dirangkum dalam Reaksi (Australian Government, 2007) : 

FeS2  + 3,75 O2 +  3,5 H2O    Fe(OH)3 (s) + 2 SO4
2- + 4H+  

 

Reaksi pembentukan asam dari pirit tersebut melalui 2 proses utama yaitu: 

1. Oksidasi sulfida (S2
2-) menjadi sulfat (SO4

2-)  

2. Oksidasi besi ferus (Fe2+) menjadi besi ferik (Fe3+) dan selanjutnya 

pengendapan dari ferik hidroksida.  

Keberadaan air yang bersifat asam juga dapat melarutkan senyawa ion 

logam berbahaya atau bersifat racun seperti raksa, timbal, cadmium, arsen dan 
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lain-lain yang terkandung dalam mineral sehingga meningkatkan jumlah ion 

logam terlarut dalam air yang sangat berbahaya bagi kehidupan di perairan. 

Indikator utama terbentuknya air asam tambang dapat diketahui dengan 

adanya tanda-tanda sebagai berikut (Australia Department of Industry Tourism, 

2016) : 

1. Air bewarna kemerahan atau jernih tidak alami 

2. Endapan oksida besi berwarna orange kecoklatan pada saluran 

drainase 

3. Matinya ikan atau organisme-organisme air lainnya 

4. Terbentuknya lapisan endapan pada pertemuan-pertemun aliran 

5. Produktivitas rendah pada areal yang terganggu (seperti lokasi 

penimbunan batuan sisa tambang)  

6. Matinya vegetasi atau tanah yang seperti bekas terbakar 

7. Korosi pada struktur besi atau baja 

Air asam tambang terbentuk apabila kondisi-kondisi berikut terpenuhi 

(Australia Department of Industry Tourism, 2016) : 

1. Batuan/tanah penutup/tailing yang mengandung senyawa sulfida 

dalam jumlah yang cukup untuk dapat bereaksi baik secara kimia 

maupun biologi akan membentuk air lindian asam dengan kecepatan 

reaksi pembentukan asam yang lebih cepat dibandingkan dengan 

kecepatan reaksi netralisasi oleh senyawa alkali yang terdapat dalam 

batuan/tailing tersebut 

2. Sifat-sifat fisik batuan/tailing yang sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan air dan oksigen masuk kedalam batuan/tailing yang 

membantu berlangsungnya reaksi pembentukan air asam tambang 

baik secara kimia atau biologi 

3. Kondisi lingkungan dengan kelembaban cukup/tinggi, porositas atau 

permeabilitas sedang-tinggi akan memudahkan infiltrasi air hujan 

masuk kedalam batuan/tailing yang tertimbun sehingga air asam yang 

terbentuk akan terbawa dan tersebar mengikuti aliran air ke 

lingkungan sekitarnya 
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Air asam tambang tidak akan terbentuk meskipun mengandung mineral 

sulfida apabila (Australian Government, 2007): 

1. Mineral sulfida tidak reaktif atau tidak mudah bereaksi 

2. Batuan atau lokasi disekitar timbunan/tailing mengandung cukup 

banyak mineral bersifat basa sebagai penetral asam 

3. Iklim/cuaca kering atau kelembaban rendah 

4. Infiltrasi air hujan tidak terlalu banyak sehingga tidak cukup untuk 

membentuk air asam tambang  

 

II.5. Permodelan 

Permodelan merupakan representasi dari suatu sistem dalam bentuk yang 

dapat diterima untuk menggambarkan bagaimana karakteristik dari suatu sistem. 

Permodelan rekayasa merupakan representasi dari dunia nyata, disajikan dalam 

bentuk persamaan matematik yang mudah dipahami dan diselesaikan secara 

analitik atau dengan perangkat lunak program komputer yang tersedia sehingga 

lebih menarik untuk dipelajari dan dipraktekkan (Purwanto, 2004). 

Permodelan sangat diperlukan dalam rekayasa lingkungan untuk 

menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi yang memerlukan 

penanganan rekayasa. Persoalan-persoalan pencemaran air, tanah dan udara 

banyak dihadapi dan memerlukan penanganan yang tepat dengan pendekatan 

rekayasa. Berbagai tipe model dikembangkan untuk menggambarkan sistem 

rekayasa lingkungan, digunakan secara sendiri-sendiri, namun pada umumnya 

digunakan secara bersamaan. Tipe model yang digunakan  dalam penelitian ini 

adalah Model gambar (Pictorial models) digunakan untuk menggambarkan 

interaksi antar komponen di dalam suatu sistem (Purwanto, 2004). 

Pemodelan lapisan penutup pada suatu area tertentu akan digambarkan 

dalam bentuk 3 dimensi. Pemodelan menggunakan nilai x (kordinat bujur), y 

(kordinat lintang) dan z (ketinggian) pada interval tertentu. Data AMD digunakan 

untuk memodelkan lapisan yang memiliki potensi membentuk asam dengan 

dibantu perangkat lunak komputer. Pemodelan ini dimulai dengan 
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mengklasifikasikan material yang berasal dari lubang bor dan dimulai dari lubang 

bor yang memiliki data AMD. Tiap material dari unit lapisan penutup akan diberi 

nama merujuk pada posisi stratigrafi. Lapisan penutup dengan tipe material yang 

sama selanjutnya dikorelasi dari suatu lubang bor ke lubang bor yang lainnya.  

Pada tahapan pembuatan model geokimia, selain dari model cadangan 

batubara, model yang harus dikembangkan yakni model persebaran batuan 

berpotensi membentuk asam (Potentially Acid Forming/PAF) dan yang tidak 

berpotensi membentuk asam (Non acid forming/NAF). Model persebaran ini akan 

bermanfaat untuk mengetahui karakteristik dan volume batuan penutup. Sehingga 

dapat dilakukan perencanaan terhadap disain daerah penimbunan yang ditujukan 

untuk mencegah pembentukan air asam tambang yang menjadi salah satu upaya 

pencegahan air asam tambang. Hasil model geokimia tersebut menjadi dasar 

dalam melakukan perencanaan penimbunan batuan penutup maupun tanah dan 

menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan revegetasi.  

Selain pencegahan air asam tambang, tentu upaya-upaya pengolahan air 

asam tambang juga menjadi bagian dari sistem pengelolaan air asam tambang. Hal 

ini dikarenakan, salah satu sumber pembentukan air asam tambang terjadi selama 

kegiatan penambangan yakni pit tambang dan kegiatan penimbunan yang belum 

final. Selama tahapan kegiatan-kegiatan tersebut air asam tambang sulit untuk 

dihindari. Oleh karena itu, water management menjadi hal yang harus 

diperhatikan sehingga air asam tambang dapat dikelola dengan baik sebelum 

dialirkan ke badan air penerima. Pada intinya, air yang berasal dari pit 

penambangan dan disposal harus masuk kedalam sistem pengolahan air asam 

tambang.  

 

II.6. Identifikasi Potential Acid Forming (PAF) 

Identifikasi material yang akan digunakan dalam pemodelan merupakan 

faktor penting yang menentukan keberhasilan penanganan material Potential Acid 

Forming (PAF) dan Non Acid Forming (NAF). Ada beberapa tahapan yang akan 

dilakukan untuk mengidentifikasi material sebelum menggolongkan sebagai 

material PAF atau NAF. 
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Identifikasi awal material dilakukan dengan menggunakan data sampel 

dari hasil pengeboran sama seperti saat melakukan eksplorasi batubara yaitu 

dengan melakukan korelasi antar lubang bor sehingga diperoleh model lapisan 

material yang terintegrasi. Kelemahan identifikasi awal ini adalah pada tingkat 

kepercayaan terhadap model yang dihasilkan. Berdasarkan model tersebut dapat 

diketahui pola persebaran material PAF atau NAF. Data tambahan dalam 

mengidentifikasi material adalah sampel berupa cutting dari lubang bor. Sampel 

diambil dari cutting lubang bor dengan jarak antara lubang bor sebesar 50 meter. 

Berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut, material dapat diidentifikasi lebih 

terperinci. Kelemahan dari identifikasi berdasarkan sampel cutting lubang bor ini 

adalah tidak dapat mengetahui tipe material berdasarkan elevasi. Hal ini terjadi 

karena sampel dari cutting diambil secara composite satu lubang bor.  

Menurut Kentwell et al (2012), jumlah sampel yang diperlukan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan. Faktor-faktor 

tersebut antara lain (Kentwell, Garvie, & Chapman, 2012): 

1. Variasi geologi dan kompleksitas dari batuan berdasarkan data yang ada 

dan perbandingan dengan lokasi sekitar 

2. Potensi yang signifikan terhadap lingkungan dan dampaknya terhadap 

kesehatan 

3. Seberapa besar hasil produksi tambang 

4. Kemampuan pembiayaan dari perusahaan (cost) 

5. Sampel yang representative 

6. Jumlah material masing-masing tipe waste rock yang terdiri dari 

overburden dan interburden 

7. Tingkat kepercayaan dalam kemampuan memprediksi 

 

Tabel 2.  Kriteria Batuan PAF dan NAF 

Tipe Material NAPP (kg H2SO4/t) NAG pH 

Potentially Acid Forming (PAF) >10 <4.5 

Non Acid Forming (NAF) Negative ≥4.5 

 

Uncertain 

Positive ≥4.5 

Negative <4.5 

Positive <4.5 

Sumber : (Australian Government, 2007) 
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II.7. Pencegahan dan Penanganan Air Asam Tambang 

 Pencegahan Sebelum Kegiatan Penambangan (Pre-mining) 

Memiliki data base yang akurat mengenai batuan pada saat fase sebelum 

penambangan berlangsung atau pre-mining sangatlah penting, termasuk data base 

batuan yang berkaitan dengan terbentuknya air asam tambang yang harus 

diketahui oleh Mine Planer. Data ini selanjutnya dapat digunakan untuk membuat 

pemodelan batuan yang bernilai ekonomis maupun batuan penutup yang 

mempunyai karakteristik sebagai pembawa sifat asam (PAF). Pemodelan PAF ini 

dapat menghasilkan suatu gambaran tentang penyebaran dan keberadaan dari 

batuan PAF pada lokasi dan kedalaman tertentu. Pemodelan ini sangat penting 

sebagai acuan dalam proses waste management dan environmental management 

dalam kegiatan penambangan maupun pasca tambang. 

 

 Penanganan Saat Penambangan dengan Metode Capsuling 

Capsuling adalah suatu kegiatan menyelimuti material PAF dengan 

material NAF. Pada saat kegiatan penambangan berlangsung, penanganan air 

asam tambang dapat dilakukan dengan beberapa macam cara tergantung dari 

prosentase perbandingan jumlah material PAF dan NAF sebagai material penetral 

serta karakteristiknya. Jika ditemukan prosentase batuan PAF yang lebih banyak 

dan cukup signifikan dibandingkan NAF, dapat dilakukan proses encapsulation 

seperti pada gambar 6 : 
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Gambar 5.  Proses Encaptulation (Sumber. (Australian Government, 2007)) 

 

Penanganan air asam tambang selama penambangan atau setelah reklamasi 

harus merencanakan dan mengembangkan pemakaian bahan kimia untuk 

mengurangi permasalahan tersebut. Sistem perawatan air sederhana terdiri dari 

pipa inflow atau parit menuju kolam pengendapan untuk menangkap 

oxyhydroxides logam yang diendapkan. Pada titik pembuangan, sampel air 

dianalisis dan dilakukan pemantauan pH, total padatan tersuspensi, dan 

konsentrasi Fe dan Mn apakah parameter yang ditentukan oleh Pemerintah telah 

dicapai. Jenis dan ukuran sistem perawatan kimia didasarkan pada laju aliran, pH, 

status oksidasi air, dan konsentrasi logam pada air asam tambang. Setelah 

mengevaluasi semua variabel-variabel untuk memantau perubahan musiman, 

desain, kapasitas perawatan dan ekonomi sistem dapat dievaluasi menggunakan 

bahan kimia yang berbeda dan opsi perawatan. Bahan-bahan kimia yang umum 

digunakan untuk mengurangi air asam tambang adalah seperti Limestone 

(CaCO3), Hydrated Lime (Ca(OH)2), Pebble Quicklime (CaO), Soda Ash 

(Na2CO3), Caustic Soda (NaOH),  Liquid Caustic (NaOH), Ammonia (NH3) (G. 

Skousen, Ziemkiewicz, & Mcdonald, 2018). 

 

 Penanganan Saat Pasca tambang 

Pada saat pasca tambang (post mining), penanganan dan pemantauan air 

asam tambang tetap harus dilakukan sesuai dengan dokumen lingkungan yang 

telah diajukan. Pemantauan lingkungan berupa berhasilnya revegetasi serta 

dampaknya terhadap sumber daya air.  



27 
 

 

 

II.8. Penanganan Air Asam Tambang di Negara Lain 

Penambangan batubara terbuka yang dilakukan di banyak bagian dunia 

termasuk Eropa, Afrika Selatan, Cina, Amerika Serikat dan Australia. Eksploitasi 

penambangan biasanya dalam skala besar dengan lubang tambang individual 

melebihi 10 km2 dan kedalaman 200 m. Perubahan lanskap dan dampak terhadap 

lingkungan sangat signifikan karena memotong aliran air alami dan menciptakan 

tangkapan air hujan dan limpasan yang besar (Liang, Ren, & Ningbo, 2017).  

Air tambang batubara sangat asam yang membuatnya tidak aman untuk 

lingkungan. Kualitas air dan tanah di daerah terdekat dapat ditingkatkan dengan 

mengurangi tingkat keasaman air asam tambang karena keasaman ini adalah 

penyebab utama pemberaian logam berat yang kemudian mengotori sumber daya 

air alami. Pengurangan keasaman (meningkatkan pH) air tambang dapat 

dilakukan oleh beberapa bahan aktif. Batu kapur terutama digunakan untuk 

pengelolaan air asam tetapi beberapa masalah muncul pada penggunaan batu 

gamping yang kurang efektif untuk air yang mengandung kadar besi tinggi. Oleh 

karena itu, dianjurkan untuk menggunakan zeolit abu terbang yang diperoleh dari 

limbah fly ash batubara agar biaya lebih rendah (Dutta et al., 2017). 

Jika masalah air asam tambang berkembang selama penambangan atau 

setelah reklamasi, perencanaan pengelolaan air asam harus dikembangkan. 

Perawatan system air sederhana yang terdiri dari pipa inflow atau parit yang 

dialirkan menggunakan bahan kimia yang kemudian dialirkan ke kolam 

pengendapan. Pada titik pembuangan, sampel air dianalisis dan dilakukan 

pemantauan pH, total padatan tersuspensi, dan konsentrasi Fe dan Mn apakah 

parameter yang ditentukan telah dicapai. Bahan kimia tersebut diantaranya 

Calcium carbonate (CaCO3), Calcium Hydroxide (Ca(OH)2), Calcium Oxide 

(CaO), Sodium Carbonate (Na2CO3), Sodium Hydroxide (NaOH) dan Anhydrous 

Ammonia (NH3). Jenis dan ukuran sistem perawatan kimia didasarkan pada laju 

aliran, pH, status oksidasi air, dan konsentrasi logam pada air asam. Setelah 

mengevaluasi variabel-variabel ini untuk memantau perubahan musiman, desain, 

kapasitas perawatan dan ekonomi sistem dapat dievaluasi menggunakan bahan 
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kimia yang berbeda dan opsi perawatan yang berbeda pula (G. Skousen et al., 

2018). 

Teknologi membran telah semakin banyak diterapkan dalam perawatan air 

limbah dan desalinasi selama beberapa dekade terakhir. Penggunaan mikrofiltrasi 

polimerik (MF), ultrafiltrasi (UF), nanofiltrasi (NF) dan membran reverse osmosis 

(RO) telah berkembang secara eksponensial karena beragam karakteristik 

pemisahan untuk aplikasi yang berbeda. Membran keramik baru-baru ini semakin 

terkenal karena ketahanan yang lebih baik terhadap pengotor, pembersihan lebih 

mudah, biaya perawatan lebih rendah, ketahanan panas yang lebih baik dan 

kekuatan mekanik yang lebih besar yang dirancang untuk membandingkan 

membran NF keramik dan polimerik untuk penanganan air asam dari tambang 

batubara (Wadekar & Vidic, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


