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ABSTRAK
Selama 50 tahun terakhir, 63 kegagalan struktur bendungan tailing terjadi di seluruh dunia dan
menunjukkan tren jumlah dan keparahan yang terus meningkat sejak tahun 1990. Di Indonesia,
kegiatan pertambangan mineral logam menghasilkan ratusan juta ton tailing setiap tahun dan
sebagian tailing tersebut ditempatkan pada bendungan tailing. Saat ini, terdapat 11 perusahaan yang
mengoperasikan bendungan tailing termasuk satu perusahaan yang telah memasuki tahap
Pascatambang. Secara umum, tujuan Pacatambang bendungan tailing adalah meminimalkan risiko
kegagalan struktur jangka panjang yang dapat berdampak pada lingkungan dan masyarakat dengan
tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomi. Tantangan terbesar dalam penutupan
bendungan tailing di Indonesia adalah belum tersedianya regulasi yang memberikan kejelasan
tentang tanggung jawab perawatan dan pemantauan bendungan tailing setelah kegiatan operasi
produksi berakhir.
Kegiatan Pascatambang bendungan tailing di Indonesia mengikuti regulasi di Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Regulasi sektor ESDM
mengatur kegiatan pertambangan secara umum, sektor PUPR mengatur perencanaan,
pembangunan, pengoperasian, dan penghapusan fungsi bendungan sedangkan sektor LHK
mengatur penempatan tailing yang dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3).
Sesuai regulasi di sektor ESDM, program dan jangka waktu Pascatambang dituangkan dalam
dokumen rencana Pascatambang yang disusun sebelum perusahaan memasuki tahap operasi
produksi. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk operasi produksi dapat diberikan paling lama
selama 20 tahun dengan dua kali masa perpanjangan masing-masing selama 10 tahun. Sedangkan
sektor PUPR mewajibkan pengelolaan pasca penghapusan fungsi bendungan dengan jangka waktu
yang tidak terbatas. Selain itu, sektor LHK mewajibkan pemantauan lingkungan hidup selama 30
tahun setelah penghentian kegiatan penimbunan tailing. Oleh karena itu, untuk memberikan
kepastian hukum untuk investasi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia diperlukan
sinkronisasi kebijakan antar sektor sehingga dapat disusun regulasi bersama yang memberikan
kejelasan kriteria keberhasilan Pascatambang untuk bendungan tailing dengan tetap memperhatikan
aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan.
Kata kunci: bendungan, tailing, pascatambang,
ABSTRACT
Over the past 50 years, 63 tailing dam failures have occurred worldwide, and it indicates an
increasing trend of the severity rate since 1990. In Indonesia, metal mineral mining activities
produce a hundred million tonnes of tailings annually, and tailing dams used to collect the residue
materials. There are currently 11 companies operate tailings dams, including one company that
has entered the post-mining stage. In general, the tailings dam's post-closure aims to minimize the
risk of long-term structural failure that can impact the environment and society while considering
technical and economic aspects. The biggest challenge in tailings dam closure in Indonesia is the
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absence of policies that clarify maintaining and monitoring tailings dams after production
operations end or after post-mining activity.
Post-mining activities for tailings dams storage in Indonesia referring to several regulations, for
example, regulations at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), the Ministry of
Public Works and Public Housing (PUPR), and the Ministry of Environment and Forestry (LHK).
The ESDM sector regulates mining activities in general; the PUPR sector regulates the planning,
construction, operation, and elimination of dam functions, while the LHK sector regulates the
placement of tailings that classify as hazardous and toxic waste.
The ESDM sector regulations mention that before the company enters the production operation
stage, they must arrange a post-mining plan document that contains the program and time frame
for post-mining activities. Mining Permits (IUP) for production operations granted for a maximum
of 20 years with two extension periods of 10 years each. Meanwhile, the PUPR sector requires
management after eliminating the dam function for an unlimited period. Also, the LHK sector
requires environmental monitoring for 30 years after the termination of tailings activities.
Therefore, to provide legal determination for mineral and coal mining investment in Indonesia, it is
necessary to synchronize policies among sectors to explain criteria and time frame for post-mining
success for tailings dams regarding safety environmental aspects.
Keywords: tailings, dams, mining closure

A. PENDAHULUAN
Bendungan tailing merupakan fasilitas penampung material sisa hasil pengolahan pada kegiatan
pertambangan. Material tailing secara umum terdiri dari fraksi batuan halus dan fluida hasil proses
pemisahan mineral berharga dari batuan bijih pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian
mineral. Seiring dengan peningkatan produksi dan ketersedian teknologi untuk mengolah bijih
dengan kadar lebih rendah serta kondisi perekonomian yang menunjang, jumlah tailing yang
dihasilkan oleh kegiatan pertambangan di Indonesia semakin meningkat dan mencapai 150 juta ton
pada tahun 2018. Jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang
seiring peningkatan kapasitas produksi dan mulai beroperasinya beberapa tambang baru. Sehingga,
penyimpanan tailing secara aman baik pada saat operasi produksi dan pada tahap pascatambang
merupakan merupakan unsur utama dalam kegiatan pertambangan yang berkelanjutan.
Kegiatan pascatatambang, termasuk untuk bendungan tailing merupakan aspek penting yang sudah
harus dikaji pada tahap awal kegiatan pertambangan, bahkan sebelum kegitan operasi produksi
dimulai. Secara umum, tujuan utama pascatambang bendungan tailing adalah untuk menghasilkan
bendungan tailing yang aman dan stabil dalam jangka panjang serta perlindungan terhadap aspek
lingkungan, baik air permukaan, air tanah, maupun udara (Adams, Hall, & Brouwer, 2019).
Pascatambang bendungan tailing di Indonesia diatur oleh regulasi di Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), serta
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kajian ini bertujuan untuk
memetakan kerangka pengaturan kegiatan Pascatambang bendungan tailing yang bersifat multi
sektor dengan banyak pemangku kepentingan dan melakukan identifikasi permasalahan yang
terjadi untuk memenuhi kriteria keberhasilan Pascatambang untuk bendungan tailing.
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B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui
tinjauan pustaka regulasi terkait Pascatambang untuk bendungan tailing, antara lain Undang
Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010
tentang Reklamasi dan Pascatambang, PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun dan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Pekerjaan
Rakyat (PUPR) Nomor 27 Tahun 2015 tentang Bendungan.
Selama bulan April- Juli 2020 dilakukan focus group discussion (FGD) dan wawancara dengan
para pemangku kepentingan, antara lain perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian LHK,
Kementerian PUPR, dan perusahaan pertambangan yang mengoperasikan bendungan tailing.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pascatambang didefinisikan sebagai kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah
sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan
fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan ("Undang Undang No. 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara," 2020). Secara umum, isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam
kegiatan pascatambang untuk fasilitas penyimpanan batuan penutup dan/atau sisa hasil pengolahan
adalah, kestabilan fisik, kestabilan kimiawi, dan tata guna lahan (Doran & McIntosh, 1995).
Sehingga, pascatambang untuk bendungan tailing dimaksudkan untuk mengelola bendungan tailing
yang aman dan stabil dalam jangka panjang serta selaras dengan lingkungan sekitar. Bendungan
tailing dianggap aman, jika material yang disimpan di dalamnya tidak terlepas ke lingkungan
sekitar dan menyebabkan bahaya keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan, baik pada masa
operasi, pascatambang, maupun setelah pengembalian wilayah. Sedangkan stabil didefinisikan
sebagai tidak terjadinya kerusakan struktur bendungan oleh penyebab apapun pada saat operasi
aktif maupun setelah pascatambang (Department of Mines and Petroleum, 2015). Global Tailing
Review dalam panduan yang diterbitkan pada bulan Agustus 2020 (Global Tailing Review, 2020),
membagi daur hidup bendungan tailing menjadi enam fase, yaitu:
1. perencanaan;
2. konstruksi
3. operasi dan kelanjutan konstruksi (termasuk reklamasi secara progresif);
4. penutupan sementara (care and maintenance)
5. penutupan (regrading, pembongkaran dan/atau reklamasi)
6. pasca penutupan (termasuk pengembalian wilayah)
Isu penting yang menjadi perhatian dalam pascatambang bendungan tailing adalah kestabilan fisik
bendungan. Parameter yang dipergunakan dalam perhitungan kestabilan bendungan pada saat
operasi dan pascatambang secara umum sama, kecuali untuk jangka waktu. Setelah pascatambang,
struktur bendungan diharapkan tetap stabil dalam jangka panjang Periode waktu yang dipakai
mencapai rentang ribuan tahun dan sangat berbeda dengan perhitungan kestabilan saat operasional
tambang yang hanya menggunakan rentang waktu puluhan tahun (Mylona et al., 2004).
Pedoman keselamatan dan manajemen fasilitas tailing yang diterbitkan oleh United Nations
Economic Commission for Europe (United Nations Economic Commission for Europe, 2018)
menyebutkan, dampak terhadap lingkungan yang perlu diperhatikan untuk kegiatan pascatambang
pada bendungan tailing antara lain: kriteria keberhasilan, rona lingkungan akhir, stabilitas
geoteknik dan biologi, serta pemulihan ekosistem. Selama masa pascatambang dan setelah kegiatan
pascatambang selesai, diharapkan stabilitas fisik dari bendungan tailing terjamin aman yang diikuti
oleh kegiatan rehabilitasi, serta terdapat dokumentasi yang baik terhadap kegiatan pemantauan
yang dilakukan.
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Regulasi yang mengatur kegiatan pascatambang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia,
mengikuti ketentuan dalam PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Prinsip
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan yang diatur dalam PP tersebut
mencakup penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing,
lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya. Jangka waktu kegiatan pascatambang sesuai PP
78 No. 2010 disesuaikan dengan kajian dalam dokumen rencana pastambang. Selain itu, sesuai PP
No. 101 Tahun 2014 tentang limbah B3, tailing dikategorikan sebagai limbah B3 dan mewajibkan
pemantauan lingkungan hidup selama paling sedikit 30 tahun sejak penetapan penghentian kegiatan
diterbitkan oleh Menteri LHK ("Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan
Pascatambang," 2010; "Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun," 2014).
Sedangkan untuk pengelolaan bendungan, termasuk di dalamnya bendungan tailing saat ini diatur
dalam Permen PUPR No. 27 Tahun 2015 tentang Bendungan dengan ruang lingkup pengaturan
adalah pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya (Kementerian
PUPR, 2015). Konsepsi keamanan bendungan yang diatur dalam Permen PUPR tersebut
mencakup:
1. keamanan struktur berupa aman terhadap kegagalan struktural, aman terhadap kegagalan
hidraulis, dan aman terhadap kegagalan rembesan;
2. operasi, pemeliharaan dan pemantauan; dan
3. kesiapsiagaan tindak darurat.
Sesuai ketentuan dalam PUPR No. 27 Tahun 2015, untuk bendungan yang sudah tidak
dimanfaatkan lagi, maka pemilik bendungan wajib melakukan penghapusan fungsi bendungan.
Penghapusan fungsi bendungan dapat dilakukan dengan cara pembongkaran atau jika struktur fisik
bendungan masih dipertahankan, maka pemilik bendungan wajib menjaga, memelihara, dan
mempertahankan
keamanan bendungan serta lingkungannya. Setelah memperoleh persetujuan penghapusan fungsi
bendungan dari Menteri PUPR, pemilik bendungan tetap bertanggungjawab terhadap bahaya yang
ditimbulkan akibat penghapusan fungsi bendungan dan wajib menyelenggaraan pengelolaan pasca
penghapusan fungsi bendungan. Selain itu, badan usaha wajib menyediakan dana amanah untuk
biaya pengelolaan pasca penghapusan fungsi bendungan.

Gambar 1. Kerangka pengaturan jangka waktu pascatambang bendungan tailing
Tantangan industri pertambangan terkait jangka waktu pengelolaan bendungan tailing setelah
kegiatan operasi produksi berhenti adalah terbatasnya jangka waktu perizinan. Sesuai UU No. 3
Tahun 2020, jangka waktu maksimal untuk tahap kegiatan operasi produksi Izin Usaha
Pertambangan (IUP) komoditas mineral logam adalah selama 40 tahun (20 tahun ditambah dua kali
masa perpanjangan masing-masing selama 10 tahun). Hal ini dikarenakan terdapat kewajiban
pengelolaan bendungan dan tailing yang dapat melebihi jangka waktu IUP. PP 101 Tahun 2014
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mewajibkan kegiatan pemantauan lingkungan untuk limbah B3, dalam hal ini tailing sekurangkurangnya selama 30 tahun sejak terbitnya penetapan penghentian kegiatan penampatan tailing.
Sedangkan kewajiban pengelolaan bendungan pasca diterbitkannya persetujuan penghapusan
fungsi bendungan sesuai Permen PUPR No. 27 Tahun 2015 tidak memiliki batasan waktu,
sehingga dapat ditafsirkan dilaksanakan secara bekelanjutan.
Permasalahan lainnya adalah jika bendungan tailing berada di dalam kawasan hutan, sehigga
memerlukan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk melakukan aktivitas di dalamnya,
termasuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan bendungan tailing. Sesuai regulasi yang ada di
sektor, KLHK jangka waktu IPPKH mengikuti perizinan IUP sehingga jika IUP telah berakhir,
maka IPPKHnya juga akan berakhir, sehingga badan usaha tidak memiliki akses untuk melakukan
pengeloaan bendungan tailing. Hingga saat ini belum terdapat preseden hukum yang dapat diacu
terkait permasalahan tersebut.

Gambar 1 Skema tahapan kegiatan IUP komoditas mineral logam
Saat ini di Indonesia terdapat 10 perusahaan yang mengoperasikan bendungan dan/atau kolam
tailing yang masih aktif beroperasi dan satu perusahaan telah memasuki tahap pascatambang.
Sebagian besar perusahaan yang saat ini masih aktif beroperasi, selama jangka waktu lima tahun ke
depan juga akan memasuki pascatambang jika tidak menemukan cadangan yang baru. Oleh karena
itu, dalam rangka mendukung kepastian berusaha, perlu sinkronisasi regulasi di sektor ESDM,
LHK, dan PUPR sehingga dapat menetapkan pedoman operasional yang dapat dilakukan oleh
pelaku usaha dalam rangka memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang bendungan tailing
mengingat akan semakin banyaknya bendungan tailing yang masuk ke masa pascatambang.
Tabel 1. Perusahaan pertambangan yang/akan mengoperasikan bendungan dan/atau kolam tailing
No.
Perusahaan
Status
1
PT Antam UBPE Pongkor
Aktif
2
PT Cibaliung Sumberdaya
Aktif
3
PT Agincourt Resources
Aktif
4
PT Natarang Mining
Aktif
5
PT Indo Muro Kencana
Aktif
6
PT Kasongan Bumi Kencana
Aktif
7
PT Ensbury Kalteng Mining
Aktif
8
PT Kelian Equatorial Mining
Pascatambang
9
PT Meares Soputan Mining-PT Tambang Tondano
Aktif
Nusajaya
10 PT Nusa Halmahera Minerals
Aktif
11 PT Masmindo Dwi Area
Rencana
12 PT Sorikmas Mining
Rencana
Saat ini, PT Kelian Equatorial Mining (PT KEM) merupakan satu-satunya perusahan pertambangan
di Indonesia yang mengoperasikan bendungan tailing dan telah memasuki tahap pascatambang.
Wilayah Kontrak Karya PT KEM berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
dan tambang PT KEM berproduksi dari tahun 1992-2005. Sejak tahun 2005, PT KEM telah
memulai kegiatan pascatambang, termasuk untuk bendungan tailing Namuk dan Nakan.
Bendungan Nakan PT KEM telah memperoleh sertifikat izin penghapusan fungsi bendungaan No.
SA.04.03-Mn/2121 tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani oleh Menteri PUPR (Rinaldi &
Mulyono, 2020). Setelah memperoleh persetujuan penghapusan fungsi bendungan, PT KEM tetap
diwajibkan untuk melakukan pengelolaan bendungan secara berkelanjutan.
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Gambar 3. Lokasi PT Kelian Equatorial Mining (Rinaldi & Mulyono, 2020)
Wilayah Kontrak Karya PT KEM, dimana bendungan Nakan berada termasuk dalam Kawasan
hutan. Sehubungan dengan akan berakhirnya Kontrak Karya dan IPPKH PT KEM pada tahun
2022, perlu kebijakan antar sektor untuk menunjang keberlanjutan pengelolaan bendungan tailing
di masa mendatang.
Risiko terbesar dari bendungan tailing adalah terjadinya kegagalan struktur bendungan yang
menyebabkan material tailing di dalamnya mencemari lingkungan sekitar. Berdasarkan penelitian
Lyu, Chai, Xu, Qin, dan Cao (2019), yang menjadi penyebab utama kegagalan struktur bendungan
tailing adalah overtopping, rembesan, kegagalan fondasi, dan gempa bumi. Selain itu, sebagian
besar
(85% kejadian) terjadi pada bendungan kecil-sedang, dengan ketinggian kurang dari 45 m.
Kegagalan struktur bendungan juga paling panyak terjadi pada tailing dam yang menggunakan
metode penumpukan upstream (58% kejadian) dibandingkan metode downstream dam center line.
Oleh karena itu, pengelolaan bendungan perlu memberikan perhatian ekstra terhadap pemantauan
kestabilan untuk memitigasi kemungkinan jebolnya bendungan.
Kegiatan pemantauan bendungan tailing dapat dibagi menjadi 2 fase besar sesuai dengan daur
hidup bendungan tailing (Global Tailing Review, 2020; United Nations Economic Commission for
Europe, 2018), yaitu pemantauan yang dilakukan sebelum memasuki periode pascatambang atau
pada saat operasi produksi (fase aktif) dan pada masa pascatambang (fase pasif). Beberapa hal yang
diperhatikan dalam kegiatan pemantauan bendungan, antara lain:
1. pemantauan secara visual terhadap bendungan tailing dan are sekitarnya;
2. pengujian terhadap parameter-parameter yang telah ditentukan. dan
3. jika diperlukan melakukan pembuatan laporan, kajian, dan studi kasus untuk mengkaji kondisi
serta memberikan solusi jika ditemukan permasalahan ataupun kondisi tidak biasa setelah
dilakukan pemantauan secara visual dan pengujian terhadap parameter yang telah ditentukan.
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Menurut Komljenovic, Stojanovic, Malbasic, dan Lukic (2020) yang melakukan kajian terhadap
bendungan tailing di Serbia menyimpulkan bahwa, setelah masa pascatambang, pengujian dan
pemantauan terhadap beberapa parameter, antara lain: geodetik, geoteknik, hidro-mekanika,
kegempaan, meteorologi dan lingkungan perlu dilakukan untuk menjamin keamanan bendungan
tailing, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Jadwal pemantauan bendungan tailing (Komljenovic et al., 2020)
Parameter uji
Aktif

Fase
Pasif (4-15
tahun)
3 tahun sekali

Pasif (16-30
tahun)
10 tahun sekali

Pasif (setelah
30 tahun)
10 tahun sekali

Pemantauan
visual
Survei
geodetik
Survei
geoteknik
Pemantauan
hidromekanika
Pemantauan
kualitas air
Kualitas udara

4 kali setahun

Pasif (3 tahun
pertama)
tahunan

tahunan

3 tahun sekali

3 tahun sekali

15 tahun sekali

jika
dibutuhkan
jika
dibutuhkan

jika
dibutuhkan
jika
dibutuhkan

jika
dibutuhkan
jika
dibutuhkan

jika
dibutuhkan
jika
dibutuhkan

jika
dibutuhkan
jika
dibutuhkan
jika
dibutuhkan

2 kali setahun

2 kali setahun

tahunan

tahunan

Pengukuran
kegempaan
Pengukuran
meteorologi

berkelanjutan

berkelanjutan

jika
dibutuhkan
jika
dibutuhkan
berkelanjutan

jika
dibutuhkan
jika
dibutuhkan
berkelanjutan

jika
dibutuhkan
jika
dibutuhkan
berkelanjutan

harian
bulanan

harian
bulanan

harian
bulanan

harian
bulanan

harian
bulanan

dan

dan

dan

dan

dan

Tabel 1 di atas, memberikan gambaran kriteria parameter pemantauan serta kerangka waktu
pemantauan pascatambang bendungan tailing. Oleh karena itu, setelah IUP tahap kegiatan operasi
produksi berakhir, perlu disusun pedoman mekanisme penyerahan tanggung jawab untuk kegiatan
pengelolaan bendungan tailing, baik antar badan usaham maupun antara badan usaha dan
pemerintah, serta pemenuhan kriteria keberhasilan kegiatan pascatambang untuk bendungan tailing
sebelum wilayah IUP dikembalikan kepada pemerintah.
Parameter-parameter yang dapat dijadikan acuan sebagai kriteria keberhasilan terhadap kegiatan
pascatambang bendungan tailing dan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi dalam pembangunan
bendungan tailing (United Nations Economic Commission for Europe, 2018), antara lain:
1. stabilitas timbunan;
2. stabilitas lereng;
3. stabilitas material tailing;
4. erosi;
5. sistem pengaliran;
6. jalur pengaliran darurat;
7. pergerakan lereng; dan
8. sistem pengamanan dan lingkungan yang aman baik di bendungan tailing maupun sekitarnya.
Hal utama yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan pascatambang bendungan tailing
adalah perencanaan yang komprehensif di tahap awal kegiatan dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan, bahkan sebelum tahap kegiatan operasi produksi dimulai untuk
meminimalisir beban finansial yang semakin besar pada tahap akhir kegiatan penambangan. Selain
itu, rancangan fisik bendungan dan tipe material yang mendekati bentuk bentang alami juga
menentukan kestabilan bendungan dalam jangka panjang. Bendungan dengan sudut lereng rendah
(kurang dari 200), terbukti stabil serta tahan terhadap erosi air dan angin serta menyediakan lahan
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yang sesuai untuk tumbuhnya vegetasi dengan baik (Department of Mines and Petroleum, 2015;
European Commission, 2009).
Bendungan tailing membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan, bahkan jauh setelah kegiatan
operasi produksi berhenti. Oleh karena itu, identifikasi terhadap proyeksi parameter pemantauan
yang akan berlajut setelah pascatambang perlu dilakukan. Operator bendungan tailing juga harus
menyiapkan rencana aksi jika terdapat deviasi atau kendala untuk memenuhi target kriteria
kerberhasilan pascatambang (Mylona et al., 2004).
Sehubungan dengan keterbatasan jangka waktu perizinan IUP yang lebih pendek dari kebutuhan
pengelolaan bendungan dalam jangka panjang, perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan antar
institusi yang berkepentingan dalam kegiatan pascatambang bendungan tailing, baik sektor ESDM,
LHK, maupun PUPR. Kajian secara teknis dan aspek hukum berdasarkan studi kasus
pascatambang bendungan tailing yang sedang berlangsung maupun praktek terbaik penegelolaan
bendungan tailing perlu dilakukan dalam penentuan kebijakan pascatambang di masa mendatang.
Sehingga dapat memberikan kepastian berusaha dan mendukung investasi industri pertambangan
dengan tetap memberikan perhatian pada aspek keselamatan dan lingkungan.

D. KESIMPULAN
Kegiatan pascatambang bendungan tailing di Indonesia diatur oleh regulasi di sektor ESDM, LHK,
dan PUPR, yaitu PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, PP No. 101 tahun
2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dan Permen PUPR No. 27 Tahun 2015 tentang Bendungan.
Ringkasan jangka waktu pengelolaan bendungan tailing sesuai ketiga regulasi di atas adalah
sebagai berikut:
1. jangka waktu pascatambang dalam PP 78 Tahun 2010 menyesuaikan dengan kajian dalam
rencana pascatambang;
2. PP 101 Tahun 2014, mensyaratkan pemantauan lingkungan selama paling sedikit 30 tahun
setelah kegiatan operasi produksi berhenti; dan
3. Permen PUPR No. 27 Tahun 2015 mewajibkan pengelolaan bendungan yang berkelanjutan
setelah penghapusan fungsi bendungan.
Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2020, IUP tahap kegiatan operasi produksi untuk komoditas
mineral logam dapat diberikan paling lama 40 tahun, sehingga jangka waktu pengelolaan
bendungan tailing dapat melebihi kerangka waktu IUP. Oleh karena itu, perlu sinkronisasi
kebijakan antar sektor dalam rangka mengakomodir kriteria keberhasilan pascatambang bendungan
tailing yang dapat disepakati oleh para pemangku kepentingan. Sebelum wilayah bekas bendungan
tailing dikembalikan kepada pemerintah, kegiatan pascatambang untuk bendungan tailing wajib
memenuhi seluruh kriteria keberhasilan yang telah disepakati.
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