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ABSTRAK
Material lumpur pada kegiatan pertambangan merupakan material khusus yang perlu pengelolaan
tertentu dalam proses pengangkutannya ke area disposal. Secara umum , lumpur dapat dibedakan
menjadi lumpur original dan lumpur sedimen. Lumpur sedimen terbentuk akibat proses hasil erosi
material insitu atau material exsitu. Lumpur sedimen biasanya terjadi pada area rawa, settling pond,
atau area sump yang tercampur dengan material-material di sekitar main sump. Salah satu upaya yang
digunakan PT Arutmin Indonesia dalam pengelolaan material lumpur didalam area pit selain
menggunakan metode pengangkutan dan penimbunan, menggunakan metode slurry pump.
Pengelolaan material lumpur menggunakan metode slurry pump memerlukan media air sebagai bahan
campuran dengan material lumpur, dragflow akan mentransfer material campuran antara lumpur dan
air didalam sump menuju slurry tank, selanjutnya dipompa menuju area disposal menggunakan booster
pump Metso HM200. Pada booster pump Metso HM200, akan menghasilkan angka debit setiap material
campuran antara lumpur dan air yang sudah terpompa. Material lumpur yang masuk kedalam slurry
tank dilakukan pengambilan sampel dari outlet slurry tank menuju booster pump Metso HM200 setiap
tiga puluh menit sekali untuk mengetahui nilai SG (Specific Gravity). Specific Gravity merupakan rasio
dari rapat massa suatu lumpur yang terpompa terhadap rapat massa air.
Data yang dihasilkan dari metode slurry pump berupa nilai debit pompa dari booster pump Metso
HM200 dan SG (Specific Gravity) material campuran antara lumpur dengan air sehingga dihasilkan
jumlah volume total material campuran antara lumpur dan air yang terpompa menuju area disposal.
Melihat pengelolaan material lumpur di area sump memerlukan penanganan khusus, maka makalah ini
disusun guna menjelaskan metode pengelolaan lumpur sedimentasi dengan mempertimbangkan aspek
teknis, produktivitas, serta aspek keselamatan.
Kata Kunci: lumpur, slurry pump, dragflow, specific gravity
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ABSTRACT
Mud material in mining activities is a special material that needs certain management in the process of
transporting it to the disposal area. In general, mud can be divided into original mud and sedimentary
mud. Sedimentary mud is formed as a result of the process of erosion of the in-situ material or ex-situ
material. Sedimentary sludge usually occurs in swamp areas, settling ponds, or sump areas mixed with
materials around the main sump. One of the efforts used by PT Arutmin Indonesia in managing sludge
material in the pit area, apart from using the transportation and stockpiling method, using the slurry
pump method.
The management of sludge material using the slurry pump method requires water as a mixture with the
mud materials. The drag flow will transfer the mixed material between the sludge and water in the sump
towards to the slurry tank, then pumped to the disposal area using the booster pump Metso HM200. The
booster pump will generate a discharge rate for each material mixture of sludge and water that has
been pumped. Sampling of slurry material was carried out from the slurry tank to the booster pmp Metso
HM200 every thirty minutes to determine the SG (Specific Gravity) value. Specific Gravity is the ratio
of the mess density of a pumped sludge to the mass density of water.
The data generated from the booster pump Metso HM200 is the pump discharge values and specific
gravity of the mixed material. The value results in the total volume of the mixed material between the
mud and water pumped to the disposal area. Considering that the management of sludge material in the
sump area requires special handling, this paper is prepared to explain the method of sedimentation
sludge management by considering technical aspects, productivity, and safety aspects.

Keywords: mud, slurry pump, dragflow, specific gravity
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A. PENDAHULUAN
A.1. Latar Belakang
Penambangan sistem tambang terbuka merupakan metode penambangan yang mampu mengubah
tatanan lahan, keseimbangan ekosistem permukaan tanah dan mutu lingkungan. Disisi lain, aktivitas
pertambangan yang baik mampu mendatangkan devisa, meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan
lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Penambangan dengan sistem tambang terbuka dilakukan dengan
cara pengupasan tanah penutup untuk mendapatkan bahan tambang. Dalam praktiknya, penambangan
batubara adalah pengupasan overburden untuk menghasilkan batubara. Hasil pengupasan overburden
dibuang ke area disposal dan area penambangan meninggalkan sisa-sisa lubang galian dari aktivitas
penambangan. Lubang terendah (lowest point) yang dihasilkan dari aktivitas penambangan batubara
akan membentuk kolam penampung (sump) sebagai bentuk manajemen pengelolaan air yang masuk
kedalam tambang batubara. Kolam penampung (sump) merupakan kolam penampungan air yang dibuat
untuk menampung air limpasan, yang dibuat sementara sebelum air itu dipompakan, serta dapat
berfungsi sebagai pengendap lumpur. Pengaliran air dari sump dilakukan dengan cara pemompaan atau
dialirkan kembali melalui saluran pelimpah. Pada kolam penampung (sump) terdapat material lumpur
sedimen yang perlu ditangani secara khusus dalam proses pengangkutannya ke area disposal.
A.2. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan material lumpur sedimen yang dihasilkan
dari aktivitas penambangan batubara dengan menggunakan metode slurry pump, menganalisis faktorfaktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode slurry pump sebagai pengelolaan
material lumpur sedimen akibat aktivitas penambangan, dan menentukan jumlah campuran lumpur
sedimen dan air yang terangkut dengan menggunakan metode slurry pump.
A.3. Pendekatan Pemecahan Masalah
Metode slurry pump merupakan metode penanganan lumpur dengan cara memompa lumpur menuju
area disposal yang memerlukan media air sebagai bahan campuran agar material lumpur sedimen bisa
terpompa. Karakteristik material lumpur sedimen yang perlu diperhatikan adalah ukuran butir, specific
gravity (SG), dan konsentrasi material padat yang berbeda-beda. Korelasi ketiganya akan berpengaruh
pada besarnya total head dan laju alirnya (flowrate), yang penting untuk diketahui terutama untuk
mengetahui jumlah lumpur sedimen yang terpompa ke area disposal.

Gambar 1. Skema pemompaan metode slurry pump.
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Head pompa adalah energi per satuan berat yang harus disediakan untuk mengalirkan sejumlah
zat cair yang direncanakan sesuai dengan kondisi instalasi pompa, atau tekanan untuk mengalirkan
sejumlah zat cair, yang umumnya dinyatakan dalam satuan panjang. Specific Gravity merupakan
kerapatan suatu zat atau material yang didefinisikan sebagai perbandingan rasio berat zat atau material
dengan berat zat atau material yang lainnya biasanya terhadap air.
Pada penelitian ini, metode slurry pump menggunakan beberapa alat atau unit diantaranya dua buah
excavator kecil sekelas 20 ton yang dimodifikasi dengan mengganti trailernya menjadi amphibious agar
excavator mampu mengapung atau berjalan di area sump dan mengganti bucketnya menggunakan alat
hisap (dragflow) lumpur yang sudah dipasang kandang macan (strainer) yang bertujuan untuk
mencegah material yang memiki ukuran butir yang cukup besar (>50mm) menyumbat alat hisap
(dragflow) lumpur. Unit selanjutnya adalah dua unit booster pump dengan tipe Metso HM200 yang
berguna untuk memompa campuran material antara lumpur sedimen dengan air ke area disposal dan
satu unit pompa yang digunakan untuk memompa air dari area lain yang berfungsi sebagai campuran
material agar lumpur sedimen bisa terpompa menuju area disposal.

Gambar 2. Skema slurry tank pada metode slurry pump.
Pengoperasian metode slurry pump untuk memompa lumpur juga diperlukan slurry tank yang berguna
untuk mengumpulkan material campuran antara lumpur dan air sebelum dipompa oleh booster pump
Metso HM200 menuju area disposal. Slurry tank ditempatkan dekat dengan booster pump dan dibuat
tempat atau pad area khusus slurry tank agar tetap stabil dan elevasi slurry tank lebih tinggi dari booster
pump Metso HM200.
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Gambar 3. Skema desain pad untuk slurry tank.
B. METODOLOGI PENELITIAN
Keberadaan material lumpur sedimen pada area front penambangan akan memberikan pengaruh pada
rangkaian (sequence) penambangan. Pengambilan data lapangan seperti nilai SG (specific gravity),
pump capabilities berupa laju alir (flowrate) dan jam kerja efektif pompa (PA and operation hour),
elevasi air dan volume air, serta elevasi lumpur dan volume lumpurnya. Pengambilan data ini sebagai
dasar analasis dalam penelitian ini.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
C.1. Data SG (Specific Gravity) dan laju alir (flowrate)
Pengambilan data SG bertujuan untuk mengetahui kandungan material campuran antara air dan lumpur
yang terpompa menuju disposal dan data laju alir untuk mengetahui jumlah lumpur yang tertransfer
menuju area disposal. Pengambilan data keduanya diambil setiap tiga puluh menit sekali agar data yang
diambil akurat. Pengambilan data SG dilakukan dengan cara mengambil sampel di area outlet slurry
tank atau inlet pompa Metso HM200 yang dituangkan kedalam gelas ukur kemudian ditimbang
menggunakan timbangan Marcy Pulp Density and Specicif Gravity Meter.

Gambar 4. Marcy Pulp Density and Specicif Gravity Meter
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Data laju alir (flowrate) didapatkan dari nilai yang dihasilkan dari pompa Metso HM200 yang memompa
material campuran antara lumpur dan air. Berikut rangkuman hasil data SG dan laju alir yang dihasilkan
selama proses pemompaan menggunakan metode slurry pump.

Tabel 1. Data specific gravity dan laju alir bulan Februari.
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Tabel 2. Data specific gravity dan laju alir bulan Maret.

Jika dilihat pada tabel diatas (Tabel 1 dan Tabel 2) laju alir dari bulan Februari masih memiliki laju alir
yang cukup besar dibandingkan bulan Maret dikarenakan alat hisap lumpur (dragflow) memiliki kendala
diantaranya material lumpur memiliki ukuran butir yang relatif besar (>50mm) sehingga menyumbat
pompa Metso HM200 dan merobek hose layflat pada alat hisap (dragflow), slurry tank perlu dipindahpindah karena perlu disesuaikan dengan kemampuan head pompa dan head alat hisap lumpur sehingga
perlu waktu untuk memperbaiki dan potensi membuat pad baru dengan material yang cukup bagus untuk
slurry tank. Rata-rata laju alir saat material campuran antara lumpur dan air terpompa menuju area
disposal sebesar 133.88 liter per detik atau setara dengan 481.98 m3 per jam. Dari data tersebut
menunjukan bahwa material lumpur mengalami pengendapan di sump sehingga sulit untuk dipompa
serta terdapat material lumpur yang memiliki ukuran butir yang lebih besar dibandingkan inlet alat hisap
lumpurnya yang membuat inlet alat hisap buntu atau tersumbat.
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Specific gravity rata-rata yang dihasilkan terhadap jumlah volume material campuran antara lumpur dan
air pada saat pemompaan sebesar 1.25. Faktor yang mempengaruhi nilai SG pada saat pemompaan
material lumpur menggunakan metode slurry pump yaitu performa pompa menurun akibat SG yang
tidak stabil mengakibatkan pengendapan lumpur di sump sehingga diperlukan agitator disamping alat
hisap lumpur agar air bergerak secara terus-menerus (mengalami turbulensi) sehingga lumpur tidak
sempat mengalami pengendapan pada saat pemompaan. Agitator juga berfungsi sebagai alat bantu untuk
menghancurkan material lumpur yang keras atau material yang memiliki ukuran butir yang besar (> 50
mm) dibandingkan alat hisap lumpurnya (dragflow). Selain itu, diperlukan juga unit swamp dozer
sebagai alat support pengendalian lumpur di sekitar sump agar memisahkan material lumpur dengan
material original pit yang ada di sekitar sump.
C.2. Proses Pemompaan Material Campuran Lumpur dan Air
Material yang terpompa oleh Metso HM200 adalah meterial campuran lumpur sedimen dengan air.
Penambahan air dilakukan agar material lumpur ikut larut dnegan air sehingga mampu dipompa oleh
booster pump menuju disposal. Material campuran antara lumpur dan air yang terpompa sebesar
386,675 m3 menuju area disposal lumpur.

Booster Pump
Metso HM200

Pompa
Water
Adding

Slurry
Tank

Alat
Hisap
Lumpur

Gambar 4. Skema penambahan air pada metode slurry pump.
Berikut hasil rangkuman volume material campuran antara lumpur dengan air yang terpompa dengan
menggunakan metode slurry pump.
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Tabel 3. Data volume lumpur dan air yang terpompa bulan Februari.
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Tabel 4. Data volume lumpur dan air yang terpompa bulan Maret.
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D. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:
1. Metode Slurry Pump merupakan metode pengelolaan material lumpur atau cairan yang
mengandung campuran partikel padat (SG >1.0) dengan cara dipompa menggunakan alat hisap
lumpur (dragflow) dan media air sebagai bahan campuran materialnya.
2. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dala penggunaan metode slurry pump adalah ukuran butir
material lumpur, specific gravity (SG) dan konsentrasi material padat yang berbeda-beda.
Korelasi ketiganya akan berpengaruh pada besarnya total head dan laju alirnya (flowrate).
Selain itu faktor operasional yang perlu diperhatikan dalam pengaplikasian metode slurry pump
adalah slurry tank yang perlu dipindah-pindah disesuaikan dengan kemampuan head pompa
agar lebih optimal material campuran lumpur dan air yang terpompa, penggunaan agitator pada
alat hisap lumpur (dragflow) sebagai alat bantu untuk menghancurkan material lumpur yang
keras atau material yang memiliki ukuran butir yang besar (> 50 mm), serta penggunaan swamp
dozer sebagai alat support pengendalian lumpur yang ada di sekitar sump.
3. Jumlah material campuran antara lumpur dan air yang terpompa menggunakan metode slurry
pump sebesar 386,675 m3.
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