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ABSTRAK
PT Pamapersada Nusantara (PAMA) melakukan kegiatan pengupasan tanah penutup dan
pengambilan batubara di lahan konsesi milik PT Adaro Indonesia yang berlokasi di kabupaten
Tabalong, Kalimantan Selatan. Dengan target produksi 2019 sebesar 90 juta bcm overburden dan
14,5 juta ton batubara. Lokasi penelitian terletak pada area pembuangan Altis dari front pada elevasi
+114 m dpl. Kondisi kolam lumpur dapat menampung 1.800.000 juta m3 lumpur. Proses
penambangan tersebut akan menghasilkan lumpur cair yang berasal dari kolam penampungan (sump)
yang terdapat di lokasi penambangan, yang nantinya akan dibuang ke area pembuangan khusus
(disposal). Proses pengurasan lumpur ini dalam pertambangan dikategorikan pekerjaan kritis
(highrisk) karena potensi kematian (fatality) tinggi. Beberapa rekam jejak di pertambangan salah
satunya truck masuk ke dalam kolam pembuangan lumpur yang menyebabkan fatality. Disamping
itu dari segi operational, untuk produtivitas hauler pada proses disposal activity hingga 72 detik.
Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827/K30/MEM/2018 dalam perencanaan
pembuangan lumpur yang terpenting adalah perhitungan stabilitas keseluruhan. Kestabilan
konstruksi diperiksa dengan menentukan faktor keamanan lereng. Dibanyak kasus, perhitungan ini
tidak dilakukan akibatnya tidak diketahui faktor keamanan konstruksi setelah dilakukan timbunan.
Apakah area pembuangan yang didapat mampu mencegah terjadinya keruntuhan di bawah konstruksi
sehingga dapat terjadi potensi masuknya truck ke dalam area pembuangan lumpur. Dari kondisikondisi di atas, perlu ada tinjauan teknis baru terkait kontruksi area pembuangan dan perhitungan
safety factor dari kegagalan struktur tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan kajian
teknis yang sesuai untuk proses pembuangan lumpur dan dapat meningkatkan produktivitas alat.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan analisa data terkait kestabilan lereng maka dapat
disimpulkan Design Mudpocket dapat diterapkan untuk proses pembuangan material lumpur pada
kolam lumpur karena memiliki nilai SF = 1,4 dan dapat menurunkan disposal activity menjadi 53
detik serta mengurangi potensi terperosok truck masuk ke kolam karena saat proses dumping tidak
bersinggungan dengan bibir jurang.
Kata kunci: Mud dumping, mudpocket, slope stability, SF, safety
ABSTRACT
PT Pamapersada Nusantara (PAMA) carries out overburden and coal mining activities on PTAdaro
Indonesia's concession area located in Tabalong district, South Kalimantan. With a 2019 production
target of 90 million bcm of overburden and 14.5 million tons of coal. The research location is located
in the Altis dispossal area from the front at an elevation of +114 m asl. The condition of the mud
pool can accommodate 1,800,000 million m3 of mud. The mining process will produce liquid mud
from the sump at the mining area, which will later be disposed of in a specific disposal area. This
mud removal process in mining is categorized as a critical work (high risk) because of the high
potential for death (fatality). Several track records in mining, such as a truck fall down into mud
dumping pond which causes fatality. Besides that, from an operational perspective, the productivity
of the hauler in the disposal activity process is up to 72 seconds.
In accordance with the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 1827 / K30
/ MEM / 2018, the most important thing is the calculation of overall stability. The stability of the
construction is checked by determining the safety factor of the slope. In most cases, this calculation
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is not carried out as a result of the fact that the construction safety factor is not known after the fill
is carried out. Is the disposal area obtained is able to prevent collapse under construction so that
there can be a potential entry of trucks into the mud disposal area.From the above conditions, there
needs to be a new technical review related to the construction of the disposal area and the calculation
of the safety factor from the failure of the soil structure. The purpose of this research is to obtain a
suitable technical study for the mud removal process and increase the productivity of the equipment.
Based on the results of research conducted and data analysis related to slope stability, it can be
concluded that the Mudpocket Design can be applied to the process of disposal of mud material in
mud ponds because it has a value of SF = 1.4 and can reduce the disposal activity to 53 seconds and
reduce the potential for trucks to fall into the pool. because the dumping process does not touch the
edge of the cliff.
Keyword : Mud dumping, mudpocket, slope stability, SF, safety
A. PENDAHULUAN
PT Pamapersada Nusantara (PAMA) merupakan kontraktor pertambangan batubara terbesar di
Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 46%. PAMA merupakan anak perusahaan dari PT United
Tractor Tbk. dari PT Astra International Tbk. Saat ini PAMA bekerja di 16 lokasi penambangan
batubara dan mineral yang tersebar di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Distrik ADRO merupakan
lokasi PAMA melakukan penambangan di lahan konsesi milik PT Adaro Indonesia yang berlokasi
di kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dengan target produksi 2019 sebesar 90 juta bcm
overburden dan 14,5 juta ton batubara.
PAMA melakukan kegiatan pengupasan tanah penutup dan pengambilan batubara. Dalam proses
penambangan tersebut tidak lepas dengan adanya proses penanganan lumpur. Dimana lumpur ini
berasal dari kolam penampungan (sump) yang terdapat di lokasi penambangan, dimana sump
tersebut berfungsi sebagai kolam penampungan air sementara dari hasil air hujan dan atau air yang
berasal dari jalur drainase tambang. Sump ini akan menampung air dan beberapa sedimen tanah yang
masuk sehingga menyebabkan pembentukan lumpur cair di kolam tersebut. Sump-sump tersebut
mempunyai kapasitas volume tampungan air masing-masing berdasarkan area tampungan
(catchment area). Karena adanya pengaruh dari masuknya sedimentasi ke sump, sehingga dapat
mengurangi kapasitas dari sump tersebut. Sehingga perlu adanya pengurasan umpur di area sump
tersebut.
Beberapa metode dalam pengurasan lumpur yang diterapkan di PAMA yaitu metode Truck & Shovel
dan Dreger. Metode Truck & Shovel menggunakan alat berat sekelas excavator dan truck untuk
mengangkut material lumpur tersebut, untuk metode Dreger menggunakan kapal penyedot lumpur.
Metode ini akan menghasilkan lumpur cair yang nantinya akan dibuang ke area pembuangan khusus
(disposal). Proses pengurasan lumpur ini dalam pertambangan dikategorikan pekerjaan kritis
(highrisk) karena potensi kematian (fatality) tinggi. Beberapa rekam jejak di pertambangan salah
satunya truck masuk ke dalam kolam pembuangan lumpur yang menyebabkan fatality.

Gambar 1. Kejadian Truck Masuk Kolam Pembuangan Lumpur.
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Sehingga perlu adanya petunjuk teknis yang harus diikuti dalam proses pengurasan lumpur. Sesuai
dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827/K30/MEM/2018 dalam proses pengupasan material
lumpur mensyaratkan harus dilakukan :
a.
b.
c.
d.
e.

ketebalan dan volume material lumpur;
sifat fisik material lumpur;
penirisan kandungan air dalam material lumpur; dan
rekomendasi penanganan material lumpur;
menyediakan landasan dengan campuran material keras dengan daya dukung yang
dapat menanggung beban unit excavator,clamshell, pompa lumpur (sludge pump atau
slurry pump), dan sejenisnya yang digunakan;

Dalam hal ini secara proses penanganan lumpur yang memiliki tingkat highrisk yang paling tinggi
adalah saat proses truck melakukan pembuangan di area penampungan lumpur.
Dalam hal ini perencanaan pembuangan lumpur yang paling terakhir dan terpenting adalah
perhitungan stabilitas keseluruhan. Kestabilan konstruksi diperiksa dengan menentukan faktor
keamanan lereng. Dibanyak kasus, perhitungan ini tidak dilakukan akibatnya tidak diketahui faktor
keamanan konstruksi setelah dilakukan timbunan. Apakah area pembuangan yang didapat mampu
mencegah terjadinya keruntuhan di bawah konstruksi sehingga dapat terjadi potensi masuknya truck
ke dalam area pembuangan lumpur.

Gambar 2. Proses Truck Membuang Lumpur
Kondisi yang juga banyak diabaikan dalam perencanaan kostruksi area pembuangan lumpur adalah
kemiringan tanah di depan dinding dan dimana metode konvensional saat proses pembuangan truck,
posisi truck berada di tegak lurus terhadap ujung area pembuangan yang potensi terperosok. Serta
belum adanya kajian teknis terhadap kemiringan dan daya dukung tanah dari area pembungan
tersebut.
Dari kondisi-kondisi di atas, perlu ada tinjauan teknis baru terkait kontruksi area pembuangan dan
perhitungan safety factor dari kegagalan struktur tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat
meningkatkan produktivitas alat dan menurunkan tingkat potensi fatality.

B. METODOLOGI PENELITIAN
B.1. Metode
Menurut tahapan kerjanya metode penelitian terdiri dari studi literatur yakni mengumpulkan dan
mempelajari referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, observasi
lapangan yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai permasalahan yang
dibahas dalam penelitian. Pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil pengamatan dilapangan seperti data tanah,
dan pengukuran ketebalan lumpur. Data tanah digunakan untuk data teknis perhitungan faktor
keamanan, sedangkan data ketebalan lumpur akan digunakan untuk menghitung estimasi volume
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lumpur yang akan dipindahkan. Serta Stabilitas lereng dianalisa menggunakan faktor keamanan
lereng. Masing-masing model dengan panjang lereng dan nilai derajat dari lereng tersebut berbeda
diplot terhadap faktor keamanan.
Data sekunder seperti data geologi, curah hujan, peta situasi tambang dan peta kontur situasi main
sump digunakan untuk membuat desain pembuatan design area pembuangan lumpur sehingga
penanganan lumpur dapat diatasi secara optimal. Pembuatan desain menggunakan software
minescape 4.1.9 dan autoCAD.
Data-data yang diperoleh akan diolah dengan analisa matematis, empiris, dan statistik yang akan
disajikan dalam bentuk perhitungan penyelesaian dengan rumus yang ada, dalam bentuk tabel, grafik,
dan dokumentasi lapangan. Setelah melakukan analisa didapat kesimpulan dan rekomendasi hasil
penelitian sebagai masukan bagi perusahaan.
B.2. Hasil Analisa
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian terletak pada area pembuangan Altis dari front pada elevasi +114 m dpl. Kondisi
kolam lumpur dapat menampung 1.800.000 juta m3 lumpur.

Gambar 3. Lokasi Area Pembuangan Lumpur
TABEL RENCANA SEQUENCE LOADING LUMPUR SUMP
NO

AREA

SOURCE LUMPUR

VOLUME
LUMPUR

Jumlah Inventory Coal DI
Bawah Sump (ton)

DUE DATE PENGURASAN
LUMPUR

1

TOBA

LUMPUR SUMP
TOBA

266,255

1,910,961

End Of Feb 2018

2

MITSUBISHI

LUMPUR SENGGIGI

252,810

1,730,076

End Of Mei 2018

505,770

1,029,381

End Of Aug 2018

532,510

1,069,664

End Of Okt 2018

148,170

1,029,381

End Of Des 2018

1,636,450

6,769,463

3

HONDA

4

MITSUBISHI

5

HONDA
TOTAL (m3)

LUMPUR SUMP
PARANGTRITIS
LUMPUR SUMP
MANINJAU
LUMPUR SUMP
SANNUR

Tabel 1. Area Sump Untuk Proses Pengangkutan Lumpur

Dari tabel 1 pada tahun 2018 akan ada proses pengurasan sejumlah 1,6 juta m3 lumpur, dari area
pembuangan kapasitas maksimal 1,8 juta. Dari data tersebut lokasi tersebut dapat menampung
lumpur untuk proses tersebut.
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Rencana Penerapan Design MudPocket
Ide dasar pembuatan design mudpocket adalah dari proses pembuangan material tanah pada area
crusher. Pembuangan (dumping) tidak dilakukan tepat di sisi crest dumpingan melainkan
menggunakan konsep pocket yang mana material tanah di giling kemudian dikirm dengan conveyor
ke area pembuangan tanah. Konsep inilah yang akan digunakan yaitu meminimalisir
bersinggungannya HD dengan ujung tebing area pembuangan saat proses dumping lumpur.

Gambar 4. Proses Pembuangan Pada Crusher
Mud Pocket berfungsi sebagai area untuk mengalirkan material lumpur ke area kolam lumpur dengan
tujuan untuk mengurangi resiko unit HD dumping langsung ke kolam lumpur.
Batas Acuan (Dumping Limiter) setinggi 4.5 meter yang dipasang pada posisi sejajar kabin operator
atau sejauh 7.5 meter dari windrow dan dipasang di sisi kanan dan kiri unit. Lihat Gambar 5. Tujuan
dari Batas acuan (Dumping Limiter) adalah sebagai acuan operator untuk berhenti agar tidak
menjadikan windrow sebagai stopper. Wajib tersedia control tambahan untuk mencegah
dijadikannya windrow sebagai stoper (Dipasang Pipa HDPE sebagai stoper di depan windrow). Dan
tinggi tanggul pengaman (bundwall) adalah ¾ tinggi ban terbesar unit truck yang dumping.

Gambar 5. Design Mud Pocket
Proses dumping hanya boleh dilakukan pada pad a dan pad b. Pad c hanya digunakan ketika proses
maintenance dan instruksi dari pengawas (Lihat Gambar 5). Dan memasang Pipa HDPE sebagai
stopper di depan tanggul dumpigan (windrow). Design penampang melintang menggunakan sudut
60 derajat pada sisi dumpingan dan sisi gelincir 30 derajat. Design ini didaptkan dari observasi hasil
buangan lumpur terhadap cipratan lumpur ke sisi pad dan luncuran lumpur supaya dapat masuk ke
kolam penampungan lumpur.
553

PROSIDING TPT XXIX PERHAPI 2020

Gambar 6. Penampang Melintang Mudpocket
Kemudian design tersebut dihitung untuk kestabilan lerengnya untuk mendapatkan faktor
keselamatan >1,2 menggunakan software GeoAnlayst. Didapatkan nilai SF = 1,4 sehingga design ini
dapat digunakan dan aman secara analisa perhitungan kestabilan lereng.

Gambar 7. Geoteknik Analisis Mudpocket
Untuk memperoleh subgrade degan daya dukung yang memadai tanpa perkerasan yang
direncanakan mendukung beban tertentu, maka perlu dilakukan beberapa hal berikut ini
a. Memilih bahan subgrade dari tanah yang kompeten.
b. Memadatkan subgrade lapis demi lapis dengan energi pemadatan yang cukup
c. Menghitung dengan formulasi yang kompeten daya dukung (dalam nilai CBR)
subgrade.
d. Membuat lapis penutup (surface coarse) pada subgrade untuk all wheather road.
Apabila tidak diperoleh bahan subgrade dalam jarak yang ekonomis, dapat dilakukan
perbaikan subgrade dengan cara soil cement atau metoda lain.
Pemadatan subgrade dilakukan untuk:
a. menaikkan kuat geser (shear strength) tanah,
b. menaikkan daya dukung (bearing capacity) tanah,
c. mengurangi rongga pori tanah,
d. menaikkan berat volume tanah,
e. memperkecil permeabilitas tanah,
f. menaikkan modulus elastisitas tanah,
g. mengurangi penurunan (settlement) tanah
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Gambar 8. Design Base Mudpocket

Tabel 2. Tabel Kompaksi Tanah
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Design Mudpocket dilakukan di area kerja Disposal Altis dan dilakukan trial proses
pembuangan lumpur menggunakan truck.

Gambar 9. Pelaksanaan Dumping Lumpur Metode Mud Pocket
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D. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:
1. Design Mudpocket dapat diterapkan untuk proses pembuangan material lumpur pada
kolam lumpur karena memiliki nilai SF = 1,4
2. Design base mudpocket harus sesuai dengan standart kompaksi yang telah ditetapkan.
3. Design mudpocket dapat mengurangi potensi terperosok truck masuk ke kolam karena
saat proses dumping tidak bersinggungan dengan bibir jurang.
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