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Abstrak
Kegiatan pertambangan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan produk akhir
yang memiliki nilai jual secara ekonomi. Keberadaan kegiatan pertambangan telah memberikan manfaat
secara ekonomi bagi berbagai pemangku kepentingan. Selain itu pertambangan juga menghasilkan limbah
yang berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu upaya dalam pengelolaan limbah pertambangan
adalah dengan melakukan pemanfaatan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisa nilai tambah (added
value) dari limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan. Metode yang digunakan adalah valuasi
moneter terhadap penghematan biaya pengadaan material dan biaya pemulihan lingkungan (remediasi).
Studi kasus pemanfaatan oli bekas untuk kegiatan peledakan digunakan sebagai kasus perhitungan nilai
tambah. Total value added dari penggunakan oli bekas untuk studi kasus pada makalah ini adalah sebesar
Rp 284.718.574,50 yang didapatkan dari tiga komponen valuasi moneter: biayapengolahan oli bekas(BP),
biaya penghematan FO (VFO), danmanfaatterhindarnya tanah daripencemaran OB (VL). Namun
demikian, perbedaan asumsi yang digunakan akan memberikan value added yang berbeda pula sehingga
karakteristik dari prosentase penggunaan oli bekas dan harga pasar yang berlaku terhadap fuel oil dan
biaya pengolahan limbah merupakan parameter utama dalam perhitungan ini.
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1. PENDAHULUAN
Setiap kegiatan akan menghasilkan residu atau limbah termasuk kegiatan pertambangan.
Rangkaian dari sebuah kegiatan pertambangan umumnya dapat dibagi menjadi penyelidikan umum,
eksplorasi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran. Pada setiap tahapan pertambangan
tentuakan menghasilkan dampak bagi lingkungan, dimana salah satu potensi resiko dampak berasal dari
residu/limbah. Limbah sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup diartikan sebagai sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Secara sederhana
(rule of thumbs) dapat disimpulkan bahwa jumlah limbah yang dihasilkan dalam tahapan pertambangan
linier dengan memperhatikan intensitas kegiatannya maka tahapan ekploitasi (penambangan, dan
pengolahan) dapat di prediksi menjadi tahapan yang paling banyak menghasilkan limbah. Beberapa
penelitian menunjukkan besarnya jumlah limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan, antara lain
total limbah yang dihasilkan dari pertambangan besi, tembaga, emas, timbal, dan bauksit sekitar 35 x
109ton (Blight, 2011), tailings yang dihasilkan pertambangan seluruh dunia pada tahun 2010 diperkirakan
14 Milyar ton (Adiansyah dkk, 2015). Volume limbah kegiatan pertambangan yang demikian besar tentu
membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak memberikan dampak terhadap manusia dan
lingkungan.Limbah pada konsentrasi tertentu yang melebihi ambang batas akan terakumulasi dan
kemudian memberikan dampak pada manusia, material, hewan, tumbuhan dan ekosistem (Ginting,
2007).Pengelolaan limbah pertambangan dapat dilakukan melalui beberapa strategi seperti yang diatur di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2004 antara lain penyimpanan, pemanfaatan, dan
penimbunan. Selain itu, penerapan konsep Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery juga merupakan
alternative esolusi dalam pengelolaan limbah kegiatan pertambangan.
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Menurut karakteristiknya maka limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan terdiri dari
limbah bahan berbahan dan beracun (LB3), dan non-LB3, sedangkan menurut jenisnya dapat digolongkan
menjadi dua yaitu limbah padat dan limbah cair. Beberapa jenis limbah yang umum dihasilkan dalam
kegiatan pertambangan yaitu antara lain oli bekas, majun bekas, limbah cair domestik, sisa makanan, abu
terbang dan abu dasar (Fly Ash Bottom Ash – FABA).Dalam catatan KLHK bahwa selama periode 20152019 jumlah total LB3 yang dihasilkan oleh sector industry sebanyak 755 Juta ton (BPS, 2019), dimana
sector pertambangan, energy dan mineral (PEM) merupakan penyumbang terbesar LB3 seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 1. Lebih lanjut, Gambar 1 juga menunjukkan bahwa sektor PEM sebagai
pemanfaatan LB paling sedikit dibandingkan dengan tiga sector lainnya (Agro industri, Manufaktur
industri, dan infra struktur industri). Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi industry pertambangan dalam
upaya untuk meningkatkan presentase pemanfaatan LB3 yang dihasilkan sehingga dapat berperan lebih
besar dalam perlindungan lingkungan.

Gambar 1. PerbandinganLimbah B3 Industri (BPS, 2019)
Dalam upaya mendukung pengelolaan LB3 Pertambangan khususnya melalui upaya pemanfaatan
limbah yang akan memberikan nilai tambah (added value) baik dari sisi ekonomi (circular economy)
maupun sisi lingkungan (environmental valuation) maka Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
(KESDM) mendorong diaplikasikannya kaidah pertambangan yang baik (Good Mining Practices). Dalam
prinsip Good Mining Practices yang tercantum di dalam Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun
2018mencakup enam aspek, dimana salah satunya adalah aspek pengelolaan lingkungan hidup
pertambangan (ESDM, 2018). Dengan terlingkupnya aspek pengelolaan lingkungan hidup dalam prinsip
Good Mining Practices membuktikan komitmen industry pertambangan dalam menjaga lingkungan
termasuk di dalamnya pengelolaan limbah yang dihasilkan. Pengelolaan limbah akan dapat memberikan
nilai tambah baik dari sisi perusahaan maupun lingkungan. Nilai tambah tersebut berupa sejumlah biaya
yang bias dihemat dari pemanfaatan kembali dan nilai manfaat bagi lingkungan dengan hilangnya potensi
pencemaran.
Tujuan dari makalah ini adalah untuk menghitung nilai tambah ekonomi dan nilai tambah
lingkungan yang dihasilkan dari pemanfaatan LB3 yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Makalah
akan terdiri dari sub bab metode yang akan membahas studi kasus, konsep circular economy dan
environmental valuation, sub bab hasil dan diskusi yang akan menampilkan hasil perhitungan dari studi
kasus pemanfaatan oli bekas untuk material subtitusi pada peledakan menggunakan Ammonium Nitrat
Fuel Oil(ANFO), dan sub bab kesimpulan sebagai penutup dari makalah ini.
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2. Metode
Penelitian ini dilakukan dengan dua metode yaitu dengan metode valuasi lingkungan dan circular
ekonomi.Penggunaan kedua metode tersebut akan menghasilkan nilai finansial dari penggunaan LB3.
Selain itu aplikasi terhadap kedua metode tersebut dilakukan dengan menggunakan studi kasus pada
pemanfaatan oli bekas di kegiatan peledakan. Studi kasus berupa pengurangan penggunaan Fuel Oil (FO)
yang disubtitusi dengan Oil Bekas (OB) pada campuran Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO). Adapun
komposisi campuran ANFO adalah 94% (AN) dan 6% (FO). Lebih lanjut, komposisi campuran FO
adalah OB (80%) dan FO (20%).
Valuasi lingkungan merupakan bagian dari ekonomi lingkungan, yang bertujuanuntuk melakukan
valuasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan. Valuasi inibertujuan untuk memberikan penilaian
moneter terhadap sumberdaya dan dampak lingkungan. Beberapa contoh dari penggunaan valuasi dalam
bidang pertambangan adalah valuasi ekonomi batubara (Martono,2002), valuasi lingkungan
pertambangan emas (Setiawati, 2012), valuasi lingkungan pertambangan pasir (Hidayat, 2013). Beberapa
Kementerian bermaksud untuk mengimplementasikan “akuntansi hijau (green accounting)” secara
mandiri sebagai upaya untuk lebih mengetahui ketersediaan sumberdaya alam (Jacob dkk, 2014).Dari
contoh tersebut terlihat bahwa penggunaan valuasi lingkungan dapat juga dimanfaatkan untuk
memberikan nilai moneter terhadap pemanfaaatan LB3 pada kegiatan pertambangan.
Sirkular ekonomi merupakan suatu alternatif yang kegiatannya meliputi membuat, menggunakan,
dan membuang produk yang bertujuan agar dapat menjaga sumberdaya untuk digunakan selama mungkin
sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Beberapa contoh dari penggunaan dan pemanfaatan
dari sirkular ekonomi yaitu sampah plastik dapat dijadikan sebagai bahan pencampuran ke dalam aspal
untuk membangun jalan (Widyansyah dan Surya, 2020). Dari hal tersebut menunjukkan bahwa konsep
sirkular ekonomi dapat memberikan gambaran umum terhadap kemanfaatan tambahan pada pemanfaatan
oli bekas di kegiatan peledakan.
Secara umum, pengabungan nilai moneter dari valuasi lingkungan dan sirkular ekonomi akan
memberikan total added valuepada studi kasus kegiatan pemanfaatan oli bekas untuk peledakan, seperti
yang tercantum pada rumusan dibawah:
Nilai Ekonomi+valuasilingkungan (VT) = biayapengolahan oli bekas(BP) + biaya penghematan
FO (VFO) + manfaatterhindarnyatanah daripencemaran OB (VL).
Dimana:
VT
: nilai ekonomi dan valuasi lingkungan
BP
: biaya pengolahan oli bekas di perusahaan pengolah limbah
VFO : biaya penghematan yang didapatkan dari subtitusi Fuel Oil
VL
: manfaat terhindarnya tanah dari pencemaran oli bekas
3. HasildanDiskusi
Oli bekas merupakan limbah LB3 yang sangat banyak dihasilkan di Indonesia dimana pada satu
bengkel saja oli yang dapat mereka hasilkan sekitar 3.000 liter per tahunnya. PT. Wiraswasta Gemilang
Indonesia (WGI) yang merupakan salah satu perusahaan resmi yang memiliki pabrik pengolahan limbah
oli dalam satu hari dapat menghimpun limbah oli sebanyak 100 ribu liter. Keberadaan volume oli bekas
yang demikian besar memberikan potensi terhadap pencemaran lingkungan dan pemanfaatan kembali oli
bekas. Upaya dalam melakukan pemanfaatan kembali oli bekas tidak saja akan memberikan nilai tambah
terhadap lingkungan namun juga memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi (cost saving) bagi
perusahaan.
Dalam kaitannya dengan pemanfaatan oli bekas untuk kegiatan peledakan maka ada beberapa
monetary value yang menjadi fokus dari makalah ini yaitu pengurangan biaya pengolahan oli bekas,
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pengurangan biaya pembelian Fuel Oil, dan pengurangan biaya bioremediasi untuk tanah yang
terkontaminasi oli bekas (hidrokarbon). Lebih lanjut, biaya pembangunan fasilitas pengolahan oli bekas
dan fasilitas bioremediasi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan nilai tambah pada makalah ini.Dari
beberapa sumber di dapatkan valuasi moneter per unit dari setiap item kegiatan seperti ditampilkan pada
Tabel 1.
Tabel 1. Valuasi Moneter dari Penggunaan Oli Bekas di Peledakan
No
Valuasi
Biaya
(Rp)
1
Biaya pengolahan oli bekas
8.000.000
2
3

Biaya subitusi Fuel Oil
Biaya pengolahan tanah tercemar
(bioremediasi)

10.615,59
1.098.307,50

Unit

Keterangan

ton

Biaya pengolahan oli
bekas di perusahaan
pengolah
Harga fuel oil
Bioremediasi

liter
ton

Pada studi kasus menggunakan beberapa asumsi yaitu kegiatan peledakan setiap satu lobang
peledakan menggunakan campuran ANFO sebanyak 94% Ammonium Nitrat (AN) dan 6% Fuel Oil (FO),
setiap satu liter hidrokarbon akan memberikan potensi pencemaran terhadap 50 kg tanah, dan density oli
sebesar 873 kg/m3. Dari asumsi tersebut maka diperkirakan campuran yang dibutuhkan untuk satu lubang
ledak adalah9.450 kg Ammonium Nitrat(AN), dan 687,50 liter Fuel Oil (FO) dan potensi pencemaran
tanah sebesar 34,38 ton. Untuk dapat mengetahui nilai ekonomi dari pemanfaatan oli bekas pada kegiatan
peledakan adalah sebagai berikut:
BP

= Biaya pengolahan Oli bekas/ton x Jumlah Oli bekas yang digunakan
= Rp. 8.000.000/ton x 0,48 ton
= Rp. 3.840.000

VFO

= (Harga Fuel Oil x (Jumlah dalam 1 kali peledakan x 80 % Oli bekas))
=Rp.10.615,59/L x (687,50 L - 80% Oli bekas)
=Rp.10.615,59/L–550 L
=Rp.5.838.574,50

Sedangkan nilai moneter dari sisi lingkungan adalah berupa terhindarnya tanah yang tercemar
hidrokarbon di areal penambangan sejumlah 34,38 ton. Apabila harga pengolahan tanah yang tercemar
hidrokarbon menggunakan teknik bioremediasi sebesar Rp. 8.000.000/ton maka total moneter yang
dihasilkan (VL) adalah Rp. 275.040.000.
Rincian total nilai tambahan (VT) yang dihasilkan dari pemanfaatan oli bekas pada kegiatan
peledakan adalah Rp. 284.718.574,50seperti disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Total Added Value
No
Komponen
1

BP

2
3

VFO
VL
TOTAL

Biaya
(Rp)
3.840.000

Keterangan
Biaya pengolahan oli bekas di
perusahaan pengolah diluar biaya
transportasi
Harga fuel oil
Bioremediasi
Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta

5.838.574,50
274.040.000
284.718.574,50
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Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Lima
Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah
4. Kesimpulan
Kegiatan pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang menghasilkan limbah dalam jumlah
besar yang jika tidak dikelola akan berpotensi menimbulkan resiko pencemaran lingkungan. Salah satu
jenis pengelolaan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemanfaatan terhadap limbah yang
dihasilkan.
Pada makalah ini studi kasus yang digunakan adalah pemanfaatan oli bekas sebagai bahan
subtitusi Fuel Oil pada kegiatan peledakan. Dengan menggunakan pendekatan valuasi moneter di
dapatkan nilai tambahan dari sisi penghematan biaya pembelian material dan pengolahan pencemaran
tanah. Total value added dari penggunakan oli bekas untuk studi kasus pada makalah ini adalah sebesar
Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat
Rupiah. Tentunya perbedaan asumsi yang digunakan akan memberikan value added yang berbeda pula
sehingga karakteristik dari prosentase penggunaan oli bekas dan harga pasar yang berlaku terhadap fuel
oil dan biaya pengolahan limbah merupakan parameter utama dalam perhitungan ini.
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