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ABSTRAK

Sisa cadangan timah aluvial di sekitar bekas tambang besar dapat menjadi peluang dalam
mengoptimalisasi potensi cadangan menggunakan sistem penambangan skala kecil. Salah
satu terobosan terbaru dalam sistem penambangan sisa cadangan timah aluvial di darat
adalah metode borehole mining (BHM). Namun operasi penambangan menggunakan BHM
memiliki beberapa dampak lingkungan terutama terkait dengan bekas lubang yang
ditinggalkan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan geometri bekas lubang
tersebut baik di permukaan maupun di bawah permukaan melalui pengamatan langsung di
lapangan serta pengukuran dengan metode geofisika. Lokasi studi berada di bekas tambang
besar Blok Air Nudur di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Metode geofisika yang digunakan untuk mengidentifikasi perubahan geometri bekas lubang
BHM adalah GPR (ground penetrating radar) dan IP (induced polarization). Metode GPR
memiliki kemampuan visual bawah permukaan dengan resolusi tinggi pada kedalaman
dangkal serta metode ini dapat membedakan lapisan yang stabil dan tidak stabil. Metode IP
digunakan untuk menentukan lapisan batuan penutup dan kondisi lapisan aluvial yang
sebagian sudah menjadi lubang. Kedua metode ini akan saling menguatkan dalam
menginterpretasikan perubahan geometri bekas lubang BHM X dan BHM Y. Perubahan
diameter lubang dan kedalamannya diukur langsung di lapangan dalam kurun waktu 2 (dua)
bulan sejak selesai dilakukan operasi penambangan dengan metode BHM diikuti dengan
pengukuran topografi secara berkala menggunakan UAV (unmanned aerial vehicle). Hasil
pengamatan terhadap perubahan elevasi permukaan tanah di sekitar bekas lubang BHM
terdapat indikasi penurunan permukaan tanah sekitar 1 m. Sedangkan hasil pengolahan data
GPR menunjukkan perubahan geometri lubang dengan pola radargram hummocky menjadi
chaotic. Interpretasi dari pengolahan data IP menunjukkan nilai dan chargeabillity 3 – 12
ms pada lapisan aluvial yang terganggu di sekitar bekas lubang BHM X dan BHM Y.
Kata kunci: BHM, GPR, IP, perubahan topografi, bekas lubang.
ABSTRACT

The remaining alluvial tin reserves around large ex-mining area can be an opportunity to
optimize the potential reserves using a small-scale mining system. One of the latest
breakthroughs in the mining system for the remaining alluvial tin reserves on land is the
borehole mining (BHM) method. However, mining operations using BHM have several
environmental impacts especially related to its former holes. This study aims to identify the
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changes in the geometry of the former holes both on the surface and below the surface
through direct field observations and measurements using geophysical methods. The study
site is in the large ex-mining area of Air Nudur Block in South Bangka Regency, Bangka
Belitung Islands Province. The geophysical methods used to identify the changes in the
geometry of the BHM holes are GPR (ground penetrating radar) and IP (induced
polarization). The GPR method has high resolution subsurface visual capabilities at shallow
depths and this method can distinguish between stable and unstable layers. The IP method
is used to determine the overburden layer and the condition of the alluvial layer where some
of it has become a hole. These two methods will mutually reinforce in interpreting the change
in the geometry of the BHM holes. Changes in hole diameter and depth were measured
directly in the field within 2 (two) months from the completion of mining operations using
the BHM method followed by the periodic topographic measurements using UAV (unmanned
aerial vehicle). The results of observations on changes in the elevation of the ground surface
around the former BHM hole indicated that the land level subsided by about 1 m. Meanwhile,
the results of GPR data processing showed changes in the hole geometry with the hummocky
radargram pattern into chaotic. Interpretation of IP data processing shows chargeability
values of 3 - 12 ms in the disturbed alluvial layer around the former BHM holes.
Keywords: BHM, GPR, IP, topographical change, former holes.
A. PENDAHULUAN
Pulau Bangka Selatan merupakan salah satu penyumbang hasil penambangan timah yang telah
dikenal sejak lama sebagai daerah penghasil timah utama di Indonesia. Tercatat menurut laporan Tim
Evaluasi Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, sumberdaya tereka 592,13 kg di
wilayah tambang Air Nudur, Desa Air Gegas, Kecamatan Air Gegas (PSDG, 2018). Air Nudur,
Bangka Selatan merupakan lahan bekas penambangan timah aluvial yang ingin dilakukan
penambangan kembali dengan tujuan untuk mengoptimasi sisa cadangan timah tanpa memerlukan
strriping overburden (Gambar 1).

Gambar 1. Lokasi penambangan timah aluvial di Air Nudur, Bangka Selatan( PT.Timah Tbk,
2019)
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Penambangan kembali dilakukan dengan inovasi teknologi pengeboran yaitu borehole mining
(BHM). BHM merupakan salah metode penambangan dipermukaan tanah menggunakan tekananan
yang diberikan kepada aliran air atau biasa disebut waterjet yang dilakukan bersamaan dengan sistem
pemompaan slurry dari bawah tanah. Alat yang digunakan pada kegiatan eksplorasi adalah BHM
SRT-4 yang ditunjukan pada Gambar 2.

Gambar 2. BHM SR4 (Lubis dkk, 2014)
Penambangan dengan metode BHM ini menimbulkan beberapa dampak bagi lingkungan setelah
kegiatan eksplorasi berlangsung akan menjadi lubang besar. Perlu dilakukan identifikasi terhadap
perubahan bentuk lubang BHM yang menyebabkan dampak lingkungan tersebut. Geometri lubang
guna melihat dampat pembesaran lubang dibawah permukaan terhadap spasi titik BHM yang
berdekatan. Perlu dilakukan identifikasi guna menghindari dampak lingkungan ini baik di permukaan
dan di bawah permukaan tanah. Pengukuran secara aktual dilapangan serta visualisasi bawah
permukaan dengan menggunakan metoda geofisika dapat membantu melihat perubahan geometri
lubang BHM tersebut. Kondisi lubang BHM di lokasi bekas tambang timah aluvial seperti Gambar
3.

Gambar 3. Kondisi lubang BHM paska eksplorasi (Dokumentasi lapangan, 2019)
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Metoda aktual lapangan yang dilakukan secara langsung adalah mengukur dimensi lubang,
pengukuran dengan menggunakan GPS RTK, dan foto udara. Sedangkan, visualisasi bawah
permukaan dapat diukur menggunakan metode Georadar dan metode Geolistrik. Metode aktual dan
metode geofisika diharapkan dapat mengidentifikasi serta memonitor terjadinya perubahan geometri
lubang pada lingkungan tambang Air Nudur.
B. METODOLOGI PENELITIAN
B.1. Data
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer hasil akuisisi dari metoda geofisika dan
data sekunder berupa data topografi dan foto udara serta pengukuran aktual lapangan di blok Air
Nudur, Bangka Selatan. Data sekunder yang digunakan adalah data peta UAV lokasi lubang BHM
beserta nilai kontur dan elevasi. Pada penelitian ini yang akan monitor merupakan BHM X dan BHM
BHM Y yang tergambar dalam Gambar 4.

BHM

BHM

BHM X

BHM Y

Gambar 4. Peta UAV lokasi lubang BHM (PT.Timah Tbk, 2019)
B.2. Topografi dan Penampang Topografi
Data topografi diambil menggunakan drone dan pengukuran GPS untuk monitor perubahan elevasi
setiap satu minggu selama satu bulan pengukuran. Perubahan topografi digunakan untuk melihat
memotir pergerakan dan penurunan tanah di lubang BHM. Peta topografi kemudian dibuat
penampang topografi yang memotong lubang BHM X dan BHM Y guna melihat perubahan nilai
elevasi selama 4 (empat) minggu pada Gambar 5.
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Gambar 5. Peta topografi dan penampang topografi
B.3. Pengukuran Aktual Lapangan
Data yang diukur pada pengukuran aktual lapangan merupakan kedalaman dan diameter lubang
BHM. Pengukuran ini dilakukan selama 3 (tiga) minggu dan diambil data setia 1 (satu) minggu. Data
pada pengukuran aktual lapangan disajikan dalam bentuk Tabel 2.
B.4. Metode Georadar (GPR)
Ground Penetrating Radar (GPR) merupakan salah satu metode geofisika yang digunakan untuk
mendeteksi benda-benda yang terkubur di bawah tanah dengan tingkat kedalaman tertentu, dengan
menggunakan sumber gelombang elektromagnetik berupa radar (radio detection and ranging) yang
biasanya dalam rentang 10 MHz - 1 GHz (Heteren dkk., 1998). Metode ini bersifat tidak merusak
dan mempunyai resolusi yang tinggi, tetapi terbatas sampai kedalaman beberapa puluh meter saja
(Knight, 2001). Ilustrasi prinsip tergambar pada Gambar 6.
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Gambar 6. Prinsip kerja metode georadar (GPR) (dimodifikasi dari Heteren dkk,1998)
Pengukuran metode georadar (GPR) dilakukan dengan menggunakan alat Mala X3M dengan antenna
frekuensi 100Mhz dengan target kedalaman lubang 10 m dibawah permukaan dan akuisisi
menggunakan sistem radar reflection profiling. Pengukuran dilakukan pada 2 lintasan yang
memotong lubang BHM X dan BHM Ydan diukur 2 (dua) kali pengukuran pada lintasan yang sama.
Pengukuran pertama dilakukan pada bulan April 2019 dan pengukuran yang kedua dilakukan pada
bulan may 2019. Hal ini (pengukuran dua kali) dilakukan guna melihat perubahan lubang Hasil
georadar dilakukan pengolahan data dengan beberapa langkah yang akan dijelaskan pada Gambar 6.

Static
Correction

Substract
(mean) dewow

Background
Removal

Gain

Bandpass
Butterworth

Topography
correction

Gambar 6. Langkah-langkah pengolahan data georadar (GPR)
Setelah dilakukan pengolahan data, dilakukan interpretasi data hasil olahan yang mengacu kepada
konfigurasi beberapa pola reflector radargram pada Gambar 7.
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Gambar 7. Beberapa konfigurasi reflector radargram (Reynolds, 2004)
Kemudian, setalah dilakukan pengolahan maka data tersebut akan diinterpretasikan yang akan
dibahas dan dijelaskan pada Hasil dan Pembahasan.

B.5. Metode Geolistrik
Metode Induced Polarization merupakan terjadinnya fenomena elektrik yang diamati sebagai respon
tegangan yang tertunda dalam material bumi (Summer, 1976). Konfigurasi diilustrasikan
menggunakan empat elektroda, arus listrik dialirkan melalui rangkaian tersebut dan dimatikan secara
tiba-tiba. Beda potensial antar elektroda tersebut tidak turun menjadi nol secara langsung tetapi
meluruh secara perlahan dan sebaliknya ketika arus diinjeksikan kebawah tanah maka beda potensial
tiba-tiba naik kemudian akan terjadi penurunan secara bertahap pada saat kondisi stabil (Gambar 8)
(Lowrie, 2007)
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Gambar 8. Ilustrasi efek peluruhan potensial (Lowrie, 2007)
Untuk mengetahui pengukuran efek Induced Polarization maka dilakukan membandingkan
tegangan sisa V(t) terhadap waktu (t) setelah arus diputuskan sampai pada keadaan stabil (Telford,
1990). Daerah dibawah kurva peluruhan, dinyatakan sebagai fraksi tegangan stabil yang disebut
dengan chargebillity, yang didefinisikan sebagai:

𝑀=

!"
1
' 𝑉(𝑡) 𝑑𝑡
𝑉𝑜 !#

dimana nilai M memiliki dimensi waktu dan dinyatakan dalam detik atau mildetik dan t merupakan
waktu saat peluruhan dan V merupakan kecepatan saat peluruhan terjadi. Tabel 1 menjelaskan nilai
literatur chargeabillity menurut acuan Telford, 1990:
Tabel 1. Nilai chargeabillity dari beberapa mineral dan batuan (Telford, 1990)

No.

Mineral dan Batuan

Chargebilitty

1

Tanah Penutup

< 3 msec

2

Galena dan kasiterit

3 - 12 msec

3

Batupasir, pirit

12 - 20 msec

4

Lempung

20 - 25 msec

5

Granit

> 25 msec

Pengukuran geolistrik yang digunakan sebagai data adalah Induced polarization (IP). Pengukuran
menggunakan alat Lip-Man 4 point light, 40 elektroda, kabel. Lintasan memiliki Panjang 60 m
dengan harapan penetrasi 10 m kebawah permukaan, untuk itu konfigurasi yang digunakan saat
pengukuran merupakan konfigurasi dipole dipole agar mendapatkan datum yang lebih rapat serta
resolusi yang lebih tinggi dalam menggambarkan lapisan kedalaman dangkal pada lingkungan
alluvial. Lintasan yang diukur dinamai L5 dan setelah pengukuran kemudian dilakukan pengolahan
data dengan menggunakan software Res2dinV untuk dinterpretasi lapisan alluvial.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan dari pengolahan data topografi, data aktual lapangan dan data geofisika (GPR dan IP)
maka didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil dari dari penampang topografi selama 4 minggu di
lintasan yang memotong lubang BHM X dan BHM Y dijelaskan pada Gambar 9.
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Gambar 9. Penampang Topografi BHM X

Penampang Topografi BHM Y M-M' Setiap Minggu
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Gambar 10. Penampang topografi BHM Y
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Berdasarkan hasil penampang topografi pada lubang BHM X telah terjadinnya pergerakan tanah
dimana adannya penurunan muka tanah sebesar 1 m dipermukaan dan pada lubang BHM Y sebesar
0,9 m. Penurunan muka tanah mengindikasikan adannya material di permukaan yang turun akibat
dari lubang tersebut sehingga material masuk kedalam lubang BHM dan mengendap didalam lubang
sehingga kondisi tanah dipermukaan menurun. Data aktual lapangan mendukung hasil dari
penampang topografi melihat perubahan kedalaman dan diameter lubang bahwa geomteri lubang
dipermukaan telah berubah bentuk yang dijelaskan pada Tabel 2.
Tabel 2. Tabel pengukuran geometri lubang BHM X dan BHM Y

NO

Lubang BHM

1
2

BHM X
BHM Y

Kedalaman (m)
1
2
3
7.5
7.5
7.3
1.7
1.5
1.42

Diameter (m)
1
2
3
0.16
0.2
0.3
2.9
3.18
3.24

Berdasarkan hasil pengukuran aktual lapangan pada BHM X lubang telah mengalami kenaikan
kedalaman sebesar 0.2 m selama 3 (tiga) minggu pengukuran dan perubahan diameter semakin
membesar selama 3 (tiga) minggu pengukuran sebesar 0.15 m. pada lubang BHM X material dari
diameter yang semakin besar runtuh kedalam lubang dan mengalami pengendapan dibawah
permukaan. Pada BHM Y untuk diameter mengalami perbesaran sebar 0,3 m dan kenaikan nilai
kedalaman sebesar 0, 28 m dimana perubahan bentuk lubang dipermukaan dan dibawah permukaan
telah terjadi perubahan bentuk. Perubahan bentuk dibawah permukaan akan dapat dilihat oleh GPR
seperti pada Gambar 11 dan Gambar 12.

Gambar 11. Monitoring Penampang BHM X (A) Penampang BHM X_1-11_1’ April 2019 dan (B)
Penampang BHM X_1-11_1’ Mei 2019
Perubahan pada lubang BHM X dapat terlihat di pada penampang A yang berbentuk seperti cekungan
berubah menjadi tidak beraturan pada penampang B. Penampang B memperlihatkan sisi kanan
bagian lubang telah runtuh dan ada bagian yang patah dikedalaman 2 – 4 m. Pengukuran langsung
diameter lubang 0,3 m dan kedalam 7,5 m dapat terlihat dipenampang pada jarak 2,3 m menuju 2,6
m posisi lubang bahwa bagian dalam lubang mengalami runtuhan dan perubahan. Bahwa diameter
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dikedalaman 1 – 3 m lubang mengalami perubahan diameter berbeda dengan kondisi lubang
dipermukaan yang diukur secara langsung menggunakan meteran.

Gambar 12. Monitoring Penampang BHM Y (A) Penampang BHM Y_1-12_1’ April 2019 dan (B)
Penampang BHM Y_1-12_1’ Mei 2019
Pada lubang BHM Y dapat terlihat di pada penampang A ke penampang B adannya perubahan dan
ambrukan. Perubahan bawah permukaan ditandai dengan lingkaran pada Gambar 12. Posisi yang
pertama pada kedalaman 1 – 2 m terlihat sekali perubahannya bahwa adannya lapisan yang ambruk.
Pada jarak 5 m di kedalaman 1 – 1,6 m terlihat ada penurunan material dan pada jarak 5 m penampang
A serta jarak 7 m pada penampang B terjadi penurunan yang ditandai dengan lingkaran kedua
dibawah. Dari kedua interpretasi ini, BHM X dan BHM Y memiliki perubahan pola radargram dari
hummocky menjadi chaotic. Interpretasi georadar tidak dapat menjelaskan lapisan batuan bawah
permukaan maka akan dikuatkan dengan IP pada Gambar 13.

Gambar 13. Interpretasi Forward Modelling IP lintasan L5
Berdasarkan hasil interpretasi IP. Warna merah dan orange menjelaskan lapisan alluvial berisi pasir,
lempung dengan rentan nilai 12 ms dan warna kuning dengan rentan nilai 3-4 ms menunjukan lapisan
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tanah penutup berdasarkan acuan Tabel 1. Pada interpretasi ini lubang BHM memiliki nilai < 2 ms
yang digambarkan dengan warna merah yang lebih muda.
D. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:
1. Terjadi penurunan muka tanah sebesar 1 m di sisi lubang BHM X dan BHM Y selama 1 (satu)
bulan monitoring pengukuran
2. Perubahan diameter lubang selama 3 minggu pengukuran sebesar 0.25 m dipermukaan dan
kedalaman lubang mengalami pengendapan material sebesar 0.3 m
3. Interpretasi georadar menjelaskan bahwa dibawah permukaan interpretasi georadar bentuk
lubang digambarkan dengan pola radargram hummocky berubah menjadi chaotic untuk lapisan
dan dinding lubang yang mengalami penurunan lapisan dibawah permukaan
4. Lapisan alluvial digambarkan dengan rentang nilai chargeability 3-12 ms untuk daerah blok
Air Nudur
5. Metode Georadar dapat digunakan untuk melakukan identifikasi lubang bekas BHM dengan
resolusi yang tinggi dan metode geolistrik dapat menggambarkan lapisan batuan di lingkungan
alluvial dengan resoulsi yang tinggi.
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