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Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alam
pertambangannya, baik itu mineral maupun batubara. Lahan pertambangan ini tersebar di
berbagai wilayah yang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu tambang terbuka, tambang bawah
tanah dan tambang bawah air. Sektor lahan dan lapangan pekerjaan pertambangan yang luas,
menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia. Namun aktivitas pertambangan
sangat rawan dengan resiko terjadi kecelakaan. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha
untuk melindungi segenap pekerja tambang serta kekayaan tambang tersebut lewat kebijakan
yang terus disempurnakan, seperti adanya perubahan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020
atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Anak bangsa juga ikut serta berkontribusi dengan berinovasi lewat perkembangan teknologi
dalam bidang pertambangan mineral dan batubara untuk kesejahteraan bangsanya.
Kemajuan teknologi dan arah kebijakan pertambangan ini penting sekali dimanfaatkan
untuk penyelesaian masalah – masalah terkait pertambangan mineral dan batubara khususnya
aspek keselamatan pekerja tambang. Masalah keselamatan dan kesehatan pekerja tambang
harus menjadi prioritas utama. Agar tidak ada lagi kasus pekerja tambang yang mengalami
cidera ringan atau berat atau bahkan meninggal ketika melakukan aktivitas tambang.
Sebagian besar kecelakaan pada aktivitas pertambangan disebabkan oleh kurangnya
tindakkan – tindakkan pencegahan / antisipasi terhadap terjadinya kecelakaan. Namun seiring
dengan kemajuan teknologi dan arah kebijakan yang mampu memotivasi anak bangsa untuk
ikut berkontribusi menyelesaikan permasalah – permasalahn yang terjadi, maka hadirlah
sebuah inovasi untuk menyelesaikan masalah – masalah terkait dengan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) pekerja tambang, yaitu SINTESIS+ dan Metode Gas Perunut.
PT Berau Coal telah membangun sebuah platform pembelajaran bernama SINTESIS
(Sistem Informasi Pelatihan dan Edukasi yang Sinergis) dan SID (Single Identity System).
SINTESIS+ dan SID memiliki tujuan, antara lain (1) sebagai platform pembelajaran dan
informasi terkait dengan operasional dan K3L, (2) meningkatkan kapasitas dan membangun
kompetensi karyawan terkait dengan operasional dan K3L, terutama peran pengawas sebagai
posisi kunci dalam program pengawasan keselamatan, (3) meningkatkan kontrol operasional
terhadap kompetisi karyawan terkait dengan ijin masuk, ijin kerja, lisensi, serta spesialisasi,
serta (4) mengintervensi perilaku untuk mewujudkan safety culture di karyawan internal dan
mitra kerja (Pitoyo, Chandra et al. “Peningkatan Kompetisi Karyawan dan Safety Culture
Melalui Learning Management System “SISTESIS+” Sebagai Kontrol Operasional.”
Indonesia Mining Professionals Journal Volume 1, Nomor 1, November 2019 : 1).
Sebagian besar waktu pekerja tambang dihabiskan untuk bekerja dengan minimal
waktu bekerja 8 (delapan) jam perhari. Tentu mereka tidak mempunyai waktu untuk

mendapatkan akses informasi atau pelatihan dan sebagian banyak pekerja kurang pengetahuan
akan operasional (berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, mulai dari SD hingga
perguruan tinggi) menjadi latar belakang program ini dilahirkan. Perkembangan teknologi juga
menjadi salah satu faktor pendukung utam program ini, oleh karena itu program SINTESIS+
hadir dengan menawarkan fasilitas yang dapat dijangkau kapan saja dan dimana saja, yaitu
fitur dan konten online learning. Sehingga dengan padatnya jam kerja, pekerja tambang masih
bisa mendapatkan edukasi/pelatihan tentang keselamatan operasional pertambangan secara
online. Sistem edukasi ini adalah sebuah langkah antisipasi konkret agar tidak terjadi
kecelakaan saat melakukan aktivitas tambang.
Adapun Metode Gas Perunut merupakan sebuah cara untuk mengevaluasi efisiensi
sistem ventilasi tambang dengan mencocokkan hasil pengukuran dengan simulasi numerik
sehingga kebocoran dapat dievaluasi. Sebab banyak sekali kecelakaan karena ventilasi
tambang bawah tanah bocor, seperti penyakit pada sistem pernafasan bahkan kematian karena
saluran udara atau ventilasi udara yang kurang baik, sehingga udara segar tidak bisa masuk dan
gas – gas berbahaya di dalam tanah tidak dapat keluar.
Secara umum, ventilasi tambang bawah tanah mempunyai tiga peran utama, yaitu
sebagai kontrol kuantitas, kontrol kualitas dan kontrol iklim. Dalam aplikasinya, pasokan udara
ke dalam tambang harus mencukupi kebutuhan pekerja tambang, pembakaran mesin, ampuh
melarutkan dan membuang gas – gas berbahaya maupun partikulat lainnya, serta mengatur
temperatur dan kelembapan. Proses yang dinamis atau perencanaan sistem ventilasi yang
kurang tepat dapat menyebabkan kebocoran udara (Widiatmojo, Arif., Nurhindro Priagung
Widodo., & Kyuro Sasaki. “Metode Gas Perunut untuk Evaluasi Efisieensi Ventilasi Tambang
Bawah Tanah.” Indonesia Mining Professionals Journal Volume 3, Nomor 1, April 2021 : 2).
Dengan adanya Metode Gas Perunut ini, kebocoran dapat dievaluasi dan terantisipasi. Metode
ini telah dilakukan di tambang emas bawah tanah Cibaliung, PT. Cibaliung Sumber Daya pada
bulan Februari-Maret 2011.
Inovasi – inovasi ini menjadi bukti dari kemajuan teknologi serta arah kebijakan
pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Anak bangsa dengan cermat mampu
memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kebermanfaatan bersama dan sebagai perwujudan
arah kebijakan yang tercantum dalam Undang – Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) pekerja tambang.
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