OPTIMALISASI RECOVERY PENAMBANGAN BATUBARA PADA SEAM TIPIS
IK Dwika Paramananda
Konservasi batubara merupakan usaha yang dilakukan oleh berbagai pemangku
kepentingan pertambangan batubara untuk memaksimalkan pemanfaatan batubara secara
berkelanjutan. Hal tersebut diamanatkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (Kepmen ESDM) Republik Indonesia No. 1827 K/30/MEM/2018 serta UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3. Namun, salah satu
permasalahan yang timbul dalam konservasi batubara adalah pemanfaatan lapisan batubara
(seam) tipis, yang memiliki ketebalan kurang dari 30 cm dan berupa sisipan di antara seamseam berukuran tebal, sehingga dianggap tidak mampu mencapai nilai keekonomisan karena
membutuhkan usaha lebih untuk menjadikannya produk batubara.
Seringkali, seam tipis tidak mampu mencapai kriteria sebagai cadangan dan hanya
sebatas sumberdaya. Setidaknya terdapat dua alasan teknis yang melatarbelakangi
ketidakekonomisan seam tipis tersebut yaitu tingkat produktivitas alat gali dan peningkatan
kadar pengotor di dalamnya. Produktivitas alat gali sendiri memiliki komponen produksi yang
berpengaruh besar yaitu biaya bahan bakar, biaya perawatan, dan biaya lain-lain yang
berpengaruh pada produktivitas sebesar 90,73% dari total pengeluaran perusahaan
pertambangan batubara (Perdana & Mulyono, 2021). Di lain pihak, seam tipis mampu
menyumbang proporsi cadangan batubara 5-15% dari total cadangan suatu tambang batubara
(Achmad, 2021).
Penambangan seam tipis tentunya tidak dapat menggunakan alat gali seperti penggalian
seam batubara pada umumnya. Penambangan tersebut memerlukan alat gali dengan bucket
yang lebih kecil untuk mencegah tergalinya batuan roof dan floor bersamaan dengan
penggalian batubara yang akan menurunkan kualitas batubara tersebut. Oleh sebab itu,
penambangan seam tipis memerlukan rekayasa demi meningkatkan kemampuan konservasi
batubara suatu tambang.
Berbagai rekayasa penambangan seam tipis telah dilakukan, salah satunya dengan
pencucian batubara melalui washplant. Batubara seam tipis yang ditambang menggunakan alat
gali skala kecil akan dicuci untuk menurunkan kadar pengotor (ash content) di dalamnya
sehingga mampu menjadi produk batubara. Penggunaan washplant mampu meningkatkan
perolehan produk batubara tipis yang cukup signifikan bersamaan dengan tingkat recovery
perolehan batubara melalui mekanisme tersebut yang mencapai 79,3%. Namun hal tersebut
dinilai belum cukup untuk memaksimalkan peningkatan konservasi batubara karena hanya
mampu meningkatkan recovery cadangan sebesar 1,49% (Pratama et al., 2020).
Sebuah alternatif rekayasa lain yang telah diuji di pertambangan batubara Tiongkok
adalah penggunaan bilah bajak yang kemudian akan disebut mini shearer. Mekanisme ini
umumnya digunakan pada pertambangan bawah tanah dengan alat bernama shearer loader
namun dalam skala yang jauh lebih kecil. Dengan penggunaan mini shearer sebagai pemberai
pada alat support produksi seperti dozer, produksi penambangan batubara seam tipis dapat
meningkat cukup signifikan tanpa mengganggu produksi batubara pada seam yang lebih tebal
(Liu et al., 2018). Selain itu, biaya bahan bakar, perawatan, dan biaya lain-lain mampu turut
ditekan seiring dengan peningkatan pendapatan akibat pemanfaatan batubara seam tipis.
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Penggunaan metode penambangan tersebut dipilih berdasarkan klasifikasi penggunaan metode
penambangan dengan kriteria tertentu yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Metode Penambangan dengan Kriteria Tertentu dan Skematik Pembajakan dengan
Mini Shearer (Liu et al., 2018)

Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan seam tipis dengan menerapkan metode
penambangan di atas disertai dengan penggunaan washplant yang efektif mampu
meningkatkan nilai keekonomisan batubara tersebut. Dengan semakin termanfaatkannya
batubara seam tipis, diharapkan recovery penambangan batubara dapat semakin meningkat,
tidak hanya pada angka 90% sesuai Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 lampiran VII
namun dapat mencapai 95%. Bersamaan dengan peningkatan tersebut, akan sejalan dengan
peningkatan pendapatan perusahaan tambang batubara itu sendiri serta peningkatan
pendapatan pemerintah dari pemanfaatan batubara sebesar 5,5% hanya dari royalti batubara.
Tentunya penggunaan rekayasa tersebut memerlukan kajian teknis lebih lanjut, namun
pemerintah sebagai pemberi regulasi perlu mendorong industri batubara untuk berinovasi demi
meningkatkan ketermanfaatan batubara menjadi lebih maksimal. Pemberian insentif terhadap
perusahaan yang mampu memanfaatkan penambangan seam tipis dapat dilakukan sehingga
industri pertambangan batubara turut andil secara serius dalam peningkatan recovery
penambangan. Hal tersebut diharapkan sejalan dengan mimpi konservasi batubara yang
diusung oleh Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 serta Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3.
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