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Aalhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji bagi Allah, dengan 
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dan wawasan mengenai pengelolaan kurikulum dan keuangan 
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untuk memberi sedikit pencerahan bagi pembaca dan pemerhati 
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Akhir kata, semoga buku ini bermakna bagi perkembangan 

penelitian pada umumnya, dan penelitian pendidikan pada khususnya. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan pemerhati penelitian 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ iv ~ 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ iii 

DAFTAR ISI............................................................................................................ iv 

 

BAB 1 PENDAHULIAN .......................................................................................... 1 

A. Analisis Situasi ....................................................................................................1 

B. Pembentukan Air Asam Tambang (AAT)  ................................................4 

 

BAB 2 DAMPAK PENAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN................ 7 

A. Perubahan Bentang Alam ...............................................................................7 

B. Penurunan Kualitas Tanah .......................................................................... 13 

C. Gerakan Tanah atau Longsor ..................................................................... 16 

D. Kehilangan Habitat dan Kehidupan Flora dan Fauna ...................... 26 

E. Penurunan Kualitas Udara .......................................................................... 28 

F.     Lubang Tambang (Void)…………………………………………………………29 

G.     Kualitas Air dan Pembentukkan Air Asam Tambang ……………….29

  

BAB 3 AIR ASAM TAMBANG .......................................................................... 31 

A. Pengertian Air Asam Tambang .................................................................. 31 

B. Pembentukkan Air Asam Tambang ......................................................... 35 

C. Tipe-Tipe Air Asam Tambang .................................................................... 40 

D. Sumber Air Asam Tambang ........................................................................ 45 

E. Penimbunan Batuan Limbah ...................................................................... 45 

F. Tumpukkan Batubara atau Bijih Mineral .............................................. 46 

G. Fasilitas Penimbunan Tailings ................................................................... 55 

H.     Lubang Tambang dan Singkapan Terbuka ……………………………...56 

I.       Bentuk Sulfur di Dalam Batuan ……………………………………………..56

  

BAB 4 BAHAYA AIR ASAM TAMBANG ........................................................ 61 

 

BAB 5 DAMPAK AIR ASAM TAMBANG TERHADAP LINGKUNGAN ... 65 

A. Sumber Daya Air.............................................................................................. 65 

B. Sumber Daya Tanah ....................................................................................... 85 



~ v ~ 

 

BAB 6 PENGELOLAAN AIR ASAM TAMBANG  .......................................... 97 

A. Pendekatan Preventif .................................................................................... 97 

B. Pendekatan Kuratif ..................................................................................... 110 

 

BAB 7 TEKNOLOGI PENGELOLAAN AIR ASAM TAMBANG ............... 123 

A. Teknologi Pengelolaan Air Asam Tambang Secara Aktif (Active 

Treatment) ..................................................................................................... 124 

B. Teknologi Pengolahan Air Asam Tambang (AMD) Secara Pasif 

(Passive Treatment) ................................................................................... 142 

 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 153 

BIOGRAFI PENULIS ........................................................................................ 155 



~ vi ~ 

 

 



~ 1 ~ 

 

BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

 

A. Analisis Situasi 

Wilayah Kalimantan Selatan memiliki topografi yang 

bervariasi antara 0 – 500m dpl (dpl): Dengan bentuk bentang 

alam (morfologi) yang bervariasi. Sebagian besar wilayah ini 

berada pada ketinggian 7-25m di atas permukaan laut yaitu 

sekitar 10.615 Ha atau 33,23% dari luas wilayah kota. Kondisi 

ketinggian ini menunjukkan bahwa morfologi wilayah ini sangat 

cocok untuk budidaya tanaman. Kota Kalimantan Selatan memiliki 

kemiringan lahan yang bervariasi antara 0-15%, namun 

cenderung landai. Kemiringan berkaitan dengan kepekaan 

terhadap erosi tanah, semakin tinggi atau curam semakin peka 

terhadap erosi. 

Sebagian besar wilayah ini memiliki kemiringan 0-2%, 

kondisi ini sangat cocok untuk budidaya pertanian dan untuk 

kegiatan perkotaan. Kemiringan antara 2-8% berada di sebagian 

wilayah Cempaka, Kalimantan Selatan Utara dan Selatan. Pada 
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kelas lereng ini kegiatan budidaya tetap dapat dilakukan namun 

harus menggunakan teknologi tepat guna sebagai bentuk 

antisipasi terjadinya erosi tanah. Kemiringan antara 8-15% 

berada di sebagian Cempaka. Kelas-kelas kemiringan ini masing-

masing memungkinkan untuk budidaya perkebunan atau 

kehutanan spesies tanaman yang berakar dalam. 

Secara umum, tanah di wilayah Kalimantan Selatan stabil 

dengan risiko erosi yang relatif rendah, kemampuan lahan yang 

baik, dan tekstur tanah yang halus. Hal ini sangat mendukung 

pembangunan perkotaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan 

infrastruktur dan infrastruktur perkotaan. Namun di sisi lain 

menjadi kendala bagi pembangunan perkotaan, karena kondisi 

topografi yang relatif datar membuat aliran air permukaan 

menjadi lambat dan berpotensi menimbulkan genangan baik 

secara berkala maupun berkala. Dampak negatif akibat 

penambangan intan di kawasan Cempaka antara lain pencemaran 

tanah dan pencemaran air. 

Pertambangan merupakan suatu bidang usaha yang 

sifatnya selalu menimbulkan perubahan pada alam lingkungan 

sekitar. United Nations Environment Programme (UNEP, 1999) 
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menggolongkan dampak-dampak yang timbul dari kegiatan 

pertambangan antara lain: kerusakan habitat dan biodiversity di 

sekitar lokasi pertambangan, limbah tambang dan pembuangan 

tailing, buangan air limbah dan air asam tambang, pengelolaan 

bahan kimia, keamanan, dan pemaparan bahan kimia ditempat, 

toksisitas logam berat dan kesehatan masayarakat dan 

pemukiman di sekitar tambang. Kegiatan ini, secara umum 

menimbulkan kerusakan pada permukaan bumi, antara lain 

terbentuknya air asam tambang. Dampak yang dapat ditimbulkan 

akibat air asam tambang adalah terjadinya pencemaran 

lingkungan, dimana komposisi atau kandungan air di daerah yang 

terkena dampak tersebut akan berubah sehingga dapat 

mengurangi kesuburan tanah, mengganggu kesehatan masyarakat 

sekitarnya, dan dapat mengakibatkan korosi pada peralatan 

tambang (Baiquni, 2007). 

Air asam dapat terbentuk secara alami, sebagai akibat 

teroksidasi dan terlarutkannya sulfida ke dalam sistem aliran air 

permukaan dan air tanah menyebabkan turunnya pH air. Kegiatan 

penambangan, dengan membongkar endapan sulfida, berpotensi 

memperbesar dan mempercepat proses pembentukan air asam. 
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Pembentukan air asam akibat kegiatan penambangan atau sering 

disebut dengan air asam tambang perlu dicegah. Air asam 

tambang yang tidak dapat terhindarkan terbentuk di wilayah 

tambang, harus dinetralkan agar tidak berdampak buruk terhadap 

lingkungan sekitarnya. 

 

B. Pembentukan Air Asam Tambang (AAT) 

Pembentukan Air Asam Tambang (AAT) atau dalam bahasa 

Inggris dikenal dengan "Acid Mine Drainage (AMD)" atau " Acid 

Rock Drainage (ARD)" terbentuk saat mineral sulfida tertentu 

yang ada pada batuan terpapar dengan kondisi dimena terdapat 

air dan oksigen (sebagai faktor utama) yang menyebabkan 

terjadinya proses oksidasi dan menghasilkan air dengan kondisi 

asam. Hasil reaksi kimia ini, beserta air yang bersifat asam dapat 

keluar dari asalnya jika terdapat air pengelontor yang cukup, 

umumnya air hujan yang pada timbunan batuan dapat mengalami 

infiltrasi/perkolasi. Air yang keluar dari sumbernya inilah yang 

lazim disebut dengan istilah AAT. 

Karena tingkat kemasaman dan konsentrasi logam 

larutnya tinggi, jika AAT mengalir ke ekosistem akuatik dapat 
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menjadi polutan yang meracuni ikan dan organisme akuatik 

lainnya. Air tercemar AAT juga dapat mengakibatkan terjadinya 

kerusakan/korosi bangunan-bangunan sipil dan pipa-pipa saluran 

air irigasi atau air minum dan air menjadi tidak layak konsumsi. 

Jika terbentuk atau melewati ekosistem daratan (tanah), AAT 

dapat mencemari dan meracuni organisme tanah, termasuk 

vegetasi. Oleh karena itu upaya mencegah, mengurangi atau 

menghambat terbentuknya AAT dari material yang berpotensi 

menghasilkan asam (at-source) menjadi sangat penting, sebelum 

AAT tersebar ke lingkungan yang lebih luas. Demikian juga upaya 

remediasi AAT yang sudah terbentuk sangat penting untuk 

mengurangi tingkat kerusakan lingkungan. 
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BAB 2 
DAMPAK PENAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN 

 

 

Kegiatan penambangan merupakan salah satu penyebab 

penting terjadinya degradasi lahan di Indonesia. Dari segi luasan 

daerah yang terusik oleh kegiatan penambangan sesungguhnya 

tidak terlalu besar, tetapi intensitas gangguan atau dampak 

negatif penambangan batubara maupun mineral, terutama yang 

dengan sistem terbuka (open pit/surface mining) sangat 

signifikan (Bradshaw, 1996). Di antara dampak negatif yang 

sering terjadi akibat kegiatan penambangan, terutama batubara, 

dengan sistem terbuka dibahas pada bagian di bawah ini. 

 

A. Perubahan Bentang Alam 

Penambangan merupakan salah satu bentuk usikan lahan 

yang mengakibatkan perubahan bentang alam yang sangat 

drastis. Perubahan bentang lebih signifikan jika penambangan 

dilakukan dengan sistem terbuka dibandingkan dengan sistem 

penambangan di bawah tanah (underground mining). 
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Penggalian dan pengangkutan batuan penutup (overburden) 

tidak saja menghilangkan vegetasi penutup sehingga 

permukaan lahan terbuka yang rentan terhadap erosi tanah, 

tetapi juga mengubah seluruh bentuk muka lahan (lanskap). 

Penambangan terbuka pada daerah pegunungan mengubah 

bentuk muka lahan dari yang semula bertopografi 

bergelombang atau berbukit menjadi datar atau tidak 

beraturan atau bahkan sebagian menjadi lubang tambang 

(void) yang sangat dalam. Sebaliknya, meskipun tidak 

sedrastis perubahan di daerah pegunungan, penambangan 

terbuka di daerah bertopografi datar dan homogen dapat 

mengubah bentuk muka lahan menjadi lebih heterogen, 

misalnya munculnya timbunan batuan penutup maupun 

batuan limbah. 

Penambangan juga dapat berdampak kepada perubahan 

penggunaan lahan yang sudah ada, misalnya berkurangnya 

atau hilangnya wilayah pertanian dan hutan. Penambangan 

terbuka dapat menimpa sumberdaya air permukaan seperti 

danau dan sungai. Danau terutama yang berukuran kecil 

menjadi korban (tertutup) oleh kegiatan penambangan, dan 
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badan sungai harus dialihkan atau dibuat sungai yang baru. 

Sebaliknya, munculnya lubang-lubang tambang dan 

pembangunan kolam-kolam pengendapan di wilayah 

penambangan berarti terbentuknya badan-badan air yang 

baru. Akibatnya terjadi perubahan pola aliran air dan hidrologi 

yang sangat signifikan di wilayah penambangan. 

Bentang alam memiliki ciri dan bentuk yang bervariasi 

atau beranekaragam antar satu tempat dengan tempat lainnya, 

sesuai dengan pengaruh tenaga geomorfologi sebagai media 

pembentuknya. Bentang alam memiliki sifat yang dinamis 

dalam artian mengalami perubahan perkembangan dari waktu 

ke waktu dengan intensitas yang bervariasi tergantung pada 

besar kecilnya pengaruh tenaga pembentuknya. 

Perubahan ini dapat terjadi karena dipengaruhi gaya 

endogen dan gaya eksogen. Pengaruh dari dalam bumi dapat 

sangat besar sehingga membentuk morfologi permukaan bumi 

yang beranekaragam. Tenaga dari dalam bumi meliputi 

vulkanisme (aktivitas gunungapi) dan tektonisme (aktivitas 

gerakan lapisan kulit bumi atau lempeng tektonik). Sementara 

tenaga dari luar permukaan bumi meliputi aktivitas angin, 
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aliran air, aliran es (gletser), dan aktivitas organik maupun 

manusia. Sehingga cepat ataupun lambat perubahan bentuk 

permukaan bumi dapat terjadi akibat adanya tenaga tersebut. 

Verstappen (1983) telah mengklasifikasikan bentuk lahan 

berdasarkan genesisnya menjadi 10 (sepuluh) macam bentuk 

lahan asal proses, yaitu: 

1. Bentuklahan asal proses vulkanik (V), merupakan 

kelompok besar satuan bentuklahan yang terjadi akibat 

aktivitas gunung api. Contoh bentuk lahan ini antara lain: 

kerucut gunung api, medan lava, kawah, dan kaldera. 

2. Bentuk lahan asal proses struktural (S), merupakan 

kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat 

pengaruh kuat struktur geologis. Pegunungan lipatan, 

pegunungan patahan, perbukitan, dan kubah, merupakan 

contoh-contoh untuk bentuk lahan asal struktural. Berikut 

merupakan salah satu bentuklahan asal proses struktural. 

3. Bentuk lahan asal fluvial (F), merupakan kelompok besar 

satuan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas sungai. 

Dataran banjir, rawa belakang, teras sungai, dan tanggul 

alam merupakan contoh-contoh satuan bentuk tanah ini. 
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4. Bentuk lahan asal proses solusional (S), merupakan 

kelompok besar satuan bentuklahan yang terjadi akibat 

proses pelarutan pada batuan yang mudah larut, seperti 

batu gamping dan dolomite, karst menara, karst kerucut, 

doline, uvala, polye, goa karst, dan logva, merupakan 

contoh-contoh bentuklahan ini. 

5. Bentuk lahan asal proses denudasional (D), merupakan 

kelompok besar satuan bentuklahan yang terjadi akibat 

proses degradasi seperti longsor dan erosi. Contoh satuan 

bentuklahan ini antara lain: bukit sisa, lembah sungai, 

peneplain, dan tanah rusak. 

6. Bentuk lahan asal proses eolin (E), merupakan kelompok 

besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses angin. 

Contoh satuan bentuk lahan ini antara lain: gumuk pasir 

barchan, parallel, parabolik, bintang, lidah, dan transversal. 

7. Bentuklahan asal proses marine (M), merupakan kelompok 

besar satuan bentuklahan yang terjadi akibat proses laut 

oleh tenaga gelombang, arus, dan pasang-surut. Contoh 

satuan bentuklahan ini adalah: gisik pantai (beach), bura 

(spit), tombolo, laguna, dan beting gisik (beach ridge). 
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Karena kebanyakan sungai dapat dikatakan bermuara ke 

laut, maka seringkali terjadi bentuk lahan yang terjadi 

akibat kombinasi proses fluvial dan proses marine. 

Kombinasi ini disebut proses fluvio-marine. Contoh-contoh 

satuan bentuklahan yang terjadi akibat proses fluvio 

marine ini antara lain delta dan estuari. 

8. Bentuk lahan asal glasial (G), merupakan kelompok besar 

satuan bentuklahan yang terjadi akibat proses gerakan es 

(gletser). Contoh satuan bentuk lahan ini antara lain 

lembah menggantung dan morine. 

9. Bentuk lahan asal organik (O), merupakan kelompok besar 

satuan bentuk lahan yang terjadi akibat pengaruh kuat 

aktivitas organisme (flora dan fauna). Contoh satuan 

bentuklahan ini adalah mangrove dan terumbu karang. 

10. Bentuk lahan asal antropogenik (A), merupakan kelompok 

besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas 

manusia. Waduk, kota, dan pelabuhan, merupakan contoh-

contoh satuan bentuk lahan hasil proses antropogenik. 
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B. Penurunan Kualitas Tanah 

Penambangan menyebabkan kerusakan sebagian besar 

sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dalam proses mengambilan 

(ekstraksi) batubara, tanah asli hilang, atau terkubur oleh dan 

bercampur dengan bahan-bahan sisa (waste rocks atau 

disposal), seperti limbah lapisan batuan penutup batubara 

yang berasal dari lapisan kulit bumi bagian dalam (Bradshaw, 

1996). Akibatnya tanah pada lahan yang sudah ditambang pada 

umumnya mempunyai sifat-sifat yang tidak cocok untuk 

berbagai penggunaan lahan, terutama untuk media 

pertumbuhan tanaman. 

a. Kehilangan Tanah Pucuk (Top Soil) 

Menurut peraturan yang berlaku, pada awal operasi 

tambang tanah pucuk harus dikupas, disisihkan, dan 

ditimbun di suatu tempat yang aman, untuk kemudian 

disebarkan kembali pada saat persiapan reklamasi 

(revegetasi). Namun dalam praktek kehilangan tanah pucuk 

akibat penambangan batubara tidak terelakkan, misalnya 

akibat erosi, terkubur atau tercampur dengan material 

timbunan atau tanah lapisan bawah (subsoil). 
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Kehilangan tanah pucuk terjadi pada saat proses 

pengambilan lapisan batuan penutup batubara 

(overburden), yang biasanya dilakukan melalui proses 

peledakan atau pengerukan dengan eksavator. Proses yang 

tidak didahului dengan pengupasan tanah pucuk 

menyebabkan tanah pucuk hilang dan bercampur dengan 

batuan penutup. 

Tanah pucuk merupakan lapisan yang sangat berharga 

dan penting untuk perkembangan ekosistem daratan, 

karena mengandung banyak bahan organik, unsurunsur 

hara esensial tanaman, mikroba tanah penting, dan sumber 

berbagai plasma nuftah. 

Oleh karena itu kehilangan tanah pucuk merupakan 

kerugian yang sangat besar dan menyebabkan lambannya 

pencapaian keberhasilan reklamasi. 

b. Pemampatan Tanah (Soil Compaction) 

Pemampatan tanah di wilayah pertambangan terjadi 

akibat beban berat dari kendaraan atau peralatan berat yang 

digunakan selama eksplorasi, konstruksi, dan operasi 

penambangan, misalnya untuk pengangkutan batuan 
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penutup, batubara atau bijih mineral, dan bahan-bahan 

lainnya di wilayah pertambangan, dan penataan lahan bekas 

tambang. Tanah yang mampat akibat tertimpa beban berat 

mempunyai berat volume (BV) tinggi mengalami kerusakan 

struktur dan berkurangnya jumlah pori-pori makro tanah, 

sehingga tidak kondusif untuk pertumbuhan tanaman. 

Munawar (1998), dalam penelitian di lahan bekas tambang 

batubara di Bengkulu melaporkan bahwa tanah pada lahan 

pascatambang batubara mempunai sifat-sifat fisik lebih 

buruk daripada tanah di bawah tegakan hutan asli. 

Tanah pascatambang memiliki BV lebih tinggi, 

berporositas lebih rendah, dan mempunyai fragmen batuan 

tinggi. Ini menyebabkan pertumbuhan tanaman buruk 

karena berkurangnya aerasi tanah dan terhambatnya 

penetrasi akar tanaman. Pada tanah yang mampat laju 

infiltrasi dan daya pegang air turun, dan sebaliknya laju air 

limpasan (run-off) meningkat, sehingga tanahnya lebih 

rentan terhadap erosi (Barnhisel, 1988; Dollhopf and Postle, 

1988). 
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c. Erosi dan Sedimentasi 

Penebangan dan pengangkutan vegetasi penutup pada 

saat pembersihan lahan (land clearing) di lokasi tambang 

dan pembongkaran batuan penutup batubara meninggalkan 

hamparan lahan terbuka mengakibatkan laju erosi tanah dan 

sedimentasi tinggi. Selain mengakibatkan terjadinya 

sedimentasi pada sumber-sumber air permukaan di wilayah 

sekitar tambang, kandungan partikel padat yang tinggi 

menyebabkan penurunan kualitas air pada sumber air 

permukaan dan air tanah, seperti sungai dan danau. 

 

C. Gerakan Tanah atau Longsor 

Pengambilan material batuan penutup sebelum 

mendapatkan batubara maupun bijih mineral di bawah 

permukaan bumi menghasilkan limbah tanah bawahan dan 

batuan penutup yang jumlahnya sangat besar. Pada tambang 

batubara, besarnya limbah tergantung kepada streeping ratio, 

perbandingan antara masa batuan penutup yang harus dibongkar 

dan masa lapisan batubara yang diperoleh. Semakin besar 
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batubara yang diperoleh, semakin besar batuan penutup yang 

harus dibongkar sebagai limbah. 

Pada tambang beberapa jenis logam, jumlah bahan yang 

bernilai ekonomi sangat sedikit, dan sebagian besar bahan yang 

dibongkar dari dalam bumi menjadi limbah. Sebagai contoh: 

penambangan timbal (Pb) dan seng (Zn) mengasilkan 90% atau 

lebih, tembaga (Cu) lebih dari 99%, dan emas (Au) atau perak 

(Ag) yang ditambang dengan cara bawah tanah (underground 

mining) menghasilkan lebih dari 99% limbah batuan dan atau 

tailings. 

Pada tambang bijih logam batuan limbah (waste rock) dan 

tailings bisanya ditimbun di lokasi tertentu di wilayah 

pertambangan. Limbah batuan ditimbun pada timbunan disposal 

dan tailings ditimbun pada fasilitas penimbunan akhir atau 

dikenal tailing storage facilities (TSF). Karena luas wilayah operasi 

tambang biasanya terbatas, kadang-kadang batuan limbah 

ditimbun di permukaan tanah dengan ketinggian tertentu dalam 

jangka waktu relatif lama, sebelum sebagian atau seluruhnya 

ditempatkan dalam lobang tambang, sehingga bahan tersebut 

berpotensi bergerak atau longsor. Penambangan terbuka di 
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daerah pegunungan yang menyimpan sisa batuan penutup (spoil) 

di daerah berlereng sering gagal dan mengakibatkan longsor 

(Plass, 2000). Jika ini terjadi dapat mengakibatkan kerusakan 

infrastruktur seperti jalan atau saluransaluran air, dan bahkan 

membahayakan bagi keselamatan pekerja di lokasi penambangan. 

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk 

lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material 

campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses 

terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air 

yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika 

air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan 

sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah 

pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar 

lereng. 

Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, 

longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, 

dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran translasi dan rotasi 

paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang 

paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan 

rombakan. 
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a. Longsoran Translasi 

Longsoran translasi adalah ber-geraknya massa tanah dan 

batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau 

menggelombang landai. 

b. Longsoran Rotasi 

Longsoran rotasi adalah bergerak-nya massa tanah dan batuan 

pada bidang gelincir berbentuk cekung. 

c. Pergerakan Blok 

Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak 

pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut 

juga longsoran translasi blok batu. 

d. Runtuhan Batu 

Runtuhan batu terjadi ketika sejum-lah besar batuan atau 

material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. 

Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga meng- 

gantung terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh 

dapat menyebabkan kerusakan yang parah. 

e. Rayapan Tanah 

Rayapan Tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak 

lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis 
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tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu 

yang cukup lama longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan 

tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah. 

f. Aliran Bahan Rombakan 

Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak 

didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada 

kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis 

materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan 

mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat 

bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai di 

sekitar gunungapi. Aliran tanah ini dapat menelan korban 

cukup banyak. 

 Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong 

pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan 

umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan 

tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya 

sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. Berikut 

factor penyebab tanah longsor: 
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1. Hujan 

Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan 

November karena meningkatnya intensitas curah hujan. 

Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya 

penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal itu 

mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah   

hingga   terjadi   retakan   dan   merekahnya   tanah   

permukaan. 

Ketika hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak 

sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada awal 

musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering 

terjadi, sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh 

dalam waktu singkat. 

Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor, 

karena melalui tanah yang merekah air akan masuk dan 

terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan 

gerakan lateral. Bila ada pepohonan di permukaannya, tanah 

longsor dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan. 

Akar tumbuhan juga akan berfungsi mengikat tanah. 
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2. Lereng Terjal 

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya 

pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air 

sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng 

yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila ujung 

lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar. 

3. Tanah yang kurang padat dan tebal 

Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau 

tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dan sudut lereng 

lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk 

terjadinya tanah longsor terutama bila terjadi hujan. Selain itu 

tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena 

menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu 

panas. 

4. Batuan yang kurang kuat 

Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran 

pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung 

umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi 

tanah bila mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan 

terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal. 
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5. Jenis tata lahan 

Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan 

persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng 

yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat 

untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi 

lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor. 

Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah 

karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang 

longsoran yang dalam dan umumnya terjadi di daerah 

longsoran lama. 

6. Getaran 

Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempabumi, 

ledakan, getaran mesin, dan getaran lalulintas kendaraan. 

Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, 

dan dinding rumah menjadi retak. 

7. Susut muka air danau atau bendungan 

Akibat susutnya muka air yang cepat di danau maka gaya 

penahan lereng menjadi hilang, dengan sudu kemiringan 

waduk 220 mudah terjadi longsoran dan penurunan tanah 

yang biasanya diikuti oleh retakan. 
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8. Adanya beban tambahan 

Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, 

dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya 

longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah 

lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah 

dan retakan yang arahnya ke arah lembah. 

9. Pengikisan/erosi 

Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai kea rah tebing. 

Selain itu akibat penggundulan hutan di sekitar tikungan 

sungai, tebing akan menjadi terjal. 

10. Adanya material timbunan pada tebing 

Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman 

umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan 

lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut belum 

terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di 

bawahnya. Sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan 

tanah yang kemudian diikuti dengan retakan tanah. 

11. Bekas longsoran lama 

Longsoran lama umumnya terjadi selama dan setelah terjadi 

pengendapan material gunung api pada lereng yang relatif 
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terjal atau pada saat atau sesudah terjadi patahan kulit bumi. 

Bekas longsoran lama memilki ciri: 

• Adanya tebing terjal yang panjang melengkung 

membentuk tapal kuda. 

• Umumnya dijumpai mata air, pepohonan yang relatif tebal 

karena tanahnya gembur dan subur. 

• Daerah badan longsor bagian atas umumnya relatif landai. 

• Dijumpai longsoran kecil terutama pada tebing lembah. 

• Dijumpai tebing-tebing relatif terjal yang merupakan bekas 

longsoran kecil pada longsoran lama. 

• Dijumpai alur lembah dan pada tebingnya dijumpai 

retakan dan longsoran kecil. 

• Longsoran lama ini cukup luas. 

12. Adanya bidang diskontinuitas 

Bidang tidak sinambung ini memiliki ciri: 

• Bidang perlapisan batuan 

• Bidang kontak antara tanah penutup dengan batuan dasar 

• Bidang kontak antara batuan yang retak-retak dengan 

batuan yang kuat. 
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• Bidang kontak antara batuan yang dapat melewatkan air 

dengan batuan yang tidak melewatkan air (kedap air) 

• Bidang kontak antara tanah yang lembek dengan tanah 

yang padat. 

Bidang-bidang tersebut merupakan bidang lemah dan dapat 

berfungsi sebagai bidang luncuran tanah longsor, 

13. Penggundulan hutan 

Tanah longsor umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif 

gundul dimana pengikatan air tanah sangat kurang. 

14. Daerah pembuangan sampah 

Penggunaan lapisan tanah yang rendah untuk pembuangan 

sampah dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan tanah 

longsor apalagi ditambah dengan guyuran hujan, seperti yang 

terjadi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Leuwigajah di 

Cimahi. Bencana ini menyebabkan sekitar 120 orang lebih 

meninggal. 

 

D. Kehilangan Habitat dan Kehidupan Flora dan Fauna 

Oleh karena sebagian besar lapisan batubara maupun bijih 

mineral berada di bawah permukaan kulit bumi, maka 
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ekstraksinya tidak dapat dilakukan tanpa menghilangkan lapisan 

batuan penutup, berikut tanah dan vegetasi yang berada di 

atasnya. Kegiatan pembersihan lahan (land clearing) pada tahap 

awal kegiatan penambangan ini jelas mengakibatkan hilangnya 

sebagian atau seluruh habitat flora dan fauna baik tingkat tinggi 

maupun tingkat rendah, seperti bakteri dan jamur yang memiliki 

peran sangat penting dalam proses perkembangan tanah dan daur 

hara di dalam tanah. 

Vegetasi merupakan bahan pakan esensial, tempat tumbuh 

atau berlindung, atau tempat bersarang jenis hewan tertentu, 

sehingga kehilangan vegetasi mengurangi kualitas dan kuantitas 

habitat hidup bagi kebanyakan hewan daratan. Fauna liar yang 

bersifat mobil, seperti burung, monyet, babi hutan, dan lain-lain 

mungkin dapat meninggalkan habitatnya yang terganggu ke 

daerah sekitarnya yang tidak terganggu. Sementara beberapa 

jenis fauna yang sebagian besar hidupnya di dalam tanah, seperti 

sebangsa reptilia, rodensia, dan hewan-hewan kecil akan 

terdampak lebih serius. 

Dampak terhadap habitat juga dapat terjadi di lokasi yang 

jauh dari tapak penambangan terbuka. Bahan sedimen dan air 
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yang mengandung bahan meracun dapat terbawa aliran ke luar 

wilayah tambang dapat merusak habitat organisme akuatik di 

sungai dan saluran air lain yang berjarak jauh dari lokasi tambang. 

 

E. Penurunan Kualitas Udara 

Penurunan kualitas udara di daerah pertambangan dan 

sekitarnya terjadi terutama akibat debu terbang & partikel-

partikel padat lain yang berhamburan di udara akibat 

pembongkaran tanah dan lapisan batuan penutup, konstruksi 

infrastruktur tambang, serta lalu-lalangnya peralatan berat dan 

kendaraan operasional di dalam dan di sekitar sekitar lokasi 

penambangan. Selain itu, penggunaan bahan bakar pada 

kendaraan dan peralatan tambang selama tambang beroperasi 

berpotensi menghasilkan gas rumah kaca (GRK), 

seperti karbon dioksida (CO2), metan (CH4), sulfir dioksida 

(SO2), dan lain-lain yang dipancarkan ke atmosfer. Dilaporkan 

bahwa batubara merupakan bahan bakar sangat penting (40%) 

untuk pembangkit listrik dunia, dan menghasilkan 1/3 emisi CO2 

global ke atmosfer (Shrestha & Lal, 2008). 
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F. Lubang Tambang (Void) 

Sistem penambangan batubara terbuka dengan lapisan 

batubara yang berada jauh di dalam kulit bumi sering 

meninggalkan lubang tambang yang cukup dalam, dapat mencapai 

ratusan meter di bawah permukaan laut. Jika tidak dikelola 

dengan benar, maka lubang tambang dapat menjadi sumber 

pencemar bagi lingkungan perairan di sekitar wilayah tambang, 

antara lain akibat adanya AAT dengan kemasaman dan 

kandungan logam-logam larut tinggi. Selain itu, tanpa 

pengamanan yang baik, lubang tambang berpotensi menjadi 

tempat terjadinya kecelakaan. Sebaliknya dengan pengelolaan 

yang baik, lubang tambang dapat menjadi sumber air, kolam 

budidaya ikan, dan tempat rekreasi yang menarik. 

 

G. Kualitas Air dan Pembentukan Air Asam Tambang 

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, bahwa erosi 

dan sedimentasi merupakan salah satu dampak negatif penting 

yang sangat mudah dilihat oleh mata telanjang. Aliran air 

permukaan bukan saja membawa bahan padatan yang akan 

dideposisikan sebagai sedimen, melainkan juga berpotensi 
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membawa bahan-bahan polutan yang berbahaya dan toksik bagi 

organisme akuatik, seperti logam-logam berat. 

Selain itu, pembentukan AAT selama operasi tambang, 

bahkan setelah tambang yang sudah tutup, merupakan salah satu 

persoalan lingkungan yang sangat penting di industri 

pertambangan. Air asam tambang ini terbentuk ketika bahan 

batuan penutup dan bagian batubara yang mengandung mineral-

mineral sulfida, terutama pirit (FeS2), terangkat ke permukaan 

bumi sehingga bersentuhan dengan udara dan air, menyebabkan 

terjadinya oksidasi mineral sulfida tersebut dan menghasilkan 

asam sulfat yang sangat masam dan besi terlarut tinggi (Skousen 

et al., 1998). 

Tingkat kemasaman dan komposisi logamlogam larut di 

dalam AAT sangat beragam, tergantung kepada tipe dan jumlah 

mineral sulfida dan ada tidaknya material alkalin. Keberadaan 

material alkalin dapat menjadi bahan penetral asam, sehingga 

dapat mengurangi jumlah AAT yang terbentuk. 

Karena tingkat kemasaman yang sangat tinggi (pH rendah), 

dapat mencapai di bawah 3, jika AAT mengalir ke perairan umum, 

seperti sungai atau danau, maka akan berdampak serius terutama 
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kepada ekosistem akuatik, seperti kematian ikan dan organisme 

akuatik lainnya, air tidak layak konsumsi (Sexstone et al., 1999; 

Skousen et al., 1999) dan penggunaan lainnya, seperti irigasi, 

industri, dan rekreasi (Widdowson, 1990). Selain itu, air yang 

sangat masam dapat mengakibatkan korosi pipa-pipa saluran air 

dan bangunan-bangunan sipil perairan lainnya. 

Dari beragam dampak negatif yang diakibatkan oleh 

kegiatan penambangan batubara seperti yang diuraikan di atas, 

sangat jelas bahwa dalam rangka penggunaan sumberdaya lahan 

yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan pada lahan bekas 

tambang batubara menjadi sebuah keharusan, yaitu melalui 

program reklamasi. 

Berbagai sumber (Gaikwad & Gupta, 2008; PosoAntonio, 

2014) melaporkan bahwa AAT merupakan salah satu persoalan 

lingkungan tambang paling serius yang dihadapi oleh industri 

pertambangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 
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BAB 3 
AIR ASAM TAMBANG 

 

 

A. Pengertian Air Asam Tambang 

Air Asam Tambang (AAT) atau disebut juga Acid Mine 

Drainage (AMD), yang disebut juga Acid Rock Drainage (ARD) 

terjadi sebagai akibat proses fisika dan kimia yang cukup 

kompleks yang melibatkan beberapa faktor dalam kegiatan 

pertambangan. Kegiatan pertambangan ini dapat berupa tambang 

terbuka maupun tambang dalam (bawah tanah). Umumnya 

keadaan ini terjadi karena sulfur yang terjadi dalam batuan 

teroksidasi secara alamiah (pada proses pembukaan tambang). 

Selanjutnya dengan kondisi kelembaban lingkungan yang cukup 

tinggi akan menyebabkan oksida sulfur tersebut berubah menjadi 

asam. 

Air asam tambang (AAT) dihasilkan oleh pelapukan 

mineral sulfur atau sulfida yang terdapat di tapak tambang, bijih, 

atau berbagai jenis limbah yang dihasilkan oleh kegiatan 

pertambangan. Lapisan batuan penutup, bahan tambang 
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(batubara atau bijih mineral), atau limbahnya yang kaya mineral 

sulfida, terutama pirit (FeS2), yang terdedah (exposed) ke 

permukaan bumi mengalami oksidasi menghasilkan asam sulfat 

dan logam-logam larut (McLemore, 2008). Air asam tambang 

merupakan terjemahan dari frase istilah bahasa Inggris acid mine 

drainage (AMD). Istilah ini sering digunakan secara bergantian 

dengan beberapa istilah lain, seperti acid rock drainage (ARD) dan 

acid drainage (AD), meskipun kedua istilah terakhir itu lebih 

umum dan tidak selalu terkait langsung dengan kegiatan tambang. 

Dua istilah ini sering dipakai untuk air asam yang berasal dari 

usikan lahan bukan tambang (non-mining land disturbance) 

seperti konstruksi jalan, atau bahkan terjadi secara alami 

(McLemore, 2008; Coil et al., 2013). 

Secara pengertian istilah-istilah tersebut memiliki satu 

kesamaan, yaitu air asam yang berasal dari oksidasi mineral-

mineral sulfida di dalam bahan atau batuan yang terdedah ke 

udara dan air. Dengan demikian air asam itu dapat terjadi secara 

alami atau konsekuensi dari kegiatan pertambangan (Akcil & 

Koldas, 2006; Johnson & Hallberg, 2005; McLemore, 2008). 

Tampaknya air asam tambang (AAT) adalah terjemahan yang 
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paling sesuai untuk acid mine drainage (AMD), karena merujuk 

kepada sumber atau asalnya yakni tambang. Istilah lain yang 

memiliki arti lebih umum yaitu air terdampak oleh tambang (mine 

influenced water, MIW). Istilah ini lebih inklusif, artinya meliputi 

semua jenis air tambang (mine drainage), baik yang bereaksi 

masam maupun alkalin yang mengandung logam-logam dan 

kontaminan lain yang berasal dari tambang (McLemore, 2008). 

Istilah air logam (metalliferous drainage) merupakan bentuk AAT 

yang bereaksi sekitar netral yang mengandung logam berat, 

metaloid, dan sulfat tinggi (Australian Government, 2016). Yang 

terakhir ini bersumber dari tambang mineral, logam, dan 

metaloid. 

 

B. Pembentukan Air Asam Tambang 

Bahan buangan (disposal) tambang yang berpotensi 

menghasilkan asam berasal dari lapisan batuan penutup atau 

batubara atau bijih mineral yang mengandung mineral-mineral 

sulfida, terutama pirit (FeS2). Jika material tersebut terdedah 

(exposed) ke kondisi oksidatif, sebagai konsekuensi dari 

penambangan dan pemrosesan bijih logam dan batubara (Johnson 
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& Hallberg, 2005), maka mineral-mineral tersebut teroksidasi 

akibat adanya air dan udara membentuk larutan sangat masam 

yang kaya sulfat dan besi larut, yang kemudian mengalir sebagai 

air yang disebut dengan air asam tambang (AAT). 

Banyak jenis logam berada dalam kulit bumi, terutama 

dalam bentuk bijih sulfida (seperti Zn dalam spalerit) yang 

berasosiasi dengan pirit, sebagai jenis mineral sulfida yang paling 

melimpah di planet bumi. Demikian juga deposit batubara 

mengandung beragam konsentrasi (1-20%) sulfur piritik maupun 

sulfur organik (Johnson & Hallberg, 2005). 

Proses pembentukan AAT dapat digambarkan oleh reaksi-

reaksi di bawah ini (Akcil & Koldas, 2006; Ford, 2003; Gaikwad & 

Gupta, 2007; Jennings et al., 2008; Pozo-Antonio et al., 2014). 

Jika bersentuhan dengan oksigen (O2) dan air (H2O), 

mineral pirit (FeS2) akan bereaksi membentuk asam sulfat 

(H2SO4), yang mengakibatkan penurunan pH dan pembebasan 

ion Fe2+ (fero) ke dalam air. Akibatnya, padatan terlarut total 

(total dissolved solids, TDS) dan kemasaman air meningkat. 

Kemudian, ion-ion Fe2+ teroksidasi menjadi Fe3+ (feri) dan akan 

mengalami hidrolisis membentuk besi (III) hidroksida [Fe(OH)3]. 
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Reaksi ini membebaskan ion-ion H+ ke lingkungan, 

sehingga meningkatkan kemasaman (penurunan pH). Besi (III) 

hidroksida yang terbentuk dalam reaksi ini biasa disebut sebagai 

“yellow boy”, yang berupa endapan berwarna oranye-kekuningan, 

sehingga air menjadi seperti berwarna merah oranye. Besi ferri 

(III) tersebut dapat bertindak sebagai oksidator, yang 

mengoksidasi pirit dan menghasilkan besi ferro (II), sulfat, dan 

kemasaman. 

Reaksi perubahan besi fero (II) menjadi besi feri (III) 

merupakan tahap pembatas laju (rate limiting step) oksidasi pirit. 

Reaksi (4) tersebut terjadi pada pH yang sangat rendah, sehingga 

oksidasi pirit pada kondisi tersebut sangat lambat. 

Namun, ditemukan bahwa beberapa jenis bakteri tahan 

asam, seperti Thiobacillus ferrooxidans, dapat bertindak sebagai 

katalisator oksidasi besi ferro (III) pada kondisi sangat masam 

(pH 2,5-3,5). Bahkan peranan bakteri dalam pembentukan asam 

dijumpai di sebagian besar kasus (Akcil & Koldas, 2006). Oleh 

karena itu aktivitas bakteria sangat krusial pada pembentukan 

AAT. 
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Tingkat kemasaman, komposisi dan konsentrasi logam 

dalam AAT tergantung kepada jenis dan jumlah mineral sulfida 

dan ada tidaknya material alkalin di dalam batuan. Keberadaan 

material alkalin dapat menjadi bahan penetral asam, sehingga 

dapat mengurangi jumlah AAT yang terbentuk (Skousen, 2002). 

Sebagai contoh, batuan yang mengandung 5% mineral sulfida 

mungkin tidak menghasilkan asam akibat kandungan batuan 

kapur di dalam batuan yang dapat menetralisir seluruh asam yang 

dihasilkan. Sebaliknya, batuan yang hanya mengandung 2% 

mineral sulfida dapat menghasilkan banyak asam jika batuan 

tidak mengandung bahan alkalin. Jika laju pembentukan asam 

tetap tinggi dan potensial netralisasi di dalam batuan habis, pH 

akan turun di bawah 3 dan AAT semakin parah. 

Pembentukan asam dapat berlangsung selama berminggu-

minggu, berbulan-bulan, atau bahkan berabad-abad sampai 

dengan semua mineral sulfida benar-benar habis teroksidasi dan 

batuannya menjadi lembam (inert), atau telah dilakukan 

pengelolaan limbah secara khusus atau langkah-langkah 

pengendalian AAT. Fakta menunjukkan bahwa beberapa tambang 

bersejarah (historic mines) seperti Iron Mountain Mine di 
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Kalifornia, Amerika Serikat, yang beroperasi pada tahun 1860-an 

dan ditutup 1963 diketahui masih menghasilkan AAT yang 

membunuh ikan salmon pada tahun 1940-an. Bahkan tambang di 

zaman Kekaisaran Romawi di Inggris Raya masih menghasilkan 

AAT 2000 tahun setelah penutupan tambang (Coil et al., 2013). 

Oleh karena itu sesungguhnya pembentukan AAT sudah 

berlangsung berabad-abad dari tambang bersejarah. Di era 

modern saat ini kegiatan penambangan terus berlangsung bahkan 

makin meningkat, konsekuensinya persoalan lingkungan yang 

disebabkan oleh pembentukan AAT mungkin akan semakin parah 

dan berbahaya bagi generasi yang akan datang. 

Sifat AAT sangat beragam dan unik untuk setiap tambang, 

karena pembentukannya ditentukan oleh banyak faktor (Akcil & 

Koldas, 2006; Galkwad & Gupta, 2008). Secara umum AAT 

memiliki satu atau lebih ciri dari empat komponen, yaitu (i) 

tingkat kemasaman tinggi (pH rendah), (ii) konsentrasi logam 

tinggi (terutama Fe, Al, Mn), (iii) konsentrasi sulfat tinggi, dan (iv) 

kandungan padatan terlarut tinggi. 

Oleh karena tingkat kemasaman yang tinggi dan 

mengandung logam-logam amfoterik, maka tingkat kemasaman 
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AAT ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen dan kemasaman 

mineral, terutama dari logam Fe, Al, dan Mn larut. Berdasarkan 

riset panjang di negara-negara bagian timur Amerika Serikat yang 

kaya akan batubara, Skousen (1996) menganjurkan agar 

kemasaman AAT dihitung dengan memasukkan unsur konsentrasi 

logam, seperti berikut: Kemasaman= 50 (2 Fe2+/56 + 3 Fe3+/56 

+ 3 Al3+/27 + 2 Mn2+/55 + 1000 (10-pH) dengan kemasaman 

dalam mg/L CaCO3 eqivalen, konsentrasi logam dalam mg/L, dan 

50 mentransformasi milieqivalen (me) kemasaman menjadi 

mg/CaCO3 equivalen. Untuk AAT dengan pH < 4,5 (tidak ada 

alkalinitas), persamaan ini dianggap cukup akurat.  

 

C. Tipe Air Asam Tambang 

Tipe air tambang merupakan hasil dari reaksi kimia yang 

menghasilkan berbagai macam species senyawa kimia yang 

mengalami degradasi secara alami dan mengakibatkan 

ditemukannya berbagai macam tipe atau bentuk senyawa air 

tambang tersebut. Dalam menentukan kualitas air tambang 

diperlukan beberapa kriteria yang dapat menentukan apakah air 

tambang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, seperti 
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air minum, air mandi dan cuci, air toilet, air irigasi untuk 

pertanian, air minum untuk pertenakan atau air untuk usaha 

budidaya perikanan atau juga untuk dimanfaatkan sebagai 

wilayah pariwisata. Adakalanya wilayah kolam air dapat juga 

digunakan untuk tempat pengembangan pemukiman atau sering 

dimanfaatkan sebagai water front city area. Air asam tambang 

adalah air bersifat asam dan mengandung zat besi dan sulfat, yang 

terbentuk pada kondisi alami pada saat strata geologi yang 

mengandung pyrite terpapar ke atmosfir atau lingkungan yang 

bersifat oksidasi. Air asam tambang dapat terbentuk dari tambang 

batubara, baik pada pertambangan permukaan maupun 

pertambangan bawah tanah. Air tambang alkali (alkaline mine 

drainage) adalah air tambang yang mempunyai tingkat keasaman 

(pH) 6 atau lebih, mengandung alkalinitas tetapi masih 

mengandung logam terlarut yang dapat menghasilkan asam 

seperti pada persamaan reaksi (2.2) dan (2.3). Kualitas air 

tambang, asam atau alkali, bergantung pada ada atau tidaknya 

kandungan mineral asam (sulfida) dan material alkali (material 

karbonat) di dalam strata geologi. Umumnya material yang 

banyak mengandung sulfida dan mengandung sedikit material 
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alkali cenderung membentuk air asam tambang. Sebaliknya 

material yang banyak mengandung alkali, walaupun mengandung 

material sulfida dengan konsentrasi yang banyak, sering 

menghasilkan air alkali (net akaline water). 

Menurut Skousen dan Ziemkiewicz (1996) air tambang 

dapat dikelompokkan ke dalam 5 tipe yaitu: 

1. Air Tambang Tipe 1 

Air tambang yang tidak atau sedikit mengandung 

alkalinitas (pH < 4,5) dan mengandung Fe, Al, Mn, dan 

logam lainnya, asam (H+ ) dan oksigen dengan konsentrasi 

yang tinggi. Air tambang tipe ini disebut air asam tambang 

(acid mine drainage, AMD). Air asam tambang (AMD) 

mungkin juga merujuk pada air yang mempunyai pH < 6 

dan mengandung keasaman bersih (net acidity), yaitu 

keasamannya lebih besar daripada alkalinitasnya. 

2. Air Tambang Tipe 2 

Air tambang yang mempunyai kandungan zat padat 

terlarut yang tinggi, yakni mengandung besi ferro dan Mn 

yang tinggi, sedikit atau tanpa megandung oksigen, dan pH 
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> 6. Pada kondisi teroksidasi, pH air tipe ini dapat turun 

secara tajam sehingga berubah menjadi air tipe 1.  

3. Air Tambang Tipe 3 

Air tambang yang mengandung zat padat terlarut 

dengan konsentrasi sedang sampai tinggi, mengandung 

besi ferro dan Mn dengan konsentarsi rendah sampai 

sedang, tanpa atau sedikit mengandung oksigen, pH > 6, 

dan alkalinitas lebih besar dari keasaman (acidity). 

Umumnya disebut juga dengan air tambang alkali (alkaline 

mine drainage). Pada kondisi teroksidasi, asam yang 

terbentuk dari hidrolisa logam dan reaksi pengendapan 

akan dinetralkan oleh senyawa alkali yang sudah terdapat 

di dalam air. 

4. Air Tambang Tipe 4 

Air asam tambang tipe 1 yang dinetralkan hingga 

pH-nya > 6 dan mengandung partikel tersuspensi dengan 

konsentrasi yang tinggi. Pengendapan hidroksida logam di 

dalam air belum terjadi. Dengan waktu tinggal yang cukup 

di dalam kolam, maka partikel tersuspensi akan 

mengendap.  
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5. Air Tambang Tipe 5 

Air asam tambang yang telah dinetralkan sehingga 

pH-nya > 6 dan mengandung zat padat terlarut dengan 

konsentrasi yang tinggi. Setelah hampir seluruh hidroksida 

logam diendapkan di dalam kolam pengendap, kation 

utama yang masih tertinggal di dalam air dengan 

konsentrasi yang tinggi umumnya adalah kalsium (Ca) dan 

magnesium (Mg) terlarut. Anion terlarut seperti 

bikarbonat dan sulfat masih tertinggal di dalam air. Jika 

pada proses netralisasi mengalami kekurangan alkalinitas, 

air tambang tipe 5 ini tidak akan terbentuk.  

Tipe lain dari air tambang terjadi dari tambang yang 

mengandung sedikit sulfida dan karbonat dengan konsentrasi 

rendah sampai sedang. Air tipe ini biasanya mendekati pH netral, 

spesifik konduktan rendah (< 100 μS/mm) dan alkalinitas 

mendekati setimbang. Air tipe ini dikelompokkan sebagai air 

netral atau inert. Di antara tipe-tipe air tambang di atas terdapat 

kemungkinan adanya tipe transisi sehingga pengambilan data 

yang sesuai dan analisa konsentrasi logam, pH air, serta status 
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oksigen perlu dilakukan untuk menentukan tipe atau karakteristik 

air tambang. 

 

D. Sumber Air Asam Tambang 

 

Dalam proses pertambangan, mulai dari pembongkaran 

dan pengerukan lapisan batuan penutup dan pengolahan bahan 

tambang (batubara maupun bijih metal/mineral) dan 

pembuangan limbahnya, ada kemungkinan bahan-bahan yang 

berpotensi membentuk AAT tersebar dan berada di beberapa 

lokasi dalam lingkungan tambang. Pengetahuan keberadaan 

bahan-bahan tersebut penting dalam upaya asesmen beban yang 

diakibatkan oleh kemasaman dan logam-logam terkandung di 

dalam AAT dan pengelolaannya.  

 

E. Penimbunan Batuan Limbah 

Batuan limbah (overburden spoil) yang dihasilkan pada 

operasi penambangan batubara dan batuan buangan (waste rock) 

dari proses penambangan logam biasanya ditumpuk di atas tanah 

dalam lokasi tambang. Selama berada dalam tumpukan bahan-

bahan tersebut mengalamai pelapukan fisik maupun kimia dapat 
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menyebabkan persoalan lingkungan jika mengandung mineral 

sulfida, termasuk pembentukan AAT (Shokouhi et al., 2014) yang 

kemudian dapat merembas keluar dari bagian bawah tumpukan 

atau mengalir di bawah tumpukan ke air tanah. 

 

F. Tumpukan Batubara atau Bijih Mineral 

Tumpukan batubara yang sudah dipecah (crushed) 

menjadi batubara berukuran lebih kecil (lembut), batubara 

buangan (coarse reject), dan bijih mineral memiliki kondisi yang 

hampir sama dengan tumpukan batuan limbah. Namun karena 

partikelnya lebih lepas, maka oksigen lebih mudah masuk dan 

dapat menyebabkan pembentukan AAT (Shokouhi et al., 2014). 

Bijih adalah sejenis batu yang mengandung mineral 

penting, baik itu logam maupun bukan logam. Bijih diekstraksi 

melalui penambangan, kemudian hasilnya dimurnikan lagi untuk 

mendapatkan unsur-unsur yang bernilai ekonomis. 

Kandungan atau kadar mineral, atau logam, juga bentuk 

kewujudannya, secara langsung akan memengaruhi ongkos 

pertambangan bijih. Ongkos ekstraksi harus diberi pembobotan 

untuk dibandingkan dengan nilai ekonomis logam yang 
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terkandung untuk menentukan bijih yang mana yang lebih 

menguntungkan dan bijih yang mana yang kurang atau tidak 

menguntungkan. Bijih logam secara umum merupakan 

persenyawaan oksida, sulfida, silikat, atau logam "murni" 

(misalnya tembaga murni yang biasanya tidak terkumpul di dalam 

kerak Bumi atau logam "mulia" (biasanya tidak berbentuk 

persenyawaan) seperti emas. Bijih harus diolah untuk 

mengekstraksi logam-logam dari "batuan sampah" dan dari 

mineral bijih. Tubuh bijih dibentuk oleh berbagai macam proses 

geologis. Di dalam bahasa Inggris, proses "pembentukan bijih" 

disebut sebagai ore genesis. 

Proses terbentuknya bijih sangatlah kompleks. Sering lebih 

dari satu proses bekerja bersama-sama. Meskipun dari satu jenis 

bijih, apabila terbentuk oleh proses yang berbeda-beda, maka 

akan menghasilkan tipe endapan yang berbeda-beda pula. 

"Cadangan bijih" atau "cebakan bijih" adalah timbunan 

bijih pada satu kawasan yang ditentukan batas-batasnya. Ini 

berbeda dengan sumber daya mineral yang didefinisikan menurut 

kriteria penggolongan sumber daya mineral. Cadangan bijih 

adalah kenampakan satu jenis bijih tertentu. Sebagian besar 
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cadangan bijih dinamai menurut lokasinya (misalnya, 

Witswatersrand, Afrika Selatan), atau menurut penemunya 

(misalnya cadangan nikel kambalda dinamakan menurut 

pengebor perintisnya), atau menurut lelucon, tokoh sejarah, tokoh 

terkemuka, mitologi (phoenix, kraken, serepentleopard, dll) atau 

nama sandi perusahaan sumber daya yang mendirikannya 

(misalnya MKD-5 adalah nama singkatan untuk perusahaan 

tambang nikel Mount Keith). 

Cadangan bijih digolongkan menurut bermacam-macam 

kriteria yang dikembangkan melalui pengkajian geologi ekonomi, 

atau pembentukan bijih. Berikut ini adalah penggolongan yang 

biasa dilakukan. 

1. Cadangan epigenetic hidrotermal 

• Cadangan emas lapisan mesotermal, misalnya Golden Mile, 

Kalgoorlie, Australia Barat. 

• Konglomerat arkean yang mengandung cadangan emas-

uranium, misalnya Elliot Lake, Kanada, dan Witwatersrand, 

Afrika Selatan 

• Cadangan emas jenis Carlin, meliputi; Subjenis penggantian 

jasperoid yang mengandung dolomit 
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• Cadangan lorong mineral stockwork epitermal 

2. Hidrotermal terkait granit 

• IOCG atau cadangan besi oksida tembaga emas, yang 

dicirikan oleh adanya cadangan Cu-Au-U Olympic Dam 

super-raksasa di Australia Selatan 

• Cadangan tembaga porfiri +/- emas +/- molibdenum +/- 

perak 

• Tembaga-emas terkait-intrusif +/- (timah-tungsten), yang 

dicirikan oleh adanya cadangan Tombstone, Arizona 

• Cadangan bijih besi magnetit hidromagmatik dan skarn 

• Cadangan bijih skarn dari tembaga, timbal, seng, tungsten, 

dll 

3. Cadangan nikel-kobalt-platina 

• Cadangan nikel-tembaga-besi-PGE magmatik meliputi; 

Batuan kumulat vanadifer atau kromit atau magnetit yang 

mengandung platina; Cadangan titanium batuan-keras 

kumulat (ilmenit); Cadangan komatiit yang mengandung 

Ni-Cu-PGE; Subjenis pemuat batuan subvolkanik, yang 

dicirikan ;oleh Noril'sk-Talnakh dan Thompson Belt, 

Kanada; Ni-Cu-PGE terkait-intrusif, yang dicirikan oleh 
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Voisey's ;Bay, Kanada, dan Jinchuan, Republik Rakyat 

Tiongkok 

• Cadangan bijih nikel lateritik, contohnya meliputi Goro dan 

Acoje, (Filipina) dan Ravensthorpe, Australia Barat. 

4. Cadangan terkait gunung berapi 

• Sulfida massif gunung berapi (VHMS) Cu-Pb-Zn meliputi; 

Contohnya adalah Teutonic Bore dan Golden Grove, 

Western Australia 

• Jenis Besshi 

• Jenis Kuroko 

5. Cadangan metamorfik 

• Cadangan besi oksida-kromit serpenitit podiforma, yang 

dicirikan oleh bijih besi Savage River, Tasmania, cadangan 

kromit Coobina 

• Pb-Zn-Ag jenis Broken Hill, dipandang sebagai kelas dari 

cadangan SEDEX yang digarap-ulang 

6. Terkait batuan beku karbonatit-alkali 

• Fosfor-tantalit-vermikulit (Phalaborwa Afrika Selatan) 
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• Unsur langka bumi - Mount Weld, Australia dan Bayan Obo, 

Mongolia 

• Diatrem yang mengandung berlian pada kimberlit, 

lamproit, atau lamprofir 

7. Cadangan endapan 

• Cadangan bijih besi formasi besi terikat, meliputi Cadangan 

kanal-besi atau bijih besi jenis pisolit 

• Cadangan bijih pasir mineral berat dan bukit pasir yang 

mengandung cadangan lainnya 

• Cadangan aluvial emas, berlian, timah, platina, atau pasir 

hitam 

• Jenis cadangan seng aluvial: misalnya Seng Skorpion 

8. Cadangan hidrotermal endapan 

• SEDEX 

• Timbal-seng-perak, yang dicirikan oleh Red Dog, 

McArthur River, Mount Isa, dll 

• Stratiforma yang mengandung arkosa dan serpih 

tembaga, yang dicirikan oleh sabuk tembaga 

Zambia. 
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• Stratiforma tungsten, yang dicirikan oleh cadangan 

Erzgebirge, Cekoslowakia 

• Cadangan emas yang dikandung oleh rijang-spilit 

ekshalatif hosted gold deposits 

• Cadangan seng-timbal jenis lembah Mississippi (MVT) 

• Cadangan bijih besi hematit dari formasi besi terikat 

9. Bijih terkait astrobleme 

• Tembaga dan nikel Cekungan Sudbury, Ontario, Kanada 

Ekstraksi dasar cadangan bijih mengikuti tahapan-tahapan 

berikut ini; 

1. Prospekting atau eksplorasi untuk menentukan dan kemudian 

mendefinisikan keluasan dan nilai bijih tempat di mana ia 

berada ("tubuh bijih") 

2. Menjalankan penaksiran sumber daya untuk menaksir secara 

matematika ukuran dan kadar cadangan 

3. Menjalankan pengkajian pra-kelayakan untuk menentukan 

keekonomian cadangan bijih secara teoretis. Tindakan ini 

mengenali secara dini, apakah penanaman modal lanjutan 

untuk pengkajian penaksiran dan teknis dapat dijamin secara 
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aman atau tidak, dan mengenali risiko dan wilayah kunci 

untuk pengerjaan selanjutnya. 

4. Menjalankan studi kelayakan untuk menilai kesinambungan 

dana, risiko teknis dan keuangan, dan kesehatan projek dan 

membuat keputusan apakah projek pertambangan yang 

diajukan dapat diteruskan atau dihentikan. Ini meliputi 

perencanaan penambangan untuk menilai porsi keterpulihan 

ekonomi cadangan, metalurgi dan bijih, kelayakan penjualan 

dan keterbayaran konsentrat bijih, biaya-biaya teknik, 

penggilingan, dan infrastruktur, persyaratan keuangan dan 

ketergulirannya, dan lokasi sampel untuk menganalisis 

tambang yang mungkin dilakukan, dari penggalian awal 

melalui reklamasi. 

5. Pengembangan untuk menciptakan akses ke tubuh bijih dan 

bangunan instalasi pertambangan dan peralatannya 

6. Operasi pertambangan yang sebenarnya 

7. Reklamasi untuk membuat tanah bekas pertambangan dapat 

dimanfaatkan pada masa depan 

Bijih (logam) diperdagangkan secara internasional dan 

memberikan porsi yang cukup berarti di dalam perdagangan 
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internasional bahan-bahan mentah, baik itu secara nilai 

ekonomisnya maupun jumlah fisiknya. Ini disebabkan oleh 

sebaran bijih di dunia tidaklah seragam, di satu pihak kaya akan 

bijih tetapi miskin fasilitas pengolahannya, sedangkan di pihak 

lain miskin akan bijih tetapi kaya akan fasilitas pengolahannya. 

Sebagian besar logam dasar (tembaga, timbal, seng, nikel) 

diperdagangkan secara internasional di Bursa Logam London, 

dengan persediaan dan pertukaran logam yang lebih minimalis 

yang dipantau oleh Bursa Merkantil New York di Amerika Serikat 

dan Bursa Masa Depan Shanghai di Republik Rakyat Tiongkok. 

Bijih besi diperdagangkan antara konsumen dan produsen, 

meskipun bermacam-macam harga tolok ukur ditentukan 

tahunan antara konglomerat pertambangan utama dan konsumen 

utama, dan ini mengatur wadah bagi partisipan yang lebih sedikit. 

Komoditas lain yang lebih sedikit tidak memiliki gedung-

gedung kliring dan harga tolok ukur, dengan sebagian besar harga 

dinegosiasikan antara pemasok dan konsumen, secara 

berhadapan langsung. Ini secara umum membuat penentuan 

harga bijih menjadi lebih sulit dan kabur. Logam-logam itu 

misalnya litium, niobium-tantalum, bismut, antimon, dan unsur 
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langka. Sebagian besar komoditas ini juga didominasi oleh satu 

atau dua pemasok utama dengan lebih dari 60% cadangan dunia. 

Bursa Logam London menambahkan uranium ke dalam daftar 

logam yang diberi jaminan. 

Bank Dunia melaporkan bahwa Cina adalah pengimpor 

terbesar bijih dan logam pada tahun 2005 diikuti oleh Amerika 

Serikat dan Jepang. 

 

G. Fasilitas Penimbunan Tailings 

Meskipun tailings lebih sering didefinisikan sebagai bahan-

bahan pada yang dihasilkan dari penggilingan dan pemrosesan 

bijih pada penambangan mineral atau logam, istilah ini juga 

dipakai untuk bahan limbah berukuran butirhalus (kurang dari 1 

mm) yang berasal dari pemrosesan batubara (Shokouhi et al., 

2014). Karena ukuran partikelnya yang halus tailings pada 

tambang batua bara maupun mineral atau logam, jika 

mengandung mineral sulfida, maka bahan ini lebih reaktif dengan 

air dan udara dan membentuk AAT. Air asam tambang dari 

tailings dapat berupa alir lindian yang merembas keluar dari 
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bendung maupun sebagai air mengalir lindian yang mengalir ke 

dalam air tanah. 

 

H. Lubang Tambang dan Singkapan Terbuka 

Dinding lubang tambang yang terbentuk pada 

penambangan secara terbuka mungkin mengandung mineral-

mineral sulfida yang berpotensi membentuk AAT. Pembentukan 

terjadi jika batuan dinding tambang yang mengandung mineral 

sulfida terdedah ke udara, yakni ketika air didalam lubang 

tambang berkurang atau dipompa keluar. Ketika hujan turun 

mengalir pada dinding lubang tambang, maka AAT terbentuk dan 

mengalir ke dalam lubang tambang. Jika dinding lubang dibiarkan 

terbuka (tidak tergenang air), maka akan terjadi pembentukan 

AAT. 

 

I. Bentuk Sulfur di Dalam Batuan  

Sulfur di dalam batubara atau batuan yang berasosiasi 

dengan batubara terdapat dalam bentuk sulfur organik, sulfat atau 

pyrite. Sulfur organik ditengarai bergabung dengan senyawa 

organik kompleks di dalam batubara, dan umumnya senyawa 
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sulfur jenis ini kurang reaktif terhadap senyawa kimia sehingga 

kurang berperan dalam pembentukan air asam tambang.  

Sulfur dalam bentuk sulfat biasanya ditemukan dalam 

jumlah yang sedikit di dalam batubara atau batuan yang 

mengandung pyrite yang masih baru ditambang. Sulfur dalam 

bentuk sulfat umumnya terjadi akibat oksidasi sulfida. Beberapa 

mineral sulfat, misalnya jarosite (KFe3(SO4)2(OH)6), dapat 

terlarut dan menghasilkan larutan asam di dekat lingkungan 

permukaan. 

Senyawa sulfur dalam bentuk pyrite atau sulfida 

merupakan bentuk sulfur yang paling dominan di dalam 

kebanyakan batubara. Senyawa tersebut merupakan bentuk 

sulfur yang mendapat perhatian yang paling besar. Dari seluruh 

mineral sulfida yang mungkin ada, besi disulfida (FeS2) 

merupakan bentuk yang paling dominan dan merupakan 

pembentuk asam yang utama. Oleh karena itu potensial keasaman 

maksimum (maximum potential acidity, MPA) dari contoh lapisan 

tanah penutup yang baru sangat dipengaruhi oleh kandungan 

sulfur dalam bentuk pyrite. Dari hasil beberapa studi ditunjukkan 

bahwa variasi kandungan total sulfur di dalam contoh lapisan 
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tanah penutup sebanding dengan variasi kandungan pyrite yang 

ada di dalam contoh tersebut.  

Beberapa type pyrite diketahui berdasarkan bentuk 

kenampakan fisiknya dan secara umum dikelompokkan menjadi 6 

grup yaitu : 

1. Primary massive 

2. Plant replacement pyrite 

3. Primary euhedral pyrite 

4. Secondary cleat (joint) coats 

5. Mossy pitted pyrite 

6. Framboidal pyrite 

Caruccio (1988) telah melakukan review secara ekstensif 

terhadap beberapa bentuk yang berbeda, morfologi dan 

reaktivitas material pyrite. Persamaan untuk oksidasi pyrite 

menunjukkan bahwa material yang mengandung 1% sulfur dalam 

bentuk pyrite akan menghasilkan reaksi sempurna membentuk 

sejumlah asam sulfat yang memerlukan 31,25 mg CaCO3 untuk 

menetralkan 1000 mg material (Sobek 1978). Reaksi oksidasi 

pyrite dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain: 

1. Luas permukaan aktif dari pyrite (Singer & Stumm 1968) 
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2. Bentuk formasi dari pyrite (Caruccio et al. 1988) 

3. Konsentrasi oksigen (Smith & Shumate 1970) 

4. pH larutan (Smith & Shumate 1970) 

5. Adanya senyawa yang bersifat katalis (Caruccio et al. 1988) 

6. Frekuensi pencucian (Caruccio et al. 1988) 

7. Adanya bakteria Thiobacillus (U.S. Environmental 

Protection Agency 1971). 
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BAB 4 
BAHAYA AIR ASAM TAMBANG 

 

Salah satu dampak dari kegiatan pertambangan adalah 

munculnya air asam tambang. Air asam tambang ini merupakan 

air asam yang terbentuk karena adanya kontak antara batuan 

yang bersifat asam (sulfida mineral) dengan udara atau air. 

Pembentukan air asam tambang ini terjadi karena adanya proses 

oksidasi yang terjadi pada batuan  yang mempunyai kandungan 

pyrite setelah mengalami kontak dengan oksigen baik yang 

terdapat pada air maupun udara. Air tersebut kemudian akan 

mengalami perubahan pH menjadi 2-3. Logam yang terkena air 

dengan kondisi pH seperti ini bisa terlarut. 

Air asam tambang yang mengadung logam berat, yang 

mengalir ke sungai dan danau atau rawa akan merusak kondisi 

ekosistem yang ada disungai tersebut. Hal ini tentu saja akan 

menyebabkan adanya penurunan kualitas air. Selain itu air asam 

tambang dapat mempengaruhi bentang alam perubahan struktur 
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tanah perubahan pola aliran permukaan dan air tanah serta 

komposisi kimia air permukaan. 

Air asam tambang ini dicirikan dengan rendahnya pH dan 

tingginya senyawa logam tertentu seperti besi, alumunium dan 

mangan. Pyrite merupakan senyawa yang umum dijumpai di 

lokasi pertambangan. Selain Pyrite masih ada berbagai jenis 

sulfida logam yang mempunyai potensi membentuk air asam 

tambang seperti : marcasite, pyrrhotite, chalcocite, covellite, dan 

lain-lain. 

Mengingat bahaya dari air asam tambang ini bagi 

lingkungan maka perlu kiranya dilakukan upaya pencegahan dan 

penanganan air asam tambang. Berikut ini adalah beberapa cara 

untuk mencegah dan menghambat terbentuknya air asam 

tambang : 

1. Penempatan Selektif 

Penempatkan batuan yang berpotensi membentuk 

air asam tambang dengan batuan yang tidak berpotensi ke 

tempat yang terpisah dengan cara ditimbun. Kemudian 

lokasi penimbunan batuan yang berpotensi membentuk air 

asam tambang ditempatkan sejauh mungkin dari aliran air. 



~ 63 ~ 

Selanjutnya rembesan rembesan dikumpulkan pada satu 

lokasi. 

2. In Hibisi Bakteri 

Thiobaccilus ferrooxidans merupakan bakteri yang 

berperan dalam proses pembentukan air asam tambang. 

Dengan menghambat perkembangan bakteri ini dapat 

mengurangi proses pembentukan air asam. Thiobaccilus 

ini dapat bertahan dalam kondisi lingkungan asam karena 

memiliki lapisan film yang melindunginya. 

3. Manajemen Tanah 

Dalam program restorasi tanah areal pertambangan 

diperlukan manajemen tanah yang baik. Manajemen tanah 

ini bertujuan untuk : 

a. Memaksimalkan sumberdaya yang terbatas 

b. Memisahkan tipe tanah secara benar, sehingga 

pencampuran dan degradasi kualitas tanah pucuk tidak 

terjadi. 

c. Menjamin kualitas tanah pucuk sebagaimana adanya 

(struktur, nutrisi, dan bank bibit) tersedia untuk 

digunakan dalam rehabilitasi. 



~ 64 ~ 

 

 

4. Penanganan Air Asam Tambang secara Pasif 

Untuk menetralisasi air asam tambang dapat 

digunakan kapur. 'etode ini efektif dan menawarkan biaya 

yang lebih murah. Penanganan air asam tambang dengan 

metode pasif ini dengan cara air dialirkan ke areal lahan 

basah yang telah di bangun dengan cara ini kandungan 

logam dan keasaman dapat dikurangi. /umlah aliran air 

dan komposisi kimia air tambang, substrat lahan basah, 

komposisi vegetasi lahan basah, komposisi mikroba dan 

aktivitas yang terdapat dalam lahan basah merupakan 

faktor penting untuk dipertimbangkan. 
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BAB 5 
DAMPAK AIR ASAM TAMBANG TERHADAP 

LINGKUNGAN 

 

 

A. Sumber Daya Air 

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam 

yang vital baik untuk kehidupan flora, fauna, dan manusia di muka 

bumi maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan. Sebagai 

sumber daya alam maka kegiatan pengelolaan sumber daya air 

menjadi penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan 

akses yang sama baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya 

untuk air minum dan sanitasi, maupun untuk memenuhi 

kebutuhan penghidupannya sebagai petani untuk mengairi 

tanamannya serta untuk memproduksi berbagai produk seperti 

deterjen, kain, dan produk lainnya yang proses produksinya 

memerlukan air. Oleh karena banyak yang membutuhkan air 

maka bukan tidak mungkin air di muka bumi ini akan tidak 

mencukupi karena keberadaannya terbatas. 



~ 66 ~ 

Selain keberadaan air di bumi terbatas, sebenarnya 

penyebarannya di muka bumi ini juga tidak merata, seperti 

daerah kering dan gurun pasir jumlah air lebih sedikit 

dibandingkan dengan jumlah air di daerah hutan hujan tropis, 

seperti di daerah hutan pulau Sumatra atau di daerah Amazona di 

Benua Amerika Selatan. Di Indonesia bagian timur, khususnya di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan 

Maluku Utara mempunyai jumlah air yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan di Pulau Jawa maupun Sumatra, bahkan di 

suatu wilayah, yang dikenal sebagai daerah bayang-bayang hujan 

akan mempunyai jumlah ketersediaan air lebih sedikit 

dibandingkan dengan daerah yang membayanginya. Biasanya 

daerah bayang- bayang hujan dibatasi oleh gunung yang 

menerima hujan dari angin basah, dan setelah terjadi hujan, angin 

akan terus bertiup, tetapi sampai di balik gunung tersebut sudah 

menjadi angin kering, dan tidak dapat menjadi hujan di daerah ini, 

maka disebutlah sebagai daerah bayang-bayang hujan. 

Selain tidak merata dari sisi lokasi atau spasial, dipandang 

dari segi temporal atau penyebaran waktu selama satu tahun juga 

tidak merata. Sebagai contoh, di daerah yang beriklim moonson 
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tropis akan mengalami dua musim dalam setahun, yaitu musim 

penghujan dan musim kemarau. Pada daerah ini, selama musim 

penghujan akan terjadi hari hujan yang cukup banyak dalam 

sebulan sehingga musim hujan memberikan air. Sebaliknya, 

selama musim kemarau akan jarang terjadi hujan atau bahkan 

tidak pernah terjadi hujan dalam sebulan sehingga tidak cukup 

tersedia air maka di mana- mana di wilayah musim kemarau ini 

terjadi kekurangan air. 

Dengan memperhatikan perubahan-perubahan tersebut 

maka dalam modul ini akan dijelaskan bagaimana air itu menjadi 

sumber daya yang sangat penting dalam kehidupan manusia di 

dunia serta bagaimana keberadaan air dan penyebarannya di 

muka bumi. 

Ketersediaan air di dunia ini terbatas. Luas permukaan air 

di permukaan bumi ini sebesar 71%, sedangkan daratan luasnya 

hanya 29%. Keseluruhan lingkungan air ini karena merupakan 

satu kesatuan lingkungan dan sangat dibutuhkan untuk 

menunjang kehidupan. Keberadaan air di alam ini tetap 

jumlahnya dalam berbagai wujud. Kandungan air di bumi pada 

dasarnya berlimpah, volume seluruhnya mencapai 1.400.000.000 



~ 68 ~ 

km3, lebih kurang 97% merupakan air laut (air asin) yang tidak 

dapat dimanfaatkan secara langsung dalam kehidupan manusia. 

Dari 3% sisanya, 2% berupa gunung- gunung es di kedua kutub 

bumi, 0,75% merupakan air tawar yang mendukung kehidupan 

makhluk hidup di darat baik berupa mata air, air sungai, danau, 

maupun air tanah, dan selebihnya berupa uap air. Makin 

bertambah jumlah penduduk di muka bumi ini, makin banyak air 

yang dibutuhkan, sedangkan ketersediaan air yang dapat 

dimanfaatkan di alam ini jumlahnya terbatas. Air tawar tersebut 

berasal dari siklus air (daur hidrologi) secara alami. Oleh karena 

itu, hemat dalam pemakaian air, dan memanfaatkan air ‘bekas 

pakai’ dengan sebaik-baiknya, serta mencegah terjadinya 

pencemaran air menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan 

dipatuhi. 

Air merupakan sumber daya yang mempunyai nilai 

ekonomis. Nilai ekonomi akan berbeda di setiap lokasi karena 

ketersediaannya. Selain itu, nilai ekonomi akan semakin tinggi 

karena air menjadi salah satu input untuk proses industri 

berbagai produk yang memerlukan air, seperti industri yang 

memproduksi minuman, industri berbagai produk. Pada kondisi 
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jumlah yang membutuhkan semakin meningkat maka potensi 

terjadinya konflik sangat besar sehingga perlu berhati-hati dalam 

memanfaatkannya serta perlu praktik pengelolaan yang baik. 

Keberadaan air di muka bumi dapat berwujud sebagai uap 

air, awan, air hujan, air laut, salju, air permukaan (mata air, air 

sungai, air danau, air rawa), dan air tanah. Air mempunyai rumus 

kimia H2O. Satu molekul air terbentuk dari dua atom hidrogen 

dan satu atom oksigen. Air adalah zat pelarut yang banyak 

diperlukan untuk melarutkan sebagai senyawa kimia maupun zat 

lainnya yang ingin diencerkan. Selain itu air juga dapat dinamakan 

pelarut universal karena hampir semua zat dapat larut dalam air. 

Oleh karena itu, banyak senyawa atau larutan cair yang dapat 

dengan mudah dilakukan pengenceran maupun pelarutan dengan 

menambahkan air. Banyak cairan senyawa tertentu dapat 

dilakukan pengentalan dengan menguapkan cairannya sehingga 

menjadi kental karena volume airnya berkurang atau kandungan 

airnya menjadi kurang. Dengan demikian, berbagai cairan yang 

merupakan senyawa kimia mengandung unsur kimia yang 

bervariasi serta jumlah air atau kadar air yang berbeda dalam 

cairan tersebut. 
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Suatu badan air yang menjadi sumber air baku di 

permukaan bumi sering menerima buangan limbah sehingga 

menjadi tercemar. Kondisi badan air yang air bakunya tergolong 

tercemar karena tidak cukup mendapatkan pengenceran dengan 

air baku yang murni (H2O). Pengenceran di badan- badan air akan 

tergantung dari kondisi inflow kualitas air baku sebagai 

pengencer alaminya. Selain itu, apabila air melintasi suatu media 

tanah yang mempunyai kadar pencemar yang tinggi maka jika 

aliran air ini masuk ke badan air, air baku di badan air tersebut 

juga menjadi tercemar. Untuk itu, keberhasilan pengelolaan air 

dari aspek kualitas air sangat dipengaruhi oleh interaksi antara 

air dengan kualitas media yang dilalui oleh air serta pengelolaan 

limbah yang dibuang ke dalam air baku di suatu badan air. 

Air mempunyai sifat yang berbeda karena dapat berubah 

wujud menjadi zat cair sebagai air, menjadi gas sebagai uap air, 

atau padatan sebagai es. Perubahan wujud tersebut melalui 

proses pencairan, penguapan, dan pembekuan. Perubahan 

tersebut juga dapat berupa proses sublimasi yang berubah dari 

zat padat menjadi gas dan proses kondensasi yang berubah dari 

gas menjadi cairan. Semua proses perubahan wujud dari air 



~ 71 ~ 

tersebut dipengaruhi oleh temperatur. Pada temperatur di atas 

100° C air berubah menjadi uap air, sedangkan pada temperatur 

0° C berubah menjadi es. Untuk mengubah air dari wujud padat ke 

cair atau wujud cair ke gas diperlukan energi. 

Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu proses yang 

mendorong keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan 

air, tanah, dan sumber daya lainnya, dengan tujuan untuk 

memaksimalkan kesejahteraan sosial ekonomi dan 

memperhatikan keberlanjutan ekosistem. 

Disamping itu, pengelolaan sumber daya air merupakan 

suatu metode untuk merumuskan pola dan rencana pengelolaan 

sumber daya air, dan bukan merupakan tujuan akhir. Pola 

merupakan perencanaan strategis yang melibatkan identifikasi 

kebutuhan dari para pemangku kepentingan dalam satu wilayah 

sungai, sehingga kerangka dasar yang telah disusun dapat 

disepakati oleh para pemangku kepentingan terkait. 

Reformasi dalam pengelolaan sumber daya air merupakan 

salah satu tindakan penting untuk mengatasi pengentasan 

kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, serta konservasi 

sumber daya alam. Dalam pelaksanaannya, telah 
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disempurnakannya beberapa undang-undang dan peraturan serta 

kebijakan, antara lain diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang telah 

mencakup prinsip-prinsip IWRM dan Peraturan Presiden (Perpres 

No. 12 tahun 2008) tentang Dewan Sumber Daya Air dan 

Kebijakan Nasional tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 

Undang-undang ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan 

sumber daya air secara menyeluruh, berkelanjutan, dan melalui 

pendekatan terbuka sehingga memberikan pilihan bagi 

masyarakat bisnis dan organisasi non-pemerintah untuk 

berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 

pengelolaan sumber daya air terpadu. 

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang 

didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2004 tersebut di atas dipertegas dengan adanya Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air secara khusus menjabarkan 

mekanisme pengelolaan sumber daya air dengan mengacu sebuah 

pola pengelolaan sumber daya air. Pola ini akan disusun pada 

setiap wilayah sungai yang penetapannya diatur dalam Keputusan 
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Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Penetapan Wilayah Sungai, telah menetapkan 131 Wilayah Sungai 

(WS) yang terdiri dari 5 WS Lintas Negara, 29 WS Lintas Provinsi, 

29 WS Strategis Nasional, 53 WS Lintas Kabupaten/Kota dan 15 

WS dalam wilayah satu Kabupaten/Kota sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing. Selanjutnya, Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber 

daya air telah diatur secara teknis bagaimana mengelola wilayah 

sungai dengan membuat Pola Pengelolaan Sumber Daya Air di 

setiap Wilayah Sungai. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang 

merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, 

memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya 

air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya 

rusak air dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan 

air tanah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia 

usaha. 

Menghadapi berbagai permasalahan sumber daya air yang 

semakin hari semakin rumit dengan adanya peningkatan akan 

kebutuhan air yang sejalan dengan bertambahnya jumlah 

penduduk serta yang diiringi dengan pertumbuhan sosial-



~ 74 ~ 

ekonomi. Selain itu, kekeliruan dalam pengelolaan sumber daya 

air menyebabkan upaya untuk meningkatkan kebutuhan akan air 

telah menimbulkan eksploitasi sumber daya air secara berlebihan 

sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan 

sumber daya air yang pada gilirannya menurunkan kemampuan 

pasokan air. 

Gejala degradasi fungsi lingkungan sumber daya air 

ditandai dengan fluktuasi debit air di musim hujan dan kemarau 

yang semakin tajam, pencemaran air, berkurangnya kapasitas 

waduk, dan lainnya. Disamping tantangan fisik tersebut, 

pengelolaan sumber daya air juga mengalami tantangan dalam 

penanganannya seperti tidak tercukupinya dana operasi dan 

pemeliharaan, lemahnya koordinasi antar instansi terkait dan 

masih kurangnya akuntabilitas, transparansi serta partisipasi para 

pihak yang dilaksanakan secara good governance. Maka sesuai 

dengan dasar pengaturan yang ditetapkan dalam UU dan PP 

tersebut di atas maka prinsip pengelolaan sumber daya air yang 

mengandung visi dan misi dan pola pengelolaan sumber daya air 

yang tepat sudah dapat ditetapkan untuk dijadikan pegangan 

kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan air di Indonesia. 
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Visi pengelolaan sumber daya air antara lain harus 

menetapkan terwujudnya kemanfaatan sumber daya air bagi 

kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan visi tersebut, maka misi 

pengelolaan sumber daya air adalah sebagai berikut: 

a. Konservasi atau perlindungan sumber daya air 

b. Pendayagunaan sumber daya air yang meliputi upaya 

penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan 

pengusahaan. 

c. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air 

d. Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, 

swasta dan pemerintah 

e. Peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data dan informasi 

sumber daya air termasuk sistem prasarana dan sarananya. 

Untuk melaksanakan visi dan misi pengelolaan 

sumberdaya air tersebut perlu disusun suatu Pola Pengelolaan 

Sumber daya Air agar semua kegiatan mempunyai satu pedoman 

dan arahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam visi dan misi. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumberdaya Air, pasal 1 ayat (8), menyebutkan 

bahwa pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar 
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dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan 

mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, 

pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak 

air, sehingga pola pengelolaan sumber daya air diselenggarakan 

berdasarkan beberapa kaidah sebagai berikut: 

a. Pengelolaan sumber daya air didasarkan pada kaidah satu 

sungai, satu rencana induk, dan satu manajemen terkoordinasi 

dengan menggunakan pendekatan wilayah sungai sebagai 

kesatuan  wilayah pengelolaan. 

b. Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara 

berkelanjutan maka upaya pendayagunaan sumber daya air 

harus diimbangi dengan upaya  konservasi yang memadai. 

c. Proses penyusunan rencana induk diselenggarakan melalui 

pelibatan peran seluas-luasnya semua unsur pihak yang 

berkepentingan. 

d. Penetapan kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air 

diselenggarakan secara demokratis dengan pelibatan semua 

yang berkepentingan dalam wadah koordinasi berdasarkan 

asas, yaitu keseimbangan antara fungsi sosial dan ekonomi, 
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kemanfaatan umum, kelestarian, keadilan, keterpaduan, 

kemandirian, keterbukaan, dan akuntabilitas publik. 

e. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh badan pengelola 

yang mandiri, profesional, dan akuntabel. 

f. Masyarakat dan semua unsur pihak yang berkepentingan 

dilibatkan dalam keseluruhan proses perencanaan, 

pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan, dan 

pelaksanaan pembangunan. 

g. Biaya pengelolaan sumber daya air ditanggung bersama oleh 

penerima manfaat melalui penerapan prinsip pembayaran 

penggunaan air dan prinsip pembayaran polusi atas dasar 

sistem subsidi silang menurut norma kelayakan umum. 

h. Reformasi kebijakan sumber daya air mencakup kebijakan 

sumber daya air (non irigasi) dan kebijakan irigasi. 

Adapun tujuan utama dalam pola dan rencana pengelolaan 

sumber daya air adalah untuk keamanan dan ketahanan sumber 

daya air itu sendiri. Ketahanan air (water security) adalah 

ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas air untuk kehidupan, 

kesehatan, dan untuk keberlanjutan ekosistem itu sendiri. 
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Ketersediaan air yang memadai baik kuantitas dan kualitasnya 

dapat mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi. 

Untuk mencapai tujuan water security, food security, 

hingga energy security, maka pengembangan sumber daya 

manusia mutlak diperlukan untuk peningkatan kapasitas 

teknisnya, selain itu penguatan kelembagaan melalui wadah 

koordinasi atau Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 

(TKPSDA) perlu mendapat perhatian, serta tidak melupakan pula 

mengenai pembiayaan yang berdasarkan kebutuhan masing-

masing pemangku kepentingan. 

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan sumber daya air 

perlu dimengerti beberapa istilah yang berlaku seperti berikut: 

1. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, 

melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan 

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, 

dan pengendalian daya rusak air. 

2. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang 

terkandung di dalamnya. 

3. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di 

bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini 
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adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang 

berada di darat. 

4. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada 

permukaan tanah. 

5. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah 

atau batuan di bawah permukaan tanah. 

6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau 

buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah 

permukaan tanah. 

7. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan dokumen yang 

digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders), serta berisikan mengenai dasar-

dasar pertimbangan pengelolaan sumber daya air, skenario 

kondisi wilayah sungai pada masa yang akan datang, strategi 

pengelolaan sumber daya air, dan kebijakan operasional untuk 

melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air tersebut. 

Pola pengelolaan sumber daya air menjadi kerangka dasar 

dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan 

mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, 
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pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak 

air. 

8. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara 

keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi 

sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan 

kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk 

hidup baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan 

datang. 

9. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, 

penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan 

sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan 

berdaya guna. 

10. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, 

menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas 

lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. 

11. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan 

kehidupan. 

12. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber 

daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau 
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pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 

2.000 km2. 

13. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang 

merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 

sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan 

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau 

ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah 

topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan 

yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

14. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh 

batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologi, 

seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air 

tanah berlangsung. 

15. Pelindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air 

dari kerusakan yang ditimbulkan baik akibat tindakan 

manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam. 

16. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan 

ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan 

fungsi dan manfaatnya. 
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17. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan 

memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di 

sumber air. 

18. Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air 

yang dialokasikan baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai 

fungsi budi daya. 

19. Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air 

menurut jenis penggunaannya. 

20. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan 

pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi 

kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai 

keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas. 

21. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber 

daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi. 

22. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta 

bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber 

daya air baik langsung maupun tidak langsung. 

23. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan 

kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi 

kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan. 
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24. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah 

institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang 

sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka 

mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan 

para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. 

25. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi 

pengelolaan sumber daya air tingkat nasional. 

Air asam tambang merupakan polutan atau pencemar 

lingkungan yang dapat merusak sumberdaya air di wilayah 

pertambangan di seluruh dunia (Zipper et al., 2009). Bahkan 

Gaikwad & Gupta (2007) menyatakan bahwa AAT merupakan 

satu-satunya sumber polusi non-point paling besar, karena 

tingkat kemasaman yang tinggi sehingga makhluk hidup tidak 

mampu bertahan hidup. Karena tingkat kemasamannya ekstrim, 

AAT dapat memobilisasi logam-logam, seperti Al, Fe, dan Mn, dan 

logamlogam berat yang lain (Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, dan Zn) dan 

metaloid seperti As yang dibebaskan dari mineral-mineral sulfida 

dan mineral-mineral lain yang berasosiasi (Johnson & Hallberg, 

2005). Air asam tambang juga mengandung garam mineral larut 

(total dissolved solids, disingkat TDS), termasuk sulfat yang 
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dihasilkan oleh oksidasi mineral, logam-logam, dan komponen 

mineral larut lain (PIRAMID Consortium, 2003; Zipper et al., 

2009).  

Pada tahun 1989 diperkirakan 19.300 km sungai dan 

sekitar 72.000 ha danau dan penyimpan air lainnya di dunia telah 

rusak oleh AAT. Pada tahun 1996, di Amerika Serikat sendiri 

sekitar 20.000 km perairan dan sungai terdampak oleh AAT, dan 

sebagian besar perairan ini tercemar AAT yang berasal dari 

tambang tua dan terlantar (Skousen et al., 1996). Air sungai yang 

tercemar AAT menyebabkan korosi pipa dan bangunan logam, 

merusak dinding, dan membunuh tumbuhan dan organisme 

akuatik yang lain (Gaikwad & Gupta, 2008). Tingkat kemasaman 

AAT yang tinggi mampu merusak sistem sangga bikarbonat air 

oleh tingginya ion H+ menjadi asam karbonat, kemudian menjadi 

air dan CO2, sehingga pasokan sumber karbon bagi organisme 

fotosintetik berkurang atau hilang. Tingginya konsentrasi logam 

berat dan metaloid pada AAT dapat meracun organisme akuatik, 

yang kemudian dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan 

hewan. Terjadinya reaksi metilasi merkuri (Hg), logam-logam dan 

metaloid larut yang lain pada pH rendah mengakibatkan 
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perubahan menjadi bentuk senyawa yang lebih meracun 

(Lottermoser, 2007). 

Ketika AAT mengalir dan mengalami netralisasi oleh bahan 

alkalin, tingkat kemasaman berkurang dan membentuk endapan 

oksida/hidroksida besi yang berwarna oranye/merah (ochre) 

atau disebut juga “yellow boy”. Endapan ini sering dijumpai di 

dasar saluran air atau sungai (stream bed), yang dapat 

mengganggu kehidupan jentik-jentik dan merusak rantai makan 

di dalam ekosistem akuatik. Keberadaan endapan 

oksida/hidroksida diketahui dapat mengurangi ketersediaan 

tempat bertelur ikan, dan dapat berakumulasi pada insang ikan, 

sehingga mengganggu sistem respirasi yang dapat menyebabkan 

kematian ikan. 

 

B. Sumber Daya Tanah 

Tanah merupakan bagian dari kerak bumi yang berada di 

lapisan paling atas. Bagian dari lapisan litosfer ini berasal dari 

pelapukan jenis- jenis batuan penyusun lapisan bumi, dan 

tersusun dari air, udara, serta bahan- bahan organik lainnya. 

Indonesia memiliki tanah dengan tingkat kesuburan yang 
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berbeda- beda (baca : Ciri Ciri Tanah Subur dan Tidak Subur). 

Kesuburan yang ada di dalam tanah menjadikan tanah termasuk 

dalam sumber daya alam. Tanah dikategorikan dalam sumber 

daya alam abiotik atau non- hayati. Meskipun kesuburan tanah 

lama- kelamaan bisa habis, tetapi kesuburan tersebut bisa 

dilestarikan (baca : Cara Melestarikan Tanah). Oleh karena itu 

tanah tergolong dalam contoh sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui. 

Tanah adalah sumber daya alam terpenting sekarang ini. 

Tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam 

berbagai kehidupan. Antara lain adalah sebagai tempat 

membangun rumah tinggal, dari tanah dapat menghasilkan bahan 

makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya yang bersifat primer. 

Tanah biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan 

makanan. Tanah berasal dari istilah agraria dari kata Akker 

(Bahasa Belanda), Agros (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, 

Agger (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, Agrarius 

(Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, 

Agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. 
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Dalam lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, 

yang disebut permukaan. Tanah sebagai bagian dari bumi 

disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA), yaitu: 

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang 

dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan macam-macam hak 

atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orangorang, baik 

sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta 

badan-badan hukum”. 

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 jo. 

Pasal 53 UUPA, yang dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu : 

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap; 

2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang; 

3. Hak atas tanah yang bersifat sementara. 

Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA, yang meliputi Hak Gadai, 

Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah 

Pertanian. Hak-hak atas tanah ini diatur dalam UUPA yang bersifat 

sementara, dalam waktu yang singkat diusahakan akan dihapus 
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dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasaan dan 

bertentangan dengan jiwa UUPA. Kenyataannya sampai saat ini 

tidak dapat dihapuskan, yang dapat dilakukan adalah mengurangi 

sifat-sifat pemerasan. 

Pengertian dari sumber daya tanah adalah sumber daya 

alam yang berasal dari komponen di bumi, yakni berupa hasil 

pelapukan batuan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Diantara kebutuhan manusia yang memerlukan peran 

dari tanah yakni kebutuhan akan pangan yang bisa diperoleh dari 

bercocok tanam di atas tanah. Selain itu, manusia juga 

membutuhkan lahan pemukiman, badan jalan sebagai 

transportasi dan hal- lain  yang dibangun di atas tanah. Sebagai 

sumber daya, tanah memiliki beberapa sifat. Sifat- sifat dari 

sumber daya tanah diantaranya yaitu : 

• Jenis sumber daya tanah antara suatu wilayah berbeda dengan 

wilayah lainnya. 

• Potensi sumber daya alam tanah bergantung pada pengelolaan 

tanah itu sendiri. 

• Sifat dari sumber daya tanah adalah tidak pernah habis, 

karena tanah termasuk dalam siklus batuan. Pelapukan batuan 
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akan selalu menghasilkan tanah. (baca juga : Sumber Daya 

Alam Yang Dapat Diperbaharui dan Tidak Dapat Diperbaharui) 

Jenis- jenis sumber daya alam tanah dapat dibedakan 

menjadi 3 menurut sifat dari batuan induknya, yakni meliputi 

tanah vulkanik, tanah tersier dan tanah organik. Berikut adalah 

penjelasan masing- masing sumber daya tanah. 

1. Tanah Vulkanik 

Proses pembentukan tanah vulkanik dipengaruhi oleh 

peristiwa meletusnya gunung berapi atau peristiwa 

vulkanisme (baca : Pengertian Vulkanisme). Ketika gunung 

berapi meledak, maka akan mengeluarkan material erupsi 

berupa lava dan lahar. Lava yang membeku kemudian menjadi 

batuan beku. Jika terjadi pelapukan pada batuan beku 

tersebut, maka akan terbentuk tanah vulkanik. Tingkat 

kesuburan tanah vulkanik ini lebih tinggi dari jenis tanah 

lainnya. Hal tersebut membuat daerah kaki gunung berapi 

menjadi daerah yang sesuai untuk bercocok tanam, terutama 

tanaman sayur- sayuran (baca : Jenis Tanah Untuk Pertanian). 

Persebaran tanah vulkanik di Indonesia sesuai dengan lokasi 

keberadaan gunung berapi. Beberapa lokasi tersebut 
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diantaranya adalah di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, 

Sumatera (dari Daerah Istimewa Aceh sampai Sumatera 

Selatan), Jawa Barat, Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, Nusa 

Tenggara Barat, sebagian dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi 

Utara dan sebagian dari Maluku. 

2. Tanah Tersier 

Tanah tersier ini disebut juga dengan tanah yang bahan 

induknya bukan vulkanik. Artinya tanah tersier tidak 

dihasilkan dari material erupsi gunung berapi. Persebaran 

tanah tersier ini meliputi beberapa daerah, diantaranya adalah 

Bangka belitung, Kepulauan Riau, Madura, Jawa Timur sebelah 

utara, Sumba, Timor, sebagian besar dari Pulau Sulawesi, 

Maluku, Kalimantan dan Irian Jaya. 

3. Tanah organic 

Tanah organik merupakan tanah yang berasal dari endapan 

bahan- bahan organik. Tanah jenis ini dapat dibagi menjadi 2 

yakni tanah gambut dan tanah humus. Proses terbentuknya 

tanah gambut dipengaruhi oleh pembusukan bagian- bagian 

tumbuhan di suatu tempat yang selalu digenangi air. Contoh 

tempat terbentuknya tanah gambut adalah rawa- rawa. 
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Tingkat kesuburan tanah gambut sangat rendah karena 

tanahnya bersifat asam. Meski demikian tanah gambut masih 

bisa digunakan untuk menanam tumbuhan pasang surut. 

Beberapa daerah dengan tanah gambut adalah sebagian besar 

Kalimantan, pantai timur Sumatera, Pulau Seram, Halmahera, 

dan irian Jaya, 

Sementara itu, tanah humus memiliki tingkat kesuburan yang 

tinggi. Tanah humus berwarna hitam pekat dan mengandung 

banyak bahan organik. Karena tingkat kesuburannya tinggi, 

maka tanah gambut banyak dimanfaatkan sebagai lahan untuk 

bercocok tanam. Daerah yang banyak memiliki tanah humus 

yakni Pulau Jawa bagian selatan, Lampung dan Propinsi 

Sulawesi Tenggara. 

 Sumber daya tanah memiliki peran penting dan juga 

bermanfaat bagi kehidupan manusia (baca juga : Manfaat Sumber 

Daya Alam). Beberapa manfaat yang bisa diambil dari keberadaan 

sumber daya tanah adalah : 

• Menyediakan unsur hara bagi tumbuhan. Keberadaan unsur 

hara sangat diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. Jika suatu 
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tanah atau lahan pertanian mengandung banyak unsur hara, 

maka hasil panen dari lahan tersebut dapat meningkat. 

• Menyediakan bahan makanan bagi mikroorganisme yang 

tinggal di dalam tanah. Tanah adalah tempat tinggal 

mikroorganisme pengurai atau detritivor. Mereka 

memperoleh makanan dari jasad makhluk hidup yang 

terkubur di dalam tanah. 

• Menjadi tempat tinggal dan tempat beraktivitas bagi makhluk 

hidup. Manusia dan makhluk hidup lainnya membuat tempat 

tinggal di permukaan atau di atas tanah. Manusia berpijak di 

atas tanah. Hampir semua kegiatan manusia juga dilakukan di 

atas tanah. 

• Menjadi bahan baku produksi. Tanah yang mengandung batu 

lempung bisa diolah menjadi batu bata dan berbagai jenis 

kerajinan gerabah. Hasil pengolahan tanah tersebut dapat 

dijual dan menjadi sumber pendapatan bagi sebagian 

masyarakat. 

• Sebagai sumber mata air. Tanah dapat menyerap air dan 

menjadi tempat sumber air tanah. Air tanah ini lah yang 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan berguna untuk 
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memenuhi kebutuhan air sehari- sehari (baca juga : Manfaat 

Air Tanah). 

• Menyimpan mineral bernilai ekonomis tinggi. Lapisan tanah 

yang jauh dari permukaan banyak mengandung mineral, 

minyak bumi, gas alam dan hasil tambang lainnya. Beberapa 

mineral yang berada di dalam tanah diantaranya adalah emas, 

perak, nikel dan batu bara. 

• Sebagai sumber pendapatan. Selain hasil penjualan kerajianan 

berbahan tanah, tanah kapling juga diperjual belikan. Tanah 

sudah menjadi aset berharga yang nilai ekonomisnya selalu 

naik dari tahun ke tahun. Tanah yang berada di daerah 

strategis biasanya mempunyai harga per meter yang sangat 

mahal. 

• Menjadi material bahan bangunan. Tanah pasir yang dicapur 

semen biasanya digunakan untuk membangun rumah. Selain 

itu, tanah juga dapat digunakan untuk memperluas daerah 

atau membuat pulau- pulau buatan. 

Pada proses reklamasi (rehabilitasi) lahan tambang, bahan-

bahan yang dikembalikan sebagai backfill atau dijadikan bahan 

tanah untuk direvegetasi sering masih mengandung atau 
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bercampur dengan bahan yang berpotensi menghasilkan asam 

(potentially acid forming materials, PAF). Akibatnya, AAT dapat 

terbentuk di dalam tanah tersebut, yang kemudian dapat 

meningkatkan tingkat kemasaman tanah. Pada kondisi sangat 

masam, mineral-mineral di dalam tanah mudah larut dan dapat 

membebaskan logam-logam seperi Fe, Mn, Al, Cu, Zn, Cd, Ni, dan 

Hg (Environment Australia, 1997; Jenning et al., 2008). Pada 

kondisi seperti ini, maka tanah menjadi media yang kurang cocok 

untuk pertumbuhan tanaman dan organisme tanah penting yang 

lainnya. Pengamatan di lapang menunjukkan bahwa program 

revegetasi pada tanah-tanah yang kaya mineral sulfida (PAF) 

kurang berhasil. Di samping itu, AAT yang terbentuk di dalam 

tanah dapat mengalir bersama aliran permukaan (run-off), air 

rembesan (seepage), atau air lindian (leachate), yang kemudian 

mengalir mencemari tanah dan sumber-sumber air permukaan, 

seperti sungai dan danau, dan bahkan air tanah di sekitar daerah 

tambang. 

Choudhury et al. (2017) dalam penelitiannya menggunakan 

padi lokal di percobaan pot di India Utara menemukan bahwa 

tanah sawah yang terkontaminasi AAT menghasilkan padi 64% 
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lebih rendah daripada tanah yang tidak terkontaminasi. Peneliti 

tersebut menjelaskan bahwa penurunan hasil padi tersebut 

disebabkan oleh peningkatan kemasaman tanah, yang 

mengakibatkan konsentrasi Al3+ dapat ditukar (Al-dd) menjadi 

dua kali lipat, beberapa logam berat (Fe, Mn dan Cu) larut jauh di 

atas batas kritis, dan penurunan ketersediaan unsur fosforus (P), 

kalium (K), dan seng (Zn) sampai 32-62%. 
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BAB 6 
PENGELOLAAN AIR ASAM TAMBANG 

 

Air asam tambang atau acid mine drainage, istilah umum 

yang digunakan untuk menyebutkan air lindian (leachate), 

rembesan (seepage) atau aliran (drainage). Air ini terjadi akibat 

pengaruh oksidasi si alamiah mineralsulfida (mineral belerang) 

yang terkandung dalam bantuan yang terpapar selama 

penambangan. Perlu diketahui, air asam sebenarnya tidak saja 

terbentuk akibat kegiatan penambangan saja. 

 

A. Pendekatan Preventif 

Pengelolaan AAT yang terbaik adalah dengan cara 

mencegah atau menghentikan pembentukan AAT itu sendiri, 

sebagaimana ungkapan “mencegah lebih baik daripada 

mengobati”. Berdasarkan proses atau reaksi-reaksi pembentukan 

AAT, maka pengendalian AAT dapat dilakukan secara preventif, 

yaitu dengan mencegah, mengurangi atau menghambat 

pembentukan asam melalui pengelolaan material disposal yang 

berpotensi membentuk asam. 
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Teknik preventif yang sudah banyak diteliti dan diterapkan 

pada umumnya mendasarkan kepada tiga mekanisme atau 

prinsip, yaitu (i) pencegahan terjadinya reaksi-reaksi 

pembentukan asam secara kimiawi, (ii) penghambatan 

pertumbuhan jasad renik yang bertindak sebagai katalisator 

reaksi pembentukan asam, dan (iii) perlakuan secara fisik atau 

geoteknik untuk meminimalkan kontak antara bahan berpotensi 

membentuk asam (mengandung pirit) dengan air dan udara, dan 

pelindian. Di bawah ini secara singkat dibahas beberapa teknik 

preventif yang sudah diterapkan dalam pengelolaan bahan 

disposal tambang untuk mencegah, mengurangi, atau 

menghambat pembentukan AAT. 

a. Penanganan Selektif dan Penempatan Batuan Penutup 

Proses penanganan selektif dan penempatan terdiri dari 

dua tahap, yakni analisis geokimia material batuan penutup 

dan pelaksanaan. Tahapan analisis geokimia ditujukan untuk 

identifikasi jumlah, lokasi, dan komposisi material pembentuk 

asam di dalam batuan penutup. Hasil analisis tersebut 

kemudian dijadikan dasar untuk memilih metode 
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penambangan, peralatan yang tepat, dan teknik penanganan 

bahan berpotensi membentuk asam yang paling efisien. 

1. Analisis Geokimia Batuan 

Analisis geokimia batuan bertujuan untuk 

mengidentifikasi potensi produksi asam dari lapisan-

lapisan batuan penutup apakah sebagai penghasil asam, 

netral, atau penghasil alkalinitas (alkalin). Salah satu cara 

yang paling banyak dilakukan adalah dengan Analisis Akun 

AsamBasa (Acid-Base Accounting, ABA) dan Uji 

Pembentukan Asam Bersih (Net Acid Generation, NAG). 

Ada beberapa uji yang diperlukan untuk penetapan 

apakah suatu bahan berpotensi membentuk asam atau 

tidak, yaitu: (i) Uji pH1:2 dan daya hantar listrik (DHL)1:2; 

(ii) Penetapan jumlah total sulfur (S); (iii) Uji Kapasitas 

Netralisasi Asam (Acid Neutralizing Capaciy, ANC); (iv) 

Potensi Menghasilkan Asam Neto (Net Acid Producing 

Potential, NAPP), yang dihitung berdasarkan kandungan S 

total dan ANC; dan (v) Uji Hasil Asam Neto (Net Acid 

Generation, NAG). Secara lengkap prosedur untuk 

melakukan uji-uji tersebut dapat dilihat pada ARD Test 
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Handbook yang dikeluarkan oleh AMIRA International 

Tahun 2002 (Ian Wark Research Institute, 2002). Uji-uji 

tersebut menghasilkan dua parameter penting dari bahan, 

yaitu kemasaman potensial maksimum (maximum 

potential acidity, MPA) dan kapasitas menetralisir asam 

(acid-neutralizing capacity, ANC) yang digunakan untuk 

menentukan potensi bahan. 

Nilai ANC menggambarkan kemampuan netralisasi 

bahan di dalam sampel terhadap asam yang terbentuk dari 

oksidasi pirit, yang ditetapkan dengan menambahkan asam 

khlorida (HCl) yang tersandarisasi ke bahan yang diketahui 

bobotnya, kemudian dititrasi dengan natrium hidroksida 

(NaOH) terstandarisasi untuk menetapkan HCl yang tidak 

bereaksi. Jumlah asam (HCl) yang dikonsumsi dihitung 

sebagai MPA dalam kg H2SO4/t. Selisih antara MPA dan 

ANC disebut dengan potensial memproduksi asam neto 

(net acid producing potential, NAPP). 

Jika MPA lebih rendah dari ANC, maka nilai NAPP 

negatif (-), yang menunjukkan bahwa bahan memiliki ANC 

tinggi sehingga dapat menghalangi pembentukan asam. 
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Sebaliknya, jika MPA lebih besar dari ANC maka nilai NAPP 

positif (+), yang berarti bahwa bahan tersebut berpotensi 

menghasilkan asam. Selanjutnya bahan-bahan yang diuji 

dikelompokkan menjadi salah satu dari tiga kategori 

berikut: (i) bahan yang tidak berpotensi membentuk asam 

(nonacid forming, disingkat NAF), (ii) bahan yang 

berpotensi membentuk asam (potentially acid forming, 

disingkat PAF), dan (3) tidak tentu (Uncertain, disingkat 

UC). 

2. Non-acid Forming (NAF) 

Suatu sampel masuk kategori NAF, bisa memiliki 

kandungan S tinggi atau rendah, tetapi yang lebih penting 

sampel tersebut memiliki ANC yang lebih dari cukup untuk 

menetralisir semua asam yang secara teoritis dihasilkan 

dari oksidasi mineral sulfida. Dengan demikian, bahan yang 

digolongkan sebagai NAF tidak berpotensi menghasilkan 

AAT. Suatu bahan disebut NAF jika memiliki NAPP negatif 

(-) dan pHNAG akhir > 4,5. Jika kandungan S-nya >1%, 

investigasi lebih rinci diperlukan untuk meyakinkan bahwa 
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nilai ANC yang terukur sama dengan laju produksi asam 

dari oksidasi mineral sulfida. 

3. Potentially Acid Forming (PAF) 

Sebuah sampel digolongkan bahan PAF selalu 

memiliki kandungan S dari mineral sulfida tinggi, sehingga 

potensinya untuk menghasilkan asam melebihi kapasitas 

netralisasi dari bahan tersebut. Sebuah sampel 

dikategorikan PAF jika memiliki NAPP positif (+) dan 

pHNAG akhir <4,5. 

4. Uncertain (UC) 

Penggolongan ke dalam UC digunakan jika ada 

kontradiksi antara hasil uji NAPP dan pHNAG. Misalnya 

NAPP-nya positif (+) dan pHNAG >4,5; atau NAPP negatif 

dan pHNAG =4,5). 

Dalam pembuatan model distribusi PAFNAF, maka 

sampel batuan dapat diperoleh dari hasil pengeboran (drill 

cores) pada tahap eksplorasi maupun geoteknik. Kegiatan 

pengambilan sampel batuan diharapkan mampu mewakili 

setiap stratigrafi dan litologi batuan dari area yang akan 

ditambang. Dari hasil uji tersebut dapat dibedakan 
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karakteristika antar lapisan atau dari permukaan sampai 

kedalaman lapisan batubara (Sobek, et al., 1996). Setiap 

lapisan dapat diidentifikasi dengan warna, jenis batuan, 

dan ketebalan batuan. 

Di samping mengetahui sifat-sifat geokimia bahan 

batuan penutup, karakteristik hidrologi pada tapak 

tambang sangat penting dalam menetapkan lokasi untuk 

penempatan material berpotensi penghasil asam. Secara 

umum, jalan terbaik adalah menjaga bahan-bahan 

berpotensi membentuk asam dihindarkan dari air agar 

tidak terjadi pelindian asam ke saluran air. Adapun startegi 

penempatan adalah memperkecil luas permukaan total 

material penghasil asam, dan sebaliknya berupaya untuk 

memaksimalkan luas permukaan bahan-bahan penghasil 

alkalinitas (bahan alkalin). 

5. Pencampuran dan Penempatan Bahan 

Jika analisis geokimia menunjukkan adanya 

material penghasil alkalinitas untuk menetralisir material 

penghasil asam, maka pencampuran (blending) kedua 

material tersebut menjadi pilihan. Ada dua cara 
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pencampuran, yaitu (i) dengan mendorong dan 

mencampur material alkalin dan penghasil asam bersama-

sama dengan peralatan pada saat pengambilan dan 

penempatan batuan penutup; dan (ii) dengan pelapisan, 

yakni dengan menempatkan satu lapisan alkalin di atas 

satu lapisan material penghasil asam. 

Selain itu material penghasil asam dapat diisolasi 

dengan menempatkan material tersebut jauh dari dinding 

dan di atas lantai lobang backfill, untuk membatasi kontak 

antara bahan penghasil asam dengan oksigen dan air. 

Isolasi dapat dilakukan dengan menempatkan bahan 

alkalin di atas, di bawah, dan di sekeliling bahan penghasil 

asam. Isolasi yang bagus adalah dengan menempatkan 

penahan tidak tembus air dan udara atau bahan padat 

(compacted) di atas atau sekeliling bahan penghasil asam. 

Jika material pembentuk alkalinitas tidak mencukupi, 

bahanbahan alkalin seperti batu kapur pertanian atau jenis 

produk-produk kapur yang lain dapat digunakan 

membantu menetralisir. Penanganan selektif tidak harus 
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berdiri sendiri, tetapi dapat digunakan secara 

komplementer dengan teknik-teknik lain. 

b. Penataan Lahan dan Revegetasi 

Penataan permukaan lahan dan revegetasi secara 

bersamaan merupakan metode untuk mengurangi beban asam 

dari tapak penambangan yang masih beroperasi atau yang 

sudah selesai. Penutupan bahan berpirit pada suatu tapak 

penambangan dengan bahan tanah yang bagus dan penanaman 

vegetasi di atasnya mempunyai dampak utama yang berupa 

berkurangnya konsentrasi asam di dalam air dan menurunkan 

jumlah aliran air dari wilayah tambang akibat dari 

meningkatnya infiltrasi ke dalam tanah dan evapotranspirasi 

oleh tanaman. Keberadaan vegetasi penutup secara drastis 

menurunkan laju dan jumlah air limpasan (run-off), 

dibandingkan dengan permukaan lahan yang terbuka, sehingga 

mengurangi penyebaran AAT. 

c. Penambahan Bahan Alkalin 

Penambahan bahan-bahan alkalin diketahui mampu 

mengendalikan pembentukan AAT. Teknik ini dilakukan 

dengan beberapa cara, yakni dengan (i) mencampur (blending) 
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langsung bahan alkalin dengan material berpirit untuk 

menghambat pembentukan asam/oksidasi pirit, dan 

menetralkan asam yang terbentuk di tempat, (ii) memasukkan 

bahan alkalin sebagai lapisan ke dalam backfill atau spoil; (iii) 

menempatkan bahan alkalin dalam bentuk pecahan batu kapur 

ke dalam parit (saluran) atau terowongan untuk menghasilkan 

alkalinitas; (iv) ditempatkan di atas atau dekat dengan 

permukaan bahan pembentuk asam untuk memacu 

pertumbuhan tanaman dan menciptakan air alkalin yang akan 

bergerak ke bawah melalui disposal; dan (v) penutupan 

(capping) bahan penghasil asam dengan bahan alkalin di atas 

dan di bawahnya. 

Bahan-bahan alkalin yang dapat digunakan antara lain batu 

kapur, dolomit, oksida kalsium dan magnesium, sisa-sisa 

pembakaran batubara (fly ash), batuan fosfat, dan limbah 

organik. Munawar et al. (2017) dalam percobaan dengan kolum 

pelindian menemukan bahwa dolomit dan pupuk kandang 

mampu menekan pembentukan AAT dari batuan kaya sulfida, 

yang ditandai dengan peningkatan pH sampai dengan 7 dan 

penurunan Al dan Fe larut secara signifikan, meskipun 
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pemberian keduanya tidak mampu menekan konsentrasi Mn 

pada AAT. 

d. Pemberian Bakterisida 

Bakterisida digunakan untuk mengontrol pertumbuhan 

bakteri yang menjadi katalisator perubahan Fe2+ menjadi 

Fe3+, sehingga dapat mengendalikan okidasi pirit. Bakterisida 

bekerja dengan baik jika mineral sulfida masih segar dan belum 

teroksidasi, seperti pada refuse conveyor. Dilaporkan bahwa 

pemberian bakterisida ke tumpukan refuse dan material pirit 

yang baru dapat mengurangi produksi asam sekitar 60% 

sampai 90%. Keberadaan senyawa surfaktan anion (natrium 

sulfat dan alkil bensena sulfonat) dalam bakterisida 

menyebabkan ion-ion H+ dari lingkungan yang sangat masam 

bergerak dengan bebas ke dalam atau melewati membran sel 

bakteri yang menyebabkan kematian. 

Penerapan metode ini masih terbatas karena bahannya 

sangat mudah larut dan bergerak atau terlindi bersama air, 

sehingga perlu diberikan berulang-ulang untuk mencegah 

pertumbuhan bakteri lagi. Selain itu bahan tersebut juga 

dijerap oleh permukaan mineral liat, sehingga tidak mencapai 
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sasaran antara pirit-bakteri. Pemberian bakterisida biasanya 

digunakan secara kombinasi dengan metode pengendalian 

yang lain. 

e. Pemberian Fosfat 

Banyak perhatian terhadap penggunaan batuan fosfat 

untuk mengendalikan oksidasi pirit. Fosfat bereaksi dengan Fe 

yang dilepaskan selama oksidasi pirit membentuk pelapisan 

tidak larut. Ada tiga mekanisme bagaimana batuan fosfat atau 

batuan apatit [(Ca5(F,Cl,OH-0.5CO3)(PO4)3] mengendalikan 

oksidasi pirit. Pertama, pelarutan batuan fosfat dan 

membebaskan ion fosfat ke larutan yang kemudian bereaksi 

dengan Fe(III) (oksidator) atau Fe (II), yang masing-masing 

akan mengendap sebagai strengite (FePO4.2H2O) atau 

vivianite (Fe3(PO4)2.8H2O). Kedua, pengendapan 

Fe(PO4).2H2O yang dapat melapisi permukaan mineral, 

sehingga menghalangi difusi O2 ke permukaan pirit, akibatnya 

oksidasi pirit berhenti. Ketiga, peningkatan pH akibat PO43- 

bertindak sebagai basa lemah, yang dapat membatasi 

ketersediaan Fe(III) di dalam larutan, sehingga oksidasi pirit 

berkurang. 
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f. Enkapsulasi 

Teknik ini merupakan pembungkusan material penghasil 

asam dengan bahan tidak tembus (impermeable) untuk 

membatasi kontak antara bahan tersebut dengan air dan udara. 

Bahan ini dapat berupa plastik sintetik, bahan liat, campuran 

abu batubara (fly ash) yang dicampur semen, atau bahan padat 

lainnya yang menghasilkan lapisan dengan konduktivitas 

rendah. Bahan pembungkus dapat juga terbuat dari bahan 

alkalin. Teknik ini dilakukan dengan pemadatan material 

penghasil asam terlebih dahulu kemudian ditutup dengan 

material liat atau tanah pucuk dan bahan juga dipadatkan. 

Kekurangan dari metode ini adalah biaya mahal dan dengan 

lamanya waktu bahan penutup tersebut dapat mengalami 

kerusakan. 

g. Pemberian Bahan Organik 

Bahan organik dapat menghambat okidasi pirit melalui 

beberapa mekanisme, yaitu (i) konsumsi O2 oleh pertumbuhan 

bakteri selain Thiobacillus ferrooxidans atau T. thiooxidans, (2) 

pengangkutan Fe(III) dari larutan melalui kompleksasi, dan 

(iii) pembentukan kompleks pirit-Fe(II)-humat. 
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Penutup organik di atas material bersulfida dapat menekan 

oksidasi senyawa-senyawa tersebut. Lapisan organik, yang 

dicirikan oleh alkalinitas dan kapasitas tukar kation yang tinggi 

dan rendahnya permeabilitas, menjadi penghalang secara fisik 

maupun kimiawi terhadap difusi O2 ke dalam lapisan sulfida. 

Keberadaan hara di dalam bahan organik membantu 

pertumbuhan vegetasi penutup, yang memperindah daerah 

yang direklamasi. Penggunaan humus dan tanah pucuk yang 

dicampur dapat mengurangi pembentukan AAT. 

 

B. Pendekatan Kuratif 

Pengelolaan kuratif atau remediatif merupakan tindakan 

yang dilakukan setelah AAT terbentuk di wilayah penambangan 

aktif atau pascatambang. Sejumlah teknik remediasi AAT telah 

lama dikembangkan dan diterapkan di banyak negara, terutama 

negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia 

(Skousen et al., 1998). 

Secara garis besar teknik remediasi AAT dibedakan 

menjadi dua, yakni perlakuan aktif (active treatment) dan 

perlakukan pasif (passive treatment). Prinsip perlakuan pasif 
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adalah dengan pemberian kemikalia alkalin untuk meningkatkan 

pH AAT dan menurunkan kelarutan logam (Skousen et al., 1999; 

Zipper et al., 2009), sedangkan pada perlakukan pasif AAT 

dibiarkan mengalami proses biologis, geokimia, dan gravitasi, 

sehingga tidak memerlukan pemeliharaan rutin atau pemberian 

bahan-bahan kimia seperti pada perlakukan aktif. Skousen et al. 

(2000) menyatakan bahwa perlakuan pasif lebih murah dan tidak 

memerlukan perawatan intensif. Oleh karenanya, selama lebih 

dari tiga dekade terakhir penggunaan metode pasif terus 

meningkat. 

a. Perlakuan Aktif 

Di alam perlakuaan aktif, AAT dinetralisir dengan 

penambahan bahan kimia atau agen penetralisir yang lain 

secara terus menerus. Penambahan bahan alkalin ke dalam 

AAT akan meningkatkan pH, mempercepat laju reaksi oksidasi 

besi fero (Fe2+), dan menyebabkan pengendapan sebagian 

besar logam-logam larut sebagai hidroksida atau karbonat. 

Beberapa bahan alkalin (penetral asam) yang sering digunakan 

dalam perlakukan, seperti batukapur, dan kapur tohor. 
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Selain khemikalia alkalin untuk menetralkan AAT, pada 

kondisi tertentu digunakan juga bahan oksidan dan 

flokulan/koagulan. Bahan oksidan, seperti hidrogen peroksida, 

kalium permanganat, dan alun digunakan ketika aerasi natural 

tidak mencukupi untuk terjadinya oksidasi. Oleh karena itulah, 

oksidasi menjadi faktor pembatas efisiensi sistem perlakuan 

AAT. Bahkan dalam banyak hal, biaya perlakuan kimiawi dapat 

berkurang banyak jika aerasi dan oksidasi menjadi bagian dari 

sistem perlakuan (Skousen et al., 1996b). 

Flokulan dan koagulan digunakan secara terbatas, yakni 

jika komposisi mineral, tingkat aerasi, atau waktu retensi AAT 

di dalam kolam pengendapan tidak cukup untuk 

mengendapkan logam. Flokulan/koagulan berfungsi untuk 

mengurangi gaya-tolak listrik pada permukaan partikel, 

sehingga mendorong terjadinya konsolidasi antar partikel-

partikel halus menjadi partikel yang lebih besar, yang 

kemudian dapat mengendap. Bahan flokulan dan koagulan 

berfungsi menggabungkan partikel-partikel halus dengan cara 

menjembatani jarak antara pertikel dengan bahan kimia, 

membentuk partiklel yang lebih besar (Skousen et al., 1996a, 
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1996b). Proses koagulasi dan flokulasi menyebabkan 

pembentukan partikel-partikel yang lebih besar, sehigga 

mendorong pengendapan (Skousen et al., 1996b). Bahan 

flokulan dan oksidan dapat bekerja dengan baik, tetapi 

harganya mahal. Oleh karena itu, kedua bahan tersebut dapat 

digunakan hanya dalam jangka waktu singkat (Skousen et al., 

1996a). 

Bekerjanya perlakuan aktif melibatkan reaksi oksidasi 

AAT, netralisasi oleh bahan alkalin (penambahan alkalinitas) 

dan sedimentasi (penambahan flokulan/koagulan). Reaksi 

oksidasi sangat penting karena penambahan oksigen ke AAT 

diperlukan untuk terjadinya pengendapan logam sebagai 

hidroksida atau karbonat, dan penambahan flokulan dapat 

mengakibatkan pembentukan lumpur (sludge) yang lebih cepat 

mengendap. 

Penerapannya di lapangan ada bebarapa cara, dari yang 

sangat sederhana sampai dengan yang kompleks. Pertama, 

kapur dari karung disebarkan atau ditaburkan secara manual 

pada saluran-saluran tempat AAT berada, sebelum mengalir 

lebih lanjut ke kolam pengendapan atau sebelum mengalir ke 
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perairan umum. Kedua, pencampuran mekanis dengan 

menggunakan kapur yang ditempatkan di dalam kotak (liming 

box) yang dilengkapi dengan kelep yang dapat membuka dan 

menutup sesuai gerakan pengaduk (rotary) sederhana. Ketika 

AAT mengalir melewati pengaduk, maka kelep terbuka dan 

kapur keluar bercampur dengan AAT. Campuran AAT-kapur 

dialirkan ke kolam yang didesain sedemikian rupa sehingga 

menyebabkan terjadinya pengadukan (pencampuran) dengan 

baik. Campuran yang berbentuk seperti lumpur berwarna 

kemerahan dialirkan ke kolam pengendapan, untuk 

mengendapkan logam-logam di dalam lumpur, dan baru 

kemudian airnya dialirkan ke perairan umum. Ketiga, teknik 

perlakuan yang lebih modern dengan Pengaduk Aerator. 

Prinsipnya sama dengan teknik kedua, tetapi pada teknik ini 

pengaturan pencampuran bahan kapur dan aliran AAT didesain 

lebih akurat dan pengadukan campuran digunakan aerator 

yang digerakkan dengan tenaga listrik, sehingga pencampuran 

AAT-kapur berlangsung lebih baik, dan menghasilkan endapan 

lumpur yang lebih banyak. Dari kolam aerator, campuran yang 

berwarna kemerahan dialirkan ke kolam pengendapan yang 
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luas, sehingga waktu tinggalnya (detention time) lebih lama, 

sebelum air mengalir ke perairan umum. 

Teknik perlakukan aktif memiliki beberapa keutamaan dan 

kelemahan. Di antara keutamaannya, antara lain: (i) efektif dan 

menghilangkan asam dan logam larut lebih cepat, (ii) 

pemantauan dapat dilakukan yang lebih reguler, (iii) 

pengendalian proses lebih tepat, dan (iv) tidak memerlukan 

tempat luas. Beberapa kelemahan perlakukan aktif meliputi (i) 

perlu modal besar (mahal), karena membutuhkan peralatan, 

bahan kimia, dan tenaga kerja lebih banyak agar sistem ini 

tetap beroperasi (Skousen, 1996; Lottermoser, 2007) dan (ii) 

harus dilakukan selama waktu yang tidak dapat ditentukan. Di 

Amerika Serikat industri pertambangan menghabiskan lebih 

dari 1 juta US$ per hari untuk pembiayaan perlakukan aktif 

(Evangelou, 1985; Kleinman, 1990; Lottermoser, 2007). 

b. Perlakuan Pasif 

Perlakuan pasif merupakan teknik pengelolaan AAT yang 

semakin banyak diterapkan. Beberapa kelebihan perlakukan 

pasif dibandingkan dengan perlakuan pasif, antara lain yaitu (i) 

tidak memerlukan tenaga listrik; (ii) tidak memerlukan 
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peralatan mekanis dan kemikalia berbahaya; (iii) tidak 

memerlukan operasi dan perawatan setiap hari; (iv) 

kenampakannya lebih alami dan estetis dan mendukung 

tanaman dan fauna liar; dan (iv) tidak mahal (Ford, 2003).  

Ada beberapa tipe perlakukan pasif AA, dan yang paling 

banyak digunakan adalah sistem Saluran Batukapur Terbuka 

(Open Limestone Channel, OLC), Saluran Batukapur Anoksik 

(Anoxic Limestone Drains, ALD), Lahan Basah Arobik, Lahan 

Basah Anaerobik, dan Sistem Penghasil Alkalinitas Suksesif 

(Faulkner dan Skousen, 1994; Ford, 2003). Sistem perlakuan 

pasif dapat menjadi komponen dari sebuah strategi perlakuan 

AAT secara sendiri-sendiri atau pun sebagai bagian dari 

kombinasi dengan perlakukan yang lain untuk 

mengoptimalkan penerapan sebuah sistem pengelolaan AAT 

(Ford, 2003; Zipper, 2009). 

1) Saluran Batukapur Terbuka (OLC) 

Prinsip kerja OLC adalah mengalirkan AAT pada 

saluran (ditch) terbuka yang diisi batukapur terbuka ke 

udara, sehingga terjadi reaksi netralisasi AAT oleh 

batukapur. Ide di belakang sistem ini adalah bahwa 
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batukapur yang terlapisi oleh endapan besi (Fe) (armored) 

masih terus terlarut oleh air bersifat asam (Ziemkievicz et 

al., 201997). Pada OLC saluran diisi dengan pecahan 

batukapur berdiameter rata-rata 10 cm (Skousen et al,, 

1996). Air asam tambang dialirkan sepanjang OLC sebelum 

dialirkan ke perairan umum. Sistem OLC ini bekerja 

dengan baik jika ditempatkan pada lahan dengan 

kemiringan >20% sehingga tenaga gerakan abrasif AAT 

yang bergerak cepat dapat membasuh dan membersihkan 

lapisan endapan Fe dari permukaan batuan kapur 

(Skousen et al., 1996; Zipper et al., 2009). Air asam 

tambang yang mengalir keluar dari OLC akan terlihat 

tercemar oleh Fe hidroksida tersuspensi berwarna oranye. 

Oleh karena itu setelah keluar dari OLC, AAT dialirkan ke 

kolam pengendapan atau lahan basah sebelum dialirkan ke 

perairan umum. 

Sistem OLC tidak dapat berlaku pada setiap situasi. 

Meskipun dapat bekerja efektif secara sendirian, OLC tetapi 

lebih sering menjadi bagian dari sistem kombinasi 

perlakukan pasif yang lain (Zipper & Jage, 20101). 
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Pengaliran AAT pada OLC paling tidak dapat mengurangi 

beban potensial pada perlakuan setelahnya. 

2) Saluran Batukapur Anoksik (ALD) 

Berbeda dengan OLC, pada sistem saluran 

batukapur anoksik (anoxic limestone-drain, disingkat ALD) 

AAT dialirkan pada tumpukan kapur yang ditempatkan di 

dalam galian/saluran tertutup untuk menghindari kontak 

dengan oksigen, sehingga mengurangi kemungkinan 

terjadinya oksidasi besi (penyumbatan oleh oksida besi) 

selama AAT mengalir. 

Pengatus batukapur anoksik dibangun dengan 

menggali tanah dan diisi dengan batukapur dan kemudian 

ditutup dengan bahan yang dapat menghalangi masuknya 

oksigen dan menghindari kehilangan CO2, seperti plastik 

atau tanah liat yang dimampatkan atau keduanya setebal 

kurang lebih 60 cm (Nairn et al., 1991), dan di atasnya 

dapat ditanami dengan tanaman penutup. Penutupan 

batukapur tersebut dimaksudkan agar laju kelarutan 

batukapur lebih besar oleh karena tekanan parsial CO2 

yang tinggi dan meniadakan pengendapan besi (Fe) 
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hidroksida pada permukaan batukapur (Hedin et al., 1994; 

Johnson & Hallberg, 2005). 

Prinsip kerja ALD adalah batukapur yang berada di 

dalam saluran akan meningkatkan pH dan menambah 

alkalinitas AAT yang mengalir tanpa kontak langsung 

dengan oksigen. Air asam yang mengalir akan melarutkan 

batukapur dan membebaskan alkalinitas bikarbonat. 

Peningkatan alkalinitas disebabkan oleh pelarutan 

batukapur dalam kondisi anareobik, sehingga AAT yang 

keluar dari saluran bersifat alkalin, seperti yang 

ditunjukkan oleh reaksi kimia di bawah ini. Pada saat 

keluar dari saluran ALD, air alkalin tersebut dialirkan ke 

tempat (lahan) terbuka agar logam-logam larut mengalami 

oksidasi, hidrolisis, dan mengendap, sebelum dialirkan 

lebih kanjut ke perairan umum. Tempat pengendapan ini 

dapat berupa lobang galian biasa, kolam pengendapan, 

atau lahan basah, tergantung kepada jumlah dan jenis 

logam larut yang ada di dalam air (Skousen, 1996). 

Ada beberapa faktor penting yang perlu diketahui 

sebelum memilih ALD sebagai perlakuan AAT, yaitu: (a) 
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laju aliran (flow), (b) kandungan oksigen larut, (c) tingkat 

kemasaman dan alkalinitas, (d) konsentrasi Fe dalam 

bentuk feri (3+) dan fero (2+), dan (e) konsentrasi Al 

(Skousen, 1996). Laju aliran air perlu dijadikan 

pertimbangan penting karena keterbatasan ukuran dan 

ketersediaan lahan di wilayah pertambangan. Sistem 

pengendalian pasif ini bekerja paling baik jika laju aliran 

kurang dari 100 gpm, tetapi jika kemasaman mineral 

(konsentrasi Fe, Al, dan Mn) rendah aliran lebih besar dari 

100 gpm masih memungkinkan. Konsentrasi oksigen 

berkaitan dengan status oksidasi/reduksi AAT yang diukur 

sebagai potensial redoks (Eh). Brodie et al. (1991) 

menyarankan agar ALD digunakan jika Eh sama dengan 

atau kurang dari 0 (nol). Tingkat kemasaman menentukan 

alkalinitas yang perlu ditambahkan untuk mengubah H+ 

menjadi air dan agar logam mengendap. Dilaporkan jika 

tingkat kemasaman lebih besar dari 300 mg L-1, ALD tidak 

dapat bekerja dengan baik. Agar ALD bekerja efektif, 

sebagian besar Fe harus dalam bentuk fero atau tereduksi, 

karena jika dalam bentuk feri akan terjadi pengendapan 
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yang menyumbat saluran (clogging) dan besi hidroksidsa 

mengendap di permukaan batukapur (armoring). 

Aluminium mengendap pada pH>5 dan pada konsentrasi 

tinggi (>25 mg L-1) dapat menyebabkan pengendapan Al di 

dalam saluran drainase (Skousen, 1996). 

Studi yang dilakukan ole Hedin et al., (1991) 

menunjukkan adanya peningkatan pH dari 3 menjadi 7 dan 

penurunan konsentrasi Al dan Fe secara tajam, sesuai 

dengan alkalinitas yang dihasilkan. Namun demikian, 

konsentrasi Mn dan SO4 tidak berubah dengan sistem ini. 

Metode ALD dapat bertahan 20 sampai 80 tahun jika 

didesain dan dibangun dengan tepat (Brodie et al., 1993). 

Lebih jauh Brodie et al. (1993) menyatakan bahwa jika 

ALD dibangun dengan tepat, batukapur di dalam ALD tidak 

akan terlapisi endapan Fe dan Al. 

3) Lahan Basah Buatan 

Pada teknik Lahan Basah Buatan (LBB) AAT 

dialirkan ke ekosistem yang dicirikan oleh tanah atau 

sedimen jenuh air dengan dukungan tumbuhan yang 

teradaptasi dengan kondisi lingkungan anaerobik. Lahan 
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basah dapat bertindak sebagai sistem pemurnian air dan 

penampung hara yang efektif, karena waktu tinggal 

(retention) yang lama dan luasnya permukaan sedimen 

yang bersentuhan dengan AAT (Brinx, 1993). Lahan basah 

buatan (constructed wetland) dapat dibangun dengan 

sistem kendali yang tinggi, sehingga memungkinkan 

dilakukan ujicoba dengan komposisi substrat, jenis 

vegetasi, dan pola aliran yang diketahui secara pasti. Di 

samping itu, dengan lahan basah buatan memungkinkan 

pemilihan tempat, ukuran yang dikehendaki, pengendalian 

lintasan hidrolik, dan lama retensi. 

Lahan basah buatan biasa dibedakan menjadi lahan 

basah aerobik (LBAE) dan lahan basah anaerobik (LBAN) 

atau lahan basah aliran vertikal (LBAV). 
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BAB 7 
TEKNOLOGI PENGELOLAAN AIR ASAM TAMBANG 

 

 

Pengolahan air asam tambang dapat dilakukan dengan cara 

netralisasi, yaitu dengan menambahkan bahan kimia yang 

bersifat basa. Bahan kimia yang umum digunakan untuk 

netralisasi ini adalah kapur (CaCO3), hydrated lime (Ca(OH)2), 

soda-ash (Na2CO3), atau caustic soda (NaOH). Secara umum 

ada dua metoda yang dapat digunakan untuk pengolahan air 

asam tambang, yaitu teknologi pengolahan aktif dan teknologi 

pengolahan pasif. Pada teknologi pengolahan aktif, proses-

proses yang digunakan adalah netralisasi, aerasi dan 

pengendapan. Netralisasi adalah proses penambahan bahan 

kimia untuk menetralisir pH air asam tambang agar proses 

penghilangan besi di air dapat berjalan dengan baik. Proses 

aerasi adalah penambahan oksigen dalam air asam tambang 

agar besi yang terdapat di dalam air asam tambang bereaksi 

dengan oksigen dimana selanjutnya Fe akan dipisahkan 

melalui proses pengendapan.  
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Sementara itu, pada teknologi pengolahan secara pasif, air 

diolah tanpa membutuhkan bahan kimia dan hanya 

menggunakan proses kimia dan biologi yang terjadi di alam. 

Beberapa teknologi pengolahan pasif untuk air asam tambang 

yang dapat digunakan adalah rawa alamiah (natural wetland), 

rawa buatan (constructed wetland), saluran anoksik batu 

kapur (anoxic limestone drain, ALD), Sistem aliran vertikal 

(vertical flow system), dan saluran terbuka batu kapur (open 

limestone channe, OLC). 

 

A. Teknologi Pengelolaan Air Asam Tambang Secara Aktif 

(Active Treatment) 

Sistem pengolahan aktif adalah pengolahan air asam 

tambang dengan menggunakan bahan kimia alkali untuk 

meningkatkan pH air, menetralkan keasaman dan 

pengendapan logam. Meskipun efektif, pengolahan aktif mahal 

bila biaya peralatan, bahan kimia, dan tenaga kerja dianggap 

sebagai pertimbangan (Skousen, 1990). Pengolahan kimia 

mungkin akan dilakukan dalam jangka panjang. Jika masalah 

air asam tambang (AMD) terjadi selama waktu penambangan 
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atau setelah reklamasi, rencana untuk mengolah air 

pembuangan harus dikembangkan.  

Pengolahan AMD meliputi netralisasi keasaman dan 

presipitasi ion logam untuk memenuhi persyaratan baku mutu 

lingkungan. Berbagai metode alternatif pengolahan dapat 

digunakan untuk memenuhi batas-batas yang ditentukan. 

Pengolahan air asam tambang secara aktif (active treatment) 

umumnya menggunakan bahan kimia yang mengandung 

kapur, bisa dalam bentuk CaCO3, Ca(OH)2, CaO atau 

penambahan soda kaustik (NaOH) dan amoniak (NH3).  

Reaksi penetralan asam dengan bahan yang mengandung 

kapur adalah sebagai berikut : 

Ca(OH)2 + H2SO4 <==> CaSO4 + 2 H2O (3.1) 

 

Ca(OH)2 + FeSO4 <==> Fe(OH)2 + CaSO4 (3.2) 

 

3 Ca(OH)2 + Fe2(SO4)3 <==> 2 Fe(OH)3 + 3 CaSO4 (3.3) 

 

Untuk melakukan pemilihan sistem pengolahan aktif, 

beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain adalah debit 
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aliran air baku, pH, total padatan tersuspensi (TSS), keasaman 

atau alkalinitas dalam mg/l sebagai CaCO3, konsentrasi Fe dan 

Mn, badan air penerima dan penggunaannya, ketersediaan 

listrik, jarak antara penambahan bahan kimia dan tempat air 

masuk ke kolam pengendap, volume serta bentuk kolam 

pengendap. Setelah mengevaluasi variabel-variabel tersebut 

selama periode waktu tertentu, operator dapat 

mempertimbangkan secara ekonomi terhadap bahan kimia 

berbeda dan alternatif sistem pengolahan aktif. Kebanyakan 

sistem pengolahan aktif secara kimia terdiri dari pipa aliran 

masuk (inflow pipe) atau parit atau ditch (kadang-kadang 

sebuah kolam penampungan air baku dan aerator untuk aliran 

yang besar), sebuah tangki penyimpanan atau tangki (bin) 

untuk melakukan pengolahan kimia, peralatan kontrol 

penggunaan bahan kimia, kolam pengendap untuk 

memisahkan endapan logam-logam oksihidroksida, dan titik 

pengeluaran atau pembuangan.  

Di titik pembuangan inilah dilakukan pemantauan nilai 

kepatuhan baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Jumlah CaCO3 (ton/thn) diperlukan untuk netralisasi dapat 
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dihitung dengan mengalikan debit aliran (gpm), nilai 

keasaman AMD (mg/l sebagai CaCO3), dan faktor 0,0022 

adalah unit konversi untuk mendapatkan berat dalam ton per 

tahun). Hasilnya adalah jumlah ton CaCO3 yang diperlukan 

untuk menetralkan beban keasaman (acidity) per tahun. Nilai 

ini (ton CaCO3/tahun) kemudian dapat dikalikan dengan 

faktor konversi untuk setiap bahan kimia untuk menentukan 

jumlah bahan kimia yang diperlukan (Tabel 1). 

Beberapa bahan kimia yang sering digunakan di dalam 

pengolahan air asam tambang secara aktif antara lain adalah 

batu kapur (limestone), kalsium hidroksida (hydrate lime), 

Kalsium oksida atau kapur tohor (quick lime), soda api atau 

caustic soda, amoniak dan lainnya (Tabel 1).  

 

 

 

 

 

 



~ 128 ~ 

Tabel 1. Bahan Kimia yang Banyak Digunakan Untuk Pengolahan 

Air Asam Tambang 

 

1) Faktor konversi dikalikan dengan perkiraan jumlah ton per 

tahun keasaman (acidity) untuk mendapatkan jumlah 

bahan kimia untuk netralisasi per tahun (ton). 

2) Efisiensi netralisasi adalah perkiraan efektifitas relatif dari 

bahan kimia yang digunakan untuk menetralkan air asam 

tambang (AMD). Sebagai contoh : jika jumlah keasaman 

(acidity) air asam tambang yang akan dinetralkan adalah 
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100 ton per tahun (sebagai CaCO3 ), maka jika dinetralkan 

dengan menggunakan hydrate lime (CaOH2 ),perkiraan 

kebutuhan bahan kimia yang diperlukan adalah 100 x 

0,74/0,95 = 78 ton per tahun. 

Bahan kimia oksidator atau oksidan kadang-kadang 

digunakan untuk membantu proses oksidasi untuk 

meningkatkan pengendapan logam hidroksida dan 

mengurangi volume flok logam. Senyawa hipoklorit, 

hidrogen peroksida, dan kalium permanganat telah 

digunakan untuk pengolahan air asam tambang (AMD) dan 

telah menunjukkan sebagai bahan oksidator yang sangat 

efektif. Kalsium peroksida (Trapzene) telah diketahui 

sebagai bahan pengoksidasi AMD dan bahan menetralkan 

keasaman AMD (Lilly dan Ziemkiewicz 1992). 

1. Netralisasi 

Beberapa jenis bahan kimia utama yang banyak 

digunakan untuk mengolah air asam tambang (AMD). 

Tiap-tiap bahan memiliki karakteristik kimia yang 

membuatnya lebih atau kurang sesuai untuk kondisi 

tertentu. Pilihan terbaik di antara berbagai alternatif 
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bergantung pada faktor-faktor teknis dan ekonomi. 

Faktor-faktor teknis meliputi tingkat keasaman, laju 

aliran, jenis dan konsentrasi logam yang ada di dalam 

air, laju dan tingkat pengolahan kimia yang diperlukan, 

dan yang terakhir adalah kualitas air yang dikehendaki. 

Faktor-faktor ekonomi meliputi harga bahan kimia, 

tenaga kerja, mesin dan peralatan, jangka waktu 

pengolahan yang diperlukan, pemindahan dan 

pembuangan lumpur, tingkat suku bunga, dan faktor 

risiko. 

Alkalinitas yang cukup harus ditambahkan untuk 

menetralkan asam dan untuk meningkatkan pH air 

sampai tingkat tertentu dimana logam yang terlarut 

dalam air akan membentuk logam hidroksida yang 

tidak larut dan mengendap. pH yang dibutuhkan untuk 

mengendapkan sebagian besar logam dari air berkisar 

antara pH 6-9. Namun, feri hidroksida mengendap pada 

sekitar pH 3,5 dan aluminium hidroksida mengendap 

pada pH 4,5. Oleh karena itu, jenis dan jumlah logam di 

dalam air sangat mempengaruhi pemilihan sistem 
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pengolahan AMD. Besi fero (Fe2+) mengendap sebagai 

padatan fero hidroksida yang berwarma hijau kebiruan 

pada pH > 8.5. Dengan adanya oksigen, besi fero akan 

teroksidasi menjadi besi feri (Fe3+), dan feri hidroksida 

membentuk padatan berwarna oranye kekuningan 

(biasanya disebut yellow boy), yang mengendap pada 

pH > 3,5.  

Sebuah cara yang lebih efisien untuk mengolah air 

asam tambang (AMD) adalah pertama melakukan 

proses aerasi dan juga untuk menghilangkan gas CO2 

(outgassing CO2), yang akan menyebabkan konversi zat 

besi dari besi fero (Fe2+) ke besi feri (Fe3+), dan 

kemudian menambahkan bahan kimia untuk netraliasi 

untuk meningkatkan pH sampai 8 untuk membentuk 

feri hidroksida. Proses aerasi setelah penambahan 

bahan kimia juga mempunyai keuntungan karena 

konversi besi ferro ke besi feri tergantung pH dan 

reaksinya lebih cepat pada pH 8. Aerasi sebelum dan 

setelah pengolahan biasanya mengurangi jumlah bahan 
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kimia yang diperlukan untuk mengendapkan Fe di 

dalam air. 

Aluminium hidroksida umumnya mengendap pada 

pH > 5,0, tetapi akan larut kembali pada pH 9,0. 

Pengendapan Mangan hidroksida adalah bervariasi 

sesuai dengan tingkat oksidasinya, tetapi pada 

umumnya akan mengendap pada pH 9,0-9,5. Namun 

untuk beberapa kasus, kadang-kadang diperlukan pH 

10,5 agar penghilangan Mn dalam air dapat dilakukan 

dengan sempurna. Penghilangan Mn secara sempurna 

dalam prakteknya relatif sangat sulit untuk dicapai. 

Kondisi pH tinggi untuk penghilangan mangan tersebut 

dapat menyebabkan larutnya kembali Al ke dalam air. 

Untuk pengolahan air dengan konsentrasi Mn dan Al 

yang tinggi, mungkin diperlukan sistem pengolahan 

dua fasa. Seperti telah diterangkan sebelumnya, 

pengolahan secara kimia yang tepat sangat tergantung 

pada tingkat oksidasi dan konsentrasi logam yang ada 

di dalam air asam tambang (US Environmental 

Protection Agency 1983).  
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Interaksi di antara logam-logam juga 

mempengaruhi kecepatan dan sejauh mana 

pengendapan logam terjadi. Misalnya, pengendapan 

ferri hidroksida akan menghilangkan sebagian besar 

Mn dalam air pada pH 8 karena adanya coprecipitation, 

tetapi hal ini terjadi hanya jika konsentrasi Fe dalam air 

jauh lebih besar daripada konsentrasi Mn (sekitar 4 kali 

lebih banyak atau lebih besar). Jika konsentrasi Fe 

dalam AMD kurang dari empat kali lipat dari 

konsentrasi Mn, Mn mungkin tidak dapat dihilangkan 

oleh co-presipitasi dan perlu pH  9 untuk 

menghilangkan Mn.  

Karena AMD berisi beberapa kombinasi keasaman 

dan logam, maka tiap-tiap AMD adalah unik dan 

pengolahannya dengan bahan kimia tersebut bervariasi 

secara luas di berbagai tempat. Sebagai contoh, AMD 

dari satu tempat mungkin akan benar-benar 

dinetralisir dan tidak mengandung logam terlarut pada 

pH 8.0, sedangkan di tempat lain mungkin masih 

memiliki konsentrasi logam dengan konsentrasi 
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melebihi baku mutu, bahkan setelah pH air dinaikkan 

sampai pH 10. 

 

2. Netralisasi dan Penghilangan Zat Besi (Fe) atau Mangan 

(Mn) Dengan Kontrol pH Secara Otomatis 

Permasalahan yang sering dijumpai di dalam 

pengolahan air asam tambang adalah fluktuasi pH serta 

debit air asam tambang terutama pada saat hujan. 

Selain itu konsentrasi zat besi dan mangan yang ada di 

dalam air asam tambang juga sering berfluktuasi 

tergantung dengan curah hujan serta waktu kontak 

antara air dengan batuan yang mengandung pyrite. 

Dengan sistem pembubuhan manual hasilnya sering 

berfluktuasi sehingga sering terjadi pemborosan 

kebutuhan kapur. Oksidasi zat besi dan mangan sangat 

dipengaruhi oleh pH air, konsentrasi oksigen terlarut 

serta waktu reaksi. 

Untuk menjaga agar pH air dapat diatur secara lebih 

stabil dan konsisten dapat dilakukan dengan cara 

pembubuhan larutan kapur yang dilengkapi dengan 
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sistem kontrol pH secara otomatis. Sistem pembubuhan 

larutan kapur dengan kontrol pH secara otomatis. 

Sistem injeksi kapur (lime) otomatis dilakukan 

dengan cara memasang sensor pH di lokasi outlet 

saluran sebelum masuk kolam pengendap, yang 

dihubungkan dengan pH controler yang dapat di set 

pada angka pH tertentu. pH controller dihubungkan 

dengan pompa injeksi kapur (lime). Jika pH air lebih 

rendah dari harga pH yang telah di setting maka pH 

controller akan memerintahkan pompa injeksi untuk 

bekerja, dan jika pH air di outlet mencapai angka pH 

yang telah di set maka pompa injeksi secara otomatis 

akan berhenti. Dengan cara demikian maka pH air 

olahan akan dapat dikontrol dengan baik. Jika pH air 

yang masuk kolam pengendap dapat dikontrol dengan 

baik, maka masalah pH air yang keluar kolam 

pengendap akan dapat diatasi.  

Untuk meningkatkan oksidasi besi dan mangan 

yang ada di dalam air perlu dilengkapi dengan sistem 

aliran di saluran pengumpul sebelum masuk ke kolam 
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pengendap dengan waktu retensinya yang cukup dan 

dijaga agar tidak terjadi aliran singkat. Dengan cara 

demikian maka reaksi oksidasi besi dan mangan oleh 

oksigen dari udara dapat berjalan lebih efektif. Untuk 

pembubuhan kapur, beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan adalah agar proses pencampuran 

dapat berjalan sempurna dan diusahakan semaksimal 

mungkin dapat kontak dengan udara agar proses aerasi 

dapat berjalan lebih baik. Beberapa cara yang dapat 

dilkukan dengan membuat sistem cascade aeator, 

saluran dengan sekat (baffle) horizontal, sistem baffle 

vertikal dan lainnya. Salah satu contoh pembubuhan 

kapur yang dilengkapi dengan alat kontrol pH secara 

otomatis. 

 

3. Netralisasi dan Penghilangan Zat Besi (Fe) atau Mangan 

(Mn) Dengan Injeksi Kapur Menggunakan Baffle 

Aerator 

Salah satu kendala yang sering terjadi di dalam 

proses netralisasi serta penghilangan zat besi dan 
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mangan yang ada di dalam air asam tambang adalah 

proses pencampuran (mixing) serta proses aerasi yang 

tidak optimal, sehingga proses netralisasi serta oksidasi 

besi dan mangan juga tidak optimal. Untuk 

meningkatkan kinerja proses pembubuhan kapur perlu 

dilakukan perbaikan sistem pencampuran (mixing) 

serta perhitungan dosis kapur yang disesuaikan dengan 

kapasitas pompa air asam. Selain itu, untuk 

meningkatkan sistem aerasinya, dapat dilakukan 

beberapa cara misalnya menggunakan sistem Baffle 

Aerator.  

Untuk proses mixing umumnya memerlukan waktu 

tinggal (retention time) sekitar 2-5 menit, sedangkan 

untuk proses oksidasi besi dan mangan memerlukan 

waktu reaksi sekitar 15 menit, dengan pH optimum >7 

untuk oksidasi besi, sedangkan untuk oksidasi mangan 

pH optimumnya >8,5. 
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4. Penghilangan Padatan Tersuspensi 

Selain pH air yang sangat rendah, masalah yang 

sering dijumpai di dalam pengelolaan air asam tambang 

adalah masalah konsentrasi total padatan tersuspensi 

(TSS) yang sangat tinggi terutama pada saat tahap 

pembukaan lapisan penutup kawasan tambang. Pada 

saat hujan turun, air limpasan yang terjadi akan 

membawa partikel-partikel padatan yang sangat halus. 

Pada lokasi pertambangan tertentu sifat partikel 

padatan tersebut sangat halus dan merupakan koloid 

yang sangat stabil, sehingga sulit sekali untuk 

diendapkan. Sebagai contoh misalnya, untuk air kolam 

pengendap pertambangan batubara di daerah Sangata 

Kalimantan Timur ada yang memerlukan waktu 

pengendapan yang sangat lama yaitu lebih dari 10 hari. 

Zat padat tersuspensi merupakan senyawa bentuk 

padat yang berada dalam kondisi tersuspensi dalam air. 

Padatan tersebut kemungkinan berasal dari mineral-

mineral, misalnya pasir yang sangat halus, silt, lempung 

atau berasal dari zat organik misalnya asam humus, 
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asam vulvat yang merupakan hasil penguraian jasat 

tumbuh-tumbuhan atau binatang yang telah mati. Di 

samping itu, padatan tersuspensi ini juga dapat berasal 

dari mikroorganisme, misalnya plankton, bakteria, alga, 

virus dan lain-lainnya. Semua elemen-elemen tersebut 

umumnya menyebabkan kekeruhan atau warna dalam 

air. Partikel koloid hampir sama dengan padatan 

tersuspensi hanya mempunyai ukuran yang lebih kecil 

yakni kurang dari 1 m (mikron), dengan kecepatan 

pengendapan yang sangat rendah sekali. Ada beberapa 

teknologi yang dapat digunakan untuk memisahkan 

total padatan tersuspensi di dalam air asam tambang, 

yaitu dengan proses koagulasi-flokulasi dengan 

menggunakan bahan kimia atau dengan proses fisika 

menggunakan proses penyaringan Ultrafiltrasi. 

a. Penghilangan Padatan Tersuspensi (TSS) Dengan 

Proses Koagulasi-Flokulasi 

Proses koagulasi yaitu penambahan bahan 

kimia agar partikel-partikel yang sukar mengendap 

menggumpal menjadi besar dan berat sehingga 
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kecepatan pengendapannya lebih besar. Proses 

koagulasi dibagi menjadi dua tahap: Tahap pertama 

yaitu koagulasi partikel-partikel kotoran menjadi 

flokflok yang masih halus/kecil dengan cara 

pengadukan cepat segera setelah koagulan 

dibubuhkan. Tahap ini disebut dengan 

pencampuran cepat dan prosesnya dilakukan pada 

bak pencampur cepat (mixing basin). Tahap 

selanjutnya adalah proses pertumbuhan flok agar 

menjadi besar dan stabil, yaitu dengan cara 

pengadukan lambat pada bak flokulator. Proses 

tersebut dinamakan flokulasi.  

Bahan kimia yang sering digunakan untuk 

proses koagulasi – flokulasi umumnya 

diklasifikasikan menjadi tiga golongan yakni zat 

koagulan, zat alkali dan zat pembantu koagulan 

(flokulan). Beberapa bahan kimia untuk proses 

koagulasi dan flokulasi yang digunakan di dalam 

pengolahan air asam tambang (AMD).. Penggunaan 

bahan tersebut biasanya terbatas pada kasus-kasus 
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dimana komposisi logam unik memerlukan sistem 

pengolahan khusus, atau di mana aerasi dan waktu 

tinggal dalam kolam pengendap tidak mencukupi 

untuk pengendapan secara sempurna.  

Zat koagulan digunakan untuk 

menggumpalkan partikel-partikel padatan 

tersuspensi, zat warna, koloid dan lain-lain agar 

membentuk gumpalan partikel yang besar (flok), 

sehingga dapat dengan cepat dapat diendapkan 

pada bak pengendap. Zat alkali dan zat pembantu 

koagulan berfungsi untuk mengatur pH agar kondisi 

air baku dapat menunjang proses flokulasi serta 

membantu agar pembentukan flok dapat berjalan 

dengan lebih cepat dan baik.  

Pemilihan zat koagulan harus berdasarkan 

pertimbangan antara lain : jumlah dan kualitas air 

yang akan diolah, kekeruhan atau konsentrasi total 

padatan tersuspensi yang ada di dalam air, biaya 

bahan kimia dan peralatan serta kemudahan 

operasional. Bahan kimia koagulan yang sering 
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dipakai antara lain aluminium sulfat (alum), poly 

aluminium chloride (PAC). Bahan ini juga disebut 

polyelectrolytes dan menghasilkan ion bermuatan 

tinggi ketika dilarutkan dalam air. Di samping itu 

ada senyawa polimer tertentu yang dapat dipakai 

bersama-sama dengan senyawa koagulan lainnya. 

Polimer anionic jika dilarutkan di dalam air akan 

membentuk ion bermuatan negatif yang digunakan 

untuk menghilangkan partikel padatan yang 

bermuatan positif. Sebaliknya terjadi dengan 

flokulan kationik. Polimer polyampholytes 

bermuatan netral, tapi ketika dilarutkan dalam air 

akan membentuk ion positif atau ion bermuatan 

negatif sesuai dengan kondisi pH air. 

 

B. Teknologi Pengolahan Air Asam Tambang (AMD) Secara 

Pasif (Passive Treatment) 

 Sistem pengolahan air asam secara pasif umumnya 

mencontoh sistem lahan basah dan proses alami lainnya, 

dengan modifikasi yang diarahkan untuk tujuan pengolahan 
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khusus. Penelitian sebelumnya termasuk penelitian lahan 

basah gambut Sphagnum Sp untuk mengolah air asam 

tambang (Weider, 1982). Dengan sistem tersebut mampu 

meningkatkan pH dan dapat menurunkan konsentrasi besi. 

1. Rawa Alamiah (Natural Wetland) 

Umumnya ditanami dengan Sphagnum bogs di Ohio 

dan Virginia. Penelitian yang dilakukan oleh Brooks 

(1985), menemukan fenomena yang sama pada rawa 

yang ditanami dengan Typha. 

2. Rawa Buatan (Constructed Wetland) 

a. Rawa Aerobik (Aerobic Wetland) 

Sistem rawa ini ditanami dengan Typha dan 

tanaman rawa lainnya dengan kedalaman < 30 cm, 

dengan sedimen impermiabel yang terdiri dari 

tanah, lempung, mine spoil. Rawa aerobik cocok 

dipilih untuk kondisi air yang nett alkaline, karena 

sistem ini memberikan aerasi pada air kolam yaitu 

dengan adanya zona perakaran dari vegetasi.  

Salah satu desain awal yang digunakan 

adalah aliran permukaan lahan basah dangkal (± 1 
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kaki), yang ditanami cattails (Typha sp.) (Hedin dan 

lainlain, 1994, Skousen et al., 1998). Substrat untuk 

lahan basah ini bervariasi tanah alam sampai 

material organik (kompos). Di dalam sistem lahan 

basah "aerobik", air asam tambang yang akan diolah 

akan mengalir melalui sela-sela vegetasi dan 

bercampur dengan udara. Dengan demikian hal ini 

memungkinkan terjadi oksidasi Fe2+ dan 

membentuk endapan sebagai FeOOH. Lahan basah 

aerobik sering digunakan untuk pengolahan air 

asam tambang dengan tingkat keasaman yang tidak 

terlalu tinggi (sedang) atau air basa yang 

mengandung konsentrasi Fe tinggi.  

Kriteria desain lahan basah aerobik untuk 

menghilangkan zat besi (Fe) yang telah 

dipublikasikan adalah 310 mg/hari per ft2 luas 

lahan basah dimana hal ini dirancang untuk 

memenuhi standar kepatuhan, dan 620 mg/hari per 

ft2 apabila standar kepatuhan tidak 

dipermasalahkan (Hedin, 1994). Penggunaan lahan 
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basah aerobik untuk menghilangkan Fe umumnya 

menyebabkan penurunan pH disebabkan karena 

pembentukan proton oleh hidrolisis Fe sesuai 

dengan persamaan reaksi Fe3+ + 3 H2O <==> 

Fe(OH)3 + 3 H+ (Skousen dan lain-lain, 1997). 

Penampang sederhana sistem lahan basah aerobik 

(aerobic wetland). 

b. Rawa Anaerobik Aliran Horisontal (Horizontal Flow 

Anaerobic Wetland) 

Modifikasi desain lahan basah aerobik 

adalah untuk meningkatkan pH air dan 

meningkatkan pengendapan logam. Hal ini 

termasuk penambahan unggun atau tumpukan batu 

kapur di bawah substrat organik (Hedin, 1994). 

Dengan cara demikian akan mendorong 

pembentukan alkalinitas bikarbonat (HCO3 - ) 

karena penguraian senyawa organik oleh mikroba 

anaerobik pereduksi sulfat dan pelarutan kalsium 

karbonat. Selanjutnya, bikarbonat yang terbentuk 

akan menetralkan keasaman AMD, dan 
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meningkatkan pH serta meningkatkan pengendapan 

logam yang larut di dalam asam seperti Fe.  

Reaksi kimia yang terjadi di dalam sistem 

lahan basah anaerobik adalah sebagai berikut :  

2 CH2O + SO4 2-  H2S + 2 HCO3 - (8) 

CaCO3 + H+  Ca2+ + HCO3 - (9)  

HCO3 - + H+  H2O + CO2 (aq) (10) 

c. Saluran Batu Kapur Anoksik (Anoxic Limestone 

Drain, ALD) 

Salah satu metode yang digunakan untuk 

memperkecil atau mengurangi ukuran lahan basah 

untuk pengolahan air asam tambang adalah dengan 

melakukan pengolahan awal (pre-treatmant) 

menggunakan saluran kapur anoxic (ALD). ALD 

adalah parit diisi dengan batu kapur (limestone) 

yang dapat dengan cepat menghasilkan alkalinitas 

bikarbonat akibat pelarutan batu kapur. Air asam 

yang mengalir melalui parit melarutkan batu kapur 

dan melepaskan bikarbonat alkalinitas. 
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Saluran anoksik batu kapur mengandung 

batu kapur terlarut dengan kondisi anoksik yang 

mampu memproduksi bikarbonat. ALD merubah air 

asam tambang (AMD) menjadi air dengan pH 6 – 7,5 

melalui penambahan alkalinitas bikarbonat 

(bicarbonate alkalinity). Saluran batu kapur anoksik 

(ALD) dilapisi dengan lumpur pada bagian atasnya 

untuk menghindari kontak AMD dengan udara 

bebas. Sistem ini biasanya digunakan untuk 

pengolahan awal air asam tambang (AMD), karena 

dinilai cukup efektif dalam menurunkan beban 

kandungan logam (metal loading) dan 

meningkatkan alkalinitas. Namun demikian, ALD 

tidak dapat mengolah semua masukan AMD. Efluen 

yang keluar dari sistem ini harus ditampung dalam 

kolam pengendapan untuk menetralisasi dan 

mengendapkan oksida logam. Konsentrasi Al atau 

Fe3+ yang cukup signifikan dapat menyebabkan 

penyumbatan di dalam sistem ALD. Apabila air 

asam tambang mengandung Fe3+ atau pada pH 4,5 
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atau lebih maka oksidasi Fe 2+ akan membentuk 

FeOOH yang dapat melapisi permukaan batu kapur. 

Akibatnya laju pelarutan batu kapur berkurang dan 

akan menghambat laju pembentukan alkalinitas 

bikarbonat. Jika konsentrasi Al > 1 mg/l dan pH 4,5 

atau lebih maka Al mengalami presipitasi sebagai 

Al(OH)3. FeOOH dan Al(OH)3 akan membentuk 

suasana asam, dengan reaksi sebagai berikut : 

   Al 3+ + 3 H2O -> Al(OH)3 (s) + 3 H+ (11) 

   

Sistem saluran batu kapur anoksik (ALD) 

telah menunjukkan kemampuan untuk 

meningkatkan alkalinitas dan atau menetralkan 

keasaman sebanyak 300 mg/l (setara CaCO3) 

dengan waktu tinggal hanya 14 - 23 jam (Hedin dan 

Watzlaf, 1994, Hedin dan lain-lain, 1994a), 

meskipun laju pembentukan alkalinitas hanya 

berikisar antara 150 - 250 mg/l. Air limpasan 

ditampung di dalam kolam pengendap untuk 

memungkinkan netralisasi asam, penyesuaian pH 
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dan pengendapan logam. Skousen dan lain-lain 

(2000) menyatakan bahwa ALD telah berhasil 

digunakan untuk pengolahan AMD dengan 

konsentrasi oksigen terlarut hingga 2 mg/l dan 

konsentrasi Al sampai dengan 25 mg/l, apabila 

kurang dari 10 persen dari total Fe berada dalam 

bentuk Fe3+. Jika konsentrasi Al di dalam air lebih 

besar dari 1 mg/L dan pH air di ALD mencapai pH 

4.5 atau lebih , Al akan mengendap sebagai Al 

(OH)3. 

d. Sistem Aliran Vertical (Vertical Flow System) 

Sistem aliran vertikal (vertical flow systems) 

sering juga disebut dengan sistem produksi 

alkalinitas berlanjut (successive alkalinity 

producing systems, SAPS). (Kepler and McCleary, 

1994). Sistem ini merupakan kombinasi antara 

rawa anaerobik dan ALD yang bertujuan untuk 

saling menutupi kekurangan yang ada pada kedua 

sistem tersebut. Prinsip dasar sistem aliran vetikal 

sama dengan anaerobic wetland, tetapi terdapat 
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penambahan saluran pada lapisan batu kapur agar 

AMD mengalami kontak langsung dengan material 

organik dan batu kapur. Arah aliran AMD menuju ke 

bawah secara meresap di dalam kolam yang terdiri 

dari material organik dan melalui lapisan batu 

kapur. 

Dibandingkan dengan rawa anaerobik aliran 

horisontal, sistem ini lebih baik karena dapat 

meningkatkan interaksi antara AMD dengan batu 

kapur dan zat organik. Di bawah lapisan batu kapur 

terdapat pipa yang mengalir ke kolam aerobik 

dimana terjadi reaksi terhadap logam. Sistem ini 

memiliki drainase dengan konstruksi mendatar dan 

berdiri untuk menjaga kedalaman air dan menjaga 

lapisan organik dan batu kapur tetap tenggelam. 

Dua hal penting pada aliran tersebut adalah 

adanya aktivitas bakteri aerobik pada lapisan 

organik yang menangkap oksigen terlarut untuk 

mendegradasi kandungan organik pada lapisan 

tersebut dan aktivitas bakteri pereduksi sulfat pada 
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zona aerobik di lapisan organik yang menciptakan 

kondisi alkali. Lapisan organik mampu menurunkan 

konsentrasi oksigen terlarut hingga < 1 mg/l. Pada 

lapisan batu kapur, CaCO3 akan larut oleh asam 

membentuk alkalinitas bikarbonat. 

e. Saluran Batu Kapur Terbuka (Open Limestone 

Channel, OLC) 

Sistem saluran terbuka batu kapur cukup 

efektif sebagai pra-pengolahan AMD untuk 

menurunkan konsentrasi Fe dan memproduksi 

alkalinitas. Saluran terbuka yang berisi batu kapur 

terlarut akan mengolah air asam menjadi air basa 

(Ziemkiewicz,1994). Namun sistem ini kurang tepat 

untuk pengolahan yang berdiri sendiri dan biasanya 

diaplikasikan seri dengan sistem lain. Panjang 

saluran dan kemiringan saluran dibuat agar terjadi 

turbulensi dalam aliran. Desain optimum adalah 

dengan kemiringan lebih besar daripada 20%, 

sehingga terjadi kecepatan yang dapat mengatur 
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terjadinya reaksi dalam aliran. Penampang 

sederhana sistem saluran batu kapur terbuka. 

f. Sumur Pembagi (Diversion Wells) 

Air dimasukkan ke dalam pipa untuk 

dialirkan ke sumur yang mengandung batu kapur 

dengan arah aliran ke atas. Kecepatan aliran harus 

cukup cepat sehingga AMD dapat bercampur 

dengan partikel batu kapur. Air asam akan larut 

dalam batu kapur untuk peningkatan alkalinitas, 

dan dihasilkan flok logam dengan proses hidrolisis 

dan netralisasi. 

 

 



~ 153 ~ 

DAFTAR PUSTAKA  

Anonim. 2006. “Statistik Batubara Indonesia“, Dikompilasi oleh 

Tim Kajian Batubara Nasional Kelompok Kajian Kebijakan 

Mineral dan Batubara, Pusat Litbang Teknologi Mineral dan 

Batubara. 

Brooks, R.P. 1984. Optimal designs for restored wetlands. IN 

Treatment of Mine Drainage by Wetlands. Contribution 

#264. Dept. of Biology, Pennsylvania State University. pp. 

19-29. University Park, PA. 

Caruccio, F.T., and G. Geidel. 1980. The geologic distribution of 

pyrite and calcareous material and its relationship to 

overburden sampling. USDI, Bureau of Mines IC-8863. 

Washington, D.C. 

Hedin, R. S., R. W. Nairn, and R. L. P. Kleinmann. 1994. Passive 

Treatment of Coal Mine Drainage. Bureau of Mines Inf. Circ. 

IC9389. US. Dep. of the Int., Bureau of Mines, Washington, 

DC. 

Kepler, D.A., and E.C. McCleary. 1994. Successive alkalinity-

producing systems (SAPS) for the treatment of acidic mine 

drainage. p. 195-204. In: International Land Reclamation and 

Mine Drainage Conference, U.S. Bureau of Mines SP 06A-94, 

April 24-29, 1994, Pittsburgh, PA. 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI No.113 Tahun 2003 

tentang Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Penambangan 

Batubara. 

Leathen, W.W., S.A. Braley, and L.D. Mcintyre. 1953. The role of 

bacteria in the formation of acid from certain sulfuritic 

constituents associated with bituminous coal Applied 

Microbiology 1: 61-68. 



~ 154 ~ 

Lilly, R., and P. Ziemkiewicz. 1992. Manganese removal at a lower 

pH with calciumperoxide: results of field trials. In: 

Proceedings, Thirteenth Annual West Virginia Surface. 

Miller, S.D. 1995. Geochemical Indicators Of Sulphide Oxidation 

And Acid Generation In The Field. Second Australian Acid 

Mine Drainage Workshop. Charters Towers, NJ Grundon & 

LC Bell Eds, Australian Centre for Minesite Rehabilitation 

Research, Brisbane, 117-20. 

Singer, P.C., and W.W. Stumm. 1968. Kinetics of the oxidation of 

ferrous iron. p.12-34. In 2nd Symp. on Coal Mine Drainage 

Research. Bituminous Coal Research, Inc., Monroeville, PA.  

Skousen, J., K. Politan, T. Hilton, and A. Meek. 1990. Acid mine 

drainage treatment systems: chemicals and costs. Green 

Lands 20(4): 31-37.  

Skousen, J.G., and P.F. Ziemkiewicz. 1996. Acid mine drainage 

control and treatment. 2nd Edition. National Research 

Center for Coal and Energy, West Virginia University, 

Morgantown, WV. 356 pp. 

Smith, E.E., and K.S. Shumate. 1970. Sulfide to sulfate reaction 

mechanism. Water Pollution Control Res. Series 14010 FPS. 

USDI, FWQA. Washington, D.C.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 155 ~ 

BIOGRAFI PENULIS 

 

Dr. Ir. Hastirullah Fitrah, M.P kelahiran Banjarmasin 07 Maret 1963, 

meraih S1 Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, 

S2 di Universitas Brawijaya Malang dan memeperoleh gelar Doktor Ilmu 

Lingkungan di Program Studi Ilmu Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


