
ABSTRAK 
 

Kajian Teknis Dan Ekonomis Penimbunan Sump MT4 Sebagai Upaya Optimas Biaya 

Penambangan Tal Barat 2018 di Pt.Bukit Asam Tbk Unit Pertambangan Tanjung 

Enim Sumatera Selatan 

Oleh : Rifki Aditya 
 

 

Tambang Air Laya adalah salah satu area operasi PT.Bukit Asam.Tambang Air 

Laya mempunyai dua pit yang beropreasi pada tahun 2018, yaitu Pit TAL Barat dan 

Pit Lingkar. Pit TAL Barat mempunyai target produksi 30.000.000 bcm tanah dan 

5.500.000 ton batubara, sedangkan pi tLingkar mempunyai target produksi 

15.000.000 bcm tanah dan 1.500.000 batubara. Pada lokasi Pit Tal Barat terdapat 

sump MT4 yang merupakan tempat berkumpunya air yang masuk kedalam PitTal 

Barat.Pada lokasi sump Tal Barat tersebut masih terdapat cadangan yang belum 

terambil disebabkan adanya pelumpuran. Pada bulan Januari 2018, Backfilling Tal 

yang terletak disebelah timur sump MT4 mempunyai indikasi terjadinya retakan yang   

berpontesi mengalami longsoran. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan 

penimbunan sump MT4 untuk mencegah terjadinya longsoran Backfilling Tal yang 

akan berakibat pada proses penambangan Tal Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan desain timbunan yang tepat berdasarkan aspek teknis serta melakukan 

analisa ekonomis tentang aktifitas dari kegiatan penimbunan sump Tal Barat. 

Penelitian ini menggunakan gabungan  antara teori dengan data-data di 

lapangan,sehingga didapat pendekatan dalam penyelesaian masalah. Hasil pengolahan 

data, akan  dianalisa untuk selanjutnya dapat  menghasilkan suatu rekomendasi bagi 

perusahaan. 
 

Berdasarkan hasi lpenilitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan beberapa hal 

berikut. Pertama, desain timbunan yang paling tepat berdasarkan aspek teknis adalah 

tinggi jenjang 6 meter, berm, 30 meter, singleslope 18 derajat, overallslope 

8-9 derajat dan didapat kapasitas timbunan 4.500.000 B cm. Kedua, terdapat 

kehilangan cadangan batu bara karena adanya penimbunan sump MT4 Tal Barat 

357.730 ton. Ketiga, tidak terjadi kerugian akibat kehilangan batubara dikarenakan 

biaya penggalian batubara lebih besar Rp.14.784.395.827 terhadap harga penjualan 

total batubara dan terdapat potensi keuntungan yang diperoleh dengan adanya 

penimbunan sump MT4 TAL Barat sebesar Rp. 192.354.742.470. 
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