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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Tailing yang dihasilkan industri pertambangan menjadi perdebatan hangat karena volume yang dihasilkan
sangat besar dan masih mengandung beberapa logam. Hal ini mengharuskan penempatan dan pemanfaatan
tailing juga harus cermat. Volume tailing ini berpotensi menurunkan fungsi lingkungan. Selain itu tailing
membutuhkan area khusus yang besar dan steril untuk lokasi penampungan yang dikenal sebagai tailing
dam. PT. Antam UBPE Pongkor adalah salah satu penamambangan emas dengan sistem penambangan
tambang bawah. Metode penambangan yang dilakukan di UBPE Pongkor ini adalah metode cut and fill
yaitu pengambilan bijih, dan pengisian kembali rongga dengan tailing yang telah didetoksifikasi
sebelumnya.
Tambang emas Pongkor menghasilkan 350 ribu ton tailing per tahunnya yang berasal dari proses
pengolahan dan dari pekerjaan pengembangan tambang. Pemisahan dari penggunaan kembali tailings dibagi
menjadi 2 kategori, dimana 60% material tailing dimanfaatkan dan sisanya dibuang ke tailing dam. Perlunya
pemanfaatan kembali tailing ini adalah untuk mengurangi volume yang terbuang.
Untuk mengetahui konsentrasi logam yang tersisa, telah diambil sampel pada beberapa titik yaitu tailing
dam, batako dan material filling. Sampel slurry kemudian dipisahkan menjadi sampel padatan dan sampel
larutan. Sampel padatan dilarutkan dengan Aquaregia, kemudian kedua sampel dianalisis dengan AAS.
Hasil pengukuran pada sampel larutan menunjukkan konsentrasi unsur Mn 0,86 mg/L, Fe 0,366 mg/L,
Pb 0,035 mg/L, Cd 0,027mg/L, Zn 0,033 mg/L dan Cu 0,22 mg/L. Hasil pengukuran sampel padat
menunjukkan nilai Mn 6,68 mg/kg, Fe 61,96 mg/kg, Pb 0,28 mg/kg, Cd 0,01mg/kg, Zn 0,42 mg/kg dan Cu
0,31 mg/kg. Semua hasil pengukuran ini menunjukkan konsentrasi beada di bawah Baku Mutu. Selain itu
dari uji LD50 dan TCLP yang dilakukan berkala oleh UBPE Pongkor menunjukkan nilai berada di bawah
Baku Mutu. Kesimpulannya, tailing aman untuk dimanfaatkan.
Pemanfaatan tailing di Pongkor sebagai material filling mampu mengurangi volume tailing sebanyak
42,20% dari total produksi tahun 2007. Tingkat keefektifan backfilling ini hanya 70,20% dari target
sebanyak 193.356 dmt. Sementara itu, pemanfaatan untuk batako hanya mencapai 1,8% dari seluruh total
taling. Batako ini
sampai saat ni hanya digunakan untuk keperluan internal tetapi memiliki potensi economic benefit untuk
dimanfaatkan secara masal.
Selain pemanfaatan diatas, tailing juga dapat digunakan untuk pembuatan genteng bakar karena kesamaan
struktur dengan lempung. Selain it juga dapat dimanfaatkan untuk penelitian lanjutan untuk mengetahui
besarnya economic benefit dan penyerapan
tenaga kerja.

