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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Kegiatan pertambangan emas rakyat dari batuan primer secara kasat mata banyak 
memberikan manfaat bagi penduduk lokal terutama di sekitar endapan emas 
primer yang umumnya berada di daerah terpencil. Namun kegiatan penambangan 
emas skala kecil, jika tidak dikelola dengan baik atau tanpa izin akan menyebabkan 
kerugian bagi banyak orang serta kerusakan lingkungan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara pada pasal 1 disebutkan bahwa Izin Pertambangan Rakyat 
(IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah 
pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 

Dalam melaksanakan pertambangan rakyat di Indonesia, pemerintah menetapkan 
berbagai persyaratan untuk melaksanakan kegiatan penambangan. Sebagai 
langkah awal, para pemangku kepentingan diwajibkan untuk mengetahui secara 
detail tentang peraturan-peraturan yang berlaku. Buku pegangan ini memberikan 
rekomendasi tambahan bagi para pemangku kepentingan untuk melaksanakan 
penambangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Buku pegangan ini bertujuan 
untuk memberikan gambaran praktik yang baik dalam pertambangan emas primer 
dengan catatan bahwa prosedur ini dapat lebih ditingkatkan dan diperbarui sesuai 
dengan kemajuan implementasi yang meningkat. 

Isi buku pegangan ini didasarkan pada kondisi pertambangan emas primer skala 
kecil  yang ada di Indonesia. Buku pegangan ini hanya berlaku untuk penambangan 
emas primer skala kecil dan tidak berlaku untuk kegiatan penambangan emas 
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alluvial yang biasanya membutuhkan pompa isap dan sluice box. Ahli teknis 
yang bertanggung jawab untuk mengembangkan buku pegangan ini adalah Budi 
Sulistijo, PhD dari Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Buku pegangan ini fokus pada tingkat teknis keselamatan pertambangan dan 
pengelolaan lingkungan. Manfaat dari buku pegangan ini harus dilihat sebagai 
pelengkap dari inisiatif nasional dan internasional lainnya yang mendukung 
pertambangan skala kecil di Indonesia. Ada beberapa proyek percontohan yang 
sedang berlangsung di Indonesia, termasuk berbagai aspek seperti pengolahan 
emas yang aman.

> Lihat Lampiran I untuk Kegiatan GOLD-ISMIA di Pertambangan Emas Primer Skala Kecil

Pengembangan buku pegangan ini diilhami oleh diskusi dengan para pemangku 
kepentingan Indonesia dan juga oleh contoh yang diberikan oleh Metodologi 
Rehabilitasi Frugal yang dikembangkan untuk penambangan skala kecil di 
Mongolia khusus untuk reklamasi (The Asia Foundation, 2016). Informasi teknis 
dalam pedoman ini merupakan hal yang perlu diketahui berkaitan dengan 
kegiatan pertambangan berbasis rakyat. Informasi ini berguna bagi para 
pemangku kepentingan di sektor pertambangan emas primer skala kecil, operator 
pertambangan skala kecil, pemerintah daerah, serta regulator dan pengawas 
tambang. Buku pegangan ini juga memberikan informasi bagi masyarakat yang 
tinggal dekat dengan wilayah penambangan emas primer skala kecil dan para 
siswa yang berurusan dengan pertanyaan penambangan emas primer skala kecil.

B. Peraturan-Peraturan

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 
disebutkan bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan 
usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah 
dan investasi terbatas. Dalam pasal 70 ayat b pelaku pertambangan rakyat 
mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, 
pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku. Dalam peraturan 
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Kepmen ESDM no 1827 K/30/MEM/2018, setiap IPR harus mempunyai Kepala 
Teknik Tambang (KTT) Kelas IV.

   > Lihat Bagian Lampiran II untuk ringkasan menjadi KTT

Kemudian Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 Pasal 66 ayat 2 mengatur 
antara lain: tidak menggunakan bahan peledak, tidak melakukan penambangan 
dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi pemegang IPR 
orang perorangan.

Tujuannya dari peraturan tersebut adalah untuk memberikan keselamatan pelaku 
pertambangan emas primer skala kecil, mengurangi kerusakan lingkungan, 
memulihkan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan ekosistem, serta 
mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan perencanaan penutupan tambang. 

Penambangan  emas primer skala kecil adalah sangat berbahaya baik bagi 
penambang maupun masyarakat di sekelilingnya, sehingga menjadi sangat 
penting pengelolaan keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan 
lahan perlu mempertimbangkan produktivitas hasil emas, keselamatan, dan 
keseimbangan sosial agar berkelanjutan. 

C. Tanggung Jawab Pelaku Pertambangan Emas Primer Skala 
Kecil

Pelaku pertambangan emas primer skala kecil wajib memiliki Izin Pertambangan 
Rakyat (IPR) yang menempati Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pemegang 
izin pertambangan rakyat memiliki tanggung jawab utama untuk keselamatan 
kerja pertambangan dan pengelolaan lingkungan serta menerapkan standar yang 
berlaku. Disamping melakukan pengelolan lingkungan, diharuskan membayar iuran 
pertambangan rakyat (Ipera) tapi dibebaskan atas iuran tetap dan iuran produksi 
(royalty), dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat 
secara berkala.
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D. Penambangan Emas Primer Skala Kecil

Emas primer adalah emas yang ditemukan dalam bentuk logam (native) yang 
terdapat di dalam retakan-retakan batuan kwarsa dan dalam bentuk mineral 
yang terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. 
Beberapa endapan terbentuk karena proses kontak metasomatisme dan aktifitas 
hidrotermal, yang membentuk tubuh bijih dengan kandungan utama silika. Cebakan 
emas primer mempunyai bentuk sebaran berupa urat emas/vein dalam batuan beku 
(Gambar 1.1). Penambangan emas primer skala kecil ini biasanya menggunakan 
tambang bawah tanah dan sebagian kecil menggunakan tambang terbuka pada 
saat awal-awal kemudian berubah menjadi tambang bawah tanah.

Penambangan emas primer skala kecil biasanya menggunakan pahat dan palu, 
linggis, Jack Hammer untuk membuat lubang ataupun mengambil batuan. Hampir 
tidak pernah ada yang menggunakan alat bantu seperti jack leg untuk memecahkan 
batuan asli. Batu yang tidak mengandung emas dipisahkan dengan batu yang 
mengandung emas. Batu yang tidak mengandung emas biasanya dibuang di 
sekitar lubang bukaan. Batu yang mengandung emas biasanya diolah di lokasi 
dekat penggalian atau sering kali diolah di tempat lain. Proses pengambilan emas 
dan pembuangan sisa hasil pengolahan sering diabaikan sehingga menimbulkan 
pencemaran.  

a. Urat Memotong Bukit  b. Urat Memotong Tegak Lurus Bukit
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c (Blowers, 1988)
Gambar 1.1 Tipikal Urat Emas Primer 

Metode teknis penambangan emas primer skala kecil umumnya relatif sederhana, 
teknik-teknik yang umum digunakan adalah pahat dan palu, linggis, Jack hammer 
sekop untuk mengambil batu, pompa air untuk pengeringan tambang, pompa 
udara untuk ventilasi dan lampu kepala untuk penerangan. Tergantung pada teknik 
penambangan dan pengolahan yang digunakan, penambangan dan pengolahan 
dapat menyebabkan berbagai dampak lingkungan yang jelas seperti perubahan 
bentang alam, amblesan, longsor tetapi juga ada dampak yang tidak dapat dilihat 
secara langsung, seperti perubahan pada tinggi muka air tanah, kekeruhan, dan 
lain-lain. 

Berbagai elemen proses penambangan – sisa hasil pengolahan, tailing, dan 
morfologi lubang terbuka maupun bawah tanah dan dampaknya terhadap 
lingkungan maka perlu dikelola. Karena skala dampak ini berbeda dari satu tempat 
ke tempat lain, biaya penambangan dan hasil juga dapat menunjukkan perbedaan 
yang signifikan antara lokasi yang berbeda. Penambangan di daerah batuan lunak, 
batuan berekahan, batuan yang mengandung lempung membutuhkan perlakuan 
khusus akan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Oleh karena itu, semua biaya 
penambangan dan pengolahan perlu dianggarkan dengan tepat sehubungan 
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dengan situasi spesifik daerah tersebut. Anggaran penambangan dan pengolahan 
harus mempertimbangkan kegiatan pemeliharaan lubang bukaan bawah tanah dan 
metode pengolahan.

Wilayah operasi penambangan emas primer skala kecil berkisar dari kecil (<1 Ha) 
hingga 5 Ha untuk perorangan dan 10 ha untuk koperasi dengan jangka waktu 10 
tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun (UU No 3/2020, Pasal 
68). Oleh karena itu, perlu untuk melakukan perencanaan tambang daerah mana yang 
akan ditambang terlebih dahulu karena kemudahan ataupun adanya kadar tinggi.  

Bijih emas primer adalah sumber daya alam yang cukup banyak ditemukan di 
Indonesia, sehingga sangat mudah dieksploitasi dengan tambang berskala kecil 
(Peta 1.1). Oleh karena itu, penambangan skala kecil dapat memenuhi fungsi 
ekonomi yang penting bagi masyarakat setempat. Kegiatan penambangan skala kecil 
harus dilakukan dengan memiliki IPR. Dalam kasus ini, pemegang konsesi IPR akan 
bertanggung jawab atas keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan. 
Namun, dalam beberapa kasus, kegiatan penambangan rakyat dan skala kecil terjadi 
tanpa izin, di luar konsesi pertambangan formal. Para penambang tanpa izin ini 
tidak membayar iuran pertambangan rakyat, royalty, jaminan lingkungan sehingga 
kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan saat ini merupakan tantangan 
berkelanjutan bagi masyarakat (Foto 1.1). 

Selain itu, penambang skala kecil cenderung memaksimalkan perolehan keuntungan 
daripada memaksimalkan ekstraksi emas saat melakukan operasi penambangan 
dan pengolahan, sehingga dengan kombinasi faktor geologis, tingkat perolehan 
emas relatif rendah di beberapa operasi penambangan, akibatnya, batuan limbah 
dan sisa pengolahan emas/tailing  masih mengandung emas yang cukup signifikan. 
Hal ini dapat menyebabkan tambang yang ditinggalkan atau ditutup menjadi target 
untuk penambangan kembali tanpa izin oleh masyarakat setempat ketika harga 
emas sedang tinggi. Sering sekali tambang yang sebelumnya telah direklamasi dan 
ditutup sesuai dengan peraturan yang berlaku kembali ditambang. Dengan demikian, 
risiko untuk kegiatan penambangan kembali ini merupakan tantangan keberlanjutan 
pengelolaan lingkungan.
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Foto 1.1 Wilayah Pertambangan Emas Primer Skala Kecil Dekat Persawahan Produktif 
dan Pedesaan
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E. Perspektif Jangka Pendek Versus Jangka Panjang Tentang 
Pertambangan Skala Kecil

Pertambangan emas primer skala kecil sudah ada di Indonesia sejak dahulu kala, 
baik sebagai mata pencaharian tetap ataupun untuk menunggu masa panen. 
Banyak daerah di Indonesia menunjukkan kerusakan lingkungan yang parah akibat 
kegiatan penambangan emas primer skala kecil sebelumnya. Ada harapan yang 
tinggi di masyarakat lokal  yang kurang beruntung dalam ekonomi di daerah yang 
mempunyai potensi pertambangan emas primer agar dapat bekerja dengan tenang 
di bidang pertambangan emas skala kecil yang menciptakan manfaat ekonomi bagi 
masyarakat lokal. Namun, meskipun manfaat ekonomi bagi masyarakat sangat 
penting, kecil kemungkinan bahwa target ini dapat dengan mudah dicapai dalam 
jangka pendek dan dalam skala luas, kecuali adanya terobosan baru dalam bidang 
hukum yang melindungi usaha pertambangan skala kecil.

Minimal, pertambangan emas primer skala kecil mampu memanfaatkan urat-urat 
emas yang selama ini tidak dimanfaatkan mengubahnya menjadi keadaan yang 
bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat. Karena tingginya batuan yang 
terambil pada saat mencari batuan yang mengandung emas, tumpukan batu 
dari hasil penggalian di sekitar lubang bukaan rawan longsor. Demikian juga 
dengan sisa hasil pengolahan/tailing dari hasil pengolahan bisanya di timbun di 
sekitar lokasi pengolahan sehingga dapat mencemari lingkungan sekitar. Endapan 
limbah tambang dan tailing yang meluas menciptakan kondisi bermasalah untuk 
pertumbuhan tanaman, bahkan untuk tanaman penutup, serta memperkuat risiko 
erosi dan banjir (Foto 1.2).
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a          b

Foto 1.2 Limbah Pertambangan Emas Primer a) Batuan Kadar Rendah/Limbah 

Pertambangan b) Sisa Hasil Pengolahan Heap Leach

Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa ketersediaan dana penambang 
yang terbatas, target jangka pendek untuk keselamatan pertambangan dan 
pengelolaan lingkungan adalah fokus pada peningkatan kesadaran penambang 
dalam keselamatan dan pengelolaan lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan 
menerapkan sistem yang melibatkan langkah-langkah pengendalian penambangan 
yang aman, murah dan menaikkan hasil emas dari penambang emas skala kecil. 
Ini adalah proses yang lambat yang mungkin membutuhkan kesabaran untuk 
menunjukkan kemajuan yang signifikan. Selama periode ini, masyarakat lokal akan 
menerima sedikit manfaat ekonomi dari daerah yang terkena dampak. Karena itu 
mereka mungkin memerlukan bentuk dukungan lain sebagai bagian dari konsep 
sosial-ekonomi yang lebih besar yang juga mencakup pengembangan kapasitas 
masyarakat penambang skala kecil.

Dalam jangka panjang, setelah kesadaran meningkat secara progresif diubah 
menjadi bentuk lain dari perorangan atau grup menjadi suatu koperasi. Konversi ini 
pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat 
lokal.
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II. KONSEP DAN PEDOMAN PENAMBANGAN YANG BAIK 
UNTUK EMAS PRIMER SKALA KECIL

A. Evaluasi Awal Penambangan dan Kemampuan Penambang

Upaya perencanaan penambangan dan pengolahan dilakukan jauh sebelum 
memulai proses penambangan emas primer skala kecil. Idealnya, penambangan 
harus dilaksanakan secara bertahap mengikuti kegiatan eksplorasi. Bab ini 
memberikan informasi latar belakang mengenai beberapa evaluasi dasar yang 
dapat membantu memastikan penambangan emas primer skala kecil yang hemat 
biaya dan berkelanjutan.

A.1. Perencanaan dan Penilaian Risiko

Sejumlah parameter dan risiko memengaruhi prospek keberhasilan penambangan 
emas primer skala kecil  berkelanjutan di area tertentu. Evaluasi yang memadai 
atas parameter-parameter dan risiko-risiko ini dengan penyesuaian desain rencana 
penambangan membutuhkan pengumpulan data dasar. Bab IV memberikan 
informasi terperinci tentang faktor-faktor ini. Risiko dan parameter penting yang 
harus dievaluasi meliputi:

1. Bentuk endapan 

Risiko penambangan sangat dipengaruhi bentuk endapan jalur emas. Endapan 
emas primer dapat berbentuk endapan yang memotong tegak lurus perbukitan 
atau memotong sepanjang perbukitan. Pada umumnya urat batuan yang 
mengandung emas berbeda dengan batuan yang ada di sekelilingnya yang 
tidak mengandung emas. Batuan yang mengandung emas biasanya lebih 
tahan pelapukan dibandingkan batuan di sampingnya tetapi sering kali batuan 
yang mengandung emas ini tidak menerus sampai permukaan. Pada kondisi 
batuan yang seperti ini biasanya dimulai dengan penggalian sepanjang urat 



30 Pedoman Praktik Pertambangan yang Baik untuk Sektor Pertambangan Emas Primer Skala Kecil

yang masih menguntungkan. Penggalian hanya dilakukan sepanjang urat 
yang mengandung emas tanpa memindahkan batuan samping yang tidak 
mengandung emas. Jika pada bagian atas urat yang mengandung emas tidak 
menerus atau mempunyai kadar yang kecil kemudian dilanjutkan dengan 
pembuatan terowongan dan sumuran sepanjang urat emas tersebut (Gambar 
2.1).

a. Urat emas menembus permukaan

b. Penggalian dengan open pit yang sempit

c. Penggalian urat dengan terowongan dan sumuran

Gambar 2.1 Proses Penggalian di Urat yang Memotong Tegak Bukit
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Pada kondisi tertentu urat emas menerobos sepanjang perbukitan dan 
dijumpai urat-urat emas yang tersingkap di sepanjang perbukitan. Urat–urat 
emas yang tersingkap ini disebabkan karena batuan yang mengandung emas 
biasanya urat kuarsa lebih tahan pelapukan dibandingkan dengan batuan di 
sekelilingnya. Untuk mengambil urat emas tersebut maka perlu dipindahkan 
batuan samping yang tidak mengandung emas dengan volume yang cukup 
besar dibandingkan dengan volume urat emas yang diambil. Jika penambangan 
dengan tambang terbuka sudah tidak menguntungkan maka dilanjutkan 
dengan tambang bawah tanah dengan membuat terowongan dan sumuran 
sepanjang urat tersebut (Gambar 2.2).

  

Gambar 2.2  Morfologi Urat yang Berpengaruh pada Penggalian

2. Risiko Longsoran/runtuhan/ambrukan

Risiko penambangan baik tambang bawah tanah maupun tambang terbuka 
dipengaruhi oleh posisi jalur emas, kondisi batuan di jalur emas dan batuan 
di sekelilingnya. Pada saat pembuatan bukaan terowongan biasanya akan 
menghadapi batuan yang lunak dan tebing yang curam sehingga perlu adanya 
penguatan di mulut terowongan (Foto 2.1a) atau pada saat penggalian lereng 
dibuat sudut sangat tajam karena hanya ingin mengurangi biaya pembuangan 
tanah sehingga ada risiko tertimbun (Foto 2.1b).

(Gambar dasar dari Blowers, 1988)
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   a                                                              b

Foto 2.1 Risiko Longsoran a) Di Mulut Terowongan b) Di Tambang Terbuka

> Lihat Bagian IV D.4.1 cara penguatan di terowongan

> Lihat Bagian IV D.4.2 cara penguatan di sumuran

> Lihat Bagian IV D.4.3 cara penguatan di tambang terbuka (open pit)

3. Udara, pengeringan dan penerangan

Ketersediaan udara segar yang memadai, medan kerja yang selalu kering dan 
penerangan yang cukup akan meningkatkan produktifitas kerja (Foto 2.2). 

  a                                                              b

Foto 2.2 Kondisi Kerja yang Nyaman a) Di Terowongan b) Sumuran

> Lihat Bagian IV F untuk pembuatan ventilasi, penerangan dan komunikasi
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4. Risiko pengolahan

Metode pengolahan yang tepat sesuai dengan kondisi urat emas yang ada, 
aman bagi pekerja dan lingkungan.

> Lihat Bagian III.E untuk metode penanganan limbah

5. Faktor sosial ekonomi 

Dimana masyarakat penambang tidak dihargai sebagai suatu profesi yang 
membanggakan dan tidak ada model bisnis pembinaan masyarakat jangka 
panjang. Ini lebih lanjut mencakup pertanyaan tentang status perizinan. 

> Lihat Lampiran IV untuk tata cara perizinan

A.2. Keterlibatan Penambang, Masyarakat dan Industri Dalam 
Penambangan yang Baik

Situasi sosial ekonomi masyarakat setempat adalah salah satu faktor terpenting 
yang menentukan tingkat keberhasilan dan keberlanjutan program penambangan 
emas primer skala kecil. Situasi ini terkait dengan kondisi demografis individu, 
tingkat pendidikan, struktur sosial, ketersediaan pekerjaan, dan peluang bisnis 
sebagai penentu kekayaan masyarakat yang tinggal di dekat lokasi potensi 
pertambangan emas primer. Masyarakat dapat memainkan peran positif dalam 
proses penambangan skala kecil dan proses pengolahannya untuk meningkatkan 
perekonomian berbasis pertambangan emas skala kecil. Jika mereka dapat 
dilibatkan sebagai pemangku kepentingan, investor atau pemilik tanah dari lahan 
bekas tambang, mereka dapat bertindak sebagai pendukung target perdagangan 
emas legal jangka panjang dan mengurangi risiko perdagangan emas illegal dan 
kerusakan lingkungan.

Situasi sosial ekonomi masyarakat lokal dan peran potensial mereka dalam 
mengembangkan konsep penambangan emas primer mungkin berbeda dari satu 
tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, tidak ada pendekatan standar “satu ukuran 
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untuk semua”. Penting untuk memahami situasi individual komunitas lokal secara 
cukup rinci sebelum melaksanakan penambangan emas.

Mendapatkan pemahaman yang memadai tentang dinamika dan kapasitas 
masyarakat lokal dapat dicapai melalui penilaian dasar masyarakat. Sebagai bagian 
dari proses ini, mekanisme yang tepat harus dikembangkan untuk memfasilitasi 
komunikasi secara terus menerus antara masyarakat dan organisasi yang 
bertanggung jawab untuk penambangan emas skala kecil.

Beberapa pertanyaan dan pertimbangan yang relevan terkait dengan memahami 
dan melibatkan masyarakat dalam program pertambangan emas primer skala kecil 
meliputi yang berikut ini dapat dipertimbangkan saat merencanakan penilaian 
dasar masyarakat atau kegiatan serupa.

• Bagaimana tingkat kesadaran dan kemauan anggota masyarakat 
setempat yang berbeda (terutama kaum muda, berpendidikan rendah, dan 
orang-orang yang setengah menganggur, pemimpin formal dan informal, 
dan pengusaha dan perempuan setempat) untuk terlibat dalam program 
pertambangan emas primer skala kecil dan kemungkinan model bisnis 
yang terkait. Apa harapan individu mereka pada pertambangan emas 
primer skala kecil dan dapatkah ini dipertimbangkan untuk perencanaan 
target peningkatan kesejahteraan mereka dengan memperhatikan 
lingkungan?

• Bilamana memungkinkan, disarankan untuk memperkuat kapasitas 
organisasi dari kegiatan bisnis komunitas. Hal ini dapat dicapai dengan 
melibatkan lembaga ekonomi pedesaan seperti koperasi atau perusahaan 
milik desa, yaitu BUMDES. Penciptaan dan profesionalisasi progresif dari 
organisasi-organisasi ini harus didukung. Opsi dukungan pemerintah 
untuk akses ke opsi kredit atau keuangan mikro yang diperlukan harus 
diklarifikasi. Idealnya, organisasi (mungkin dengan dukungan eksternal) 
harus memiliki kapasitas untuk mengembangkan rencana bisnis terkait 
dengan proses penambangan emas dan pengolahannya. 

• Jika organisasi masyarakat atau lembaga ekonomi pedesaan adalah baru, 
mereka mungkin tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab 
atas semua tetapi hanya beberapa aspek dari proses penambangan dan 
pengolahan. Mereka yang memiliki sumber daya keuangan dan kapasitas 
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manajemen yang terbatas, misalnya, diarahkan untuk bekerja sebagai 
pekerja. Dalam kasus-kasus ini, akan sangat membantu untuk membahas 
model bisnis individual dan spesifik dalam program penambangan 
keseluruhan dengan masyarakat, misalnya, mendirikan BUMDES atau unit 
bisnis koperasi untuk menyediakan layanan ekstensional penambangan 
(misalnya, menyediakan pompa dorong angin, generator, kincir air 
pembangkit listrik, peralatan penyangga) dan pengolahan (misalnya 
bahan kimia, karbon aktif, peralatan pengolahan). 

• Keterlibatan masyarakat lokal harus dilakukan atas dasar formal dan 
hukum yang sesuai, misalnya, melalui kesepakatan antara masyarakat 
penambang, pemilik lahan dan pemegang konsesi tambang meskipun 
selama ini kesepakatan ini tidak pernah tertulis. Segala kemungkinan 
konflik atas kepemilikan tanah, akses masyarakat ke tanah dan risiko yang 
timbul (misalnya, perambahan oleh pihak ketiga) harus diatasi.

• Jika pemilik tanah diketahui, kesepakatan dengan masyarakat harus 
dibuat tentang keterlibatan mereka dalam mengembangkan daerah. Jika 
tidak ada pemilik tanah yang terdaftar, masyarakat harus didorong untuk 
mengklaim tanah untuk diri mereka sendiri dengan mengikuti prosedur 
peraturan yang sesuai. Untuk mengembangkan kesepakatan yang saling 
seimbang dan masyarakat yang mengklaim tanah secara berkelanjutan, 
direkomendasikan agar desa (Kepala Desa/Kepala Kampung dan BPD/
Badan Konsultasi Desa) dan Pemerintah Daerah mendukung masyarakat.

Kegiatan penambangan dan pengolahan membutuhkan keterampilan teknis 
tertentu di masyarakat. Ini harus dievaluasi melalui penilaian kapasitas. Dalam 
beberapa kasus, penduduk lokal dapat dilatih untuk memperoleh keterampilan 
yang diperlukan, sebagai contoh:

• Pengalaman di bidang pertanian. Ini memungkinkan keterlibatan 
masyarakat dalam kegiatan berikut:

• Pembuat lubang bukaan

• Pengangkut batuan samping ke permukaan atau ke lokasi 
pembuangan

• Pengangkut batuan mengandung emas ke lokasi pengolahan dan 
proses pengecilan ukuran. 
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• Pengalaman dalam perkayuan. Ini memungkinkan orang yang menyediakan 
layanan dukungan untuk operasi penguatan lubang bukaan. 

• Pengalaman dalam pertukangan besi. Hal ini ini memungkinkan 
penyediaan layanan dukungan dalam proses permesinan dan pembuatan 
peralatan untuk pengolahan. 

• Pengalaman dalam perencanaan dan manajemen bisnis. Perusahaan 
masyarakat atau koperasi apa pun membutuhkan keterampilan perencanaan 
bisnis dan manajemen yang memadai agar dapat berfungsi dengan baik 
dan menjadi mitra bisnis yang efisien. Sebagai contoh, anggota masyarakat 
perlu memahami kondisi harga emas dunia dan penentuan kualitas agar 
memperoleh harga jual yang terbaik. Oleh karena itu, pengembangan 
kapasitas masyarakat harus didukung mengenai keterampilan ini. Ini lebih 
lanjut mencakup struktur pengambilan keputusan di dalam koperasi atau 
BUMDES dan juga keterampilan pemasaran untuk menjual produk.

 

B. Persiapan Teknik Penambangan Emas Primer Skala Kecil

B.1. Desain Penambangan (Jalan Masuk, Terowongan, Shaft)

Untuk tujuan mengembangkan rencana penambangan bawah tanah dan tambang 
terbuka emas primer skala kecil, perlu untuk memeriksa status lahan dan kondisi 
tutupan lahan, dan menyiapkan peta dasar area tersebut.

• Periksa status lahan rencana penambang dengan mengacu pada peta 
status lahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Apakah itu 
hutan atau Area untuk Penggunaan Lain (APL)? Peta-peta ini dapat 
diperoleh dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan (Bappelitbangda) Daerah Propinsi dan Kabupaten.

• Dapatkan peta topografi pada skala yang dapat secara memadai 
menggambarkan kondisi mikro-topografi area tersebut. Peta-peta ini 
mungkin tidak tersedia pada resolusi yang memadai. Dalam hal itu, peta 
baru dapat dibuat, misalnya menggunakan plane table, tali kompas 
ataupun dengan T0 kalau peralatan tersedia. 
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• Ukuran satu IPR seringkali kurang dari 5 Ha untuk perorangan dan 10 Ha 
untuk koperasi. Peta topografi yang mencakup wilayah tersebut umumnya 
tersedia dalam skala 1: 50.000 atau 1: 25.000 yang tidak berguna untuk 
menginterpretasikan kondisi rencana lahan dengan luas kurang dari 10 
Ha. Oleh karena itu, cara lain yang mungkin dapat diterapkan adalah 
dengan menggunakan plan table, tali kompas, T0 ataupun drone untuk 
menghasilkan foto udara (Foto 2.3), atau menggunakan data satelit. 

• Tetapkan desain arah masuk bukaan dengan menggabungkan peta 
penyebaran urat, status lahan, tutupan lahan, dan informasi topografi yang 
berasal dari peta atau gambar satelit/drone (atau model elevasi digital).

• Perjelas ukuran lubang bukaan sesuai dengan tebal urat pembawa emas, 
kondisi batuan dan persyaratan minimum lubang bukaan. Proses ini 
membutuhkan pengalaman dan evaluasi terperinci dari risiko runtuhan (Foto 
2.4). Manajemen risiko longsoran diperlukan setelah lubang bukaan dibentuk.

 

Foto 2.3 Contoh Foto Udara dari Drone
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Foto 2.4 Runtuhan di Terowongan

> Lihat Bagian IV D.4.1 untuk penguatan terowongan

• Setelah pelaksanaan penggalian dilakukan untuk sampling urat pembawa 
emas, lakukan pengambilan contoh batuan dengan besi cagak (Dowsing), 
pengambilan contoh (Foto 2.5a) dan pendulangan (Foto 2.5b). Sesuaikan 
rencana lubang bukaan dengan kondisi urat pembawa emas dan kondisi 
batuan yang ditemukan di daerah tersebut.

a                                                              b

Foto 2.5 a) Pengambilan Contoh Urat Emas b) Checking Kandungan Emas

> Lihat Bagian IV E untuk cara penggalian dan pengangkutan

• Konsultasi dengan orang-orang penambang emas primer dan kalau 
mungkin dengan  ahli pertambangan yang ada di pendidikan atau instansi 
yang terkait untuk metode penguatan yang cocok (Foto 2.6) dan cara 
pengolahannya (amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 
tahun 2020). 
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a                                                              b

Foto 2.6 Terowongan yang a) Aman karena Kekuatan Batuan dan Bentuk Tapal kuda di 

Bagian Atap b) Aman Karena Penyanggaan

• Sesuaikan desain rencana penambangan dengan kondisi penyebaran urat 
dan kadarnya. Karena hal ini akan menentukan rencana detail persiapan 
lahan, cara penguatan, kebutuhan kayu untuk penguatan, jumlah blower, 
pompa air serta kebutuhan listrik untuk penambangan (Foto 2.7). 

a                                                              b

Foto 2.7 Pemilihan Akses Masuk a) Membentuk Terowongan b) Membentuk Sumuran

• Pertimbangkan integrasi infrastruktur pendukung yang diperlukan 
(bangunan lokasi tambang, drainase dan sistem pengeringan, fasilitas 
penyimpanan bahan kimia (sianida, abu seng, urea, kapur, karbon aktif). 
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a                                                              b

Foto 2.8 Fasilitas Pendukung a) Peristirahatan b) Sistem Pompa (Foto b: Bapak Panca)

> Lihat Bagian IV. G untuk penirisan tambang

B.2. Pengelolaan Sisa Hasil Tambang dan Pengolahan

Kegiatan penambangan emas primer skala kecil menghasilkan buangan batuan 
dari batuan samping yang tidak mengandung emas dan sisa hasil pengolahan 
emas, dengan perbedaan yang signifikan dalam hal ukuran, ketinggian, volume dan 
kualitas (Foto 2.9). Kegiatan ini berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup 
akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Untuk sisa hasil batuan yang tidak mengandung emas, berdasarkan kondisi 
topografi yang ada tentukan lokasi pembuangan sisa hasil penambangan. Jika 
terlalu tinggi dan membahayakan, harus dilakukan pembentukan lereng dimana 
lereng tidak lebih dari lereng alamiah material timbunan (the angle of repose), sudut 
lereng ini bervariasi sesuai dengan kadar air dan distribusi ukuran butir material.

> Lihat Bagian V untuk reklamasi dan pasca tambang

Sisa hasil penambangan harus dialirkan ke kolam penampungan dan dijaga agar 
tidak keluar dari lingkungan, jika harus dilepas ke lingkungan harus memenuhi 
syarat baku mutu (Gambar 2.3). Untuk tanah yang mudah digali, pembuatan 
kolam pengendap dapat dibuat dari plastik dengan pelindung di sekelilingnya 
(Gambar 2.4a) Penampakan dari kolam pengendap pada kondisi airnya jernih 
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dapat digunakan untuk memelihara ikan (Foto 2. 10). Jika tanah di sekitarnya sulit 
untuk digali maka dapat dibuat seperti pada Gambar 2.4b). Jika kolam 2.4b akan 
diterapkan maka diusahakan posisi dari lubang pengeluaran air dari tambang lebih 
tinggi dari kolam sehingga air dapat mengalir sendiri ke lokasi kolam penampungan.

Foto 2.9 Limbah dari Proses Penambangan a) Limbah Batuan dari Sumuran dan 

Terowongan, Sisa Hasil dari Pengolahan Sianida b) Dengan Tangki 

c) Dengan Sistem Penyiraman d) Slug/Ampas dari Bullion
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Gambar 2.3 Konstruksi Kolam Pengendap (Kepmen LH No 23/2008)

 

   

Gambar 2.4 Cara Pembangunan Kolam a) Di Daerah yang Mudah Digali 
b) Di Daerah yang Sulit Digali
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Foto 2.10 Penambakan Kolam Pengendap

Adapun baku mutu air limbah bagi kegiatan penambangan biji emas dan atau 
tembaga diperlihatkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Penambangan Biji Emas Dan Atau 

Tembaga

Keterangan:
*   = Sebagai konsentrasi ion logam terlarut
** = Jika ada versi yang telah diperbaharui, maka digunakan versi yang terbaru
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• Apabila pada keadaan alamiah pH air pada badan air berada di bawah 
atau di atas baku mutu air, maka dengan rekomendasi Menteri, Pemerintah 
Daerah Provinsi dapat menetapkan kadar maksimum untuk parameter pH 
sesuai dengan kondisi alamiah lingkungan.

• Untuk memenuhi baku mutu air limbah tersebut, kadar parameter air 
limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran dengan air 
secara langsung diambil dari sumber air.

B.3. Penguatan

Berdasarkan bentuk endapan dan kemudahan tentukan jenis tambang terbuka 
atau tambang bawah tanah.

Untuk tambang terbuka:

• Tentukan sudut lereng, tinggi lereng, lebar jenjang yang aman dengan 
memperhatikan kekuatan batuan

• Usahakan dapat dilakukan penyaliran air secara gravitasi sehingga tidak 
memerlukan pompa jika memungkinkan

• Tentukan lokasi buangan tanah dan cara mengangkutnya

> Lihat Bagian IV.D.4.3 untuk penguatan di tambang terbuka (open pit)

Untuk tambang bawah tanah (Foto 2.11):

• Tentukan perkiraan jalan masuk lewat terowongan/tunnel (Foto 2.11a) 
atau sumuran/shaft (Foto 2.11b)

• Tentukan luas bukaan dan bahan penguat yang tersedia

• Sumber penerangan dan ventilasi

• Kondisi air tanah

• Cara mengangkut buangan dan batuan yang mengandung emas
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Foto 2.11 a) Design Terowongan b) Design Sumuran (Foto b: Bapak Panca)

> Lihat Bagian IV.4.1 untuk cara penguatan di terowongan

> Lihat Bagian IV.4.2 untuk cara penguatan di sumuran

B.4. Ventilasi

Ventilasi sangat diperlukan untuk pekerjaan tambang bawah tanah, agar dapat bekerja 
dengan efisien, penambang harus butuh udara segar yang cukup dengan kandungan 
debu yang minimum. Peralatan ini membutuhkan tenaga listrik untuk menggerakkannya 
dan dibutuhkan saluran yang panjang (biasanya dari plastik) untuk menyalurkan udara 
ke dalam medan kerja (Foto 2.12). Agar efisien maka harus diketahui sejak awal:

• Besar lubang bukaan

• Sumber listrik (dari generator atau PLN), apabila menggunakan generator 
bagaimana cara pengangkutan generator dan bahan bakar

• Peralatan penyalur udara



46 Pedoman Praktik Pertambangan yang Baik untuk Sektor Pertambangan Emas Primer Skala Kecil

Foto 2.12 Sistem Ventilasi Dengan Blower dari Atas

> Lihat Bagian IV.F.1 untuk ventilasi

B.5. Penerangan

Penerangan sangat diperlukan untuk pekerjaan tambang bawah tanah. Agar dapat 
bekerja dengan efisien, penambang membutuhkan penerangan menuju lokasi kerja 
meskipun banyak penambang hanya mengandalkan lampu kepala. Penerangan 
baik yang sepanjang terowongan/tunnel (Foto 2.13a) maupun yang digunakan di 
kepala (Foto 2.13b) membutuhkan sumber listrik. Untuk itu harus diketahui sejak 
awal sumber listrik yang akan digunakan.

Foto 2.13 Sistem Penerangan dan Pelistrikan

> Lihat Bagian IV.F.2 untuk penerangan
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B.6. Rencana Penggalian

Dalam rencana penggalian ada satu aturan umum, dan prosedur yang baik untuk 
diikuti, adalah mendapatkan satu ton bijih emas dengan kadar yang diinginkan 
untuk setiap material yang ditambang agar tercapai kesinambungan penambangan. 
Dasar dari tujuan penggalian ada dua yaitu:

• Tentukan ukuran, bentuk, batas yang batuan yang mengandung emas, 
kadar, mineralogi dan sifat batuan samping (Gambar 2.5)

• Mempersiapkan deposit yang akan ditambang sehingga dapat ditentukan 
jangka waktu penambangan

Gambar 2.5 Contoh Daerah Urat Untuk Menentukan Cadangan

> Lihat Bagian IV.B untuk penentuan posisi dan pemetaan bawah tanah 

B.7. Lokasi Sarana dan Prasarana, (Jalan, Tempat Berteduh, 
Pengolahan dan Sarananya)

Agar penambangan menjadi efisien, aman, ramah lingkungan maka yang harus 
dilakukan adalah sebagai berikut:
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• Tentukan jalan yang aman (tidak licin) ada pegangan ketika lewat lereng 
yang curam dan dibuat undakan

• Lokasi lubang bukaan aman dari longsoran baik alamiah maupun dari 
bekas timbunan lubang tambang

• Beri tanda bekas lubang galian dengan tanda yang jelas supaya tidak ada 
orang terjerumus

• Tentukan lokasi pengolahan emas dan lokasi sisa hasil pengolahan 
tambang. Lokasi ini harus aman dari longsoran dan pastikan sisa hasil 
pengolahan tidak menyebar tanpa terkendali (harus di dalam lokasi 
pembuangan limbah yang sudah ditentukan)

• Tentukan lokasi penyimpan bahan kimia dan pemurnian emas jauh dari 
perumahan 

C. Kegiatan Penambangan Menuju Urat

Untuk memfasilitasi implementasi, pemeliharaan, dan pengangkutan material yang 
dibutuhkan untuk penggalian dan hasil tambang maka jalan akses harus dibangun. 
Biasanya akses jalan dibangun langsung melalui urat yang mengandung emas 
baik dengan terowongan maupun sumuran. Pada kondisi tertentu penggalian urat 
dilakukan secara tambang terbuka.

• Bangun jalan dengan dimensi yang memungkinkan untuk memfasilitasi 
pengangkutan alat, peralatan, bahan penyangga dan kebutuhan lainnya 
(Pipa udara, pipa air dan kabel listrik dan lain-lain) 

• Jalan tersebut harus aman dari runtuhan, dan banjir. 

• Desain konstruksi jalan harus mempertimbangkan fasilitas pengeringan 
yang memadai untuk melindungi dari banjir. Jalan dan fasilitas drainase 
terkait membutuhkan pemeliharaan rutin.
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C.1. Kekuatan Batuan

Kekuatan batuan samping dan bijih akan berpengaruh pada lereng yang aman 
di tambang terbuka dan runtuhan di terowongan dan batuan. Pada batuan yang 
keras biasanya tidak butuh penguatan (Foto 2.14a). Pada batuan yang lapuk atau 
banyak mengandung lempung dibutuhkan penguatan (Foto 2.14b).

Foto 2.14 Kekuatan Batuan a) Batuan Kuat b) Batuan Lemah

> Lihat Bagian IV.C untuk kekuatan batuan

C.2. Cara Menggali 

Cara penggalian umumnya masih menggunakan manual yaitu pahat dan palu serta 
linggis. Pada kondisi tertentu jika urat emas cukup besar dan pemodalan cukup 
kuat dapat mendukung penggalian dengan Jack Hammer atu Jack Leg (Foto 2.15). 
Yang perlu dilakukan adalah:

1. Pahat harus sesuai dengan kondisi batuan dan selalu dalam kondisi tajam. 
Usahakan ditajamkan dengan gerinda atau alat penajam lainnya.

2. Gunakan kaca mata, pelindung kepala (helm proyek), sarung tangan 
sebagai pelindung dan penutup telinga.
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Foto 2.15 a) Penggalian dengan Palu dan Pahat b) Jack Hammer Listrik c) Hand Held 

                    Pneumatic d) Pemakaian Jack Leg untuk Mempercepat Produksi di Vein Lebar

> Lihat Bagian IV.E untuk cara penggalian dan pengangkutan

C.3. Cara Penyanggaan

C.3.1. Untuk Jalan Masuk Mendatar

Di batuan yang lunak atau banyak rekahan, kayu dan atau bambu sangat umum 
digunakan untuk menyangga batuan dalam penambangan emas primer skala kecil 
karena mudah ditemukan dan kemudahan pemasangannya. Bentuk bukaan untuk 
batuan lunak biasanya dalam bentuk segi empat. Jarak antara penyangga biasanya 
antara 1-1,5 m. Diantara penyangga biasanya dipasang papan baik di bagian atap 
atau sisi kiri kanan jalan (Foto 2.16a).

Untuk batuan yang keras biasanya tidak diperlukan penyangga (Foto 2.16b). 
Bentuk atapnya dibentuk seperti tapal kuda.
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Foto 2.16 a) Dengan Penyanggaan Kayu b) Tanpa Penyanggan Dengan Bentuk Atap 

Tapal Kuda

> Lihat Bagian IV.4.1 untuk cara penguatan di terowongan

C.3.2. Untuk Bentuk Sumuran (Vertical Shaft)

Jika bentuk sumuran yang dipilih maka yang harus dilakukan adalah:

1. Buat penguat dari kayu.

2. Buat kerangka yang cukup kuat untuk menahan beban material limbah 
batuan dan batuan yang mengandung emas untuk diangkat ke atas (Foto 
2.17a dan b).

3. Buat agar dinding lubang tetap lurus dengan memasang unting-unting 
agar dinding tetap lurus.

              

Foto 2.17 Penguatan di Sumuran a) Bagian Penyangga Atas b) Penguatan Sepanjang 

Terowongan

> Lihat Bagian IV.4.2 untuk cara penguatan sumuran
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C.4. Pembuatan Ventilasi

Udara segar sangat dibutuhkan dalam operasi penambangan bawah tanah. Udara 
segar dipompakan ke dalam lubang melalui blower yang dipasang di luar (Foto 
2.18):

1. Pastikan udara yang masuk tidak bebas dari asap yang mungkin terjadi di 
sekeliling tambang

2. Kekuatan blower sampai di ujung medan kerja
3. Tidak ada saluran udara yang bocor
4. Bahan saluran udara bisa dari karet maupun plastik

Foto 2.18 Sistem Ventilasi a) Mendatar b) Tegak

> Lihat Bagian IV.F.1 untuk ventilasi

C.5. Pembuatan Penerangan

Penerangan dalam lubang masuk tambang adalah hal yang sangat penting (Foto 
2.19a) meskipun sering diabaikan. Penerangan pada umumnya mengandalkan 
lampu di kepala (Foto 2.19b). Untuk keamanan dan kenyamanan serta mengurangi 
biaya lakukan hal berikut:

1. Gunakan lampu LED sepanjang terowongan.

2. Gunakan Arus DC.

3. Sambungan harus anti air.
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Foto 2.19 Penerangan di Lubang Mendatar a) Tambang Skala Kecil b) Tambang Rakyat

> Lihat Bagian IV.F.2 untuk penerangan

C.6. Lori, Katrol atau Sejenisnya 

Salah satu yang sering dilupakan dalam pembangunan terowongan adalah 
pembangunan rel (rel disini bukan saja rel dari besi (Foto 2.20a)) tapi juga rel yang 
terbuat dari susunan kayu yang membentuk rel (Foto 2.20b). Memang pada saat 
awal pembangun rel ini membuang waktu tapi mempunyai tingkat produksi yang 
lebih tinggi dalam mengangkut batu dari dalam tambang ke permukaan secara 
keseluruhan. Tahapan yang harus diperhatikan:

1. Cek kemiringan menurun ke arah pintu masuk

2. Pengikat dengan bantalan harus terjaga kuat

3. Selalu diperiksa rutin agar tetap dalam kondisi baik
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Foto 2.20 a) Sistem Lori Sederhana Dengan Rel Dari Besi b) Tingkat Menengah dengan 
Rel Dari Kayu

D. Penambangan di Urat

Penambangan di urat sangat penting untuk memastikan batu yang diambil 
mengandung emas dengan kadar yang menguntungkan dan menjaga kemenerusan.

• Cek urat yang mengandung emas bercabang tidak beraturan, besar 
kecilnya urat tidak menjamin bahwa urat tersebut tidak menerus (Gambar 
2.6). 

Gambar 2.6 Cara Mengejar Urat Emas a) Kearah Yang Tebal Atau Yang Tipis b) Urat Tebal 

Tidak Menjamin Menerus Dibanding Yang Lebih Tipis
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• Jika urat emas menghilang karena patahan lakukan sebagai berikut 
(Gambar 2.7)

•  Lakukan penggalian maju

•  Buat lubang tegak lurus

•  Temukan kemenerusan

•  Arahkan penggalian kearah urat emas

  

Gambar 2.7 Cara Mengejar Urat Emas yang Hilang Tiba-Tiba

• Menghilangnya urat emas karena membaji. Terkadang dijumpai urat 
emas yang mengecil seolah-olah menghilang. Gali terus sampai panjang 
tertentu sampai kelihatan uratnya membesar lagi (Gambar 2.8).

Gambar 2.8 Cara Memastikan Urat Menerus
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Tetapi jika urat yang mengecil semakin menghilang maka dapat dipastikan urat 
tersebut tidak menerus lagi (Gambar 2.9)

 

Gambar 2.9 Indikasi Urat Emas Berakhir

D.1. Memilih Urat

Tidak semua urat mengandung emas dengan kadar yang cukup menghasilkan 
keuntungan. Hanya batuan yang mengandung emas yang menguntungkan yang 
diambil. Untuk itu lakukan:

• Jika warna batuan samping mirip dengan urat batuan yang mengandung 
emas gunakan alat bantu antara lain “dowsing” (Foto 2.21a)

• Lakukan pengambilan contoh pada batuan yang mempunyai sifat fisik yang 
sama dalam arah mendatar (Foto 2.21b)

• Jika ada urat yang mempunyai sifat fisik berbeda pisahkan 

• Kumpulkan contoh tersebut dan haluskan

• Timbang batuan tersebut dan lakukan pendulangan dengan dulang mini

• Amati ada tidaknya emas, pisahkan emas dan batuan

•  Jika kandungan emas sangat halus:

• ambil contoh yang lebih banyak 

• lakukan penghalusan
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• lakukan pendulangan dan pastikan dulang dicuci dengan sabun 
detergen agar bebas dari minyak

• pisahkan butiran halus yang mengandung emas dengan mineral besi 
dengan menggunakan magnet

• campuran butiran yang mengandung emas dengan boraks pada 
cupel dan panaskan dengan campuran oksigen dan elpiji yang tepat 
serta arang ditambahkan untuk meningkatkan suhu

• amati hasil emas di kowi

• Tentukan bagian mana yang mempunyai kadar yang cukup untuk anda.

Foto 2.21 a) Pengambilan Contoh Cepat dengan “Dowsing” b) Pengambilan Contoh 
Langsung

D.2. Penyanggaan

Untuk batuan lemah maka dibutuhkan pasangan kayu untuk menahan bebas dari 
arah atas (atap) dan samping dinding, untuk itu lakukan:

1. Usahakan tidak ada rongga antara atap dan batuan samping dengan 
penyangga, lakukan pengisian secepat mungkin sehingga batuan akan 
menyangga dirinya sendiri (Gambar 2.10). Kondisi ini akan mengurangi 
beban penyangga yang dibutuhkan.
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Gambar 2.10 Teknik Pengurangan Beban pada Penyangga a) Kondisi Lapangan 
    b) Perencanaan

2. Jika di temukan batuan yang lunak dari atas dan samping gunakan papan 
maju (Gambar 2.11). Lakukan sedikit demi sedikit dengan material yang 
antara dinding atau atap dengan penyangga dan padatkan.

Gambar 2.11 Pemasangan Papan Maju a) Kondisi Lapangan b) Perencanaan

> Lihat Bagian IV.D.4.1 untuk cara penguatan di terowongan

D.3. Pengangkutan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah pengangkutan baik batuan 
yang tidak mengandung emas maupun batuan yang mengandung emas pada 
terowongan adalah:

1. Pemasangan rel, jarak antar sambungan dan pemasangan penyambung 
serta jarak antar rel harus tepat agar lori (biasanya dari kotak yang 
dipasangi roda) tidak anjlok atau terguling (Foto 2.22)

2. Membersihkan kerikil yang ada diatas rel agar lori tidak terguling

3. Pemeliharaan peralatan dan pemeriksaan rutin
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Foto 2.22 Pemasangan Rel dan Bantalan a) Besi b) Kayu

Sedangkan untuk sumuran setelah melewati terowongan diangkut keatas dengan 
tali yang ditarik:

1. Pastikan dudukan pemutar cukup kuat dan cek secara regular
2. Pastikan tambang yang digunakan sesuai dengan berat batu yang ditarik

3. Pastikan pegangan keranjang dan keranjang cukup kuat
> Lihat Bagian IV.E.4 untuk pengangkutan

E. Pengangkutan ke Penumpukan Sementara/Tempat 
Pengolahan

Biaya angkut dari mulut tambang ke lokasi pengolahan sangat mempengaruhi 
suatu lokasi tambang tersebut ekonomis ditambang atau tidak. Untuk itu pastikan:

1. Sarana jalan dari lokasi tambang ke lokasi penumpukan/pengolahan
2. Biaya pengangkutan tiap kg atau tiap satuan berat

3. Waktu yang diperlukan untuk satu kali angkut
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a                                                              b

Foto 2.23 Pengangkutan Batuan Yang Mengandung Emas a) Dipanggul Dengan Berat 
Kurang Lebih 25 kg b) Motor Yang Sudah Dimodifikasi Untuk Menampung Beban Yang 

Lebih Banyak

> Lihat Bagian IV.E.4 untuk pengangkutant

F. Keselamatan Kerja

Pemegang IPR perlu menyediakan segala peralatan, perlengkapan, fasilitas, dan 
alat pelindung diri yang diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja sesuai dengan 
jenis, sifat, dan bahaya pekerjaan yang dilakukannya dan bagi setiap orang yang 
memasuki tempat usaha pertambangan atau pengolahan dan/atau pemurnian. 

Hal yang paling mendasar yang harus disediakan oleh pemegang IPR adalah Kotak 
K3 yang harus tersedia sesuai dengan jumlah pekerja yang terlibat (Tabel 2.2).

Keselamatan pekerja tambang bawah tanah sangat penting untuk diperhatikan 
agar setiap orang yang masuk atau keluar dari lubang tambang dapat dimonitor 
keberadaannya. Setiap orang yang mewakili atau penanggung jawab wajib 
mendata berapa orang yang masuk ke dalam lubang dan mendata berapa orang 
yang keluar dari lubang setelah gilir kerja. Jadwal kerja harus dicantumkan di pintu 
masuk (Foto 2.24a). Untuk itu pastikan:

1. Setiap orang terdaftar/tercatat pada pintu masuk terowongan/sumuran 
pada saat masuk terowongan dengan cara meletakan kartu identitas yang 
jelas (Foto 2.24b), jangan gunakan sandal, atau benda apapun yang tidak 
menunjukan identitas yang masuk terowongan/sumuran

2. Setiap orang wajib mengambil kartu identitas ketika keluar dari 
terowongan/sumuran
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3. Jika dalam waktu tertentu sesuai dengan kebiasaan jam kerja kartu 
identitas masih tertempel di tempatnya, penanggung jawab atau orang 
yang ditugaskan untuk mengabsen wajib mencari sampai ketemu pemilik 
kartu identitas yang masih berada dalam terowongan/sumuran

4. Pekerja ada gilir kerja selanjutnya di larang untuk masuk sampai pemilik 
kartu identitas yang ditinggalkan ditemukan

Tabel 2.2 Kotak K3 yang Harus Tersedia

Foto 2.24 a) Jadwal Kerja di Pintu Masuk b) Contoh Penempatan Kartu Identitas
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III. KONSEP DAN PEDOMAN PENGOLAHAN YANG BAIK 
UNTUK EMAS PRIMER

Proses pengolahan dari bijih yang mengandung emas menjadi emas murni atau 
logam mulia akan melalui beberapa proses mulai dari pengecilan bijih yang 
mengandung emas sampai dengan sisa hasil pengolahan yang dihasilkan.

A. Pengecilan Ukuran

Bijih yang mengandung emas dalam ukuran bongkah-bongkah, dikecilkan 
ukurannya. Proses pengecilan ini sangat tergantung dari pada ukuran emas yang 
ada bijih (Gambar 3.1)

.

Gambar 3.1 a) Bijih Yang Mengandung Emas Sebelum Dilakukan Pengecilan b) Bijih 
Dikecilkan Dengan Gelundung/Stamp Mill dll c) Bijih Setelah Dikecilkan Ukurannya 

d) Detail Kondisi Emas yang Sudah Dibebaskan Seluruhnya dan Sebagian
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Tujuan dari pengecilan bijih agar emas dapat bebas dari bijih yang tidak 
mengandung emas sehingga proses pengolahan secara gravitasi (fisik) maupun 
kimia dapat dilakukan untuk mendapatkan emas semaksimal mungkin dengan 
waktu sependek mungkin, sehingga ukuran yang baik untuk pengolahan antara 
satu lokasi dengan lokasi yang lain berbeda-beda tergantung pada ukuran emas di 
dalam bijih induknya.

Urat emas dari tambang mempunyai ukuran yang bermacam-macam. Emas 
tersebut sering kali tertutupi oleh batuan induknya sehingga sangat sulit untuk 
dapat memisahkannya. Agar emas dapat kontak dengan dan bereaksi dengan 
bahan yang dapat melarutkan emas atau dapat dipisahkan tanpa proses kimia 
maka bijih yang mengandung emas harus dikecilkan sampai hampir semua emas 
dapat bereaksi dengan bahan pelarutnya jika pemisahan dilakukan secara kimia. 
Jika pemisahan dilakukan dengan cara non kimia maka tujuan dari pemisahan emas 
dari bijih yang tidak mengandung emas agar terjadi perbedaan berat jenis sehingga 
dapat dipisahkan antara emas dengan bijih yang tidak mengandung emas. 

Tabel 3.1 Konversi Mesh ke Unit lain

https://andythoncianus.wixsite.com/andythoncianus/single-post/2018/02/14/mesh-micron-sizes
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Ukuran yang digunakan dalam pertambangan emas primer skala kecil adalah 
mesh. Mesh adalah ukuran dari jumlah lubang suatu jaring atau kasa pada luasan 1 
inch persegi jaring/kasa yang bisa dilalui oleh material padat. Mesh 40 memiliki arti 
terdapat 40 lubang pada bidang jaring/kasa seluas 1 inch persegi, mesh 6 memiliki 
arti terdapat 6 lubang pada bidang jaring/kasa seluas 1 inch persegi, demikian 
seterusnya (Tabel 3.1).

Metode pengecilan dilakukan secara bertahap mulai dari bongkah dari tambang 
sampai dengan ukuran yang diinginkan sesuai dengan sifat ukuran emas bebas 
yang ada di bijihnya. Proses pengecilan dilakukan sebagai berikut:

• Jika menggunakan manual gunakan karet atau bambu yang membentuk 
lingkaran dengan dilengkapi pegangan. Gunakan palu yang beratnya 
sesuai dengan kekuatan bijih agar lebih efektif (Foto 3.1a). Gunakan kaca 
mata untuk `mel atau ball mill untuk menghasilkan ukuran halus yang 
digunakan untuk proses sianidasi yang dilakukan dalam drum (Foto 3.1d).

Foto 3.1 Proses Pengecilan Ukuran Dengan a) Manual Dengan Palu b) Hammer Mill  
c) Stamp Mill d) Trommel/Gelundung

> Lihat Bagian IV.H.1 untuk pengecilan ukuran



66 Pedoman Praktik Pertambangan yang Baik untuk Sektor Pertambangan Emas Primer Skala Kecil

B. Proses Pemisahan Emas dari Bijih

B.1 Proses Pelindihan Emas 

Proses pelindihan emas adalah tahap yang sangat penting dalam pengolahan emas 
primer. Sianidasi emas adalah proses pelindihan yang paling umum digunakan 
untuk ekstraksi emas. Proses sianidasi emas adalah teknik hidrometalurgi untuk 
mengekstraksi emas dari bijih dengan mengubah emas menjadi ion kompleks yang 
larut dalam air. Larutan kaya emas di serap oleh karbon aktif atau menjadi presipitat 
dengan menggunakan abu seng.

Dalam usaha mendukung kebijaksanaan pemerintah dan meningkatkan perolehan 
emas dengan biaya yang terjangkau sehingga hasil bersih dari penambang emas 
primer skala kecil menjadi lebih baik, dikenalkan beberapa teknik pengolahan emas 
tanpa merkuri sebagai berikut:

1. Metode Penyiraman/ Heap Leach dengan menggunakan karbon untuk 
menangkap emas:

• Buat pelindung atap agar tidak terkena matahari langsung dan hujan

• Pastikan  bak  perendam dan kolam penampung sianida yang mengandung 
emas tidak ada yang bocor.

• Pastikan ada ruang yang cukup antara dasar bak dengan bijih sehingga 
sirkulasi lancar.

• Pertahankan pH diatas 10 agar sianida tidak menguap dan batas 
maksimum pH 12.

• Tutup sekeliling dengan plastik sehingga percikan dari pancuran tidak 
keluar mengotori lingkungan (Foto 3.2).
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Foto 3.2 a) Proses Heap Leach Skala Kecil b) Sianida yang Mengandung Emas Ditangkap 

Dengan Karbon Aktif

> Lihat Bagian IV.H.2.2 untuk metode pelindihan bijih emas dengan penyiraman/heap leach dan 
karbon untuk menangkap emas

2. Metode sianidasi dengan menggunakan perendaman untuk menangkap emas

•  Buat pelindung atap agar tidak terkena matahari langsung dan hujan 
(Foto 3.3)

•  Pastikan bak perendam dan kolam penampung sianida yang mengandung 
emas tidak ada yang bocor.

•  Pastikan ada ruang yang cukup antara dasar bak dengan bijih sehingga 
dapat dipakai untuk penirisan.

•  Pertahankan pH diatas 10 agar sianida tidak menguap dan maksimum pH 
12.

 Foto 3.3 Proses Perendaman

> Lihat Bagian IV. H.2.3 untuk metode pelindihan bijih emas dengan menggunakan perendaman dan 

karbon untuk menangkapnya
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3. Metode tong sianidasi dengan menggunakan karbon untuk menangkap emas

• Buat pelindung atap agar tidak terkena matahari langsung dan hujan

• Pastikan dudukan tong cukup kuat untuk menahan beban saat diisi 
material, air dan kapur

• Tersedia pasokan air dan udara yang cukup

• Pastikan sebelum masuk ke dalam tong, material sudah terurai dengan 
baik, sebaiknya disiapkan alat pengaduk yang bisa langsung masuk ke 
dalam tong (Foto 3.4a)

•  Pertahankan pH diatas 10 agar sianida tidak menguap dan maksimum pH 
12

•  Pastikan tidak ada material yang akan diambil emasnya mengendap di 
bawah

Foto 3.4 a) Proses Penguraian Material b) Konstruksi Tong Sianida Sederhana

> Lihat Bagian IV. H.2.1 untuk metode pelindihan bijih emas dengan menggunakan tong dan karbon 

untuk menangkapnya.

4. Metode sianidasi dengan menggunakan abu seng untuk menangkapnya

•  Buat pelindung atap agar tidak terkena matahari langsung dan hujan 
(Foto 3.5)

•  Pastikan bak perendam dan kolam penampung sianida yang mengandung 
emas tidak ada yang bocor.

•  Pastikan ada ruang yang cukup antara dasar bak dengan bijih sehingga 
sirkulasi lancar.

•  Pertahankan pH diatas 10 agar sianida tidak menguap dan pH maksimum 
12.
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Foto 3.5 Proses Sianidasi Dengan Menggunakan Abu Seng

> Lihat Bagian IV.H.2.4 untuk metode pelindihan bijih emas dengan menggunakan abu seng untuk 

menangkapnya

B.2 Metode Penghalusan dan Boraks Untuk Menangkap Emas

Metode dengan boraks ini merupakan proses pemisahan emas dalam bijih 
tanpa menggunakan sianida. Bijih dari tambang di perkaya kadarnya dengan 
menggunakan pendulangan atau alat konsentrasi lainnya setelah itu dicampur 
dengan boraks dan dibakar. Adapun proses yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pilih bijih yang mengandung  emas

2. Lakukan pengecilan sesuai dengan derajat kebebasan emas yang ada di 
urat agar mendapat hasil optimum

3. Lakukan pendulangan untuk memisahkan emas, emas yang masih 
menempel pada bijih dan bijih yang tidak mengandung emas

4. Letakkan pada kowi, tambahkan boraks dan arang sebagai material untuk 
meningkatkan suhu pembakaran (Foto 3.6a)

5. Lakukan pemanasan secara pelan-pelan dengan jos (elpiji dan oksigen) 
sampai cair

6. Lihat adanya mata pada bagian bawah kowi yang mengindikasikan bullion

7. Pisahkan pelan-pelan antara cairan yang tidak mengandung emas dengan 
bullion dengan menuangkan pada wadah yang terisi air (Foto 3.6b)

8. Ambil bullion (mata) masukan pada air dan bersihkan
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Foto 3.6 a) Konsentrat Dicampur Dengan Boraks dan Arang b) Pemisahan Cairan Limbah 

Panas (Slug) Dengan Emas (Bullion)

> Lihat Bagian IV.H.3 untuk pengolahan tanpa pelindihan bijih emas dan tanpa air raksa (metode 

boraks) menjadi bullion

C. Proses Menjadi Bullion (Adsorbsi dan Peleburan)

Pada proses penarikan emas dengan sianida dan penambahan abu seng (zinc 
dust) lakukan:

•  Kumpulkan lumpur hitam.

•  Cuci dengan air untuk menghilangkan sianida.

•  Tambahkan asam nitrat untuk melarutkan apapun yang ada di lumpur 
hitam kecuali emas (bullion).

•  Lakukan “pengejosan” sampai hanya tersisa bullion (Foto 3.7)

Pada proses pengambilan emas dari karbon aktif (Gambar 3.2) yang menggunakan 
proses sianida pastikan:

•  Perhatikan arah angin, karena hembusan uap dari alat pengabu 
mengandung CN yang masih tinggi.

•  Karbon dikeringkan dengan diangin-anginkan untuk yang akan dibakar 
pertama kali.

•  Gunakan tatal kayu pada bagian alat pengabu untuk pengapian pertama.

•  Atur udara yang masuk agar debu tidak beterbangan dan juga jangan 
terlalu kecil agar tidak mati.
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•  Cek apakah semua karbon aktif sudah berubah menjadi abu.

•  Saring abu dengan saringan kalau masih ada karbon yang belum terabu 
sempurna kumpulkan dan diabukan kembali.

•  Campur abu dengan boraks kemudian bakar dengan konsep torching/
mengelas yang menggunakan oksigen dan elpiji.

•  Pisahkan emas dan pengotor.

 Gambar 3.2 Peralatan Pengabuan Karbon Aktif
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Foto 3.7 Bullion Hasil Pengejosan

> Lihat Bagian IV. H.4 untuk pengolahan karbon aktif/arang menjadi abu

D. Proses Pemurnian Emas

Bullion yang dihasilkan dari pengolahan emas belum murni masih mengandung 
perak dan logam lainnya. Untuk menaikkan nilai tambah, sebaiknya emas dijual 
dalam bentuk setelah di dimurnikan dengan metode cukim sehingga menghasilkan 
emas lokal dengan kadar diatas 99%. Proses ini biasanya menghasilkan bau yang 
menyengat sehingga sering kali hanya beberapa penambang saja yang menjual 
emas murni melalui metode cukim. Design dan peralatan metode cukim ditunjukkan 
pada Foto 3.8.
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Foto 3.8 a) Peralatan Metode Cukim Sederhana (Untuk Individu) b) Metode Cukim Skala 

Kecil (Foto: Bapak Panca H.W.) c) Hasil Pemurnian Emas dengan Metode Cukim

> Lihat Bagian IV.H.6 untuk pengolahan bullion menjadi logam mulia lokal (metode cukim)

> Lihat Bagian IV.H.7 untuk perhitungan kadar

E. Metode Penanganan Limbah

Pada saat pengolahan emas dengan sianida, pembakaran karbon aktif dan 
peleburan akan menghasilkan gas yang mungkin akan terhirup oleh pekerja atau 
masyarakat sekeliling (Foto 3.9). Untuk itu pastikan :

• Lokasi pengolahan jauh dari pemukiman dengan memperhatikan arah 
angin dan kontur tanah sehingga pencemaran udara dapat diminimalisir.

•  Usahakan lokasi pembakaran karbon aktif dan peleburan dalam ruang 
terbuka atau kalau tertutup dilengkapi dengan ventilasi yang baik dan 
penerangan alamiah yang baik.

•  Pastikan pada saat pengabuan karbon aktif dan peleburan dilengkapi 
dengan cerobong udara atau bekerja dengan membelakangi arah angin.

•  Semua pekerja yang mengurus pengolahan harus dilengkapi dengan 
masker.

Limbah dari pengolahan emas umumnya berupa limbah padat dan cair untuk itu  
pastikan :

1. Limbah padat diletakan pada tempat yang tidak akan terbanjiri pada 
saat musim hujan, tidak ada akan longsor dan  harus memenuhi syarat 
lingkungan (Gambar 3.3)

2. Limbah cair sebelum dibuang ke perairan, ditampung dalam kolam 
penampungan sementara sehingga terjadi pengendapan dan jika 
memungkinkan dilakukan pemrosesan sehingga memenuhi baku mutu 
(Gambar 3.3). Adapun baku mutu air limbah bagi kegiatan pengolahan biji 
emas dan atau tembaga diperlihatkan pada Tabel 3.2.
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Foto 3.9 Konsentrasi CN di Udara a) 1,5 m Dari Heap Leach Yang Sedang Aktif Mencapai

               2 ppm b) 1 m Dari Pengabuan Karbon Aktif Mencapai 7,1 ppm

Tabel 3.2
Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Pengolahan Biji Emas dan atau Tembaga

*Sumber: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomer 202 tahun 2004

Keterangan:
*   = Sebagai konsentrasi ion logam terlarut
** = Parameter khusus untuk pengolahan bijih emas yang menggunakan  
       proses Sianidasi
       CN dalam bentuk CN bebas.
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Gambar 3.3 Konstruksi Kolam Tailing dan Pengendap (Kepmen LH No 23/2008)
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IV. DETAIL TEKNIK PENERAPAN PENAMBANGAN DAN 
PENGOLAHAN

A. Tambang Emas Primer dan Pengolahannya

Proses penambangan dan pengolahan emas primer skala kecil berbeda dengan 
tipe emas alluvial. Pada umumnya penambangan emas primer skala kecil dilakukan 
dengan cara membuat sumuran/shaft, terowongan ataupun kombinasi antara 
terowongan dengan sumuran. Sehingga sistem penambangan emas primer 
membutuhkan pengetahuan teknik yang lebih komplek untuk menjalankan 
tambang emas primer. 

Demikian juga pengolahannya, sistem pengolahan emas primer skala kecil sangat 
khusus dibandingkan dengan emas alluvial. Pengolahan tambang emas primer 
skala kecil hampir semua menggunakan teknik kimia untuk menangkap emas yang 
ada di batuan sehingga proses yang terlibat jauh lebih rumit dibandingkan dengan 
emas alluvial.

Dalam pertambangan emas primer skala kecil keselamatan kerja tambang dan 
pengelolaan lingkungan yang memenuhi standar yang berlaku dan pembayaran 
iuran adalah hal yang wajib dilakukan. Sehingga salah satunya perlu adanya 
pencatatan harian yang mudah dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi 
patokan untuk keselamatan seperti pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Contoh Pencatatan Pekerjaan Harian

B. Penentuan Posisi dan Pemetaan Bawah Tanah

Lokasi mulut terowongan dan sumuran dapat ditentukan dengan menggunakan 
GPS atau HP yang sudah dilengkapi dengan software Map (peta). 

1.  Pastikan bahwa datum yang dipakai (misalnya WGS84 (Gambar 4.1a) atau 
Djakarta (Batavia) (Gambar 4.1b)) karena akan menghasilkan koordinat 
(UTM/Derajad, Menit dan Detik) yang berbeda meskipun lokasinya sama. 
Sebagai contoh: lokasi Anggrek dengan datum berbeda dapat dilihat pada 
Tabel 4.2 akan menghasilkan koordinat yang berbeda meskipun lokasinya 
sama.

Tabel 4. 2 Contoh Lokasi Sama Dengan Datum Yang Berbeda Akan Menghasilkan 
Koordinat yang Berbeda
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Gambar 4. 1. Pemakaian Datum a) Djakarta/ Batavia b) WGS 84 

Menghasilkan Titik Koordinat yang Berbeda

2. Gunakan Kompas/Theodolite (Gambar 4.2a) untuk menentukan arah 
terowongan atau unting-unting (Gambar 4.3b) untuk menentukan 
kelurusan sumuran.

Gambar 4. 2  a) Pemakaian Kompas Untuk Menentukan Arah Terowongan dan b) Unting-
Unting untuk Menentukan Kelurusan Sumuran
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3. Untuk memetakan kemajuan gunakan titik tetap dari paku di dinding atau 
atap portal dan gunakan meteran untuk mengukur panjang kemajuan 
terowongan atau sumuran (Foto 4.1).

Foto 4.1 Cara Mengukur Kemajuan Terowongan Atau Sumuran Dengan Paku Tetap Dan 
Meteran

4. Seiring dengan kemajuan terowongan/sumuran, buat peta kemajuan 
terowongan dengan menggunakan kompas, pita dan paku sebagai titik 
tetap. Kemudian digambar sebagai acuan dan dilengkapi dengan skala 
dan arah Utara (Gambar 4.3).

Gambar 4.3 Cara Mengukur Kemajuan Terowongan

5. Setiap kali maju buat sketsa penyebaran urat di ujung terowongan (Foto 
4.2) sehingga dapat diperkirakan arah penyebaran urat seperti pada 
Gambar 4.4. 
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Foto 4.2 Penampakan Urat Emas di Terowongan

Gambar 4.4 Peta Penyebaran Urat Emas di Terowongan

C. Kekuatan Batuan

Dalam pembuatan terowongan dijumpai masalah-masalah yang akan menjadi 
hambatan dalam kemajuan, dimana hambatan tersebut berasal dari keadaan 
batuan salah satunya.

C.1. Jenis Batuan

Di lokasi penambangan emas primer biasanya didominasi batuan beku “andesite” 
di bagian dalam, batuan lapukan di dekat permukaan dan batuan lempung (alterasi) 
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yang berada di dekat urat emas. Pada batuan yang keras sering kali ditemukan 
rekahan-rekahan sehingga dapat mengubah kekuatan batuan dari kuat menjadi 
lemah jika digali. Gambar berikut kondisi batuan berdasarkan tingkat pelapukan, 
lihat Gambar 4.5 dan Foto 4.2 untuk kondisi di lapangan.

C.2. Kekuatan Batuan

Kekuatan batuan dengan mudah dapat diukur dengan peralatan sederhana seperti 
ibu jari kita, pisau lipat, dan palu. Berikut cara menghitung kekuatan dan nilai 
batuan (Tabel 4.3).

Gambar 4.5 Tingkat Pelapukan Batuan



83Pedoman Praktik Pertambangan yang Baik untuk Sektor Pertambangan Emas Primer Skala Kecil

Foto 4.3 Kondisi Pelapukan Batuan di Lapangan
 

D. Penguatan Terowongan

D.1. Lokasi

Untuk memfasilitasi akses masuk yang aman, dekat dengan badan bijih yang 
mengandung emas maka harus dipilih lokasi yang tepat (Foto 4.4b dan 4.4d). 
Adapun pemilihan lokasi harus memperhatikan faktor sebagai berikut:

• Diusahakan lokasi terowongan bebas longsoran, longsoran/batuan 
jatuh, banjir dan memungkinkan untuk memfasilitasi tempat kerja di luar 
terowongan, pembuangan batuan, pengangkutan alat, peralatan, dan 
sarana lainnya.  

• Bagian atas terowongan diberi saluran air sehingga aliran air pada saat 
hujan di arahkan ke sisi kiri kanan terowongan (Gambar 4.6)



84 Pedoman Praktik Pertambangan yang Baik untuk Sektor Pertambangan Emas Primer Skala Kecil

Tabel 4.3 Cara Menentukan Kekuatan Batuan Secara Sederhana

Foto 4.4 Pintu Masuk Terowongan a, c) Yang Tidak Aman b, d) Posisi Yang Aman
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Gambar 4.6 Posisi Penyaliran Air Permukaan dan Sungai Terhadap Lubang Bukaan

• Lubang masuk terowongan dan sumuran diberi atap pelindung sehingga 
air hujan tidak dapat masuk ke terowongan/sumuran.

• Ada jalan akses yang aman baik jalan kaki maupun roda dua atau roda 
empat. Jalan yang dibangun di sekitar tanah/batu buangan biasanya lunak 
pada saat terkena air sehingga akses jalan mungkin lebih sulit selama 
musim hujan jadi jalan harus diberi kayu-kayu agar nyaman jalannya atau 
kalau mendaki harus diberi tangga-tangga dan diberi pegangan di sisi 
jurang. 

• Lokasi terowongan harus mempertimbangkan fasilitas penyaliran air 
tambang yang dapat menampung air buangan tambang. Jalan dan fasilitas 
penyaliran terkait membutuhkan pemeliharaan rutin.

• Libatkan semua penambang yang ada di lokasi tersebut terutama fasilitas 
yang dipakai bersama.
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D.2. Runtuhan Portal/Runtuhan Sumuran

Runtuhan dari portal atau sumuran adalah risiko yang signifikan pada pertambangan 
emas primer skala kecil karena umumnya masih dekat dengan tanah lapuk. Runtuh 
dapat terjadi di lokasi portal dan sumuran karena penyangga tidak kuat, curah 
hujan yang tinggi sehingga menambah beban tanah/batuan dan adanya beban 
tambahan akibat aliran air yang membawa bebatuan atau longsoran yang menimpa 
portal atau sumuran.

• Pada kondisi kering mungkin mengandung sedikit air tetapi batuan /tanah 
menjadi jenuh pada saat musim hujan. Langkah-langkah pengendalian 
adalah mengarahkan aliran air menjauh dari portal dan sumuran

• Buat atap/rumah-rumahan agar sumuran terhindar dari air hujan dan terik 
matahari yang dapat mengurangi gaya ikat antar butiran.

• Tanyakan di antara anggota masyarakat setempat tentang pengalaman 
mereka dengan peristiwa longsoran dan banjir di masa lalu: daerah mana 
yang memiliki risiko tinggi dan bagaimana frekuensinya? Pertimbangkan 
informasi ini untuk perencanaan tindakan antisipasi runtuhan portal.

D.3. Ukuran Terowongan/Sumuran

Ukuran terowongan dan sumuran demi keamanan, kenyamanan kerja serja 
efektifitas kerja menuju urat pembawa emas harus dibuat dengan ukuran yang 
sesuai dengan pekerja yang terlibat.

• Untuk terowongan: ukuran terowongan  setinggi  pekerja dengan lebar 
orang dapat jalan dengan bebas dengan membawa peralatan setelah 
dikurangi ukuran penyangga yang dipasang. Terowongan ini masih 
menyisakan ruang untuk ventilasi dan penerangan.

• Untuk sumuran: ukuran sumuran bersih setelah dikurangi penguatan 
di kiri dan kanan,   selebar  pekerja yang dapat turun dengan tangga 
dengan bebas; sumuran ini masih menyisakan ruang untuk ventilasi dan 
penerangan.

• Idealnya sumuran untuk mengangkut bijih emas terpisah dengan jalan 
masuk orang.
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D.4. Cara Penguatan

D.4.1 Cara Penguatan di Terowongan

Pada hampir semua terowongan memerlukan penguatan agar tidak terjadi 
ambrukkan yang membahayakan penambang atau terhambatnya pekerjaan. Bahan 
penyangga biasanya menggunakan kayu yang cukup kuat dari balok dan papan, 
terkadang disisipi dengan bambu jika tersedia. Pola penyangga di terowongan tidak 
sama antar lokasi sehingga butuh keterampilan khusus. Sebagai dasar penguatan 
sebagai berikut:

• Buat standar atau gambar kerja sesuai dengan runtuhan yang akan 
dihadapi:
• Design portal (Gambar 4.7a)
• Cara kerja (Gambar 4.7c) 

o Cara memasang penyangga
o Mengisi celah antara sirip dengan dinding batuan asli dengan 

batuan buangan sampai padat untuk mencegah pergerakan 
dinding batuan

• Pemasangan pengaman (Gambar 4.7d)

Gambar 4.7 Perencanaan Penguatan Portal dan Cara Pengerjaan
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• Penyanggaan di dalam terowongan. Perlu diinformasikan tipe-tipe 
penyangga yang harus dilakukan seperti:
o Stull: metode ini digunakan untuk menahan bagian dari hanging 

wall atau urat emas yang mempunyai sifat untuk runtuh. Biasanya 
metode ini dikombinasikan dengan baji (Foto 4.5). 

Foto 4.5 Baji dan Cara Pemasangannya

o Penyangga untuk urat yang tidak kuat tapi dinding dindingnya 
cukup kuat (Gambar 4.8a)

o Penyangga untuk urat dan hanging wall yang tidak kuat tapi 
dinding footwall-nya cukup kuat (Gambar 4.8b). 

o Penguatan untuk dinding dan urat yang cenderung runtuh kalau 
tidak disangga secepat mungkin (Gambar 4.8c)

o Jika menggunakan kayu bulat maka biasanya untuk tambang kecil 
menggunakan ukuran seperti pada Gambar 4.8d.
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Gambar 4.8 Rencana Penguatan (Stout, 1989)

• Pada saat menembus batuan lunak, sering kali dihadapkan dengan 
runtuhnya batuan sehingga menghambat proses penggalian (Foto 
4.6) untuk menanggulangi hal ini digunakan papan maju. Proses 
pemasangan papan maju dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

Foto 4.6 Runtuhan Yang Harus Ditangani Dengan Papan Maju
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o Buat papan penghalang dan penyangga bantuan (Gambar 4.9a).

o Melalaui penyangga bantuan, tusukan ke dalam batuan yang 
runtuh dengan palu sampai menembus batuan aslinya (Gambar 
4.9b)

o Buka papan penghalang dan pindahkan longsoran, jika longsoran 
merupakan urat emas langsung dibawa ke penimbunan/
pengolahan. Jika merupakan batuan tidak mengandung emas 
pindahkan ke penimbunan batuan limbah

o Setelah semua batuan bersih, isi rongga dengan kayu sampai 
semua batuan kontak dengan kayu pengisi. Jika diperlukan dipukul 
pukul sampai kontak penuh dengan batuan asli (Gambar 4.9c)

o Jika batuan sampingnya kecenderungan runtuh pasang papan 
sirip (Gambar 4.9d)

Gambar 4.9 Pemasangan Papan Maju (1,2,3 Chaussier,1987)
 

a

b

c

d
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D.4.2 Cara Penguatan di Sumuran

Pada hampir semua sumuran memerlukan penguatan agar tidak terjadi ambrukkan 
yang membahayakan penambang atau terhambatnya pekerjaan. Bahan penyangga 
biasanya menggunakan kayu yang cukup kuat untuk balok dan papan, terkadang 
disisipi dengan bambu jika tersedia. Pola penyangga di sumuran tidak sama antar 
lokasi sehingga butuh ketrampilan khusus.

• Buat standar atau gambar kerja (Gambar 4.10) sesuai dengan runtuhan 
yang akan dihadapi:

o Design sumuran 

o Cara kerja   

Gambar 4.10 Cara Penguatan Sumuran

D.4.3 Cara Penguatan di Tambang Terbuka (Open pit)

Penggalian emas primer skala kecil dengan tambang terbuka hampir tidak pernah 
dilakukan di Indonesia jika mengacu pada UU No 3/2020 dimana IPR diberikan 
dengan luas wilayah dan investasi yang terbatas. Penggalian di tambang terbuka 
akan membentuk lereng. Biasanya perbandingan sumbu tegak dan horizontal di 
lereng tanah adalah 1:2 dan di batuan 1:1 (Gambar 4.11d). Dari gambar 4.11d 
terlihat untuk dapat melaksanakan penambangan yang baik untuk pertambangan 
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emas primer skala kecil dengan menggunakan sistem tambang terbuka sulit dapat 
dilaksanakan sampai elevasi yang dalam karena akan tidak menguntungkan. Untuk 
memindahkan batuan samping yang cukup banyak dibutuhkan investasi dan 
mengambil bijih dibutuhkan investasi yang lebih besar.

Jika akan melakukan penambangan dengan tambang terbuka:

• Buat standar atau gambar kerja sesuai dengan runtuhan yang akan 
dihadapi:

o Design open pit di batuan lunak (14.11a)

o Design penggalian membentuk pit (14.11d)

• Mematuhi Kriteria keamanan untuk keamanan tambang yang sudah diatur 
dalam Kepmen ESDM No 1827 K/30/MEM/2018.

Gambar 4.11 Perencanaan Lereng untuk Penambangan Terbuka Emas Primer

Kriteria keamanan untuk keamanan tambang terbuka diatur dalam Kepmen ESDM 
No 1827 K/30/MEM/2018.  Kriteria nilai faktor keamanan statis dan dinamis, 
probabilitas longsor, dan tingkat keparahan longsor terdapat pada Kepmen ESDM 
tersebut dapat dilihat Tabel 4.4.



93Pedoman Praktik Pertambangan yang Baik untuk Sektor Pertambangan Emas Primer Skala Kecil

Tabel 4.4 Nilai Faktor Keamanan dan Probabilitas Longsor Lereng Tambang

Kriteria keparahan longsor (consequences of failure) berdasarkan Kepmen ESDM 
No 1827 K/30/MEM/2018 terdiri dari rendah, menengah, dan tinggi. Berdasarkan 
penilaian B Sulistijo,PhD kriteria keparahan ini dapat diterapkan di pertambangan 
emas primer skala kecil.  Kondisi kriteria keparahan sebagai berikut :

a. Tinggi bila ada konsekuensi terhadap:

(i) Kematian manusia

(ii) Cidera berat manusia lebih dari 3 (tiga) orang

(iii) Kerusakan sarana dan prasarana pertambangan lebih dari 50% (lima 
puluh persen)

(iv) Terhentinya produksi lebih dari 24 (dua puluh empat) jam

(v) Cadangan hilang dan tidak bisa diambil dan/atau

(vi) Kerusakan lingkungan yang berdampak sampai ke luar wilayah IUP 
termasuk pemukiman

b. Menengah bila ada konsekuensi terhadap :

(i) Cidera berat manusia

(ii) Kerusakan sarana dan prasarana pertambangan dari 25% (dua puluh 
lima 
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(iii) Terhentinya produksi lebih dari 12 (dua belas) jam sampai kurang dari 
24 (dua puluh empat) jam

(iv) Cadangan tertimbun tetapi masih diambil; dan/atau kerusakan 
lingkungan di dalam wilayah IUP

c. Rendah bila ada konsekuensi terhadap :

(i) Cidera ringan manusia

(ii) Kerusakan sarana dan prasarana pertambangan kurang dari 25% 
(dua puluh lima persen); dan/atau terhentinya produksi kurang dari 
12 (dua belas) jam.

E. Cara Penggalian dan Pengangkutan

Proses penggalian pada penambangan emas primer dapat dilakukan dengan 
manual (pahat dan palu serta linggis), dengan Jack Hammer dan Jack Leg (sangat 
jarang dilakukan).  Ketika memulai penggalian pastikan:

1. Pastikan membuat dan mengisi buku harian (Tabel 4.5)

Tabel 4.5. Contoh Catatan Pengukuran

2. Plot dalam peta kemajuan tambang. Beberapa penambang skala 
kecil sudah melakukan meskipun sangat terbatas (Gambar 4.12). Jika 
memungkinkan dibuat cukup detail tidak hanya urat emas saja tapi juga 
lokasi penguatnya, patahan, lokasi shaft yang dibuat di dalam terowongan, 
jenis batuan dan struktur batuan (Gambar 4.13).
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Gambar 4.12 Contoh Hasil Plotting  di Pertambangan Skala Kecil

 

Gambar 4.13 Pemetaan Detail Terowongan (Forrester, 1955 Dimodifikasi oleh Sulistijo)

3.  Plot posisi sampling/kemajuan urat yang diambil dan hasil emas yang 
didapatkan Gambar 4.14). Sebutkan dalam bentuk bullion atau setelah 
pemurnian (cukim). Jika ditemukan patahan (lihat Gambar 2.7, 2.8 dan 2.9 
untuk mengejar penerusan urat emas) plot dalam peta demikian juga jika 
ditemukan perlapisan harus di plot untuk memperkirakan arah dan kondisi 
kadar dari urat emas.
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Gambar 4.14 Cara Plotting Hasil Analisa

E.1. Penggalian Manual

Untuk memfasilitasi penggalian secara manual (Foto 4.7) maka lubang bukaan 
dan ukuran peralatan harus disesuaikan dengan lubang kerja dan lakukan tahapan 
sebagai berikut:

 

Foto 4.7 Penggalian Manual (Jangan Ditiru karena Tanpa Alat Pelindung Diri)

• Siapkan pahat tetap tajam dan dilindungi dengan karet pengaman agar 
tidak terkena pukulan palu ketika meleset 
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• Selalu gunakan helm kerja, sepatu, kaos tangan dan kacamata untuk 
menghindari percikan batu ke mata

• Siapkan wadah di dasar permukaan (pengki, karung plastik dan lain-lain) 
agar lebih mudah membawa batu yang lepas ke permukaan 

• Karung yang mengandung urat emas dibedakan dengan yang tidak 
mengandung urat emas

• Perhatikan adanya perubahan batuan untuk keperluan identifikasi adanya 
emas atau kekuatan batuan untuk penguatan

• Perhatikan penguatan yang dibutuhkan

> Lihat Bagian IV.D.4 untuk cara penguatan

E.2. Jack Hammer

Untuk memfasilitasi penggalian secara manual dengan Jack Hammer (Foto 4.8) 
maka ukuran minimum lubang kerja harus disesuaikan dengan peralatan yang 
dipakai. Hal-hal yang harus diperhatikan pada kegiatan penggalian menggunakan 
Jack Hammer adalah:

• Harus tersedia listrik yang cukup.

• Tidak ada kabel yang terkelupas

• Selalu gunakan helm kerja, sepatu, kaos tangan dan kacamata untuk 
menghindari percikan batu ke mata.

• Siapkan wadah di dasar permukaan (pengki, karung plastik dan lain-lain) 
agar lebih mudah membawa batu yang lepas ke permukaan. 

• Karung yang mengandung urat emas dibedakan dengan yang tidak 
mengandung urat emas.

• Perhatikan adanya perubahan batuan untuk keperluan identifikasi adanya 
emas atau kekuatan batuan untuk penguatan.
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Foto 4.8 Peralatan Jack Hammer

E.3. Jack Leg

Untuk memfasilitasi penggalian secara manual dengan Jack Leg (Foto 4.9) maka 
ukuran minimum lubang kerja harus disesuaikan dengan peralatan yang dipakai. 
Hal-hal yang harus diperhatikan pada kegiatan penggalian menggunakan Jack Leg 
adalah:

•  Harus tersedia pipa untuk udara bertekanan.

• Selalu gunakan helm kerja, sepatu, Kaos tangan dan kacamata untuk 
menghindari percikan batu ke mata.

• Siapkan wadah di dasar permukaan (pengki, karung plastik dan lain-lain) 
agar lebih mudah membawa batu yang lepas ke permukaan. 

• Karung yang mengandung urat emas dibedakan dengan yang tidak 
mengandung urat emas.

• Perhatikan adanya perubahan batuan untuk keperluan identifikasi adanya 
emas atau kekuatan batuan untuk penguatan.

Foto 4.9 Peralatan Jack Leg
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E.4. Cara Pengangkutan

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkutan dari muka penggalian ke lokasi di 
luar terowongan atau sumuran dibedakan atas arah pengangkutan.

1. Pada pengangkutan horizontal (adit atau terowongan) (Foto 4.10) lakukan 
sebagai berikut:

• Jika lubang terowongan cukup lebar, buat rel dari kayu dan bantalan 
dari kayu

• Ukuran gerobak disesuaikan dengan lebar, panjang, kondisi 
terowongan dan kemampuan orang yang mendorong.

• Buat roda atau landasan yang dipoles dengan oli atau lemak atau 
grease agar roda licin berjalan di rel.

Foto 4.10 a) Susunan Rel Sederhana b) Gerobak Angut c) Cara Pengaturan Rel 

d) Diagram Konstruksi Rel di Persimpangan 

 Untuk skala yang lebih besar dapat menggunakan rel besi dan wagon yang 
dapat ditumpahkan dari samping. Jika menggunakan rel besi dan wagon, 
pembuatan persimpangan prinsipnya sama dengan persimpangan sederhana.
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Foto 4.11 a) Susunan Rel di Persimpangan b) Diagram Konstruksi Rel di Persimpangan 

2. Pada pengangkutan vertikal (sumuran) (Gambar 4.15) lakukan sebagai berikut

• Buat as penggulung tali berulir agar tali tidak bertumpuk di as (Gambar 
4.15.1)

• Siapkan keranjang yang kuat, pastikan pada saat ditarik tidak bersentuhan 
dengan dinding untuk menghindari keausan. 

• Cek tali agar tetap kuat tidak aus.

• Sesuaikan kekuatan keranjang dengan batuan yang diisi ke keranjang 
demikian juga dengan kekuatan talinya talinya.

• As yang bersentuhan dengan pemutar selalu diberi oli (Gambar 4.15.2)

• Jika menggunakan pemutar pastikan as pemutar cukup kuat/tidak patah, 
dan pasang pengaman atau bekerja berdua agar tidak turun kembali 
secara tiba-tiba.

 Gambar 4.15 Peralatan Pengangkutan di Sumuran
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F. Ventilasi, Penerangan dan Komunikasi

F.1. Ventilasi

Terowongan yang sudah jauh dari permukaan, ataupun pembuatan lubang naik 
dan sumuran yang sudah jauh dari permukaan dibutuhkan sistem ventilasi mekanis, 
tidak cukup hanya mengandalkan ventilasi alam saja.

1. Pilih blower atau pompa udara isap yang sesuai dengan panjang 
terowongan atau sumuran. Pada umumnya menggunakan blower untuk 
ventilasi

2. Letakkan blower pada posisi yang aman  dan bersih untuk menjamin udara 
yang masuk (Foto 4.12)

3. Pilih pipa penghantar yang disesuaikan dengan umur terowongan.

• Paralon

• Plastik

4.  Pastikan kecepatan di ujung ventilasi minimum 7 m/menit 

5.  Pastikan volume oksigennya tidak kurang dari 19,5%, temperatur udara 
di dalam tambang bawah tanah harus dipertahankan antara 180C sampai 
dengan 28 0C dengan kelembaban relatif maksimum 85%.   

6.  Agar dapat bekerja 8 jam, karbon monoksida (CO) volumenya tidak lebih 
dari 0,005 % (50 ppm) dan hidrogen sulfida (H2S) volumenya tidak lebih 
dari 0,001 % (10 ppm)

7.  Siapkan alat pengukur suhu, kelembaban, gas  dan kecepatan angin

 Foto 4.12 Peletakan Blower
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Gambar 4.16 a) Pengukur Temperatur dan Kelembaban Sederhana (Tokopedia) 
 b) Pengukur Gas H2S,CO,O2 dan Gas-Gas Meledak 

c) Alat Pengukur Kecepatan Angin

Jika skala penambangan akan ditingkatkan menjadi lebih besar dibanding dengan 
sistem individu yang ada saat ini maka perencanaan ventilasi harus lebih baik 
sehingga temperatur udara di terowongan lebih baik seperti pada Gambar 4.17. 
Untuk mengatur arah aliran udara, dipasang pintu-pintu yang bisa dibuka dan 
ditutup sesuai dengan arah aliran yang diinginkan.

Gambar 4.17 Tipikal Ventilasi untuk Tambang Skala Kecil yang lebih Maju (Stout, 1988)
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F.2. Penerangan

Lokasi penambangan dalam hal ini barak-barak tempat kerja, lubang tambang 
membutuhkan penerangan (Foto 4.13). Penerangan di dalam lubang tambang 
sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi sehingga dapat meningkatkan 
produksi. Pada banyak lokasi pertambangan skala kecil penerangan mengandalkan 
lampu kepala tiap pekerja tambang, sehingga jika ada masalah dengan lampu 
kepala akan mengganggu produksi. Adapun hal–hal yang harus diperhatikan dalam 
penerangan tambang adalah sebagai berikut:

1. Listrik dari generator mandiri atau PLN ( jika dekat pemukiman).

2. Cek saluran penghubung tidak ada yang terkelupas.

3. Gunakan sekering yang terpisah sesuai dengan kondisi yang ada di 
lapangan agar jika hubungan pendek tidak semua area mati.

4. Pilih kabel yang tahan lembab.

5. Gunakan lampu LED agar hemat.

Foto 4.13 Penerangan di a) Terowongan b) Sumuran
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F.3. Komunikasi

Komunikasi dalam tambang bawah tanah sangat penting agar pekerjaan dapat 
lebih efisien. Idealnya dipasang telepon atau peralatan komunikasi satu arah. Jika 
tidak ada alat telekomunikasi standar dan untuk menghindari buntunya komunikasi 
dapat menggunakan tabung ventilasi. Ada bagian blower yang dapat dibuka tutup 
(Foto 4.14) sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi satu arah dimana 
satu orang bicara dan lawannya mendengarkan demikian sebaliknya. Alat ini cukup 
efektif digunakan untuk komunikasi ditambang bawah tanah.

Foto 4.14 Alat Komunikasi Sederhana dengan Menggunakan Pipa Ventilasi

G. Penirisan Tambang

Sering sekali sumuran atau terowongan menembus lapisan pembawa air dan 
kondisi medan yang tidak memungkinkan untuk penyaliran secara gravitasi 
maka memerlukan bantuan pompa air untuk mengeringkannya. Pompa ini 
memerlukan pengawasan penuh 24 jam agar pompa dapat dioperasikan sewaktu 
waktu dibutuhkan. Bila tejadi unit pompa macet/tidak bekerja sempurna maka 
kemungkinan terowongan akan terendam dan menghambat proses produksi/
eksplorasi. Adapun tahap tahap yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
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1.  Cara menentukan debit masuk :

 Hitung debit air :

i. Dengan menggunakan V-Notch

 ii. Dengan menghitung volume air yang terbentuk dalam waktu tertentu:

2. Tentukan Debit maksimum yang akan dipompa, Omak=1,2Q

3. Tentukan maksimum isapnya (Hs)

4. Tentukan ketinggian vertikal pengeluaran air dari muka air tanah tetap (Hp)

5. Tentukan head pompa efektif, He=1,2(Hp+Hs) (Lihat gambar 4.18 angka 1)
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6. Tentukan berapa lama akan dikeringkan sehingga dapat dihitung debit yang 
harus dipompa setiap detik (Lihat gambar 4.18  angka 2).

7. Pilih kapasitas pompa yang diinginkan sesuai debit yang akan dikeluarkan 
pada head yang dimaksud (Lihat gambar 4.18 angka 3) dan tipe air

      

Gambar 4.18 Contoh Hubungan Debit Dengan Head dan Jenis Pompa (Tsurumi Chart)

H. Pengolahan

H.1 Pengecilan Ukuran

Batuan mengandung emas dalam ukuran bongkah-bongkah dikecilkan ukurannya. 
Ukuran yang diperlukan tergantung pada metode yang digunakan dalam 
pengambilan emas, kemudahan batuan untuk dilewati cairan dan kondisi emas 
bebas. Untuk batuan yang sangat keras tanpa rongga dan emas tertutupi oleh urat 
kuarsa maka perlu dikecilkan sampai ada kontak antara emas dengan larutan yang 
dapat mengambil emas dari batuan. Semakin besar kontak antara emas dengan 
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larutan maka semakin tinggi perolehan emasnya. Sehingga semakin halus ukuran 
emas dalam urat maka semakin halus batu yang mengandung urat emas harus 
dihaluskan. Tata cara pengecilan sebagai berikut:

• Lihat kondisi pelapukan, kekuatan, rongga-rongga batuan dan kondisi 
emas dengan menggunakan lup.

• Haluskan urat batuan yang mengandung emas dan lihat dengan kaca 
pembesar/lup apakah emas sudah terbebaskan dan catat ukurannya

• Pilih  metode pengolahan emas yang digunakan kemudian tentukan 
peralatan pengecilan yang digunakan:

•  Heap leach : Dengan manual, kehalusan sampai ukuran 1-3 cm

         Dengan jaw crusher

•  Perendaman : Dengan hammer mill

•  Tong : Manual (Palu)- Trommel

     Stamp mill-trommel

     Jaw Crusher- Ball mill

     Jaw Crusher-trommel

•  Boraks : Ball mill, trommel

H.2. Pelindihan Bijih Emas

Proses Sianidasi terdiri dari dua tahap penting, yaitu proses pelarutan dan proses 
pemisahan emas dari larutannya. Pelarut yang paling sering digunakan adalah 
NaCN, karena mampu melarutkan emas lebih baik dari pelarut lainnya. Pada 
tahap kedua yakni pemisahan logam emas dari larutannya dilakukan dengan 
menggunakan karbon aktif atau serbuk Zn atau metode lainnya.
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H.2.1. Metode Pelindihan Bijih Emas dengan Menggunakan Tong dan  
 Karbon untuk Menangkapnya.

Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk pelindihan bijih emas dengan peralatan 
tong dan media karbon aktif untuk menangkap emas agar maksimal adalah sebagai 
berikut:

1.  Pilih dasar tong yang akan digunakan karena dasar tong ada dua macam 
dan berpengaruh pada peralatan yang akan digunakan:

• Menggunakan dasar tong datar (Foto 4.15)

Keuntungan dasar tong datar dapat dibangun langsung tanpa 
menggunakan penyangga sehingga sangat cocok untuk kapasitas 
besar. Kerugiannya, diperlukan peralatan pengaduk dan design yang 
tepat sepanjang dinding tong agar tidak terbentuk endapan di dasar 
tong.

 

Foto 4.15 Sistem Tong Dengan Lantai Datar

• Menggunakan tong kerucut (Foto 4.16)

Keuntungan dari tong kerucut adalah tidak diperlukan pengaduk 
di tengah untuk mempertahankan agar urat emas halus tidak 
mengendap. Kerugiannya harus dibangun struktur penyangga 
yang kuat dan compressor/blower atau alat tiup lainnya yang kuat 
agar dapat mempertahankan batuan yang mengandung emas tidak 
mengendap.



109Pedoman Praktik Pertambangan yang Baik untuk Sektor Pertambangan Emas Primer Skala Kecil

 

Foto 4.16 Sistem Tong Dengan Lantai Kerucut

2. Siapkan alat pH meter (bak dari kertas atau pun digital) dan peralatan 
pengukur lain seperti alat pengukur temperature, TDS, EC, ORP dan DO 
(Foto 4.17).

 

Foto 4.17 Peralatan Test Untuk Sianidasi

 
3. Siapkan alat pengaduk (Foto 4.18a), dan jalankan kemudian masukkan 

batuan halus yang mengandung emas bersama dengan air sampai rata 
kemudian masukkan dalam tong (Foto 4.18b).

 Foto 4.18 Peralatan Untuk Mengaduk Butiran Urat Emas
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4. Pada saat memasukkan material urat emas nyalakan compressor/blower 
atau alat tiup lainnya sehingga terjadi proses pengadukan.

5. Masukan bahan-bahan kimia yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas 
dan kebiasaan yang digunakan atau dengan menggunakan SNI.

6. Pertahankan pH diatas 10 agar uap sianida tidak menguap dan pH 
maksimum 12.

7. Buat catatan  harian setiap jam untuk mengetahui efektifitas dari 
pengolahan seperti pada Tabel 4.6

8. Setelah selesai pisahkan karbon dengan pengotor dengan dulang atau 
saringan sesuai dengan kapasitas tong.

9. Lakukan pengabuan.

> Lihat Bagian IV.H.4 untuk pengolahan karbon aktif/arang menjadi abu

10. Lakukan proses pengolahan menjadi bullion.

> Lihat Bagian IV. H.5 untuk proses peleburan

Tabel 4.6 Contoh Data Harian Pengolahan

H.2.2.  Metode Pelindihan Bijih Emas dengan Penyiraman/Heap Leach 
dan Karbon untuk Menangkap Emas.

Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk pelindihan bijih emas dengan penyiraman 
dan media karbon aktif untuk menangkap emas agar maksimal adalah sebagai 
berikut:
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1. Pastikan bak perendam dan kolam penampung sianida yang mengandung 
emas tidak ada yang bocor. Jika diperlukan lapisan dibuat rangkap, karena 
jika ada kebocoran maka emas yang akan kita tangkap akan meresap ke 
dalam tanah (Foto 4.19a).

2. Pastikan ada ruang yang cukup antara dasar bak dengan bijih sehingga 
sirkulasi lancar.

3. Pecahkan batuan menjadi ukuran 1-3 cm dan tebarkan dengan hati hari 
setelah dicampur dengan kapur.

4.  Tutup sekeliling dengan plastik sehingga percikan dari pancuran tidak 
keluar mengotori lingkungan (Foto 4.19b).

Foto 4.19 Persiapan dan Cara Pengolahan

5. Siapkan alat pH meter (bak dari kertas atau pun digital) dan peralatan 
pengukur lain seperti alat pengukur temperature, TDS, EC, ORP dan DO 
(Foto 4.17)

6. Masukan bahan-bahan kimia yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas 
dan kebiasaan yang digunakan atau menggunakan SNI

7. Pertahankan pH diatas 10 agar sianida tidak menguap dan maksimum 12

8. Buat catatan harian setiap jam untuk mengetahui efektifitas dari 
pengolahan seperti pada tabel 4.6.
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9. Setelah selesai keringkan karbon dengan diangin-anginkan.

10. Lakukan pengabuan

> Lihat Bagian IV.H.4 untuk pengolahan karbon aktif/arang menjadi abu

11. Lakukan proses pengolahan menjadi bullion

> Lihat Bagian IV.H.5 untuk proses peleburan

H.2.3. Metode Pelindihan Bijih Emas dengan Menggunaan Perendaman  
dan Karbon untuk Menangkapnya

Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk pelindihan bijih emas dengan perendaman 
dan media karbon aktif (Foto 4.20) untuk menangkap emas agar maksimal adalah 
sebagai berikut:

1. Pastikan bak perendam dan kolam penampung sianida yang mengandung 
emas tidak ada yang bocor. Jika diperlukan lapisan dibuat rangkap, karena 
jika ada kebocoran maka emas yang akan kita tangkap akan meresap ke 
dalam tanah.

2. Pastikan ada ruang yang cukup antara dasar bak dengan bijih sehingga 
sirkulasi lancar.

3. Pecahkan batuan menjadi ukuran yang halus sesuai dengan kondisi 
batuan dan tebarkan dengan hati-hati setelah dicampur dengan kapur.

 

Foto 4.20 Metode Perendaman
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4. Siapkan alat pH meter (bak dari kertas atau pun digital) dan peralatan 
pengukur lain seperti alat pengukur temperature, TDS, EC, ORP dan DO 
(Foto 4.17).

5. Masukan bahan-bahan kimia yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas 
dan kebiasaan yang digunakan atau dengan menggunakan SNI.

6. Pertahankan pH diatas 10 agar sianida tidak menguap.

7. Buat catatan harian setiap jam untuk mengetahui efektifitas dari 
pengolahan seperti pada tabel 4.6.

8. Setelah selesai keringkan karbon dengan diangin-anginkan.

9. Lakukan pengabuan

> Lihat Bagian IV.H.4 untuk pengolahan karbon aktif/arang menjadi abu

10. Lakukan proses pengolahan menjadi bullion

> Lihat Bagian IV.H.5 untuk proses peleburan

H.2.4 Metode Pelindihan Bijih Emas dengan Menggunakan Abu Seng 
untuk Menangkapnya

Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk pelindihan bijih emas dengan perendaman 
dan media abu seng (Foto 4.21) untuk menangkap emas agar maksimal adalah 
sebagai berikut:

1.  Pastikan bak perendam dan kolam penampung sianida yang mengandung 
emas tidak ada yang bocor. Jika diperlukan lapisan dibuat double, karena 
jika ada kebocoran maka emas yang akan kita tangkap akan meresap ke 
dalam tanah.

2. Pastikan ada ruang yang cukup antara dasar bak dengan bijih sehingga 
sirkulasi lancar.

3. Pecahkan batuan menjadi ukuran yang halus sesuai dengan kondisi 
batuan dan tebarkan dengan hati-hati setelah dicampur dengan kapur.
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Foto 4.21 Metode Perendaman dengan Zinc Dust

4. Siapkan alat pH meter (bak dari kertas atau pun digital) dan peralatan 
pengukur lain seperti alat pengukur temperature, TDS, EC, ORP dan DO 
(Foto 4.17).

5. Masukan bahan-bahan kimia yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas 
dan kebiasaan yang digunakan atau menggunakan standar SNI.

6. Pertahankan pH diatas 10 agar sianida tidak menguap.

7. Buat catatan harian setiap jam untuk mengetahui efektifitas dari 
pengolahan seperti pada tabel 4.6.

8. Jika sudah selesai pisahkan padatan konsentrat dan proses dengan proses 
kimia.

H.3. Pengolahan Tanpa Pelindihan Bijih emas dan Tanpa Air Raksa 
(Metode Boraks) Menjadi Bullion

Dengan adanya pelarangan pemakaian merkuri 100% pada pertambangan emas 
skala kecil pada tahun 2025 (Perpres No 21/2019) dan persyaratan yang ketat 
pemakaian sianida dan penanganan limbah pengolahan menggunakan sianida, 
maka alternatif metode boraks ini dapat dimanfaatkan.  Metode ini relatif cepat dan 
murah. Metode ini dapat menggunakan peralatan penghalusan yang ada saat ini 
kecuali proses sianidasinya.

Adapun proses yang dapat diterangkan sebagai berikut:
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1. Pilih urat emas yang mengandung emas.

2. Amati dengan kaca pembesar/lup kira-kira pengecilan berapa mesh yang 
dapat membebaskan emas dari batuan yang tidak mengandung emas.

3. Kecilkan ukuran dengan menggunakan manual (palu), jaw crusher, stamp 
mill, dan alat-alat lainnya.

4. Lakukan pengecilan sesuai dengan derajat kebebasan emas yang ada 
di urat agar mendapat hasil optimum dengan menggunakan trommel, 
hammer mill, rood mill dsb.

5. Lakukan proses pemisahan emas dengan pengotornya dengan cara:

a. Jika jumlahnya kecil lakukan pendulangan untuk memisahkan 
emas, emas yang masih menempel pada urat dan urat yang tidak 
mengandung emas. Kumpulkan emas dan emas yang menempel 
pada batuan menjadi satu.

b. Jika jumlahnya besar, gunakan alat pemisah gaya berat (gravity 
concentration) untuk memisahkan emas, emas yang masih menempel 
pada urat dan urat yang tidak mengandung emas. Kumpulkan emas 
dan emas yang menempel pada batuan menjadi satu.

Cat: Emas yang menempel dapat dihaluskan lagi untuk dipisahkan 
untuk mempercepat proses peleburan

6. Letakkan pada kowi, tambahkan boraks dengan perbandingan 1:1 dan 
arang sebagai material untuk meningkatkan suhu pembakaran

7. Lakukan pemanasan secara pelan-pelan dengan jos (Elpiji dan Oksigen) 
sampai cair atau peralatan peleburan lainnya.

> Lihat Bagian IV.H.5 untuk proses peleburan

8. Lihat adanya mata pada bagian bawah kowi yang mengindikasikan bullion.

9. Pisahkan pelan-pelan antara cairan yang tidak mengandung emas dengan 
bullion dengan menuangkan pada wadah yang terisi air. Sering kali bullion 
terbawa bersama dengan slug cair (Foto 4.22c)

10. Ambil bullion (mata) (Foto 4.22d) masukan pada air dan bersihkan
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Foto 4.22 a) Konsentrat Dicampur dengan Borak dan Arang b) Pemisahan Cairan 
Limbah Panas (Slug) Dengan Emas (Bullion) c) Bullion yang Terbawa Slug d) Mata yang 

Mengindikasikan Bullion

H.4 Pengolahan Karbon Aktif/Arang Menjadi Abu

Karbon aktif dari proses sianidasi akan mengandung emas dan logam terlarut 
lainnya selain itu juga karbon aktif mengandung sianida dan sulfida lainnya. Agar 
proses pengolahan karbon aktif menjadi bullion aman bagi pekerja, lingkungan dan 
hasil optimum lakukan tindakan sebagai berikut:

• Perhatikan arah angin, karena hembusan uap dari alat pembakar karbon 
masih  mengandung CN yang masih tinggi.

• Sebaiknya karbon aktif yang telah mengandung emas dan logam lainnya 
dikeringkan dengan diangin-anginkan.

• Peralatan untuk mengabukan karbon aktif dapat dilihat pada Gambar 
4.19.  Kapasitas tabung tergantung pada kebutuhan pembakaran.
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Gambar 4.19 Peralatan Pengabuan Karbon Aktif

• Gunakan tatal kayu pada bagian alat pengabu untuk pengapian pertama. 
Setelah bara api terbentuk masukkan karbon aktif (Foto 4.23) secukupnya 
dan tunggu sampai terbentuk bara api pada karbon aktif yang dimasukan. 
Setelah bara pada karbon aktif terbentuk tambah karbon aktif yang akan 
diolah.

• Jika memungkinkan cek kandungan sianida (CN), H2S, O2 dan H2S 
dilokasi yang ada aktifitas manusia.

• Atur udara yang masuk agar debu tidak beterbangan dan juga jangan 
terlalu kecil agar tidak mati. Tutup pada bagian atas dengan kasa 
untuk menangkap debu. Usahakan debu jangan sampai keluar karena 
mengandung emas dan logam berharga lainnya.

• Lakukan pengamatan secara terus menerus dengan mengatur aliran/
hembusan udara dari blower agar bara pada karbon aktif terus berjalan.

• Cek apakah semua karbon aktif sudah berubah menjadi abu.

• Saring abu dengan saringan kalau masih ada karbon yang belum terabu 
sempurna haluskan dan ayak kembali. Sisa karbon aktif yang belum 
terabukan kumpulkan dan diabukan kembali jika jumlahnya sudah 
mencukupi.
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Foto 4.23 a) Karbon Aktif b) Abu yang Siap Diolah Menjadi Bullion Yang Penuh Emas 
Dan Logam

• Abu yang mengandung emas dan logam lainnya siap untuk diproses 
dengan “jos” atau furnish.

> Lihat Bagian IV.H.5 untuk proses peleburan 

Pada proses penarikan emas dengan sianida dengan penambahan abu seng (zinc 
dust) lakukan:

• Kumpulkan lumpur hitam.

• Cuci dengan air untuk menghilangkan sianida.

• Tambahkan asam nitrat untuk melarutkan apapun yang ada di lumpur 
hitam kecuali emas .

• Saring dengan kertas saring, tiriskan padatan yang tertahan di kertas 
saring

• Kertas saring yang mengandung padatan emas letakkan pada kowi dan 
lakukan “pengejosan” sampai tinggal bullion-nya

                                   > Lihat Bagian IV.H.5 untuk proses peleburan 

H.5 Proses Peleburan

Abu dari proses pengabuan karbon aktif, padatan dari proses pemisahan kimia 
maupun konsentrat emas dari proses lainnya harus dilebur agar mendapatkan 
bullion. Proses ini dapat menggunakan tungku peleburan yang sudah jadi (Foto 
4.24a) atau secara tradisional dengan menggunakan gas elpiji dan oksigen (Foto 
4.24b). 
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Foto 4.24 Peralatan Peleburan a) Tungku Peleburan Standar (Tokopedia) 

 b) Cara Peleburan Traditional

Adapun proses peleburan dengan metode “Jos” sebagai berikut:

1. Jika kowi baru pertama kali digunakan, taburkan borak ke seluruh 
permukaan dan mulai mencairkan borak dan goyang-goyang sampai 
melapisi semua permukaan kowi.

2. Masukan dan campurkan abu, padatan ataupun konsentrat dengan borak 
dengan perbandingan 1:1 (Foto 4.25a). Tambahkan arang jika diperlukan 
untuk menaikkan temperatur dan letakkan pada kowi.

3. Basah sedikit dengan air agar abu tidak beterbangan ketika dilebur dengan 
campuran oksigen dan elpiji. 

4. Mulai mengatur api sampai mencapai suhu optimum dengan mengatur 
komposisi oksigen dan elpiji.

5. Lakukan secara pelan-pelan sampai semua campuran tersebut menjadi 
cairan jika diperlukan tambahkan boraks (Foto 4.25b).

6. Pada saat bersamaan lakukan pengadukan sampai terlihat cairan emas 
bulat dan cairan bulat (mata) dalam kowi mengumpul. Mata tersebut 
mengindikasikan bullion (Foto 4.25d).

7. Jika masih ada bintik-bintik merah, tambahkan boraks sambil terus 
dipanaskan, sampai hilang bintik-bintiknya yang menunjukkan bahwa 
proses sudah selesai.

8. Dengan pelan tuang cairan (slug) ke dalam cairan dengan api tetap 
dipertahankan menyala agar cairan tetap dalam kondisi cair (Foto 4.25b.). 
Perlu kehati-hatian agar tidak ada mata yang terbawa dalam slug (Foto 
4.25c).
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9. Setelah mata terlihat (Foto 4.25d) dan cairan sudah berkurang, ambil 
mata dan masukan dalam air, setelah dingin bersihkan. Bullion siap untuk 
dimurnikan atau dijual.

Foto 4.25 a) Abu Dicampur Dengan Borak dan Arang b) Proses Pencairan Abu Karbon 

                   Aktif c) Mata yang Mengindikasikan Bullion d) Pemisahan Cairan Limbah  

         Panas (Slug) dengan Emas (Bullion) e) Bullion Yang Terbawa Slug 

> Lihat Bagian IV.H.6 untuk pengolahan bullion menjadi logam mulia lokal (metode cukim)

>Lihat Bagian IV. H.7 untuk perhitungan kadar
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H.6 Pengolahan Bullion Menjadi Logam Mulia Lokal (Metode 
Cukim)

Proses pengolahan menjadi emas murni menggunakan metode cukim ini cocok 
untuk kadar rendah dengan kadar kurang dari 30 % yang paling optimum 5-10 
%. Design dan peralatan pemurnian emas dengan metode cukim yang ramah 
lingkungan ditunjukkan pada Gambar 4.20.

Gambar 4.20 Peralatan Cukim Untuk Pemurnian Emas yang Ramah Lingkungan 
 a) Konsep Design b) Peralatan

Adapun prosesnya sebagai berikut:

• Bullion maksimum kadar 25 %, jika kadar tinggi campur Ag/Au.

• Jika menggunakan peralatan 4.19a isi nomer 6 dengan air dengan urea 
dengan perbandingan 10 air: 1 Urea.

• Gunakan asam nitrat (HNO3 teknis) dengan konsentrasi 68%.

• Bullion di kicirkan (dipotong potong menjadi kecil) agar kontaknya semakin 
besar.

• Masukkan bullion ke reaktor rendam air biasa ± 1 cm permukaan.

• Tambahkan HNO3 sampai reaksi (kadar dibawah 10% gunakan 
perbandingan HNO3: H2O setara 1:10) dan jika kadar 10-25 % gunakan 
HNO3: H2O 1:1).

• Taruh di panci pemanas (1).
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• Nyalakan water pump (5).

• Nyalakan pompa vacuum (7).

• Biarkan sampai asap coklat/kuning menjadi putih yang berarti reaksi 
sudah selesai ganti dengan  HNO3 pekat.

• Aduk-aduk sampai tidak bereaksi dan terbentuk padatan di bawahnya 
seperti kopi. 

• Bilas sampai air tidak berwarna (kumpulkan air bilasan untuk proses 
pengambilan Ag).

•  Rebus dengan H2O murni, setelah mendidih dinginkan kemudian saring 
dengan kertas saring padatan yang ada kumpulkan, emas dalam lumpur, 
gumpalan kecoklatan. Gumpalan ini siap untuk dilebur. Sedangkan perak, 
timbal dan tembaga akan larut. Air bilasan kumpulkan untuk diambil Ag.

> Lihat Bagian IV.H.5 untuk proses peleburan

• Cairan yang lewat kertas saring mengandung AgNO3 dan logam lainnya 
ditambahkan dengan garam industri atau HCL 10% secara perlahan-
lahan sampai endapan putih di dasar tidak terbentuk lagi.

• Saring dengan kertas saring dan bilas dengan air mengalir. Jemur dibawah 
mata hari sampai kering dan padatan berubah dari putih menjadi hitam. 
Masukan soda api dan sedikit air dan aduk sampai merata. Saring dengan 
kertas saring kemudian bilas dengan air.

• Masukan tepung perak hitam dan kertas saring siap dilebur. 

> Lihat Bagian IV.H.5 untuk proses peleburan

H.7 Perhitungan Kadar

Bullion maupun emas lokal (emas cukim) dihargai berdasarkan kandungan emas 
yang ada dalam setiap beratnya. Ada beberapa cara perhitungan kadar emas 
untuk keperluan jual beli. Adapun metode yang banyak dipakai masyarakat dalam 
pertambangan emas primer skala kecil adalah sebagai berikut:

1. Bullion atau emas cukim dipukul agar padat dan ukuran tebal, panjang dan 
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lebar tidak mempunyai perbedaan yang menyolok atau relatif sama.

2. Siapkan timbangan yang mempunyai bacaan sampai 0,01 ram atau 0,001 
gram. Pastikan bacaan maksimum sesuai dengan kebutuhan

3. Siap wadah gelas dan isi air murni, jika perlu diukur temperaturnya dan 
berat jenis air.

4. Siapkan tali kecil kuat (benang) dan tidak menyerap air.

5.  Nyalakan timbangan dan pastikan pada posisi 0,00 gram (Foto 4.26a).

6. Timbang emas yang akan di tentukan kadarnya (Foto 4.26b). 

7. Letakkan wadah yang terisi air diatas timbangan dan set timbangan 0,00 
gram (Foto 4.26c). 

8. Timbang emas yang digantung pada benang di dalam wadah yang terisi 
air diatas timbangan (Foto 4.26d). 

Foto 4.26 Cara Penimbangan untuk Menentukan Kadar
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•  Hitung perbandingan berat bullion dengan berat di air (Tabel 4.7)
Tabel 4.7 Cara Menentukan Kadar

• Gunakan tabel perhitungan kadar, biasanya dalam jual beli secara tidak 
tertulis menggunakan kadar Cu=0% dan Ag=100% (kolom paling kanan). 
Cara perhitungan kadar diperlihatkan pada gambar 4.20

• Lihat pada tabel nilai berat emas (A) dibagi berat emas tergantung di air 
(B) adalah C sebesar 14,55

• Tarik ke kolam paling kanan dimana Cu=0% dan Ag=100% didapatkan 
kadar 60,99%

Gambar 4.21 Cara Mencari Kadar dengan Tabel
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H.8. Pengecekan Kualitas Emas

Untuk mengetahui kualitas emas secara cepat dapat menggunakan beberapa 
macam teknik yaitu:

1.  Salah satu yang paling sederhana untuk mengetahui adanya kandungan 
emas atau tidak dengan menggunakan alat batu uji emas dan asam:

a. Siapkan batu uji emas dan asam serta bahan yang akan diuji (Foto 
4.27a).

b. Goreskan bahan yang akan di uji di batu uji lihat warna yang timbul 
(Foto 4.27b).

c. Oleskan dengan asam nitrat, jika warnanya hilang maka berarti bukan 
emas, jika warna masih ada berarti mengandung emas (Foto 4.27c).

d. Jika warnanya berangsur menghilang berarti kadarnya lebih rendah 
dibandingkan yang lambat atau tidak berubah warnanya.

*Hati-hati dalam pemakaian asam karena benda yang kontak dengan 
asam termasuk kulit kita akan hancur

Foto 4.27 Cara Pengujian Kualitatif Emas

2.  Cara lain yang lebih akurat yaitu dengan menggunakan peralatan sample 
emas dalam bentuk jarum kecil. Setiap jarum kecil mempunyai kadar yang 
berbeda misalnya 50,60,70,80 dan 90%. Jika peralatan ini tidak ada, 
bisa dibuat dengan melakukan pengambilan sedikit emas yang sudah 
diketahui kadarnya. Peralatan lain yang dibutuhkan adalah batu gores 
yang berwarna gelap, rata dan permukaannya sedikit kasar sehingga 
ketika contoh bahan digoreskan akan meninggalkan tanda.



126 Pedoman Praktik Pertambangan yang Baik untuk Sektor Pertambangan Emas Primer Skala Kecil

 

Gambar 4.22 Batu Gores dan Jarum Emas Standar Untuk Uji Kadar Emas (Blower, 1988)

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

a. Goreskan beberapa jarum emas pada batu gores.

b. Goreskan potongan emas pada batu gores.

c. Warna yang paling mirip dengan jarum emas standar menunjukan kadar 
yang dimiliki oleh material yang dites.

d. Jika warna material yang di test berada diantara warna jarum emas standar 
maka kadarnya berada diantara jarum emas standar tersebut.

e. Jika ada keraguan atas dua conto yang di test mempunyai warna yang 
sama maka dapat digunakan aqua regia untuk mendapatkan kadar yang 
lebih akurat.

f. Teteskan asam tersebut pada goresan yang meragukan, amati goresan 
yang lebih dulu menghilang menunjukan kadarnya lebih rendah dari yang 
lambat atau tidak berubah.

I. Pembukuan

Biaya untuk eksplorasi dan penambangan dalam industri pertambangan rakyat 
sangat banyak variabel dan harus memasukan biaya tidak terduga, sehingga sangat 
sulit untuk menentukan biaya rata-rata. Tetapi bagaimana pun juga  penambang 
pada penambang emas primer  skala kecil harus  membuat perkiraan harga dan 
berapa produksi yang tercapai.
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Pemilik tambang emas primer skala kecil harus menyewa lahan atau membeli lahan 
yang kebanyakan dibayar dalam bentuk bagian yang dihasilkan dikurangi biaya 
operasional. Kelemahan dari penambang rakyat tidak mengetahui berapa cadangan 
yang ada lokasi yang dimiliki dan penentuan awal lokasi biasanya dilakukan secara 
coba-coba pada umumnya dan jika ditemukan urat maka baru dikejar urat tersebut, 
sehingga sangat sulit melakukan perencanaan. 

Untuk transparansi keuangan sebaiknya penambang emas skala kecil membuat 
pembukuan sederhana yang mencatat keluar masuknya uang, serta pertanggung 
jawabannya. Tabel 4.8 memperlihatkan contoh catatan keluar masuk dalam suatu 
group pertambangan skala kecil.

Tabel 4.8 Tata Buku Sederhana

Penambang dan pengolah emas hampir tidak ada yang memperoleh gaji tetap tapi 
lebih mengacu bagi hasil. Sehingga catatan pengeluaran dan hasil penjualan emas/
bullion atau batu sangat penting. Sisa atas penjualan dikurangi pengeluaran dibagi 
dengan bagian sesuai dengan yang disepakati. Pemilih lahan dan pemodal akan 
mendapatkan bagian yang lebih tinggi dari pekerja. Jika pemilik lahan atau pemodal 
ikut kerja maka pemilik lahan atau pemodal akan mendapatkan bagian tambahan 
sesuai dengan pekerja.
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Menurut UU Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 3 tahun 2020 reklamasi 
adalah kegiatan yang dilakukan untuk semua tahap penambangan untuk menata, 
memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat 
berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya 
disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut 
setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan 
fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh 
wilayah penambangan. Upaya reklamasi memerlukan perencanaan, manajemen, 
implementasi, pemeliharaan dan pemantauan, semua didukung dengan anggaran 
yang memadai sebagaimana didefinisikan dalam dokumen perencanaan reklamasi 
dan penutupan tambang yang diajukan. Dimana menurut Pasal 73 ayat 2 Menteri 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi 
pengelolaan lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang.

A. Reklamasi

Idealnya, reklamasi zona bekas tambang dan pengolahan harus dilaksanakan 
secara bertahap mengikuti kegiatan penambangan dan proses yang sedang 
berlangsung. Mengingat maksimum luas IPR untuk perorangan hanya 5 Ha dan 
koperasi adalah 10 Ha dan sifat dari penyebaran emas di endapan primer yang 
kebanyakan membentuk urat/vein dimana ada satu dimensi yang jauh lebih 
panjang dari dimensi yang lain, maka lokasi reklamasi kebanyakan berada di sekitar 
lubang bukaan. 

Karena aktifitas penambangan emas primer hampir semuanya dilakukan dengan 
cara tambang bawah tanah, maka erosi umumnya terjadi di daerah penimbunan 
batuan sisa penambangan yang tidak mempunyai nilai ekonomis untuk ditambang. 
Batuan sisa penambangan ini dibuang di sekitar pintu masuk terowongan atau 

V. REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
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sumuran. Batuan yang dibuang ini umumnya miskin akan hara, membentuk lereng 
dengan besarnya sudut lereng sama dengan sudut alamiah batuan sisa tersebut 
sehingga rawan akan longsor dan erosi karena tidak ada tumbuhan di lokasi 
buangan.

Pengendalian erosi penting dilakukan, baik selama penambangan maupun 
pascatambang. Efek erosi mungkin memerlukan pekerjaan perbaikan di 
lokasi dengan cara reklamasi. Pengendalian erosi yang tidak memadai dapat 
menyebabkan penurunan kualitas air di hilir. Tujuan utama program, adalah untuk 
membangun tutupan vegetasi yang memadai untuk menstabilkan lokasi buangan 
dan mencegah atau mengendalikan erosi ke tingkat alami. 

Lahan bekas tambang sebaiknya ditanami dengan tanaman tahunan lokal seperti 
cengkeh, cokelat, jambu mete, sereh, kelapa, jati sehingga dapat dimanfaatkan 
hasilnya setiap tahun dan tanaman keras lokal seperti  mahoni, nangka, kemuning dll.

 

Gambar 5.1 Cara Penanaman Pohon (Mine Rehabilitation Handbook, 1988)
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Sebelum melakukan penanaman, harus melakukan:

•  Pastikan lereng timbunan tidak longsor.

•  Jika timbunan berupa batu buat pot dan tambahkan tanah pucuk dari 
sekitarnya (Gambar 5.1).

•  Buat lubang tanam.

•  Tanam dengan jarak 2 x 3 m

Proses reklamasi dibedakan atas timbunan dari terowongan dan timbunan dari 
sumuran.

1. Adapun cara reklamasi untuk daerah sekitar terowongan adalah sebagai 
berikut (Gambar 5.2):

Gambar 5.2 Ilustrasi Reklamasi di Sekitar Terowongan
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• Pada daerah yang sudah tidak terganggu buat lubang dengan jarak 
datar 1 m dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm.

• Jika memungkinkan atur sudut dengan perbandingan antara 
horisontal dengan vertikal 2:1.

• Isi dengan tanah pucuk (lihat prosedur pada Gambar 5.1).

2. Sedangkan untuk sumuran adalah sebagai berikut (Gambar 5.3) :

a. Atur timbunan dengan tinggi maksimum 1,5 m.

b. Usahakan membuat sudut dengan perbandingan horizontal dan 
vertikal 1:2.

c. Buat jenjang selebar 1 m sebelum menumpuk dengan batuan limbah 
tambang.

d. Di daerah yang tidak terganggu buat lubang tanam dengan ukuran 
30 x 30 x 30cm. Jarak antara lubang di jenjang adalah 2m sedangkan 
di atas tumpukan limbah tambang non jenjang jarak antara tanaman 
2 x 3 m. Prosedur pembuatan lubang dan pengisiannya lihat Gambar 
5.1.

 

Gambar 5.3 Ilustrasi Reklamasi di Sekitar Sumuran
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B. Pasca Tambang

Kegiatan pascatambang adalah kegiatan yang terencana, sistematis, dan 
berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk 
memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di 
seluruh wilayah pertambangan. Perencanaan dan pelaksanaan pascatambang 
yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan mempercepat pemulihan 
lingkungan sesuai dengan peruntukkannya, dan mencegah terjadinya kerusakan 
fungsi sosial masyarakat di sekitar area bekas tambang (Foto 5.1).

Foto 5.1 Dampak Pasca Tambang a) Pembuatan Terowongan b) Pembuatan Sumuran

Pada saat kegiatan pertambangan berakhir, dua hal penting yang idealnya harus 
tetap ada yaitu kondisi lingkungan yang aman dan kondisi sosial yang kondusif. 
Kegiatan penambangan emas primer skala kecil dengan cara tambang terbuka, 
akan mengubah bentang alam, seperti perubahan kemiringan lereng, pola hidrologi, 
hilangnya sebagian lapisan atas tanah, menurunnya tingkat kesuburan tanah, dan 
hilangnya vegetasi yang tumbuh di atas permukaan tanah. Oleh sebab itu, maka 
diperlukan program pascatambang agar lahan bekas tambang nantinya dapat 
dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukannya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan 
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Pascatambang, Pasal 44 huruf i Pemerintah kabupaten/kota sebelum menerbitkan 
IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan 
rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat. Keputusan 
Menteri Negara ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan UU No 3 tahun 2020 pasal 
70 huruf b dan c yaitu b) mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang 
keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang 
berlaku serta c) mengelola lingkungan hidup bersama Menteri.

Substansi dari dokumen ini adalah menyediakan informasi sistem pengelolaan 
pascatambang yang berkelanjutan. Dengan demikian, pada masa pascatambang 
akan tetap tercipta mata rantai kegiatan pengembangan wilayah dan pengembangan 
masyarakat yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Kegiatan pascatambang untuk pertambangan emas primer skala kecil dilakukan  
terutama melakukan pengamanan lubang-lubang bekas tambang agar tidak 
membahayakan orang, binatang, maupun lingkungan. Untuk itu harus dilakukan:

1. Penyelesaian reklamasi pada saat tambang akan ditinggalkan.

2. Mengisi lubang tambang (terowongan atau sumuran) semaksimal 
mungkin (Gambar 5.4 dan 5.5).

3. Memberikan tanda yang menunjukkan daerah tersebut bekas tambang.

4. Jika di kemudian hari akan digunakan lagi atau di pakai untuk keperluan lain 
(sebagai akses ke sumber air dalam shaft dan lainnya) lubang terowongan 
diberi pintu yang kuat dan dikunci (Foto 5.2).

5. Menanami dengan pohon tahunan di sekitar lubang bukaan dengan 
kerapatan tinggi sehingga berfungsi sebagai barrier alamiah.

6. Melakukan pemupukan dan pemeliharaan tanaman agar tanaman tumbuh 
subur di lahan yang awalnya sedikit mengandung hara.

7. Membersihkan lokasi tambang dari bahan bangunan dan peralatan 
tambang jika tidak digunakan lagi.

8. Menanami lahan bekas tailing pengolahan dengan pohon-pohon keras 
yang berasal dai jenis lokal yang mudah tumbuh.
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Gambar 5.4 Ilustrasi Pasca Tambang di Sekitar Terowongan

 

Gambar 5.5 Ilustrasi Pasca Tambang di Sekitar Sumuran
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Foto 5.2 Contoh Penutupan Tidak Permanen Terowongan 

 a) Rigid b) Tidak Permanen

C. Alternatif Pemakaian Bekas Tambang

C.1. Sumber Air

Pada kondisi tertentu jika dalam terowongan dan sumuran menghasilkan banyak 
air dengan kualitas yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari hari serta untuk 
perikanan (Foto 5.3) dan pertanian sebaiknya tidak perlu ditutup secara permanen, 
tapi cukup diberi pintu sehingga air dapat dimanfaatkan dengan cara gravitasi atau 
pemompaan. Yang perlu mendapat perhatian jika akan menggunakan air tersebut 
harus di cek baku mutunya agar layak sesuai dengan peruntukannya.

Foto 5.3 Pemanfaatan Air Dari Sumuran Tambang Emas Primer Skala Kecil 

 Untuk Perikanan
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22/2021 Lampiran VI, baku mutu air sungai 
dan dibagi menjadi 4 klas (Tabel 5.1):

• Klas I, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, 
dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama 
dengan kegunaan tersebut;

• Klas II, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/
sarana rekreasi air, pembudi-dayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi 
pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 
yang sama dengan kegunaan tersebut;

• Klas III, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan 
ikan air tawar, peternakan, mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain 
yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

• Klas IV, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi 
pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 
yang sama dengan kegunaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22/2021, air yang digunakan untuk tujuan 
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan dan mengairi tanaman termasuk ke 
dalam Klas III. Parameter kualitas air dari kelas ini yang termudah untuk diperiksa 
di lapangan adalah pH. Nilai pH air biasanya diukur menggunakan kertas pH. 
Kriteria baku mutu pH air untuk perikanan air tawar dan irigasi adalah 6-9. Cara 
pengukuran pH air : a) ambil satu strip kertas pH, b) celupkan ke dalam sampel air, 
c) lalu bandingkan perubahan warna strip kertas pH dengan warna rujukan pada 
kemasan kertas pH yang paling tepat yang menunjukkan nilai pH air yang diukur 
atau diukur langsung dengan alat pH meter (Foto 5.4).

Selain pH, kualitas air juga dapat diindikasikan dari warna dan kekeruhannya. Air 
berwarna kecoklatan seperti karat besi biasanya menunjukkan tingkat kemasaman 
tinggi atau memiliki pH rendah. Air yang asam seperti ini tidak dapat digunakan 
untuk keperluan irigasi. 



138 Pedoman Praktik Pertambangan yang Baik untuk Sektor Pertambangan Emas Primer Skala Kecil

Tabel 5.1 Baku Mutu Air Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22/2021
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Foto. 5.4 Pengukuran pH dengan Kertas pH dan pH Meter

C.2. Pendidikan dan Wisata Tambang

Pada terowongan yang dibuat melalui batuan keras dan tidak ada penyangga 
buatan, lokasi terowongan bekas penambangan dapat digunakan untuk pendidikan 
atau wisata. Sebelum menjadikan lokasi bekas terowongan menjadi tempat 
pendidikan atau wisata pastikan terowongan aman dan tidak ada batuan jatuh. 
Saat memasuki terowongan harus dipastikan memakai topi keamanan dan lampu 
kepala jika tidak ada penerangan (Foto 5.5).

 

Foto 5.5 Lokasi Bekas Tambang Emas Primer Skala Kecil Yang Dipakai Untuk Pendidikan
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Salah satu hambatan utama untuk pengembangan sektor pertambangan 
emas primer skala kecil yang baik adalah akses ke keuangan. Entitas keuangan 
termasuk bank, lembaga keuangan mikro, dan pemberi pinjaman lainnya tidak mau 
memberikan memberikan pinjaman/kredit/pembiayaan ke sektor pertambangan 
emas primer skala kecil karena risikonya sering dianggap terlalu tinggi. Alasan 
lainnya pemberi pinjaman tidak memiliki keahlian dan pengalaman untuk meninjau 
aplikasi pinjaman pertambangan emas primer atau mengembangkan produk 
keuangan yang disesuaikan dengan sektor pertambangan emas primer. Di sisi 
lain, para penambang koperasi dan organisasi tidak memiliki banyak pengalaman 
dalam pencatatan dan pelaporan atau persiapan aplikasi pinjaman yang dapat 
meningkatkan akses mereka ke pembiayaan konvensional dan pilihan lain. 

Untuk mengatasi tantangan di atas, sesuai dengan amanat  Permen ESDM Nomor 
7 Tahun 2020 pasal 74 (IUPK OP untuk pengangkutan dan penjualan) dan Permen 
ESDM Nomor 26 Tahun 2018 pasal 58 pemilik IUJP dan IUP OP   dapat membantu  
melalui: 

1. Menjalin kemitraan dengan keuangan entitas/bank untuk membangun 
kapasitas dan pemahaman mereka untuk mengembangkan produk 
keuangan yang akan menyesuaikan dengan sektor pertambangan emas 
primer skala kecil dan menilai lebih baik aplikasi pinjaman dari pemilik IPR, 

2. Bekerja dengan para pemilik IPR baik orang perorangan maupun 
koperasi untuk membangun kapasitas mereka dalam mengembangkan 
aplikasi pinjaman/investasi untuk peralatan/investasi pertambangan 
(penambangan dan pengolahan bebas merkuri) dan selanjutnya 
mengajukan pinjaman atau investasi.

VI. SARAN DAN MASUKAN
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A. Persiapan Untuk Keterlibatan Industri

Meyakinkan entitas keuangan oleh industri pertambangan bahwa pertambangan 
emas primer skala kecil mempunyai prospek yang baik sehingga mampu 
meningkatkan akses masyarakat pertambangan emas primer skala kecil ke 
pembiayaan untuk memungkinkan pengadaan teknologi penambangan yang 
efisien dan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah. Peningkatan ekonomi 
masyarakat yang mempunyai potensi tambang melalui pemilik IPR dengan 
penyediakan:

a. Bantuan teknis

b. Transfer teknologi

c. Pembentukan kemitraan swasta

d. Akses ke fasilitas pembiayaan untuk pembelian peralatan penambangan 
dan pengolahan yang aman dan bebas merkuri.

Untuk itu semua sektor keuangan seharusnya mendukung pembentukan 
pengaturan pinjaman keuangan jangka panjang untuk memberikan pinjaman 
yang terjangkau dan mudah diakses kepada penambang / koperasi pertambangan 
rakyat pemegang IPR untuk membeli peralatan penambangan dan pemrosesan 
yang lebih efisien. 

B. Imbalan Bagi Industri yang Membantu Pertambangan Emas 
Primer Skala Kecil yang Mempunyai IPR

Agar dapat menarik industri pertambangan untuk membantu pertambangan emas 
skala kecil yang mempunyai IPR maka beberapa alternatif dapat dilakukan antara 
lain:
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1. Dapat menampung produksi emas maupun batu yang mengandung emas/
ore dari lokasi pertambangan emas primer yang mempunyai IPR yang 
telah dibantu baik dari segi teknis maupun permodalan oleh pemegang 
IUP Operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan

2. Dana alokasi CSR dapat digunakan untuk membantu IPR dalam bidang 
perbaikan lingkungan karena sesuai dengan nafas dari CSR yang salah 
satunya di bidang lingkungan.
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VII. Pustaka

Peraturan Perundangan yang Berlaku

---------------,”Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomer 202 tahun 
2004 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan 
Bijih dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga”.

-------------, “Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 23 tahun 2008 
tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/Atau kerusakan Lingkungan 
Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat”

----------,”Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 78 Tahun 2010 
tentang Reklamasi dan Pasca Tambang”

------------,“SNI 4726 : 2011 Tentang Pedoman Pelaporan, Sumberdaya, dan 
Cadangan Mineral”. Badan Standardisasi Nasional.

---------------,”Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 Tentang 
Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai 
Merkuri)”.

-----------,“Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 
No 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, 
Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan Pada Kegiatan 
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”. 

-----------, “Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia No 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik 
Pertambangan yang Baik”. 

-----------,“Permen ESDM No 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan kaidah 
Pertambangan yang Baik dan Pengawasan pertambangan Mineral dan Batubara”
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----------,”Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”

--------------, “Keputusan Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian 
Energi dan Sumberdaya Mineral No. 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan 
Pertambangan Mineral dan Batubara”.

---------------“Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik 
Indonesia No 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia No 25 Tahun 2015 tentang 
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan Bidang Pertambangan Mineral 
dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal”.

--------------,”Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia No.7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan 
Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”

--------------,“Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia No.19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral No.25 Tahun 2015 Tata Pendelegasian Wewenang 
Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka 
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Badan Koordinasi Penanaman 
Modal”

-------------,”Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

-------------,”Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”
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Daftar Pustaka Lain yang Dikutip

Panduan Pelembagaan Pertambangan Rakyat

https://bestekin.com/2020/05/04/pemurnian-emas-menggunakan-asam-nitrat-2/

https://jogja.tribunnews.com/2019/05/07/penambang-di-kulon-progo-segera-
dilatih-cari-emas-tanpa-merkuri

http://modi.minerba.esdm.go.id

http://momi.minerba.esdm.go.id

https: // industri .kontan.co.id/news/apri-j ika-tak-dikelola-dengan-baik-
pertambangan-rakyat-rawan-disalahgunakan (05 juli 2020)

http://mygold-mine.blogspot.com/Primer

Http://sib3pop.menlhk.go.id

Http://tambangrakyat.com

Http://ijintender.co.id

https://andythoncianus.wixsite.com/andythoncianus/single-post/2018/02/14/
mesh-micron-sizes

--------------,Gold Specific Gravity Measuring Unit/Daftar Hitungan/Ukuran Emas, 
CV. Indo Teknik Prima, Jakarta.

--------------, RSNI 1, Tata cara Pengolahan dan Pemurnian Emas Tanpa Merkuri 
untuk Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK).

--------------, 1998, Mine Rehabilitation Handbook, Mineral Council of Australia. 

---------------,2000, Air Quality Guideline, WHO Regional Office for Europe, 
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Copenhagen, Denmark 

--------------, 2020, ”Buku 4 Teknologi Pengolahan Emas pada Pertambangan 
Emas Skala Kecil”, Direktorat Pengolahan Bahan Berbahaya Beracun Direktorat 
Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan

PT Komunikasi Pekerja, (2021) Kampanye Peningkatan Kesadartahuan tentang 
Bahaya Merkuri dan Cara untuk mengurangi Penggunaannya di Sektor PESK, 
Kiroyan 

The Asia Foundation, 2016: Frugal Rehabilitation Methodology – Field 
Handbook. Tersedia online di https://asiafoundation.org/publication/frugal-
rehabilitationmethodology/

Blowers,Mike,1988,“Handbook of small scale gold  mining for Papua New Guinea”, 
Pacific Resource, New Zealand.

Bansah,B.J. dan Yalley,A.B.,  Dumakor-Dupey,N.,2016,” The Hazardous Nature of 
Small Scale Underground Mining in Ghana”, Journal of Sustainable Mining.

Chamid, Chusharini dan  Sulistijo,B., 2010, “Sterilisation Program As Part of The 
Sustainable Mine Closure Program in Gold Mines”, Proceedings PIT IAGI Lombok 
2010, The 39th IAGI Annual Conventional and Exhibition”, Senggigi Beach, 22 - 25 
November.

Chausier,Jean-Bernard dan More,Jean,1987, Mineral Prospecting Manual, Mackays 
Ltd of Chatham, Kent.

D’Hondt, L., 2009, Konflik Pertambangan di Maluku Utara:Mencari Keadilan di 
antara keuntungan, identitas adat dan lingkungan, Chapter 10, 

Forrester,J.D., 1955,Principles of Field and Mining Geology, John Willey & Sons, Inc.

Gustin, D et all, 2014, Politik Ruang dan Perlawanan:Kisah Konflik atas Ruang Di 
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A. Singkatan dan Daftar Istilah

A.1. Singkatan



152 Pedoman Praktik Pertambangan yang Baik untuk Sektor Pertambangan Emas Primer Skala Kecil

A.2. Daftar Istilah
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LAMPIRAN I

KEGIATAN GOLD-ISMIA DI PERTAMBANGAN EMAS PRIMER 
SKALA KECIL

I.1.  Kampanye Peningkatan Kesadartahuan tentang Bahaya Merkuri 
dan Cara Mengurangi Penggunaannya di Sektor PESK 

Pihak yang terlibat

• Proyek ini dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
BPPT, gef, planet GOLD Indonesia, UNDP

• Kontak:  Ibu Baiq Dewi Krisnayanti (Koordinator Gold-ISMIA/baiq.
krisnayanti@undp.org), Bapak B. Sulistijo (Spesialis Tambang Rakyat, 
bsulistijo@yahoo.com)

Fitur utama

• Periode implementasi: 2019-2020

• Lokasi: Desa Kalirejo dan Hargorejo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah 
Istimewa Yogyakarta

• Kegiatan: 

• Penjelasan mengenai program bahaya merkuri menggunakan alat 
bantu video, poster dan brosur. 

• Diskusi mendalam terkait dengan kesadaran warga dan praktik 
penggunaan merkuri. 

• Kunjungan Lapangan
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a)Suasana Sosialisasi di Dusun Sengon 2 dan b) Materi dan Pelaksanaan Sosialisasi

I.2. Pemberian Hibah LGVA dari UNDP dan GOLD-ISMIA

Pihak yang terlibat
•  Proyek ini dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

BPPT, gef, planet GOLD Indonesia, UNDP
•  Kontak:  Ibu Baiq Dewi Krisnayanti (Koordinator Gold-ISMIA//baiq.

krisnayanti@undp.org), Ibu Ria Camelia (Pendamping Lapangan-Gold 
ISMIA), Bapak Tukiman (Ketua Kelompok Penambang Plampang III)

Fitur utama
•  Periode implementasi: 2019-2022
• Lokasi: Dusun Plampang III, Desa Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten 

Kulon Progo, daerah Istimewa Yogyakarta
• Kegiatan: Memberikan Pembinaan kepada Koperasi Produsen 

Mineral Logam Mulia dengan No AHU-001235.AH.01.26.tahun 2019 agar 
mempertahankan pengolahan emas tanpa menggunakan merkuri melainkan 
dengan sistem pirometalurgi.
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a) Koperasi Produsen Mineral Logam Mulai yang Merupakan Koperasi Binaan Proyek 
Gold-ISMIA b) Rencana Tempat Pengolahan c) Lokasi IPR No 545/04630/PZ/2020 
Tempat Mengambil Urat Emas d) Tumpukan Urat Emas yang Dibiarkan Tergeletak

I.3. Proyek Percontohan Pengolahan Emas Bebas Merkuri dan Pengolahan 
Limbahnya untuk Pertambangan Emas Skala Kecil di Kulonprogo 

Pihak yang terlibat
• Proyek ini dikelola oleh BPPT, Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Gold-Ismia project UNDP
•  Kontak: Bapak Haswi P. Soewoto dan Bapak Ridha Cindra 
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Fitur utama
•  Dibangun dengan dana APBN oleh BPPT
•  Periode implementasi: 2018-2019
•  Lokasi: Dusun Sengon 1, Desa Kalirejo,, Kabupaten Kulon Progo, daerah 

Istimewa Yogyakarta
•  Kegiatan:, sebagai riset pengembangan dan pelatihan pertambangan 

emas untuk penambang rakyat / pertambangan emas skala kecil 

a) Fasilitas Gedung Pengolahan Tanpa Merkuri yang dikelola BPPT b) Peralatan Jaw Crusher 
sebanyak 2 unit dan c) Penampungan dan Pengolahan Limbah (Foto c: Bapak Haswi).
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LAMPIRAN II

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018, 7 Mei 2018

Penerbitan Surat Pengesahan

a.  KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT menerbitkan surat

b.  Pengesahan KTT

c.  Pemohon menerima surat pengesahan KTT

Persyaratan Administratif Permohonan Pengesahan KTT terdiri atas:

a. Surat permohonan perusahaan

b. Salinan izin usaha pertambangan

c. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Pemimpin 
Tertinggi Perusahaan, yang menyatakan mendukung semua program 
kegiatan calon KTT

d. Daftar riwayat hidup calon KTT

e. Sertifikat kompetensi wajib calon KTT yang sudah diregistrasi di Direktorat 
Jenderal Mineral dan Batubara atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT

f. Struktur organisasi perusahaan yang menggambarkan posisi Calon KTT yang 
ditandatangani oleh pemimpin perusahaan dan diberi cap basah perusahaan
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g. Salinan pengesahan calon KTT apabila sebelumnya sudah pernah 
disahkan menjadi KTT

h. Surat pernyataan bermaterai tentang kebenaran dokumen yang 
ditandatangani oleh pemohon dan

i. Softcopy dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan 
huruf h

Tugas dan tanggung jawab KTT terdiri atas:

a.  Membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaidah 
teknik pertambangan yang baik

b.  Mengangkat pengawas operasional dan pengawas teknis

c.  Memastikan semua perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di 
bawahnya memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan

d.  Menerapkan standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 
menyampaikan laporan kegiatan jasa pertambangan kepada KaIT sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan

e.  Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan

f.  Melaksanakan manajemen risiko pada setiap proses bisnis dan subproses 
kegiatan pertambangan;

g.  menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan 
melakukan pengawasan penerapan sistem manajemen keselamatan 
pertambangan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa pertambangan 
yang bekerja di wilayah tanggung jawabnya;

h.  Melaporkan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik kepada 
KaIT, baik laporan berkala, akhir, dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan
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i.  Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan secara berkala sesuai dengan bentuk yang ditetapkan

j.  Melaporkan jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan, dan 
persediaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun secara berkala 
setiap 6 (enam) bulan

k.  Melaporkan adanya gejala yang berpotensi menimbulkan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan

l.  Menyampaikan laporan kasus lingkungan paling lambat 1 x 24 (satu kali 
dua puluh empat) jam setelah terjadinya kasus lingkungan berikut upaya 
penanggulangannya

m.  Menyampaikan pemberitahuan awal dan melaporkan kecelakaan, kejadian 
berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja

n.  Menyampaikan laporan audit internal penerapan sistem manajemen 
keselamatan pertambangan mineral dan batubara

o.  Menetapkan tata cara baku untuk penanggulangan pencemaran dan/
atau perusakan lingkungan pada tempat yang berpotensi menimbulkan 
perusakan dan pencemaran lingkungan

p.  Menetapkan tata cara baku untuk penerapan kaidah teknik pertambangan 
yang baik; melaksanakan konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan

q.  KTT menetapkan tata cara baku kegiatan pengelolaan teknis pertambangan 
mineral dan batubara.

KTT Kelas IV

KTT Kelas IV memenuhi kriteria sebagai berikut :

a.  Untuk pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan

b.  Mempunyai sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT atau telah mengikuti 
pendidikan atau bimbingan teknis terkait penerapan kaidah teknik 
pertambangan yang baik.
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LAMPIRAN III

Keputusan Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan 
Sumberdaya Mineral No 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan 
Pertambangan Mineral dan Batubara.

A. Ketentuan Umum

Pemegang IPR perlu menyediakan segala peralatan, perlengkapan, fasilitas, dan 
alat pelindung diri yang diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja sesuai dengan 
jenis, sifat, dan bahaya pekerjaan yang dilakukannya dan bagi setiap orang yang 
memasuki tempat usaha Pertambangan atau pengolahan dan/atau pemurnian.

Administrasi Keselamatan Kerja Pertambangan 

1. Buku Tambang

 Buku tambang memuat:

a. Larangan, perintah, petunjuk IT yang ditindak lanjuti oleh KTT; dan

b. Informasi, tindak lanjut, dan pemberitahuan dari KTT terhadap 
kegiatan usaha pertambangan.

Bentuk dan tata cara pengisian buku tambang mengacu pada standar nasional 
Indonesia.

KTT melaksanakan, mencatat, dan melaporkan pelaksanaan larangan, perintah, 
dan petunjuk dalam buku tambang, serta isinya dapat dibaca dan dipelajari oleh 
para pekerja.
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2. Buku daftar Kecelakaan Tambang

 Pemegang IPR mempunyai buku daftar Kecelakaan Tambang yang sesuai 
dengan ukuran dan bentuk yang diterapkan oleh KaIT.

 Buku daftar Kecelakaan Tambang memuat catatan terhadap adanya 
Kecelakaan Tambang yang berakibat cidera ringan, berat, atau mati yang 
diisi oleh KTT  dan diverifikasi oleh IT.

 KTT mengevaluasi pencatatan buku daftar kecelakaan, paling sedikit 
meliputi: kecenderungan atau pola kecelakaan sebagai bahan untuk 
penyusunan program pencegahan kecelakaan.

3. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, 
dan Penyakit Akibat Kerja.

Rekapitulasi Kejadian Berbahaya

Rekapitulasi Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja
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Rekapitulasi Penyakit Akibat Tenaga Kerja

Kotak K3 yang Harus Tersedia
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B. KEWAJIBAN

Kewajiban keselamatan kerja yang harus dilakukan didaerah pertambangan rakyat 
sesuai dengan Kepdirjen Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 adalah sebagai 
berikut:

B.1. KTT sebagai organisasi tertinggi agar:

1.  Menetapkan peraturan internal terkait dengan operasional penambangan

2.  Melakukan pengelolaan bahaya dan risiko pekerjaan dan tempat kerja

3.  Melakukan pengelolaan kesehatan dan keterampilan pekerja

4.  Bertanggung jawab atas kelaikan peralatan kerja

5.  Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan keselamatan 
pertambangan

6. Melakukan pengawasan kegiatan di dalam tambang, dibantu oleh 
pengawas operasional dan pengawas teknis

7. Apabila terdapat lebih dari satu lubang tambang bawah tanah dan 
daerah kegiatan tambang bawah tanah cukup luas, maka dapat diangkat 
penanggung jawab area. Batas wilayah ditunjukkan pada peta tambang 
bawah tanah dan terdapat di kantor tambang.

8. Mengangkat pengawas, menyampaikan kepada yang bersangkutan 
secara tertulis tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan wilayah dan 
waktu. Nama pengawas dicatat dalam buku tambang.

9. Memastikan bahwa dilakukan pencatatan yang teliti terhadap jumlah 
orang yang masuk setiap gilir kerja pada tambang bawah tanah

10. Menjamin persediaan dan penyaluran barang kebutuhan pendukung 
kegiatan tambang bawah tanah sehingga pekerjaan berjalan aman dan 
lancar

11. Melakukan pemeriksaan terhadap semua administrasi dan bagian-bagian 
tambang bawah tanah yang paling sedikit sekali dalam 3 bulan
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12.  Menyediakan tata cara penyelamatan diri dari penggunaan satu jalan 
keluar dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan pada salah satu 
jalan keluar tidak dapat digunakan.

13. Menyediakan peralatan tambahan dan alat bantu apabila peralatan yang 
biasa digunakan untuk jalan keluar rusak atau macet.

14.  Membuat latihan simulasi yang memadai dan efektif dalam penggunaan 
peralatan dan memastikan bahwa pedoman tersebut diketahui dan ditaati 
oleh seluruh pekerja tambang bawah tanah serta salinannya terdapat di 
kantor tambang. Latihan simulasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam setahun

B.2. Melakukan pengawas pada tambang bawah tanah dengan cara:

1.  Melakukan pemeriksaan terhadap peralatan, perkakas, permesinan, 
kelistrikan dan pekerjaan dalam tambang bawah tanah sesuai dengan 
tugas pengawas yang bersangkutan.

2.  Pengawas setiap gilir kerja paling sedikit melaksanakan:

a. memeriksa setiap tempat kerja yang ada pekerjaan dilakukan, jalan 
yang dilalui pekerja pada gilir kerja tersebut

b. memeriksa jalan keluar, tangga yang akan digunakan Pekerja pada 
gilir kerja tersebut, dalam melaksanakan pemeriksaan pengawas 
operasional mengambil tindakan perbaikan terhadap penyimpangan.
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B.3. Memberikan kesadaran bahwa tugas dan kewajiban pekerja 
tambang bawah tanah paling sedikit meliputi:

a. Pekerja tambang bawah tanah tidak boleh melakukan kegiatan di 
tambang bawah tanah apabila KTT atau orang yang ditunjuk untuk 
mewakilinya tidak berada di daerah pertambangan.

b. Bekerja sama serta patuh pada petunjuk yang diberikan oleh 
pengawas atau petugas yang bertanggung jawab pada suatu 
kegiatan

c. Bekerja sama serta patuh pada petunjuk yang diberikan oleh 
pengawas atau petugas yang bertanggung jawab pada suatu 
kegiatan; tidak mengakibatkan orang lain tidak dapat bekerja

d. Tidak memindahkan atau merusak pagar pengaman, penutup, 
penghalang, tanda peringatan atau prasarana lain yang dipasang 
untuk tujuan keselamatan;

e. Memastikan berjalan ke, dan dari tempat kerja lain melalui jalan yang 
telah ditentukan;

f. Tidak tidur selama berada di tambang bawah tanah; dan

g. Tidak membuka secara paksa pintu terkunci, memasuki ruangan 
mesin atau ruang control kecuali mendapat izin pengawas.
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B.4. Menyediakan buku catatan pemeriksaan sumuran paling sedikit 
dengan ketentuan:

1.  KTT menyediakan buku pemeriksaan untuk setiap sumuran, lubang 
naik, lubang turun dan jalan melereng yang isinya mengenai catatan 
pemeriksaan dan ditanda tangani oleh orang yang melakukan perawatan 
sumuran.

2.  Paling sedikit sekali dalam seminggu hasil pemeriksaan tiap sumuran 
dilaporkan dan ditanda tangani oleh pengawas yang bertanggung jawab 
melakukan perawatan sumuran.

3.  Hasil pemeriksaan terhadap keadaan berbahaya dan yang telah dilakukan 
perbaikan dicatat dan ditanda tangani oleh pengawas yang bertanggung 
jawab melakukan perawatan sumuran.

4. Buku pemeriksaan sumuran, lubang naik, lubang turun, dan jalan melereng 
selalu tersedia jika diperlukan oleh nama petugas yang melakukan 
pemeriksaan didaftarkan di buku tambang.
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LAMPIRAN IV

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

https://www.minerba.esdm.go.id

Permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

a) Persyaratan IPR

b) Formulir Permohonan 

c) Proses Perizinan disampaikan melalui link: https://perizinan.esdm.go.id/minerba/
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PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
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(KOP SURAT PERUSAHAAN)

 

FORM ISIAN LAMPIRAN PERMOHONAN (untuk seluruh permohonan) PROFIL 
PT/Koperasi/CV/Firma ….  

1. Nama  : ............................. 
2. Alamat /Domisili : ............................. 

3. Nomor Telepon : ………………….. 

4. Faksimile : ………………….. 

5. Website : ............................. 

6. E-Mail : ............................. 

7. Status Permodalan : ............................. 

a. National
b. Asing

8. Nomor Pokok Wajib Pajak             : ....................... 
9. NIB                : ....................... 
10. Daftar Perusahaan              : *disebutkan jika ada 

Pertambangan dan/atau Jasa  
yang masih dalam satu grup 

11. Susunan Pengurus Perusahaan 

No. Nama Jabatan Kewarganegaraan NPWP/Tax ID 

1.     

2.     

3.     

Dst     

Gunakan tanda (√)
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12. Susunan Pemegang Saham (sesuai dengan tertera pada akta terakhir)  

No. 
Pemegang 

Saham 
Kewarganegaraan 

Jumlah 

Saham 
Nilai Saham 
(Rp) (%) 

NPWP/Tax 

ID 

1.       

2.       

dst       

 

13. *) Bagan Kepemilikan Saham sampai kepada Beneficial Ownership 
(terlampir terpisah) 

* angka 13 tidak perlu dicantumkan untuk permohonan IPR  

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV/
Koperasi …., dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan 
dan lampiran dokumen adalah benar. Apabila kemudian diketahui terdapat 
keterangan atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia 
perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum 
sesuai ketentuan perundang-undangan. 

 

       kota, tggl /bln /thn 
  

                    Materai 6000 
                 Ttd/Cap 
   
                  Nama Jelas 
                  Jabatan 
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Format surat permohonan IPR  

(KOP KOPERASI)

bagi pemohon orang perorangan tidak perlu ada kop surat 

Nomor   : ... kota,    tgl / bulan / tahun(***)   

Lampiran : satu berkas          
 

    
 

 

    Kepada Yth. 

    
Kepala BKPM RI 
Jl. Gatot Subroto No.44 
DKI Jakarta 12190 

 

Perihal   :  Permohonan Izin Pertambangan Rakyat 

  Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 
komoditas… *) yang lokasinya berada pada wilayah Kelurahan/Desa …**), Kecamatan … **), Kabupaten …**) 
Provinsi ….**) sebagaimana daftar koordinat wilayah terlampir. 
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan persyaratan sebagai bahan 
evaluasi atas permohonan. 
Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih. 

    Hormat kami, 

    cap perusahaan 
    

 

 

    Nama terang dan tanda  
    Tangan Pemohon 

    (Jabatan Pengurus Koperasi) 

Tembusan: 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

  

keterangan 

   (*) dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral logam/mineral bukan logam/batuan  yang dimohonkan

   (**) diisi sesuai wilayah yang dimohonkan

   (***) tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 hari sebelum tanggal permohonan diajukan




