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PERTAMBANGAN EMAS PONGKOR, PT. ANEKA TAMBANG Tbk.

Ajab Taofik Hidayat

UBPE Pongkor, PT. Antam Tbk.

ABSTRAK
Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor merupakan satu dari 6( enam) unit bisnis di Lingkungan
PT. Antam Tbk yang terletak di kecamatan Nanggung, kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan
ekplorasi sudah dimulai tabun 1988 oleh Unit geologi (Geomin) PT. Antam Tbk, clan pada tabun
1994 dimulai uji coba pabrik untuk kapasitas giling 500 ton perhari. Tabun 1997 dibangun pabrik
ke-2 dengan kapasitas 720 ton per hari. Sistem penambangan menggunakan metoda tambang bawah
tanab dengan type potong-isi, dimana limbab padat bekas pengolahan digunakan untuk mengisi
lubang bekas penambangan, sistem pengolahan bijih emas menggunakan metoda konvensional,
setelab dilakukan proses peremukan clan penggerusan, bijih tersebut dilindi dengan senyawa kimia
sodium cyanide untuk prose pelarutan. Karbon aktif digunakan untuk menyerap logam terlarut dan
sekaligus untuk proses konsentrasi (penaikan kadar). Dengan menggunakan proses elution,
electrowinning, clan peleburan, produk akhir dari UBPE berupa clore bullion dengan kandungan rata-
rata 10 % emas (Au), 89 % perak (Ag). Terdapat 2 unit fasilitas pengolab air limbab (IPAL) untuk
merusak kandungan kimia babaya sebelum dialirkan ke lingkungan.Pada tabun 1997 UBPE Pongkor
dapat meraih Sertifikat ISO 9000 untuk Mum. clan pada tabun 2002 mendapatkan sertifikat ISO
14000 untuk bidang Lingkungan.

ABSTRACT
Pongkor Gold Mine Business Unit (UBPE Pongkor) is ones of six business units in PT. Antam Tbk.,
which is located in Nanggung District, Bogor Residence, West Java. The geological exploration had
carried out in 1988, and plant commenced in 1994 for 500 ton per day mill throughput. In 1997 the
expansion plant built for 720 tpd. The mining system is used underground with cut and fill type. A
waste solid tailing are used to pulfill stope ex-mine to maintain a continuously mining cycle. The
process plant are used conventional methods, a grinded ore is leached by sodium cyanide as
chemical Reagents. A activated carbon is used for absorbs a leached gold and silver included a
concentration process. By sequential process from elution, electro winning, and smelting process to
made final product dore bullion (gold and silver alloys and sent to refmery Jakarta. Coarse tailing
solid are used for backfill material, and there are 2 (two) Waste Water Installation to reduce a rest
chemical before flow out system. Since 1997 Pongkor has a ISO 9000 Certified for Quality, and in
2002 got ISO 14000 certified for Environmental.

dimulai sejak tahun 1988, oleh Tim Geologi

Aneka Tambang, clan pada tahun 1992 mulai

dilakukan kegiatan pembukaan penambangan

clan pembangunan pabrik, clan dilanjutkan

dengan uji coba (commissioning) pada bulan

April 1994 untuk kapasitas 500 ton per hari,

dengan kadar 12.0 gpt Au, clan 122 gpt Ag .

Pada tahun 1997 dibangun ekspansi pabrik II

dengan kapasitas tambahan 750 ton perhari.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perusahaan

Unit Bisnis Pertambangan Emas

(UBPE) Pongkor merupakan salahsatu dari

enam unit bisnis di bawah PT. Aneka Tambang

Tbk. terletak di kecamatan Nanggung

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kurang lebih

6°90' Bujur Selatan clan 106°33' Bujur Timur,

dengan luas KW 6.047 Ha (KW 98 PP

0 138/Jabar). Kegiatan eksplorasi bijih telah
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facies) alterasi daTi lapisan quartz '

tranfonnasi carbonate 3) lapisan opaline quartz

facies (BOQ facies), dan 4) Grey Sulfide

Quartz Facies (GSQ).

danJumlah cadangan per 1 Juli 2002 sekitar

4.170.841 (berat ton basah WMf) untuk bijih

yang dapat ditambang (mineable) dengan kadar

rata-rata sekitar 11,69 gpt Au, dan 121,72 gpt

Ag, sedangkan cadangan (resources) sekitar

2.035.806 WMf dengan kadar rata-rata 9,79

gpt Au dan 133,06 gpt Ag1). Kegiatan

eksplorasi lebih 1anjut masih terns

dikembangkan baik disekitar lokasi

penambangan, maupun diluar. Sistem

penambangan menggunakan metoda bawah

tanah (underground) dengan system potong Isi

(Cut and fill) yakni setelah dilakukan

penambangan, rongga bekas penambangan diisi

kembali dengan limbah padat kasar (coarse

tailing solid) dari pabrik.

Siklus penronbangan meliputi

pengeboran (drilling), peledakan (blasting),

pemuatan (hauling/scrapping), pengangkutan

(transportasi), dan pengisian wang (backfill),

sedangkan sistem Pengolahan di pabrik terdiri

dari area kominusi meliputi crushing dan

milling, pelindian (leaching), absorpsi (CIL),

pengolahan limbah, dan pengambilan logam

(recovery).

b. Penambangan

Cadangan bijih di UBPE Pongkor

meliputi 4 (empat) urat (lode) yakni Pasir Jawa

(selesai), Ciguha, Kubang Cicau dan Ciurug.

Jalur utama (Main Haulage) di Level 500

digunakan sebagai penghubung ke urat (vein)

Ciguha, Kubang Cicau, dan Ciurug baik untuk

masuknya karyawan, transportasi bijih daD

bahan baku.

Untuk Ciguha dan Kubang Cicau

sistem penambangan dilakukan per level

dimana setiap ketinggian 50 meter dibuat level

baru. Bijih dan barn kotoran dilewatkan melalui

ore daD waste pass untuk kemudian dimuat ke

gradby car untuk dibawa ke area pengolahan

bijih, sedangkan untuk Ciurug digunakan

adalah system ramming berkaitan dengan

digunakannya metode Mekaniasi (fully

mechanized) untuk penambangan yakni

dioperasikannya alat berat Low Haulage Dump

truck (LHD) daD Jumbo Drill. Sistem ventilasi

digunakan Raise Boring, dan raise climber,

tunnel sebagai sumber pengambilan udara

bersih, dan pengeluaran udara kotor. kipas

(exhaust fan) daD penyalur angin (connecting

duct) dan blower digunakan untuk

mendistribusikan aliran udara, dan membuang

udara kotor. Volume udara yang diperlukan per

orang, dan alat termasuk kualitas udara

mengikuti baku mutu yang dikeluarkan oleh

a. Geologi daD Mineralogi

Dari basil penyelidikan geologi

diperoleh bahwa type endapan termasuk

ephythermal sulfida rendah dengan perkiraan

umur batuan sekitar 2,05 :!: 0,05 Juta tahun lalu.

Jenis urat (vein) terdiri dari 1) carbonate-quartz

facies (CQ facies) yang didominasi oleh quartz-

carbonate atau carbonate veinlet, daD sedikit

rhodocrhrosite, rodhonite daD kutnahorite 2)

manganesses oxide -Quartz Facies (MOQ
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dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

Siklus penambangan meliputi

pengeboran (drilling), peledakan (bl~ting),

penarikan (scrapping), transportasi dan

pemerintah (Kepmen 555.K/26/M.PE/1993 dan

No. SE.Ol/MEN/1997).

Metode penambangan dan ventilasi di

Kubang Cicau dan penambangan di Ciurug

Pola penambangan clan ventilasi Kubang CicauGambar
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Gambar 2. Pola penambangan Ciurug.
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pengisian ulang (backfill).

Pengeboran dimaksudkan untuk

menyimpan bahan peledak (handak) guna

merontokan batuan beku (masive) dati lokasi

yang akan ditambang, kemudian didiamkan

untuk beberapa saat guna proses pembersihan

udara dan debu (smoke clearing), barn yang

sudah rontok ditarik (scrapping) menuju ke

corongan (ore pass) untuk selanjutnya diangkut

dengan grandby car menuju area pengolahan.

Untuk memelihara kelanjutan proses

penambangan, rongga bekas penambangan diisi

dengan material dati limbah pengolahan Pabrik

(tailing).

c. Sistem Pengolahan Bijih Emas

Bijih dari penambangan dengan ukuran

maksimum 40 cm, masuk ke area peremukan

(crwhing area), dengan menggunakan 2(dua)

tingkat peremukan diperoleh produk akhir

dengan ukuran maksunum 12,5 mm, dan siap

masuk ke area penggerusan (grinding mill)

untuk diperoleh ukuran butiran 80 % minus 74

mikron (200 mesh).

Bijih yang sudah halus (Pso 74 mikron)

tersebut dialirkan menuju tanki pelarutan

dimana pada area ill ditambahkan bahan kimia

sodium sianida (NaCN), dan kapur (CaOH)2

sebagai media pelarut logam emas dan perak

dan pengatur pH. Logam emas dan perak yang

terlarut diserap (absorps) oleh karbon aktif dan

sekaligus sebagai pemisah antara logam emas

dan kotoran yang tidak larut.

Dengan metoda penyaringan

(screening), karbon aktif bermuatan emas-perak

(loaded carbon) dipisahkan dengan pengotor

lainnya untuk selanjutnya diproses dibagian

elution column (area recovery). Dengan metode

elution (" AARL" Anglo American Research

laboratory) larutan emas dan perak dapat

dipisahkan dari karbon aktif, emas-perak yang

sudah terpisahkan diproses dengan metode

electrowinning, pada proses electrowinning

larutan emas akan mengendap di sel katoda

(cathode mesh), endapan tersebut dikeringkan,

dan siap untuk dilebur untuk dibuatkan dore

bullion, produk akhir bullion mengandung

kadar rata-rata 10 % emas, dan 80-90 % perak,

dan siap dikirim ke Unit Bisnis Pengolahan dan

Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM Jakarta)

untuk proses pemurnian lebih lanjut.

Limbah sisa pengolahan diproses

dibagian thickener area untuk mendapatkan

kembali (recovery) sisa sianida dan digunakan

kembali untuk proses pengolahan, sedangkan

limbah lumpur (slurry, 50 % bagian padat)

dipompa ke area klasifikasi (backfill cyclone)

untuk dipisahkan antara butiran kasar (coarse

tailing) dan bagian halus (fine tailing). Butiran

kasar ditampung dalam tandon (Silo) dan siap

untuk dipompa ke area tambang (proses

pengisian ulang), sedangkan limbah material

halus dipompa ke tandon pengendap (Tailing

dam). Untuk memelihara kualitas lingkungan

dalam rangka memenuhi baku mutu lingkungan

terdapat dill unit pengolah air limbah (IP AL ).

Bagan alir proses pengolahan bijih emas dapat

dilihat pada Gambar 3.

Perbaikan lebih lanjut yang sekarang

sedang dibangun diluar dari kegiatan

penambangan seperti pembuatan tunnel dalam

tambang (Development) antara lain fasilitas
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Nuklir Nasional (BATAN), untuk mengukur

Paparan gas radon clan thoron, dan aerosol di

dalam tambang bawah tanah.

perusakan limbah sianida di area Pabrik (Insitu

Cyanide Detoxification), dalam rangka

menekan kandungan limbah pengolahan sianida

sedini mungkin sebelum di alirkan ke system,

daD Cemented Backfill Ciurug untuk penyiapan

kualitas material filling dengan penambahan

semen dalam rangka mendukung penggunaan

mekanisasi peralatan alat berat penambangan,

dan sekaligus memperbaiki system rongga daD

geoteknik di dalam tambang sendiri.

1.2. Latar Belakang Teori

Gas radon (Rn-222) dan thoron

(Rn-220) merupakan gas radioaktif dengan sifat

tidak berwarna dan tidak bisa dirasa oleh panca

indra manusia. Gas ini basil dari peluruhan

deret uranium (U-238) dan deret Thorium (Th-

Pada tahun 1997 UBPE Pongkor telah

mendapatkan sertifikat ISO 9000 dan pada

tahun 2002 mendapatkan ISO 14000.

Dalam rangka mengetahui adanya

paparan gas radioaktif thoron dan radon, basil

dari peluruhan alam, pada tahun 2001 telah

dilakukan penelitian bersama antara UBPE

Pongkor dengan Pusat Penelitian dan

232), yang lepas secara difusi melalui melalui

rekahan (crake), dan pada kondisi tertentu

mengambang di udara terowongan. Gas ini

akan meluruh membentuk partikel radioaktif

dengan diameter kurang lebih 0,15 micrometer

(15xl0.S meter) yang merupakan ancaman bagi

kesehatan pekerja karena akan mengendap pada

saluran pemapasan khususnya bagian Bronki

dan Bronkiole.Pengembangan Keselamatan Radiasi dan

Biomedika Nuklir (P3KRBiN), Badan Tenaga
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Ciurug L-500, dengan skets gambar dapat

dilihat pada Gambar 4

a. Scope Pekerjaan

Pekerjaan yang dilakukan meliputi :

.Pengukuran paparan radiasi gamma

.Pengukuran konsentrasi gas radon dan

thoron

..

Dari berbagai literature untuk beberapa

tambang bawah tanah konsentrasi mencapai

antara 65-5000 Bq/M3, yang tergantung pada

jenis mineral tambang, dan system ventilasi.

Konsentrasi tersebut lebih tinggi di bandingkan

udara terbuka yang hanya 10 Bq/M3, sehingga

komite Intemasional Radiasi (ICRP 52, 1981)

membuat rekomendasi untuk tingkat intervensi

radon sebesar 200 Bq/M3, Jerman 400 Bq/M3

dari hasil penelitiannya diperoleh ada hubungan

positif antara paparan radon dan thoron

terhadap kanker paru-paru.

.

ll. TATA KERJA

Lokasi pengukuran terletak di jalur

utama (level 500), Ciguha, Kubang Cicau daD

Pengukuran luruhan gas radon clan gas

thoron yang berupa partikel radio aktif.

Pengukuran konsentrasi partikel debu clan

partikel aerosol

Pengukuran parameter meteorology

Perkiraan dosis radiasi ekstemal clan intema

lewat jalur pemafasan yang dinalisa dengan

program computer LUDEP

Gambar 4. Sketsa lokasi pengukuran.
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.

Perkiraan fisiko radiasi dan rekomendasi

yang berhubungan dengan keselamatan

radiasi.

b. Peralatan Yang Dipakai

.Survei meter radiasi gamma lingkungan

model 19 buatan LUDLUM-USA

Prosedur : Udara dicuplik selama 5

menit dengan laju alir antara 5-10 liter/menit

kemudian dilewatkan pada tabung dwi-tapis

yang sudah dilengkapi filter efisiensi tinggi

(HEPA), kemudian dilakukan pencacahan pada

menit ke 2-6 clan menit ke 180-280, adapun

konsentrasi Radon dan thoron diihitung

berdasarkan rumus :Tabung

BATAN
dwi-tapis P3KRBiN-buatan

O,45X

ExZxVxFf

Monitor Alpha buatan LUDLUM-USA
C RJl/Tn =

.

Pencuplik udara flow rate 30 Ipm buatan

SffiATA-Jepang

Monitor Aerosol model Porta Count Plus

buatas TSI-USA

.

Dimana:

CRnfTh : Konsentrasi radon/thoron
X : JumIah Cacah
Z : Koreksi pertumbuhan dan

peluruhan di tabung
Fr : Fraksi luruhan radon/thoron yang

mengendap di filter ke-2

Alat Ukur Suhu, tekanan dan kelembaban

buatan Cole Parmer, USA

Filter Serat gelas buatan Whatman-USA

orde mIcrogramTimbangan elektronik

buatan Mettler-USA

Pinset, Stop watch

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam

pengukuran gas radon dan thoron di tambang

bawah tanah meliputi :

.Pengukuran PaQaran radiasi

Pengukuran paparan dilakukan di area

terowongan utama (L-500) dan percabangan

yang merupakan pintu masuk karyawan

tambang, dengan peralatan yang digunakan

Survei meter radiasi gamma lingkungan model

19 buatan LUDLUM-USA.

.Pengukuran Luruhan Radon dan Thoron

Untuk mengukur partikel radioaktif

dengan ukuran 0,15 mikrometer ditentukan

dengan jalan mencuplik udara yang dilewatkan

ke kertas tapis (fliter) dengan laju pencuplik -

30 lpm selama 10 menit, dan dilakukan

pencacahan pada menit ke 2-7 dan menit 340-

350 setelah akhir pencuplikan. Konsentrasi

luruhan radon dan thoron yang dinyatakan

dengan tingkat kerja (working level) dihitung

dengan persamaan :

NlRn WL = ,:,
ExWC1xWSxYxFB,

N2
RthWL =~ ---~,-~ ,;

ExWC2xWSxYxFB2

Dimana :

Rn WL, Th WL : Tingkat ke~a luruhan
Radon (WL), dan Thoron

N1, danN2: Laju cacah menit ke-2 -7 (cpm),
dan ke-340 -350 (cpm)

.Pengukuran Gas Radon- Thoron

Pengukuran gas radon dan thoron

diukur pada tempat yang sarna dengan

pengukuran paparan radiasi.
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Dari basil 2( dua) kali pengukuran

dilakukan evaluasi untuk untuk memperkirakan

dosis radiasi yang diterima pekerja dalam satu

tahun. Skema Evaluasi Keselamatan Radiasi

dapat dilihat pada Gambar 5.

WC1 dan WC2 : Waktu cacah menit ke-2 sId
7 (6 menit), dan ke-340 sId 350 (10

menit)
FBI, dan FB2 : Faktor Bobot luruhan radon

(235 dpm/l/WL), dan thoron (13
dpm/1/WL )

WS : Waktu Sampling (10 menit)
E : Efisiensi pencacahan (cpm/dpm)
V : Laju pencuplikan udara (lpm)

IV. HASIL, PEMBAHASAN, DAN
KEBIJAKAN PERUSAHAAN

4.1. HasiI Pengukuran

Hasil rata-rata dari 2 kali pengukuran pada

bulan Oktober 2001, clan Januari 2002)

tersaji pada Tabel I, untuk pengukuran

Meterologi,_Partikel Aerosol, Debu Tingkat

Kerja (WL-Working level), Tabel n

mengenai hasil pengujian debu clan

temperatur dan pada Tabel ill ditunjukan

hasil perhitungan dosis Radon, Thoron, clan

Gamma, clan Dosis Total.

4.2. Pembahasan

.

.Pengukuran Karakteristik Udara
Terowongan

Pengukuran karakteristik udara

terowongan meliputi 4 parameter meliputi

jumlah partikel aerosol, suhu, kelembaban dan

tekanan. Konsentrasi partikel aerosol diukur

dengan alat monitor aerosol Porta Count buatan

TSI-USA dengan rentang analisa 100-

1.000.000 partikel/cm3. Suhu dan tekanan

diukur dengan alat Thermohygropresuremeter

buatan Cole-Palmer, USA.

Karakteristik udara dimaksudkan untuk

mengevaluasi interaksi partikel radioaktif

luruhan radon daD thoron di udara terowongan.

Pengukuran dilakukan di beberapa titik lokasi

di dalam terowongan utama dan percabangan

kaJyawan.

Suhu. Kelembaban. dan Tekanan Udara

Hasil pengukuran meteorology meliputi

suhu, kelembaban dan tekanan udara di

diperoleh kisaran untuk suhu (T) 24-28 °C,

Gambar 5. Skema evaluasi keselamatan radiasi
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Tabell. Hasil pengamatan rata-rata suhu, kelembaban, tekanan udara, partikel aerosol,
dan konsetrasi debu konsentrasi radon dan thoron, dan level kerja (Work Level)

untuk luruhan radon, dan thoron

No Lokasi

I
3.

b.
c.
d.
e. ower
flower 2

85.5
87.0
86.0
84.0
78.5
80.0

768.0

776.0

426.8
428.3
427.8
430.8
425.0
428.0

~.J 990.0 I 13.5 112525.5J~
10.3 I 320.0 I 3Tllli5.5! 2.5
11.3 14051i-1 6.0 1~1.01 2.0
13.3 ,-mo I 16.0_1~522.0 I 2.0
10.0 11140.0 I 20.0 _1~148.5 I 1.5
11.3 1540.0 I 9,-0_1~?24.0 I 2.5

82.0
85.0
83.0
86.5
80.0
82.0
81.0

763.5
-1ZQ:.Q

769.5
768.5
778.5
771.5
770.5

422.8
427.5
426.3
427.5
429.3
426.8
425.8

11.3 I 470.0 I 6.0 I ~.o I 2.0
11.3 I 490.0_1~0 15573.0 I 1.0
ULl2740.0 I. 25.0 I 8802.012.0
10.2
16.5

I 

315.0 I i~I~5.5 I 2.0
94.5 14.5 I 7092.0 I 1.0

12.2_1~_195.0 I 3.5 I 380.0-1 2.0
13.7 55.5 2.0 ttd 6.0

ill
a. 0
b.
c.
d. 0
e. 0

25.5

24.5

82
83

83.5
87

86.5

778.0I 

769.5[~I 

778.0, 
783.0

430.0
426.3
430.0
432.5
434.8

*J Laporan Survey Balan

tunnel ventilasi di Ciurug L-500 menuju

Ciurug L-600 dan L- 700.

Kelembaban (H) 78,5-87 %, dan tekanan

udara (P) 768-783 mmHg. Kondisi ini

mencenninkan kondisi khas tambang

bawah tanah. ~

Partikel Aerosol

Konsentrasi debu TSP berkisar antara 8,33-

18,33 mgr/m3 dengan rata-rata 9,9950-

14,9650 mgr/m3, Tingginya angka tersebut

karena adanya gangguan di blower (blower

mati), ada kegiatan peledakan (blasting),

sehingga ventilasi saat itu relative jelek, clanjuga 

akses ventilasi yang belum baik

sehubungan belum tersambungnya antara

level 500, 600, dan 700 Ciurug. Pada Tabel

III ditunjukan hasil pengujian kadar Debu

pada tanggal 21 sid 26 Oktober 2002 oleh

Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja

Bandung. Dari table tersebut diperoleh

Pengukuran partikel aerosol berkisar antara

6.575-260.500 partikel/cm3, angka terendah

diperoleh pada jarak 200 M, Ciguha Utama,

dan tertinggi di lokasi Bengkel Mekanik

Ciurug, di bawah blower I, 2, dan pada

jarak 900 m. Tingginya aerosol ini

kemungkinan disebabkan asap dari

kendaraan alat berat (Loader, LHD, jumbo

drill) yang digunakan di dalam tambang

clan system ventilasi udara yang belum baik

sehubungan dengan kegiatan pembuatan
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belum bail, danjuga adanya bukaan (stope)

yang tidal ditutup (backfilling).

bahwa kadar debu berkisar antara 242.34 -

5.235 fJ.gr/m3, dimana terendah terletak di

Kantin Ciurug L-500, dan tertinggi di Level

III (Cor. 3 Vent E2).

Tabel II*). Dosis radiasi total yang diterima
pekerja selama l(satu) tahun

Dosis (mRem/th)
Thoron I Gamma

No Lokasi
Radon Total

~~~

1.51

~

I h lKantin Level IV I 325.5 124.31

III
0

0
0

1103.231 0.251

~

6. ttd
19. ttd
19.
9. ttd

0.251

* Laporan survey BA TAN

.

Tingkat Keria (WL-Worki!!g level}

Konsentrasi hasilluruhan radon dan thoron

yang berwnur pendek dinotasikan dengan

WL (working level) untuk radon berkisar

antara ttd -36 m WL dan radon antara ttd -

6 m WL, dan lebih rendah dari rekomendasi

ICRP sebesar 0,4 WL (400 mWL) untuk

radon, dan 1,2 WL (1200 mWL) untuk

thoron. Hal ini kemungkinan gas tersebut

menempel pada partikel debu TSP, dan

menempel pada dinding terowongan

maupun pennukaan lain.

Radon (Rn-222) clan Thoron (Rn-220}

Dari basil pengukuran 18 titik gas radon

berkisar 18 -5.040 Bq/m3 clan thoron

berkisar antara ttd -20.365 Bq/m3, dan

bergantung pada laju lepasan gas radioaktif

daTi dinding terowongan. Konsentrasi yang

terukur ada yang melebihi nilai ambang

batas intervensi menurut rekomendasi daTi

ICRP (Komisi Intemasional Proteksi

Radiasi) sebesar 200 Bq/m3 maupun standar

Jerman 400 Bq/m3. Besamya konsentrasi

luruhan tersebut kemungkinan disebabkan

system sirkulasi udara (ventilasi) yang
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terus-menerus (continuousperbaikan

improvement).

Dalam melengkapi informasi

diperlukan adanya data, dalam pengumpulan

data bisa dilakukan sendiri, atau kerjasama

dengan berbagai lembaga dan instansi seperti

LIPI, IPB, BAT AN, ITB, Depnaker, Hyperkes,

dan lain-lain.

PaDaran Radiasi Gamma

Hasil pengukuran terhadap paparan/pajanan

readiasi gamma berkisar antara 12-30

J!R/jam, terendah di jarak 200 Ciguha

Utama, dan tertinggi di jarak 900 m.

Adanya perbedaan ini disebabkan karena

perbedaan konsentrasi Radium 226,

Thorium 228 dan Kalium-40 yang

terkandWlg dalam urat (vein) berbeda.

Paparan radiasi gamma tersebut dominan. V. KESIMPULAN

1. Konsentrasi gas radon clan thoron

disepanjang level 500 jalur terowongan

utama berkisar antara 18-5.040 Bq/m3 dan

antara ttd -11.008 Bq/m3, dan bergantung

pada laju lepasan dan sistem ventilasi

udara. Beberapa lokasi konsentrasinya telah

melebihi batas intervensi sebesar 200

bq/m3.

2. Tingkat kerja luruhan radon maupun

thoron, masih jauh lebih kecil dari nilai

ambang batas menurut rekomendasi ICRP.

.Paparan radiasi gamma di dalam

teropwongan tambang bawah tanah sekitar

2-3 kali lebih tinggi dibandingkan diudara

3

4.

terbuka.

Dosis radiasi total yang diterima oleh

pekerja belum melebihi barns maksimum

menurut Peraturan pemerlntah sebesar 500

rnRemitahW1

4.3. Kebijakan Perusahaan

Kegiatan penambangan bawah tanah

(WldergroWld) relative berbeda dengan kegiatan

lain termasuk kegiatan tambang terbuka (open

pit). Dalam tambang bawah tanah rata-rata

digunakan satu akses utama (main haulage)

yang diperuntukan baik untuk karyawan,

pengangkutan bijih, barang pendukung,

termasuk jalur udara. Selain adanya kegiatan

produksi, juga ada kegiatan penWljang lain

seperti pembuatan sarana jalan, ventilasi,

persiapan pengisian ulang (backfill), pengisian

ulang (backfill) yang memberikan kondisi

perubahan daTi hari ke hari. Berkaitan dengan

hal tersebut maka Unit Bisnis Pertambangan

Emas (UBPE) Pongkor melakukan kebijakan

(policy) dalam masalah Keselamatan Kesehatan

dan Lingkungan Kerja dengan menyediakan

alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi

dan peruntukannya, melakukan pengecekan

kesehatan berkala bagi para karyawannya,

selain itu dengan telah mendapatkan ISO 9000

dan ISO 14000 UBPE Pongkor akan berusaha

untuk memenuhi segala peraturan-peraturan

yang berlaku, disamping melakukan inovasi,
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Kegiatan survey yang dilakukan untuk

proteksi pekerja positif, namun berapa lama
survey tersebut dilakukan dan apa tindak
lanjutnya dari basil survey tersebut ?

Ajab Taofik Hidayat
Survei dilakukan pada musim kemarau

dan penghujan untuk melihat pengaruh musim
terhadap konsentarsi gas radon dan thoron di
dalam terowongan. Tindak lanjutnya kami akan
memperhatikan masalah ventilasi.
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