
RINGKASAN 
 

 
 Wira 2 site project adalah merupakan bagian penambangan yang 
dilaksanakan oleh PT Madhani Talatah Nusantara yang berlokasi di desa Sungai 
Pinang,Kecamatan Rantau Nangka, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.Wira 2 
site project memiliki 2 pit penambangan yang bersifat aktif dimana pit I masih 
dilakukan penambangan batubara seam D dan pit II masih melakukan pembongkaran 
dan pengangkutan overburden. Pada April 2010 terjadi hujan lebat yang membuat pit 
I tergenang oleh air. Sumber utama air tambang pada lokasi rencana penambangan 
batubara adalah air hujan dan air limpasan, sedangkan air tanah secara umum tidak 
memberikan kontribusi terhadap debit air tambang Hasil pengamatan di lapangan 
menunjukan bahwa sistem penyaliran tambang yang terdapat di pit I tidak berfungsi 
dengan baik. Jumlah debit air yang masuk kedalam pit I tidak dapat dikendalikan 
sehingga penambangan batubara tidak dapat dilakukan, untuk menanggulangi hal 
tersebut maka diperlukan perbaikan sistem penyaliran tambang di pit I. 
 Perbaikan sistem penyaliran tambang di pit I dilakukan dengan membuat 
saluran terbuka berbentuk trapesium dengan dimensi lebar permukaan: 20meter, 
panjang sisi luar : 3 meter, lebar dasar saluran: 5 meter, tinggi permukaan :3 meter. 
Pompa yang digunakan adalah HH 150 dan HL 160  akan diletakkan pada elevasi -
15m. Sumuran yang digunakan adalah sumuran yang bersifat permanen yang dibuat 
di elevasi -15m dengan dimensi sumuran panjang : 25 meter, lebar 16 meter 
,kedalaman :5 meter. 
 Perancangan sistem penyaliran tambang juga akan dibuat di pit 
II.Perancangan sistem penyaliran tambang di pit II akan dilakukan tiap tahapan yaitu: 

I. Pada tahap kegiatan pembongkaran dan pengangkutan overburden air hujan 
yang langsung masuk ke pit II akan dialirkan menuju ke pit I 

II. Pembuatan saluran terbuka akan dibuat di bagian barat pit II untuk 
menampung air limpasan yang berasal dari bagian barat pit II 

III. Pada kegiatan penambangan batubara maka akan dibuat sumuran yang 
bersifat sementara yang menampung air hujan dan akan dialirkan menuju pit 
I. 
Kolam pengendapan yang akan dibuat dibagi menjadi empat kompartemen 

dengan dimensi yang sama. Adapun dimensi masing-masing kompartemen kolam 
pengendapan tersebut sebagai berikut : Panjang = 35 meter ; lebar = 40 meter ; 
kedalaman = 5,5 meter 


