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Ringkasan Eksekutif 

Runtuhnya bendungan tailing tambang di dekat Brumadinho, Brazil pada tahun 2019, telah 
menewaskan 272 orang dan memusnahkan rumah dan bangunan sejauh beberapa kilometer 
sebelum mengalir ke Sungai Paraopeba. Bencana itu mengguncang dunia tetapi seharusnya dapat 
diantisipasi. Fasilitas tailing yang berisi bahan limbah olahan yang dihasilkan oleh pertambangan 
logam dan bahan lainnya, mengalami kegagalan dengan frekuensi dan tingkat keparahan yang 
meningkat. 

Saat ini, standar industri dan peraturan pemerintah masih belum cukup memadai untuk 
melindungi masyarakat dan ekosistem dari kegagalan tailing. Desain, konstruksi, operasi dan 
penutupan fasilitas tailing memerlukan perubahan yang signifikan untuk melindungi manusia dan 
lingkungan. 

Fasilitas tailing dapat gagal dalam banyak hal dan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. 
Sementara dokumen ini menguraikan panduan yang ditujukan untuk mencegah kegagalan 
bencana, tim penulis menyadari bahwa kontaminasi kronis terkadang dapat menjadi bencana yang 
tidak kalah membahayakan bagi masyarakat dan lingkungan. 

Tujuan utama dari pengelolaan tailing harus memastikan bahwa keselamatan publik dan 
lingkungan merupakan faktor penentu yang mengatur pengoperasian sistem pembuangan tailing 
dan untuk mencapai toleransi nol terhadap bahaya manusia atau kematian. Penting untuk 
mengenali hubungan yang saling erat antara manusia dan lingkungan alam; perlindungan terhadap 
sumber daya ekologi adalah salah satu bentuk keselamatan manusia. Sementara perusahaan 
pengelola harus bertujuan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan di mana-mana, itu harus 
menjadi tujuan dari setiap operasi pertambangan untuk setidaknya membatasi kerusakan 
lingkungan di dalam lokasi tambang. 

  

Sungai Doce, tercemar oleh tumpahan tailing dari Samarco yang mengalir melalui pembangkit listrik tenaga air 
pada bulan Juli 2016. Rio Doce, Minas Gerais, Brazil. Foto: Júlia Pontés.  
  

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first
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Perusahaan pengelola harus berkomitmen untuk menjadikan keselamatan sebagai pertimbangan 
utama dalam fasilitas tailing dan desain bendungan, konstruksi, operasi, penutupan dan pasca-
penutupan, dan jaminan keselamatan harus diverifikasi secara independen. Jika badan pengatur, 
perusahaan pengoperasi atau pihak lain yang ditugaskan untuk mengawasi keselamatan fasilitas 
tailing menentukan bahwa hilangnya nyawa dapat terjadi sebagai akibat dari kegagalan bendungan 
tailing, bendungan harus dirancang untuk tahan terhadap peristiwa meteorologi dan seismik yang 
paling ekstrem. secara teoritis mungkin ditempatkan di lokasi tertentu. 

Sebelum memberikan persetujuan izin dan selama usia tambang, perusahaan pengelola harus 
menunjukkan keterlibatan, partisipasi, dan persetujuan yang memadai dari masyarakat yang 
berpotensi terkena dampak untuk setiap fasilitas tailing, termasuk hak masyarakat untuk 
mengatakan “tidak” terhadap dibangunnya fasilitas tersebut. Pertimbangan mengenai 
kesejahteraan dari semua masyarakat yang terkena dampak harus dihormati, terutama untuk 
masyarakat adat, dan mereka harus diizinkan untuk menentukan mekanisme konsultasi apa yang 
digunakan dan siapa yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi. 

Penggunaan bendungan hulu dan semua fasilitas tailing yang dibangun di atas tailing yang tidak 
dipadatkan harus dilarang dan lebih diutamakan pembangunan bendungan konstruksi penampang 
tengah (centerline) dan hilir (downstream), yang jauh lebih tahan terhadap semua jenis kegagalan 
bendungan. Selain itu, bendungan tidak boleh dibangun di dekat permukiman penduduk atau di 
atas infrastruktur pertambangan, seperti bendungan lain atau di mana kemungkinan besar ada 
pekerja. Tailing tidak boleh dibuang ke badan air (sungai, danau, lautan, dll.), terlepas dari 
tantangan yang terkait dengan metode pembuangan lainnya. 

Desain, konstruksi, operasi dan penutupan fasilitas tailing harus tunduk pada teknologi dan praktik 
terbaik yang tersedia. Teknologi Terbaik yang Tersedia (BAT – Best Available Technology) untuk 
pembuangan tailing adalah penggunaan tailing yang disaring, yang mengurangi kemungkinan dan 
konsekuensi kegagalan. Namun demikian, teknologi tersebut juga harus tunduk pada proses 
perizinan sosial dan lingkungan yang ketat. Pembuangan tailing yang disaring meningkatkan 
keamanan fasilitas tertutup. 

Perusahaan pengelola harus mendokumentasikan hasil karakterisasi secara rinci dari pondasi 
bendungan dan sifat material tailing, dengan perhatian khusus diberikan pada kandungan 
lempung, potensi likuifaksi, dan keberadaan tailing yang rapuh. Insinyur yang bertugas merekam 
harus menyerahkan laporan tahunan yang memverifikasi bahwa operasi dan konstruksi bendungan 
mematuhi desain bendungan yang disetujui. 

Fasilitas tailing harus dipantau, diperiksa, dipelihara dan ditinjau terus menerus, atau sampai tidak 
ada tanda-tanda kegagalan yang nyata (secara fisik). Tanpa pengawasan terus-menerus, kegagalan 
bendungan tailing tidak dapat dihindari. Mengingat bahwa perusahaan pengelola tidak akan cukup 
lama untuk melakukan pemantauan, inspeksi, pemeliharaan, dan peninjauan terus-menerus, 
kemampuan perusahaan pengelola apabila akhirnya melalaikan semua bentuk kegagalan yang 
nyata harus menjadi pertimbangan utama selama proses perizinan. Jika fasilitas tailing diusulkan di 
lokasi yang konsekuensi kegagalannya terlalu besar, fasilitas tersebut tidak boleh dibangun. 

Skenario kegagalan tailing kasus terburuk harus mempertimbangkan kemungkinan hilangnya 
semua tailing pada fasilitas tailing yang penuh, dan hasilnya harus diumumkan kepada publik 
sebelum perijinan dikeluarkan. Skenario kegagalan yang disimulasikan juga harus diperbarui setiap 

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first
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tahun. Latihan darurat dan evakuasi yang terkait dengan bencana kegagalan fasilitas tailing harus 
diadakan setiap tahun, dan perencanaan serta pelaksanaannya harus mencakup partisipasi dari 
masyarakat yang terkena dampak, pekerja, otoritas lokal dan manajemen darurat. Masyarakat 
harus memiliki akses ke ahli teknis independen yang mereka pilih untuk membantu mereka dalam 
mengevaluasi potensi dan konsekuensi dari bencana kegagalan tailing pada saat fasilitas diusulkan 
dan sepanjang usia fasilitas. 

Budaya keselamatan dan tanggung jawab harus ditegakkan pada tingkat tertinggi dalam sebuah 
perusahaan. Dewan direksi harus bertanggung jawab atas tindakannya (atau kekurangannya). 
Dewan direksi harus memikul tanggung jawab utama untuk keselamatan fasilitas tailing, termasuk 
konsekuensi dari kegagalan bendungan, dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jaminan 
keuangan yang diperlukan untuk menutupi pelaksanaan rencana penutupan dan pasca-
penutupan, dan asuransi kewajiban publik yang memadai. untuk menutupi biaya penuh dari semua 
kegagalan, termasuk kegagalan yang menimbulkan bencana yang bersifat katastropik. 

Fasilitas tailing yang paling aman adalah yang tidak dibangun. Untuk menghindari kewajiban jangka 
panjang dari fasilitas limbah tambang dan dampak sosial dan lingkungan mereka, kita harus 
mengurangi volume tailing yang dihasilkan dan keseluruhan permintaan bahan baku primer dan 
pertambangan baru. Fasilitas tailing permanen di atas tanah harus menjadi pilihan terakhir. Selama 
40 tahun terakhir, kadar bijih—konsentrasi logam atau mineral bernilai—telah turun rata-rata 
setengahnya untuk banyak komoditas, yang secara efektif menggandakan volume limbah tambang 
yang dihasilkan untuk setiap unit bahan berharga yang dihasilkan. Tren saat ini menunjukkan 
peningkatan tambahan 2 hingga 10 kali lipat dalam permintaan dibanyak komoditas, terutama yang 
dibutuhkan untuk teknologi transisi energi pada tahun 2060. Tren ini tidak berkelanjutan. Untuk 
beralih dari bahan bakar fosil dengan cara yang berkelanjutan, adil dan merata, kita perlu 
mengurangi kebutuhan akan pertambangan yang baru dan mengurangi jumlah limbah tambang 
yang dihasilkan, juga menggunakan standar dan praktik terbaik untuk setiap aktivitas 
pertambangan baru. 

RINGKASAN PANDUAN 

• Menjadikan keselamatan sebagai prinsip panduan dalam desain, konstruksi, operasi dan 
penutupan fasilitas tailing. 

• Pelarangan terhadap fasilitas tailing baru di lokasi yang tidak memungkinkan evakuasi 
dengan bantuan yang tepat waktu di daerah berpenghuni jika terjadi jebolnya bendungan. 

• Pelarangan terhadap bendungan di daerah hulu pada tambang baru dan penutupan  

• fasilitas-fasilitas di daerah hulu yang ada. 

• Rancang bendungan untuk menghindari potensi hilangnya nyawa, yang harus dianggap 
sebagai kejadian ekstrem. 

• Mengamanatkan penggunaan teknologi terbaik yang tersedia untuk fasilitas tailing, 
termasuk penggunaan tailing yang disaring, dan menerapkan kontrol yang ketat untuk 
keselamatan, termasuk setelah penutupan tambang. 

• Menunjukkan pemahaman tentang kondisi lokal dan karakteristik tailing dengan sistem 
pemantauan yang kuat. 

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first
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• Mengembangkan rencana kesiapsiagaan/tanggap darurat yang tepat. 

• Pastikan independensi tim peninjau untuk mempromosikan keamanan dan 
transparansinya. 

• Atasi risiko keuangan, termasuk jaminan dan asuransi keuangan yang tepat. 

• Mencoba untuk menghilangkan semua bentuk kegagalan yang nyata untuk melaksanakan 
penutupan fasilitas yang lebih aman. 

• Mengembangkan prosedur pengaduan, perlindungan pelapor, dan pengawasan keamanan 
berbasis masyarakat untuk masyarakat yang berpotensi terkena dampak. 

• Mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan menjamin 
hak untuk mengatakan “tidak” terhadap fasilitas tailing yang diusulkan atau diperluas. 

• Membuat informasi mengenai keselamatan tambang tersedia untuk umum dalam bahasa 
yang relevan. 

• Menawarkan akses masyarakat yang terkena dampak untuk mendapatkan bantuan ahli 
teknis independen. 

• Mewajibkan dewan direksi perusahaan agar mengambil tanggung jawab penuh atas 
seluruh risiko (termasuk risiko keuangan) dan konsekuensi dari kegagalan fasilitas tailing. 

Untuk memahami bagaimana dan mengapa kegagalan terjadi, kita harus memahami ruang lingkup 
masalahnya. Sejauh ini tidak ada inventarisasi global terkait ribuan fasilitas pembuangan tailing 
yang aktif dan terbengkalai, juga tidak ada daftar lengkap kegagalan bendungan tailing. 
Mengumpulkan dan membagikan informasi semacam ini, secara publik dan transparan, sangatlah 
penting. Badan internasional independen, seperti badan yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa, bekerja sama dengan masyarakat sipil, negara-negara bagian, dan perusahaan pengelola, 
harus mendorong proses untuk mengumpulkan informasi tentang bendungan tailing dan 
kegagalan bendungan tailing di seluruh dunia, dan membagikannya kepada publik untuk 
mengurangi risiko yang terkait dengan situs-situs ini dan mempromosikan perlindungan kesehatan 
bagi manusia dan lingkungan. 

Badan internasional ini harus mampu memberikan panduan dan transparansi pengelolaan tailing 
di seluruh dunia untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan hidup. Ini 
harus menjadi lembaga dengan sumber daya yang baik yang mampu menganalisis standar global 
secara efisien, menyelidiki kegagalan, mengumpulkan dan mengungkapkan data tingkat situs, 
menanggapi keluhan dan membuat rekomendasi yang tersedia untuk umum. Struktur tata kelola 
lembaga ini harus berupa badan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan termasuk 
masyarakat yang terkena dampak, Masyarakat Adat, buruh, dan organisasi masyarakat sipil. Ini 
harus memastikan proses pengambilan keputusan yang setara yang mencakup semua pemangku 
kepentingan, tanpa pengaruh yang tidak semestinya dari sektor yang dipantau. Ini harus 
memberikan akses yang aman ke mekanisme pengaduan untuk laporan masyarakat atau pekerja 
dan pengaduan pelapor. 
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Bahasa 

Dokumen ini menggunakan kata “harus” untuk menunjukkan tindakan atau panduan yang 
diperlukan. Kata “seharusnya” digunakan jika tindakan atau panduan bersifat opsional atau tidak 
dapat dicapai saat ini.  

Dalam keseluruhan dokumen ini, tim penulis memilih untuk menggunakan istilah “pembuangan 
tailing” daripada “penampungan tailing”. Pemakaian istilah “penampungan” menyiratkan bahwa 
tailing akan disimpan secara sementara sampai kegunaannya dapat diidentifikasi. Tim penulis 
menggunakan istilah pembuangan untuk mengindikasi bahwa tailing adalah materi limbah tanpa 
adanya penggunaan sekunder. 

 

  

Pemandangan udara di atas limbah tambang, Catalão, Goiás, Brazil. Fhoto: Júlia Pontés.  
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Pendahuluan 

Pada Januari 2019, sebuah bendungan di tambang Córrego do Feijão milik Vale di dekat 
Brumadinho, Brazil, runtuh, menumpahkan sekitar 9,7 juta meter kubik tailing. Tumpahan limbah 
tambang tersebut menerjang delapan kilometer daratan,1 yang menewaskan 272 orang,2 
menghancurkan rumah dan bangunan, dan akhirnya mengalir ke Sungai Paraopeba. 

Bencana di Brumadinho tersebut mengejutkan dunia, termasuk industri pertambangan dan para 
investor, namun seharusnya kejadian ini dapat diantisipasi. Bencana ini hanyalah salah satu dari 
banyak bencana besar sejenisnya sejak 2014 , setelah sebelumnya sebuah bendungan tailing yang 
besar runtuh di tambang emas-tembaga Mount Polley di British Columbia, Kanada, yang 
dioperasikan oleh Imperial Metals serta di tambang Samarco pada tahun 2015, perusahaan 
patungan yang dimiliki oleh Vale dan BHP Billiton. Runtuhnya tambang Samarco di Mariana, Brazil, 
menewaskan 19 orang dan menggelontorkan tailing sejauh 600 kilometer ke Rio Doce lalu ke 
Samudra Atlantik. Setelah terjadinya bencana Mariana, CEO Vale bersumpah “tidak akan pernah 
terjadi lagi”. Namun, tiga tahun kemudian, bendungan di Córrego do Feijão runtuh.3 

Seiring dengan meningkatnya frekuensi dan parahnya kerusakan fasilitas tailing,4 peraturan dan 
standar baru mulai bermunculan dalam upaya menekan praktek yang berbahaya dan mencegah 
terjadinya bencana di masa depan. Setelah terjadinya bencana Brumadinho, intervensi investor 
yang dipelopori oleh Church of England, berhasil dengan cepat menggerakkan pelaksanaan 
Peninjauan Fasilitas Tailing Global (GTR - Global Tailings Review), yang diselenggarakan bersama oleh 
Dewan Internasional untuk Logam dan Pertambangan (ICMM - International Council on Metals and 
Mining), Prinsip-prinsip Investasi Bertanggungjawab (PRI - Principles for Responsible Investment), dan 
Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP - United Nations Environment Programme). 
Menurut situs webnya, GTR berupaya “untuk menetapkan standar internasional pengelolaan 
fasilitas penampungan tailing yang lebih aman.”5 Standar Internasional Global mengenai 
Pengelolaan Tailing (GISTM - Global International Standard on Tailings Management) dirilis pada tahun 
2020.6 

Standar industri saat ini, termasuk GISTM, tidak cukup memadai untuk melindungi masyarakat dan 
ekosistem dari konsekuensi kegagalan tailing. Standar-standar ini seringkali tidak memiliki panduan 
teknis yang jelas sehingga cenderung menjauh dari teknologi dan praktik yang kemudian 
menyebabkan risiko terbesar, seperti yang dilakukan di industri berisiko tinggi lainnya, seperti 
penerbangan dan jaringan pipa jarak jauh. Perubahan signifikan harus dilakukan pada praktik saat 
ini dalam desain, konstruksi, operasi, dan penutupan fasilitas tailing. Seiring dengan perubahan 
iklim yang memperburuk risiko dan konsekuensi dari kegagalan,maka adanya standar industri ini 
menjadi semakin mendesak. Dokumen berikut menguraikan panduan untuk keselamatan, 
penghormatan terhadap masyarakat yang terkena dampak, dan pertanggungjawaban perusahaan 
yang harus dimasukkan ke dalam standar atau peraturan tailing.  

Limbah tambang atau tailing adalah materi sampah yang tersisa setelah seluruh bahan logam atau 
mineral yang memiliki nilai ekonomis telah diambil dari bijih-bijih, menggunakan metode pemisahan 
fisik dan/atau pemisahan kimia. Tailing mengandung kerikil atau tanah, air, dan kemungkinan sisa 
bahan tambang lainnya, termasuk diantaranya: zat kimia peledak (amonia, nitrit), jumlah jejak kimia 
yang digunakan dalam proses pemilahan (misalnya: produk sampingan minyak bumi, sianida, agen 
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kaustik), dan logam juga konstituen lain yang tercuci dari batu atau tanah (misalnya: tembaga, 
kadmium, timbal, seng, besi, arsenik, aluminium, mangan, sulfat). Tailing dapat ditimbun kembali 
dalam tambang bawah tanah atau tambang terbuka yang telah habis, tetapi pada umumnya, tailing 
dibendung di penimbunan permukaan permanen di belakang bendungan yang dibangun dari 
limbah tambang lainnya. Sementara dokumen ini memandatkan penggunaan tailing yang disaring 
di fasilitas tailing baru, tim penulis menyadari bahwa ada fasilitas tailing yang telah dibangun yang 
tidak menggunakan tailing yang disaring dan, untuk alasan yang sama, memberikan panduan untuk 
kolam tailing. 

Bencana kegagalan bendungan tailing yang bersifat katastropik paling sering terjadi di tambang 
besi dan aluminium, namun banyak kegagalan juga terjadi di tambang emas, tembaga, uranium, 
dan jenis tambang lainnya – termasuk di tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Selain 
kegagalan bencana, pelepasan kontaminan yang lebih lambat dapat terjadi dikarenakan rembesan 
dari tanggul, tailing yang tertiup angin, dan luapan bendungan yang tidak menyebabkan pelepasan 
tailing dan air tailing yang membawa bencana. Pelepasan yang dahsyat dan lebih lambat dari 
fasilitas tailing memiliki efek merugikan jangka panjang pada air tanah, air permukaan, tanah, 
vegetasi, dan masyarakat sekitar. 

Dokumen ini mengakui bahwa fasilitas tailing yang paling aman adalah fasilitas yang tidak dibangun. 
Kita harus mencari cara untuk mengurangi jumlah buangan tailing yang dihasilkan, serta 
mengurangi permintaan mineral mentah primer secara keseluruhan untuk menghindari beban 
pengeluaran dalam jangka panjang dari penampungan-penampungan limbah tersebut serta 
dampak sosial dan lingkungannya. Produksi dunia untuk berbagai jenis mineral telah meningkat 2 
hingga 10 kali lipat selama 40 tahun terakhir.7 Selama periode yang sama, kadar bijih dari berbagai 
jenis mineral tersebut telah menurun rata-rata setengahnya; hal ini secara efektif menggandakan 
volume limbah buangan tailing tambang yang dihasilkan untuk setiap unit mineral yang diproduksi. 
Menurut Bank Dunia (World Bank) dan Institut Australia untuk Masa Depan yang Berkelanjutan 

Sebuah fyord di luar Kirkenes di sudut Timur Laut Norwegia, telah dipenuhi tailing setelah puluhan tahun banyak 
perusahaan pertambangan membuang limbah ke pelabuhan. Pelabuhan Kirkenes, Finnmark, Norwegia. Foto: WikiCommons.  
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(Australia’s Institute for Sustainable Futures), permintaan akan mineral khususnya yang digunakan 
untuk transisi energi akan meningkat tajam dari saat ini hingga tahun 2050, dengan antisipasi 
peningkatan sekitar 300 hingga 8000 persen untuk mineral tertentu, tergantung pada 
skenarionya.8,9 

Jelas bahwa tren ini tidak berkelanjutan. Jika ekstraksi murni ke sumber logam dan bahan mentah 
lainnya, termasuk yang diperlukan untuk mendukung teknologi transisi energi, maka standar dan 
praktik terbaik harus ditegakkan. Sebagai bagian dari masyarakat, dan khususnya untuk negara-
negara di belahan bumi Utara, kita juga perlu secara aktif menemukan cara untuk mengurangi 
keseluruhan permintaan bahan mentah dengan mendesain ulang kota dan juga sistem 
transportasi kita untuk mengurangi ketergantungan pada kepemilikan kendaraan pribadi, dan 
beralih dari beberapa penggunaan bahan baku saat ini. Penelitian menunjukkan bahwa daur ulang 
material dan strategi untuk mengurangi permintaan dapat membantu kita membangun masa 
depan yang tidak terlalu bergantung pada ekstraksi dan yang lebih adil dan merata bagi komunitas 
dan ekosistem yang terkena dampak penambangan.10 

Untuk mengurangi jumlah tailing yang dihasilkan, operasi pertambangan perlu untuk: 

1. Mengurangi permintaan atas bahan logam dan mineral dengan beralih dari konsumsi yang 
bersifat sekali pakai dan konsumsi berlebihan. 

2. Mengurangi permintaan atas tambang baru atau perluasan tambang yang ada dengan 
menerapkan solusi ekonomi sirkular dan daur ulang mineral, memproses ulang tailing yang 
ada, dan mengambil logam dari sumber tidak konvensional lainnya seperti air yang 
terkontaminasi dan juga limbah lainnya. 

3. Mendapatkan komoditas dengan produksi tailing yang minimal. 

4. Memaksimalkan konversi tailing menjadi produk yang berguna dan/atau layak jual. 
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5. Memaksimalkan penggunaan tailing untuk pembangunan infrastruktur tambang dengan 
pengamanan yang tepat untuk menghindari pelarutan kontaminan. 

6. Memaksimalkan penimbunan tailing ke dalam tambang terbuka  atau tambang bawah 
tanah yang telah habis pakai.a  

 

Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan regulasi atau berfungsi sebagai standar 
komprehensif itu sendiri. Standar, peraturan, atau panduan apa pun yang tidak sesuai dengan 
panduan-panduan yang dibahas dalam laporan ini tidaklah mencukupi. Selain itu, mungkin ada 
fasilitas tailing yang memenuhi semua panduan yang dibahas di dalam laporan ini, tetapi 
seharusnya tidak dibangun atau tidak dilanjutkan operasinya.  

Pada akhirnya pemantauan  peraturan tailing berada ditangan para pembuat peraturan yang 
bertanggungjawab atas keamanan publik. Di banyak tempat, tidak ada pemantauan  terhadap 
peraturan tailing atau tidak ditegakkan secara semestinya. Seringkali badan-badan pemerintah 
tidak mampu, dikarenakan kurangnya sumber daya maupun keahlian teknis, atau tidak adanya 
kemauan karena adanya tekanan politik, korupsi, maupun pengaruh yang negatif dari industri 
pertambangan, untuk bertindak dan/atau menegakkan peraturan-peraturan yang memprioritaskan 
keamanan. Perlu diakui bahwa memang ada masalah yang meluas terkait “pengambilan peraturan” 
dalam pengawasan pertambangan, dimana industri-industri pertambangan secara langsung 
maupun tidak langsung memengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh pihak pembuat 
peraturan.11 Hal ini dapat diperoleh dengan melobi, dan/atau kontribusi politik serta “siklus 
pergantian yang sering dilakukan” antara para pembuat peraturan dan operator pertambangan, 
juga kurangnya transparansi antara kepentingan masyarakat dan kepentingan perusahaan terkait 
kebijakan publik.12 Di beberapa wilayah yuridiksi, badan-badan regulasi yang ditugasi untuk 
melakukan pengawasan kegiatan pertambangan telah didanai secara penuh oleh industri itu 
sendiri. 

Lebih jauh lagi, meskipun standar-standar yang diterapkan dan skema sertifikasi dari pihak ketiga 
dapat berperan penting dalam memajukan praktik dan teknologi terbaik, hal itu tidak dimaksudkan 
untuk menggantikan peraturan pemerintah, pemantauan, dan penegakan. 

Pembuat peraturan dari pemerintah harus memastikan bahwa mereka tidak berhubungan dengan 
industri pertambangan terkait, menjunjung tinggi komitmen mereka terhadap keselamatan publik 
dalam pengeluaran perizinan dan pemantauan tailing dan menegakkan sanksi keuangan atau jenis 
lain dan juga tindakan korektif untuk pelanggaran peraturan. Di seluruh dokumen ini, tim penulis 
sering merujuk pada kebutuhan akan bantuan teknis independen dan tinjauan independen atau 
pihak ketiga atas operasi pertambangan. Hal ini untuk menciptakan mekanisme pengawasan di luar 
perusahaan pengelola dan karyawan langsungnya, dan untuk mengatasi ketidakpercayaan yang 
dirasakan banyak masyarakat yang terkena dampak pertambangan terhadap perusahaan 
pengelola. Tim penulis berharap versi revisi Safety First akan memberdayakan kelompok masyarakat 

 
a  Saat ini California, AS dan Kaledonia Baru telah menetapkan persyaratan untuk menimbun kembali tambang terbuka. Di 

Quebec, Kanada, diwajibkan untuk menyerahkan analisis biaya-manfaat penimbunan kembali tambang terbuka, sementara 
panduan dari British Columbia, Kanada menyatakan bahwa penimbunan harus dimaksimalkan dalam desain dan operasi 
tambang. 
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sipil, komunitas garis depan, Masyarakat Adat, serikat pekerja, peneliti akademis, dan juga LSM 
untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pengelolaan tailing dan penegakan praktik 
pembuangan tailing yang lebih aman. Disaat yang sama, Safety First menyoroti perlunya badan 
pengatur yang transparan yang dapat beroperasi tanpa pengaruh negatif dari industri 
pertambangan. 

Safety First awalnya dirilis pada tahun 2020 untuk menjawab kebutuhan akan pengelolaan tailing 
yang lebih protektif. Setelah diterbitkan, tim penulis menerima masukan atas panduan tersebut 
dari komunitas garis depan, Masyarakat Adat, LSM, akademisi, dan juga pakar teknis. Berdasarkan 
umpan balik tersebut, tim penulis mengadakan serangkaian lokakarya regional untuk mendengar 
secara langsung dari masyarakat yang terkena dampak pertambangan, LSM lokal, dan Masyarakat 
Adat tentang pengalaman mereka dengan tailing dan untuk menerima komentar mereka 
berkenaan dengan panduan tersebut. Lokakarya-lokakarya ini diadakan dalam empat bahasa dan 
melibatkan lebih dari 200 peserta dari lima benua. Tim penulis juga telah meminta dan menerima 
komentar secara tertulis. 

Komentar-komentar tersebut telah membantu menambahkan informasi pada versi tahun 2022 
dari Safety First. Tim penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota komunitas, 
organisasi, akademisi, dan ilmuwan yang memberikan umpan balik yang sangat berharga 
berkenaan dengan versi asli panduan ini dan membantu kami membuat dokumen revisi yang lebih 
kuat dan lebih berpusat pada komunitas. Panduan Safety First belum mencapai versi final dan akan 
diperbarui secara berkala untuk mencerminkan segala perubahan dalam desain tailing, 
pengelolaan, regulasi, dan praktik terbaik. Tim penulis berharap dokumen ini dapat menjadi salah 
satu langkah proaktif untuk melindungi kepentingan masyarakat garis depan dalam pengelolaan 
tailing. 
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Runtuhnya bendungan tailing di tambang Samarco pada tahun 
2015, milik Vale dan BHP, mengakibatkan banjir bandang tailing 
yang melanda kota Bento Rodrigues, Brazil. Minas Gerais, Brazil. 
Foto: Rogério Alves/TV Senado. 
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Cakupan 

Fasilitas tailing dapat gagal dalam banyak hal dan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. 
Kegagalan tailing adalah pelepasan material yang tidak disengaja atau tidak terkendali, yang 
termasuk tailing, air atau debu, dari fasilitas pembuangan tailing. Dokumen ini menguraikan 
panduan yang ditujukan untuk mencegah kegagalan bencana, yang didefinisikan sebagai kegagalan 
yang merupakan peristiwa yang tiba-tiba dan terjadi tanpa peringatan (bahkan apabila hal tersebut 
dapat diperkirakan sebelumnya).13 b  

Kegagalan yang tiba-tiba terjadi bukan satu-satunya jenis kegagalan tailing, dan kegagalan yang 
terjadi lebih lambat atau dalam jangka waktu yang lebih lama juga dapat memiliki dampak yang 
merusak. Meskipun laporan ini tidak bermaksud secara komprehensif mengatasi semua jenis 
kegagalan tailing, seperti pencemaran lingkungan yang kronis, tim penulis menyadari bahwa 
dampak tersebut mewakili masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan yang serius bagi banyak 
masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tailing.  

Untuk setiap aspek pengelolaan tailing, tim penulis telah mendasarkan panduan pada kriteria yang 
paling konservatif (paling melindungi manusia, harta benda, dan lingkungan) dari antara dokumen 
panduan dan peraturan yang ada. Safety First terkadang mengutip dari panduan untuk bendungan 
penahan air, apabila panduan-panduan itu lebih konservatif daripada panduan bendungan tailing 
yang ada. Perusahaan pengelola harus mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi dampak 
lingkungan dan kesehatan masyarakat selain mengambil langkah-langkah untuk mencegah 
bencana kegagalan yang tiba-tiba. 

CONTOH-CONTOH DAMPAK LINGKUNGAN JANGKA PANJANG: 

KONTAMINASI AIR: Pencemaran air secara terus-menerus dan berkala yang disebabkan oleh 
pelindian, rembesan, tumpahan, kebocoran pipa, atau luapan fasilitas pembuangan tailing. Di 
tambang San Finx di Galicia, Spanyol, rata-rata sekitar 50.000 liter air yang terkontaminasi limbah 
tambang dilepaskan per jam ke sungai terdekat, yang mengarah ke konsentrasi kadmium, tembaga, 
dan seng yang berada di atas tingkat maksimum yang diizinkan berkilometer jauhnya ke hilir.14 

 Tindakan pencegahan: Fasilitas tailing harus menggunakan beberapa mekanisme termasuk 
pengunaan liner, penutup, dan kontrol limpasan dan limpasan air hujan, untuk meminimalkan 
rembesan dari fasilitas dan pencemaran air tanah semaksimal mungkin. Sistem pengolahan 
untuk air yang dikumpulkan dari fasilitas tailing harus memadai untuk mengurangi 
kontaminan logam beracun tanpa menggunakan pengenceran di luar lokasi. 

EMISI DEBU: Emisi lepasan debu dari fasilitas pembuangan tailing dapat menyebabkan polusi 
udara, menyebabkan masalah kesehatan seperti masalah pernapasan, dan pencemaran 
tetumbuhan di lingkungan hidup, tanah, satwa liar dan air di permukaan. Di Afrika Selatan, tambang 
emas di wilayah Witwatersrand memiliki jatuhan debu  dalam konsentrasi silika dan uranium yang 

 
b Misalnya, bencana di bendungan Mount Polley dapat diantisipasi kalau saja karakter fondasinya diketahui dengan tepat. 
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tinggi. Debu ini menyebabkan efek kesehatan pernapasan yang merugikan pada masyarakat 
setempat.15,16 

 Tindakan pencegahan:  Perusahaan pengelola harus melakukan tindakan reklamasi yang 
konsisten dengan menggunakan tutup untuk meminimalkan debu. 

PEMBUANGAN TAILING KE BADAN AIR: Setiap tahunnya, perusahaan pertambangan membuang 
220 juta metrik ton limbah tambang langsung ke badan laut, sungai dan danau.17 Praktik ini 
mendangkalkan dasar sungai, dasar laut dan menutupi terumbu karang, memusnahkan populasi 
ikan di lingkungan air tawar dan laut, serta membanjiri lahan basah dan hutan. Sejak 2012, 
tambang nikel Ramu di Papua Nugini telah membuang jutaan metrik ton tailing ke laut. Sebuah 
studi di daerah tersebut menemukan peningkatan kadar logam berat yang “jauh di atas batas yang 
diizinkan” di tanah pertanian, pasir pantai, dan air dari sungai dan laut, termasuk juga pada air 
minum dan makanan.18  

 Tindakan pencegahan: Tailing tidak diperbolehkan dibuang ke badan air (sungai, sungai, 
danau, laut, dll.), terlepas dari tantangan yang terkait dengan metode pembuangan yang lebih 
protektif. 

Sementara dampak atas lingkungan, kesehatan dan keselamatan akan memerlukan panduan 
perlindungan dan pemantauan jangka panjang dan tindakan mitigasi yang efektif, dokumen ini tidak 
mencakup penanganan terhadap berbagai opsi remediasi untuk segala jenis kegagalan tailing. 

Perusahaan pengelola harus bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas tailing secara terus-
menerus sampai tidak ada bentuk kegagalan yang nyata. Perusahaan pengelola dapat menghindari 
penggunaan kata “bendungan” dalam upaya untuk mengabaikan persyaratan keamanan 
bendungan tailing. Namun, penting untuk dicatat bahwa panduan ini berlaku untuk setiap struktur 
yang direkayasa dan mengandung limbah tambang atau tailing, terlepas dari penggunaan istilah 
oleh perusahaan pengoperasi untuk menggambarkan struktur yang direkayasa. Secara khusus, 
panduan dalam Safety First berlaku untuk: 

• Penampungan tailing konvensional  

• Tempat pembuangan limbah yang menyimpan campuran tailing, material bijih buangan 
dan/atau batuan limbah;c 

• Fasilitas tailing yang disaring (dengan atau tanpa campuran bijih sisa dan/atau batuan 
limbah); 

• Tailing yang disimpan dalam lubang pembuangan terbuka yang menggunakan tanggul, 
gundukan atau struktur yang serupa, dan; 

• Zona struktural (struktur penampung) fasilitas pembuangan tailing, termasuk zona 
struktural fasilitas tailing yang disaring. 

 

 
c Material bijih buangan adalah sisa-sisa dari proses pemisahan komoditas yang berharga dari bijihnya. 

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first


19 
SAFETY FIRST: Panduan Pengelolaan Tailing Tambang Yang Bertanggung Jawab V2.0 
earthworks.org/safety-first | miningwatch.ca/safety-first 

19 

KETERKAITAN DENGAN FASILITAS PERTAMBANGAN LAINNYA 

Fasilitas pertambangan yang tidak mengandung tailing, seperti misalnya batuan limbah, tumpukan 
pelindian, dan fasilitas pembuangan pelindian juga mempunyai risiko yang mengikuti. Fasilitas-
fasilitas pembuangan dan penumpukan pelindian pada umumnya digunakan di tambang tembaga 
dan emas. Material yang ada dalam fasilitas pembuangan dan penumpukan pelindian pada 
mulanya dinilai sebagai bahan mentah tetapi kemudian menjadi limbah setelah proses kimiawi 
dengan sianida atau asam selesai – dan material yang digunakan biasanya tetap berada di 
permukaan. Fasilitas-fasilitas pembuangan batuan limbah permukaan dapat ditemui di hampir 
semua tambang, walaupun pencampuran batuan limbah dengan tailing dalam penampungan saat 
ini semakin sering dilakukan. Terjadinya material pencemar pelindian dalam fasilitas-fasilitas 
semacam ini berpotensi terjadi selama maupun setelah masa hidup fasilitas-fasilitas tersebut 
bahkan secara fisik tidak stabil sehingga meningkatkan risiko bagi komunitas di hilir serta 
menurunkan kualitas lingkungan hidup. Kejadian tanah longsor terkait kegagalan penumpukan 
batuan limbah terjadi pada fasilitas tumpukan pelindian sianida Tambang Bellavista pada tahun 
2007 dan mengakibatkan penutupan tambang tersebut, menyebabkan pencemaran air tanah 
dekat komunitas Miramar,19 dan merupakan sebuah contoh dampak signifikan yang dapat terjadi 
pada fasilitas-fasilitas sejenis yang disebabkab oleh ketidakstabilan lereng.20 

 

  

Runtuhnya bendungan tailing di tambang Samarco pada tahun 2015, milik Vale dan BHP, mengakibatkan banjir 
bandang tailing yang melanda kota Bento Rodrigues, Brazil. Minas Gerais, Brazil. Foto: Rogério Alves/TV Senado. 
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Panduan 

1. Membuat keselamatan sebagai prinsip penuntun dalam desain, 
konstruksi, operasi dan penutupan 
Mengingat sifat dari tailing tambang yang berbahaya, tujuan mendasar dari pengelolaan 
tailing harus “memastikan bahwa keselamatan publik, keselamatan lingkungan, dan 
keselamatan ekonomi menjadi faktor penentu dalam mengatur sistem pembuangan tailing 
yang akan diterapkan.”21 Secara khusus, pengelolaan tailing harus memastikan tidak 
berbahaya bagi manusia dan toleransi nol terhadap adanya kematian manusia. Penting 
untuk disadari bahwa pertambangan pada dasarnya merupakan industri yang bersifat 
merusak, artinya tujuan untuk mewujudkan kerusakan nol terhadap lingkungan adalah 
mustahil untuk dicapai. Namun demikian, perusahaan pengelola harus melakukan segala 
yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan di mana-mana. Khususnya, 
perusahaan pengelola harus membatasi kerusakan lingkungan di dalam area tambang yang 
tidak mungkin dihindari.d  

Keselamatan harus dievaluasi oleh pihak ketiga yang independen, misalnya Dewan Peninjau 
Tailing Independen, untuk memastikan bahwa pengurangan biaya tidak dilakukan dengan 
mengorbankan manusia dan lingkungan hidup. Perusahaan pengelola harus 
mendokumentasikan bahwa, di semua titik desain, operasi, penutupan, dan pasca-
penutupan fasilitas tailing, serta perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan 
manusia dan lingkungan mendapatkan perhatian utama. Mengambil pelajaran dari bencana 
tambang Mount Polley 2014 di Kanada, dan mengutip Panel Investigasi dan Peninjauan Ahli 
Teknik Independen,22 Arendal UNEP-GRID 2017, sebuah penilaian respon cepat yang 
dilakukan pada pembuangan tailing juga menjadikan keselamatan sebagai rekomendasi 
pertama: “Atribut keselamatan harus dievaluasi secara terpisah dari semua pertimbangan 
ekonomi dan perhitungan biaya tidak boleh menjadi faktor penentu.”23 Jika proyek 
pertambangan menjadi tidak ekonomis dikarenakan tingginya biaya sistem pembuangan 
tailing yang aman, maka proyek tersebut sama sekali tidak menguntungkan - biaya dan risiko 
sama sekali tidak boleh dibebankan pada lingkungan, masyarakat, atau pemerintah 
setempat. 

  

 
d  Situs tambang adalah daerah gangguan permukaan tanah yang diperlukan untuk melakukan operasi pertambangan. Operasi ini 
termasuk ekstraksi, pengolahan, dan fasilitas pembuangan limbah, dan juga badan-badan jalan. Lokasi tambang tidak harus 
mencakup seluruh area seperti yang sudah ditentukan oleh izin atau hak tambang. 
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2. Persetujuan dari komunitas yang terkena dampake  
Persetujuan harus dicapai melalui dialog berkelanjutan selama masa hidup tambang, baik 
untuk fasilitas yang diusulkan maupun yang telah ada. Dewan Pertambangan dan Energi 
Bangsa Pertama menyatakan bahwa, “Persetujuan itu sederhana — Persetujuan adalah hak 
untuk mengatakan iya, hak untuk mengatakan tidak, atau hak untuk mengatakan iya dengan 
syarat-syarat.”24 f Persetujuan dapat diberikan atau ditunda pada tahapan proyek yang 
berbeda, termasuk dalam eksplorasi.25 Perusahaan pengelola harus memastikan 
keterlibatan, partisipasi, dan persetujuan yang memadai dari semua masyarakat yang 
terkena dampak untuk setiap pembangunan fasilitas tailing. 

Seluruh keterlibatan harus dilakukan dalam bahasa lokal dan selaras dengan norma budaya 
dan gaya komunikasi dari setiap komunitas serta pemangku kepentingan yang terkena 
dampak. Keterlibatan harus dimulai sedini mungkin, sebelum eksplorasi dan diperlakukan 
sebagai bagian dari proses pemberian izin tambang. Untuk tambang yang telah ada, izin dan 
lisensi harus ditinjau oleh pihak berwenang terkait dan persetujuan harus didapatkan.26  

Persetujuan harus diperoleh melalui proses, kerangka waktu dan mekanisme serta sesuai 
dengan budaya yang telah ditentukan oleh Penduduk Asli atau komunitas yang terkena 
dampak. Ini bisa jadi dalam bentuk proses pengambilan keputusan adat, proses demokrasi 
lokal dan mekanisme pemerintahan lokal, atau proses lainnya seperti misalnya referendum.  

Untuk Masyarakat Adat, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa PADIATAPA atau 
Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC - Free, Prior and Informed 
Consent) harus berlangsung agar tambang dapat dikembangkan, dioperasikan, dan ditutup. 
Hak-hak atas Penduduk Asli/Masyarakat Adat adalah hak asasi manusia dan tidak dapat 
dipisahkan dari hak budaya, teritorial, dan pengaturan27 atas tanah tersebut sebelum ada 
kolonisasi dan berlanjut hingga hari ini. Hukum adat selalu ada dan mengatur tanah adat.28 
Oleh karena itu, Masyarakat Adat memiliki hak atas pemerintahan mereka sendiri, sebagai 
masyarakat yang berbeda, dan menentukan nasib mereka sendiri dengan proses 
pengambilan keputusan, hukum, praktik, dan institusi tertentu, dan juga hak teritorial secara 
kolektif, pemerintahan mandiri, dan mempunyai hak budaya . Masyarakat Adat dan 
Masyarakat Keturunan Afrika semakin banyak mendokumentasikan aturan tata kelola 
mereka untuk keperluan konsultasi dan dalam bentuk Protokol PADIATAPA Otonomi yang 
mereka tuntut agar dipatuhi oleh semua aktor eksternal.29 Proses PADIATAPA tidak dapat 
dilakukan di mana Penduduk Asli atau Masyarakat Adat hidup dalam isolasi secara sukarela, 
seperti suku-suku terpencil di Amazon.30 

Masyarakat Adat dan masyarakat yang terkena dampak harus diberi kesempatan untuk 
menetapkan rencana untuk penggunaan lahan dan “zona terlarang” mereka.31 Ini berarti 
bahwa area tertentu tidak dapat dipertimbangkan sebagai pembuangan tailing, tidak peduli 

 
e Panduan ini berlaku untuk masyarakat yang terkena dampak dan yang berpotensi terkena dampak, termasuk masyarakat adat, 
warga keturunan Afrika, komunitas-komunitas tradisional, Bangsa Pertama, Aborigin, Adivasi Janajati dan masyarakat yang bukan 
adat. 

f Hak untuk menolak fasilitas tailing dan memberikan persetujuan yang diberikan secara bebas merupakan keprihatinan yang 
umum diungkapkan oleh masyarakat dalam proses konsultasi di tahun 2021. 
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bagaimana fasilitas tailing tersebut dirancang, dipantau atau dioperasikan. “Zona terlarang” 
dapat mencakup area yang berpotensi terkena dampak yang terletak di zona pengaruh 
fasilitas tailing (misalnya situs keramat) yang tidak memungkinkan adanya pembangunan 
fasilitas. Dalam beberapa kasus, badan pemerintah adat dapat menerapkanstandar, 
persyaratan, dan sistem pemantauan dan inspeksi mereka sendiri untuk operasi 
pertambangan. Dalam hal ini, perusahaan pengelola harus mematuhi setiap arahan yang 
dibuat oleh badan pemerintah Adat yang relevan.32  

Sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, masyarakat adat memiliki 
hak untuk mengidentifikasi diri mereka dengan komunitas adat yang telah menerima mereka 
sebagai anggota.33 Perusahaan pengelola harus menghormati komunitas mana pun yang 
mengidentifikasi diri sebagai Masyarakat Adat dan menghormati hak mereka untuk 
menetapkan zona terlarang dan protokol PADIATAPA otonom, terlepas dari apakah mereka 
telah atau belum mendapatkan status yang diakui secara hukum sebagai Masyarakat Adat.34 

Persetujuan harus bebas dari manipulasi, paksaan, atau pemerasan dari pihak luar. 
Masyarakat Adat dan masyarakat yang terkena dampak harus dijamin haknya untuk menolak 
fasilitas pembuangan tailing tanpa takut akan kemungkinan reaksi balasan dari pemerintah 
daerah, polisi atau pasukan militer, pihak ketiga yang berkepentingan, dan/atau perusahaan 
pengelola. Mengingat kekuasaan yang tidak berimbang yang sering terjadi antara 
perusahaan pengelola dan masyarakat, maka Masyarakat Adat dan masyarakat yang terkena 
dampak harus diizinkan untuk memutuskan siapa yang diizinkan menghadiri dan 
berpartisipasi dalam proses konsultasi.35 Ini berarti bahwa mereka dapat memilih untuk 
mengadakan proses konsultasi di mana perwakilan dari perusahaan pengelola, pemerintah 
nasional atau lokal, atau kepolisian tidak diizinkan untuk berpartisipasi atau hadir.36 
Masyarakat Adat juga dapat memilih bagaimana mereka akan mengkomunikasikan hasil 
proses konsultasi kepada pemerintah setempat, badan pengatur terkait, dan perusahaan 
pengelola. Ini dapat membantu memastikan bahwa persetujuan telah diberikan secara 
bebas. 

Perusahaan pengelola harus memberikan analisa risiko yang transparan untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi wilayah geografis dan wilayah berpenghuni yang dapat 
terkena dampak oleh semua fasilitas tailing yang diusulkan kepada semua pemangku 
kepentingan yang terkena dampak.37 Penelitian tersebut harus mencakup, namun tidak 
terbatas pada, dampak positif dan negatif pada masyarakat dan ekosistem yang terkena 
dampak, termasuk polusi kronis, dan juga dampak atas ketenagakerjaan dan ekonomi.38 Ini 
juga harus mencakup penilaian terhadap hasil di mana tidak ada fasilitas tambang atau 
tailing yang dibangun. Kajian tersebut harus diberikan terlebih dahulu sehingga memberikan 
waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami dan menganalisis proyek yang 
diusulkan. Kerangka waktu tergantung pada proses pengambilan keputusan dari pemangku 
kepentingan yang terkena dampak, tetapi konsultasi harus “diusahakan secara memadai 
sebelum otorisasi atau dimulainya kegiatan, pada tahap awal rencana pengembangan atau 
investasi, dan tidak hanya ketika kebutuhan telah timbul, untuk mendapatkan persetujuan 
dari masyarakat”.39 Kajian tersebut harus mengevaluasi dampak dari semua desain fasilitas 
dan lokasi yang diusulkan, dan harus diperbarui setiap kali desain fasilitas tailing diubah, 
diperluas, atau ditutup. Karena kemampuan dari tailing untuk berpindah sebanyak ratusan 
kilometer dan berdampak pada area yang luas apabila terjadi kegagalan, kajian dampak 
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harus didasarkan pada definisi yang paling komprehensif atas masyarakat dan area yang 
terkena dampak, dengan pertimbangan khusus untuk setiap daerah resapan air yang 
terkena dampak. 

Masyarakat yang terkena dampak harus memiliki akses untuk mendapatkan informasi teknis 
dan masukan-masukan independen lainnya sejak tahap awal eksplorasi, hingga pemantauan 
dan rencana penutupan.40 Komunitas yang terkena dampak harus mendapat kebebasan 
memilih para ahli agar dapat memastikan bahwa mereka dapat dipercaya (Lihat Panduan 16). 

Apabila perwakilan masyarakat yang terkena dampak atau Masyarakat Adat dengan jelas 
telah berkomunikasi, pada tahapan mana pun selama keterlibatan mereka dengan 
perusahaan pengelola, bahwa mereka tidak ingin melanjutkan diskusi terkait dengan 
persetujuan mereka, perusahaan harus mengakui bahwa mereka tidak memiliki izin, dan 
harus menghentikan setiap usaha untuk mengejar setiap kegiatan yang diusulkan, yang akan 
memengaruhi hak atau kepentingan masyarakat yang terkena dampak. Perusahaan dapat 
mendekati masyarakat yang terkena dampak atau Penduduk Asli/Masyarakat Adat untuk 
memperbarui diskusi hanya jika mereka diperbolehkan, dan ketika diundang oleh perwakilan 
masyarakat. 

Perusahaan pengelola harus mendokumentasikan dan melaporkan semua langkah yang 
diambil untuk mencapai persetujuan dari masyarakat dan/atau dari PADIATAPA. Di beberapa 
yurisdiksi, mungkin ada lembaga publik yang menengahi atau mengawasi kontak dengan 
Masyarakat Adat. Dalam kasus ini, perusahaan pengelola harus mengikuti protokol yang 
telah ditetapkan, untuk menghubungi dan mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Adat. 
Dokumentasi mengenai proses persetujuan dan PADIATAPA harus tersedia untuk umum 
dan diajukan ke lembaga negara, namun pengungkapan secara publik atas PADIATAPA atau 
persetujuan masyarakat harus disetujui oleh Masyarakat Adat dan komunitas yang terkena 
dampak sebelum pengungkapan. Perusahaan pengelola harus mendokumentasikan dan 
mengumumkan bagaimana umpan balik dimasukkan dan ditangani.   

Setelah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Sosial dan Budaya yang ketat yang dipimpin oleh protokol adat 
setempat, Stk'emlupsemc Te Secwepemc Nation menolak fasilitas tailing besar pada tahun 2017 yang diajukan oleh 
perusahaan KGHM di dekat situs sakral Danau Piprell mereka. Pipsell, Wilayah Secwepemc, British Columbia, 
Canada. Foto: Stk'emlupsemc Te Secwepemc Nation (SSN). 
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3. Melarang fasilitas tailing baru dimana daerah yang berpenghuni 
berada di jalur kegagalan bendungan tailing 
Cara paling efektif untuk meminimalkan risiko terhadap manusia adalah dengan mencegah 
pembangunan fasilitas tailing baru di mana ada penduduk yang tinggal atau bekerja di area 
sekitar, hilir, atau lereng bawah dari fasilitas tersebut. Perusahaan pengelola tidak boleh 
membangun infrastruktur di mana para pekerja mungkin berada—kantor, kafetaria, 
gudang—di zona pengaruh. Zona pengaruh adalah “area yang akan terpengaruh secara 
signifikan apabila [fasilitas tailing] gagal dan harus dikategorikan sebagai zona berisiko.”41 
Fasilitas tailing baru tidak boleh dibangun jika perusahaan pengelola tidak dapat memastikan 
evakuasi yang aman dan tepat waktu untuk setiap populasi yang tinggal di zona terdampak.  

Lokasi dan keamanan fasilitas tailing tidak hanya harus mempertimbangkan dampak atas 
hilangnya nyawa manusia apabila terjadi kegagalan, namun juga dampak terhadap 
lingkungan dan ekonomi. Masyarakat yang terkena dampak harus dapat menentukan zona 
larangan, atau zona di mana fasilitas tailing tidak diizinkan yang dikarenakan faktor 
lingkungan, budaya atau ekonomi (Lihat Panduan 2). Fasilitas tailing tidak boleh dibangun di 
lokasi di mana kegagalan akan berdampak secara material pada pasokan air umum, atau di 
dekat sumber daya ekologi yang dilindungi. Selain itu, tailing tidak boleh disimpan di badan 
air, seperti sungai, laut, dll. Karena tailing dapat mengalir hingga ratusan kilometer selama 
bencana, pertimbangan khusus dari semua komunitas hilir, ekosistem, budaya, keramat dan 
lokasi wisata, dan area produksi ekonomi harus dilakukan dalam menentukan area yang 
berpotensi terkena dampak. Penting untuk mengenali hubungan yang saling berkaitan 
antara manusia dan lingkungan alam; melindungi sumber daya ekologi merupakan usaha 
untuk keselamatan manusia. 

Pembangunan bendungan baru dan perluasan bendungan yang ada telah dilarang di dalam 
undang-undang di Ekuador dan Minas Gerais, Brazil, apabila terdapat pemukiman dalam 
jarak 10 kilometer ke hilir sepanjang lembah atau jika proyeksi menunjukkan bahwa banjir 
yang disebabkan oleh bencana tailing kemungkinan mencapai di dekat wilayah komunitas 
dalam waktu kurang dari 30 menit. Di Minas Gerais, jarak tersebut dapat ditingkatkan 
menjadi 25 kilometer, tergantung pada kepadatan penduduk dan warisan alam dan budaya 
daerah tersebut.42 Meskipun penetapan batas-batas geografis ini lebih baik daripada tidak 
ada peraturan sama sekali, hal itu tidak selalu menjamin evakuasi yang aman pada setiap 
situasi. Oleh karena itu, jarak minimum antara masyarakat dan bendungan baru harus 
ditentukan berdasarkan kasus per kasus. Jarak ini harus dihitung berdasarkan waktu yang 
dibutuhkan untuk mengevakuasi seluruh masyarakat dengan dukungan tim penyelamat dan 
waktu yang dibutuhkan banjir tailing untuk mencapai masyarakat, dengan memperhitungkan 
penyangga keamanan yang dibangun. Waktu yang dibutuhkan untuk banjir tailing untuk 
mencapai wilayah masyarakat harus dihitung dengan mengacu pada penelitian kegagalan 
bendungan yang dilakukan terhadap fasilitas pembuangan tailing terkait. 

Ketika fasilitas yang ada berada terlalu dekat dengan masyarakat, untuk memastikan 
evakuasi yang aman, perusahaan pengelola harus bernegosiasi dengan masyarakat untuk 
menutup fasilitas tailing. Meskipun sangat penting untuk perusahaan pengelola agar 
melakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk segera menutup fasilitas tailing yang 
tidak aman, dalam kasus di mana penutupan yang aman tidak mungkin dilakukan secara 
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tepat waktu dan tidak ada solusi lain yang tersedia (Lihat Panduan 11 untuk mendapatkan 
rincian tentang penutupan yang aman), perusahaan pengelola harus menawarkan paket 
pemukiman kembali secara sukarela. Pemindahan penduduk secara paksa tidak boleh 
diizinkan dalam keadaan apa pun. Namun, dalam banyak kasus, pemindahan penduduk 
secara “sukarela” bisa jadi sangat bermasalah dan menyebabkan pemindahan paksa dan 
kompensasi yang tidak memadai. Pemukiman kembali secara sukarela harus dilakukan 
dengan cara yang sejalan dengan praktik terbaik dan standar pemukiman kembali 
internasional tertinggi. Pemukiman kembali secara sukarela hanya dapat terjadi dengan 
persetujuan dari masyarakat yang terkena dampak (Lihat Panduan 2), harus memberikan 
kompensasi yang adil dan layak atas hilangnya tanah dan aset lainnya, serta keamanan 
kepemilikan di lokasi baru, dan harus memberikan peningkatan pendapatan dan standar 
hidup bagi mereka yang dipindahkan permukimkannya.43,44,45 

Masyarakat harus memiliki akses untuk mendapatkan bantuan dari ahli teknis independen 
selama proses pemindahan permukiman tersebut (Lihat Panduan 16). Setiap proses 
pemindahan penduduk secara sukarela harus mencakup pilihan pemukiman kembali secara 
kolektif dan individual. 

4. Melarang bendungan hulu di tambang baru dan menutup fasilitas 
hulu yang ada 
Karena risiko yang ditunjukkan terkait dengan konstruksi bendungan di bagian hulu,46,47,48  
bendungan di hulu tidak boleh dibangun di fasilitas baru mana pun. Konstruksi hulu 
terutama bermasalah di daerah dengan risiko seismik sedang atau tinggi, atau di daerah 
iklim basah dengan curah hujan bersih (lebih banyak curah hujan daripada penguapan), 
terutama karena cuaca semakin ekstrem seiring dengan perubahan iklim. Zona struktural 
dari tumpukan tailing yang disaring tidak boleh dibangun di atas tailing yang tidak 
dipadatkan atau dipadatkan secara ringan. Apabila dilakukan, maka konstruksinya akan 
menjadi bendungan hulu dan itu harus dilarang. 

Pembangunan bendungan tailing baru berkonstruksi hulu telah dilarang di Brazil,49 Chili,50 
Peru,51 dan Ekuador.52 Secara teori bendungan tailing hulu dapat dibangun dengan aman di 
bawah kondisi seismisitas rendah, curah hujan rendah, dan personel yang sangat terlatih. 
Bahkan di bawah kondisi yang terbatas, seperti yang diulas pada sebuah makalah industri 
tailing yang sangat berpengaruh, dan banyak tulisan pendahulunya, terdapat sepuluh aturan 
untuk bendungan berkonstruksi hulu dan tidak ada satu pun yang boleh dilanggar tanpa 
risiko kegagalan yang substansial.53 Ada konsensus luas didalam komunitas teknik, terutama 
di industri berisiko tinggi seperti penerbangan dan jaringan pipa, struktur yang direkayasa 
harus kuat, dengan banyak mekanisme cadangan dan pertahanan yang berlapis. Keharusan 
untuk mematuhi sepuluh aturan tersebut tanpa salah sedikit pun bukanlah jaminan bahwa 
desain tersebut aman. 

Dibandingkan dengan bendungan hulu, bendungan berkonstruksi hulu dan bendungan hilir 
jauh lebih tahan terhadap semua mekanisme kegagalan bendungan. Bendungan 
penampang tengah (centerline) atau hilir yang dibangun di atas bendungan hulu yang ada 
atau di atas tailing yang belum dipadatkan masih dianggap sebagai bendungan 
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berkonstruksi hulu.g  Menurut buletin 181 dari Komisi Internasional untuk Bendungan Besar 
(ICOLD - Commission on Large Dams), variasi atas bendungan penampang tengah adalah 
termasuk jenis bendungan hulu yang dimodifikasi atau bendungan hilir yang dimodifikasi.54 
Di beberapa yurisdiksi, di mana bendungan hulu telah dilarang, perusahaan pengelola telah 
menggunakan konsep “penampang tengah yang dimodifikasi” untuk menghindari larangan 
tersebut. Apa yang diklaim perusahaan-perusahaan pengoperasi sebagai desain konstruksi 
penampang tengah yang dimodifikasi, harus dianggap sebagai bendungan berkonstruksi 
hulu karena masih menerapkan pembangunan bendungan di atas tailing yang tidak 
dipadatkan. Perusahaan pengelola harus mengidentifikasi konstruksi hulu dengan benar 
kepada pihak badan pengatur. 

Perluasan fasilitas tailing hulu yang ada harus dihentikan, dan fasilitas ini harus segera 
ditutup dengan aman. Ini termasuk bendungan di mana suatu perusahaan yang telah diberi 
izin operasi, namun belum dimulai atau baru mulai dibangun. Batas waktu penutupan yang 
aman harus mengacu pada teknik dan keselamatan masyarakat yang terkena dampak, 
bukannya pertimbangan untung-rugi secara ekonomi (Lihat Panduan 11 untuk spesifikasi 
penutupan yang aman). 

 

  

 
g Tambang Riotinto Mine di Spanyol, dikelola oleh Atalaya Mining, dapat dijadikan contoh konstruksi jenis ini. 

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first
https://londonminingnetwork.org/wp-content/uploads/2019/11/RioTinto_Report_190930.pdf


27 
SAFETY FIRST: Panduan Pengelolaan Tailing Tambang Yang Bertanggung Jawab V2.0 
earthworks.org/safety-first | miningwatch.ca/safety-first 

27 

5. Setiap potensi kehilangan nyawa adalah peristiwa yang ekstrem 
dan desain harus merespon dengan tepat 
Apabila perusahaan pengelola, badan pengatur, atau pihak ketiga yang independen telah 
menemukan adanya potensi kehilangan nyawa sebagai akibat dari kegagalan bendungan 
tailing, maka bendungan tersebut harus dirancang untuk tahan terhadap Kemungkinan 
Banjir Maksimum (PMF - Probable Maximum Flood), yang merupakan banjir terbesar yang 
secara teoritis mungkin terjadi di lokasi tertentu, dan Gempa Maksimum Kredibel (MCE - 
Maximum Credible Earthquake), yang merupakan gempa terbesar yang secara teoritis 
mungkin terjadi di lokasi tertentu.55 Di mana kegagalan bendungan tailing tidak berpotensi 
menyebabkan hilangnya nyawa manusia, fasilitas tersebut harus dirancang untuk bertahan 
dari banjir selama 10.000 tahun dan gempa bumi selama 10.000 tahun. 

Di Amerika Serikat, Korps Insinyur Angkatan Darat AS dan Biro Reklamasi AS mempunyai 
panduan untuk bendungan penahan air yang mengharuskan bendungan dapat menahan 
Kemungkinan Banjir Maksimum dan Kemungkinan Gempa Maksimum Kredibel ketika ada 
potensi hilangnya nyawa apabila terjadi bencana kegagalan bendungan. Mengingat bahwa 
saat ini tidak ada panduan federal di AS untuk bendungan tailing, panduan federal AS untuk 
bendungan penahan air harus berlaku juga untuk bendungan tailing. Badan Manajemen 
Darurat Federal AS (FEMA - Federal Emergency Management Agency) memiliki tiga Klasifikasi 
Potensi Bahaya, yaitu: Rendah, Signifikan, dan Tinggi. Potensi Bahaya Tinggi berarti 
“kemungkinan hilangnya nyawa karena kegagalan bendungan atau kesalahan dalam 
pengoperasian.” Peraturan ini menjelaskan bahwa “kemungkinan hilangnya nyawa” berarti 
“satu atau lebih nyawa yang hilang.”56 Bendungan yang masuk dalam kategori Potensi 
Bahaya Tinggi harus dirancang untuk PMF. Selain itu, Korps Insinyur Angkatan Darat AS 
(USACE - U.S. Army Corps of Engineers) memiliki empat kategori standar keamanan 
bendungan. Yang paling ketat, “Standar 1: berlaku untuk desain bendungan yang mampu 
membahayakan nyawa manusia atau menyebabkan bencana, apabila terjadi kegagalan.”57 
Untuk Standar 1, “desain struktural akan dibuat sedemikian rupa sehingga bendungan akan 
dengan aman melewati IDF [Inflow Design Flood] yang dihitung dari kemungkinan curah hujan 
maksimum (PMP - Probable Maximum Precipitation) yang lebih tinggi dari daerah resapan air 
di atas lokasi bendungan.” 

Selain itu, menurut FEMA (2005), bendungan Potensi Bahaya Tinggi harus dirancang untuk 
Gempa Maksimum Kredibel (MCE). Demikian pula panduan USACE dari tahun 2016 
menyatakan, “untuk fitur kritis, Rancangan Gempa Maksimum (MDE - Maximum Design 
Earthquake) disamakan dengan MCE.”58 Semua pembuatan model dan desain untuk banjir 
harus memperhitungkan perubahan iklim - ini berlaku baik untuk fasilitas yang sudah 
ditutup maupun fasilitas yang beroperasi. 
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6. Mengamanatkan Teknologi Terbaik yang Tersedia untuk tailing, 
khususnya tailing yang disaring 
Semua tambang baru yang menghasilkan tailing harus diawali dengan analisis Teknologi 
Terbaik yang Tersedia (BAT – Best Available Technology) untuk pembuangan tailing. Teknologi 
dan praktik terbaikhyang tersedia dalam pengelolaan tailing akan terus berubah, namun BAT 
untuk tailing telah ditetapkan oleh Panel Investigasi dan Peninjauan Ahli Teknik Independen 
Mount Polley (“Laporan Mount Polley”) dengan cara sebagai berikut: 

“Sementara praktik terbaik (BAP – Best Available Practice) menitikberatkan pada kinerja 
bendungan tailing, teknologi terbaik yang tersedia memerhatikan deposit tailing itu sendiri. 
Tujuan BAT terkait pengelolaan tailing adalah untuk menjamin stabilitas fisik deposit tailing. 
Hal ini dicapai dengan mencegah pelepasan isi bendungan, terlepas dari integritas struktur 
bendungan. Untuk mencapai tujuan ini, BAT memiliki tiga komponen yang diturunkan dari 
prinsip-prinsip pertama dari mekanika tanah: 

1. Hilangkan air permukaan dari tanggul. 

2. Menciptakan kondisi yang tak jenuh di tailing dengan penyediaan drainase. 

3. Mencapai kondisi dilatani di seluruh deposit tailing dengan melakukan pemadatan.”59  

Panduan Kode Pertambangan British Columbia menegaskan, “Stabilitas fisik sangat penting 
dan kondisi yang mengkompromikan stabilitas fisik harus dihilangkan.”60 Mengurangi kadar 
air pada fasilitas tailing dapat meningkatkan keamanan karena tindakan ini mengurangi 
kemungkinan dan konsekuensi dari kegagalan bendungan tailing. Apabila tailing disaring 
dengan benar, maka tailing tersebut akan memiliki kadar air yang sama dengan tanah 
lembab. Tailing yang disaring dapat dipadatkan di fasilitas tailing, dan akan mengurangi 
kemungkinan likuifaksi.  

Pembuangan awal tailing yang disaring pada akhirnya akan memungkinkan penutupan yang 
aman. Tailing yang ditempatkan dengan metode konvensional, yaitu tailing lembek, 
dikentalkan, dan berbentuk pasta, dapat dikeringkan setelah penempatan, namun 
pendekatan ini tidak akan mengurangi kadar air serendah penyaringan tailing (Lihat 
Panduan 11 untuk pembahasan lebih lanjut tentang penutupan yang aman). Namun 
demikian, tailing yang disaring tidak akan menghilangkan semua risiko. Karena tailing 
semacam ini masih membutuhkan ketersediaan zona struktural (yang merupakan jenis 
bendungan) sebagai penahan,61 dari sisi peraturan bangunan semacam ini harus 
diperlakukan sebagai fasilitas tailing yang direkayasa (yaitu bendungan tailing). Zona struktural 
fasilitas tailing tidak boleh ditempatkan di atas zona non-struktural, seperti misalnya di atas 
tailing yang tidak dipadatkan atau dipadatkan secara ringan (Lihat Panduan 4). 

 
h  Teknologi Terbaik yang Tersedia (BAT - Best Available Technology) jika ditulis dalam huruf besar dalam dokumen ini, maka BAT 

yang dimaksudkan adalah mengacu pada Laporan Mount Polley. Tapi jika teknologi terbaik yang tersedia tidak ditulis dalam 
huruf besar, maka istilah tersebut mengacu pada teknologi dan praktik yang tersedia yang bermakna umum, tidak mengacu 
pada Laporan Mount Polley. 

i  Tailing dalam keadaan dilatant kemungkinan tidak akan mencair karena cenderung mengembang, bukannya berkontraksi, 
sebagai reaksi jika terjadi gangguan. 
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Laporan Mount Polley merekomendasikan bahwa:  

 “Untuk tanggul tailing yang ada. Membangun fasilitas tailing yang disaring pada 
tanggul konvensional yang ada akan menimbulkan beberapa kendala teknis.…j Oleh 
karena itu, upaya untuk memperbaiki bendungan tailing konvensional yang ada tidak 
dapat direkomendasikan … sebaliknya (seharusnya) dengan mengandalkan praktik 
terbaik selama sisa masa aktifnya. 

 Untuk fasilitas tailing baru. Penerapan BAT harus didorong secara aktif untuk fasilitas 
tailing baru di tambang-tambang yang telah ada dan yang diusulkan. Kepentingan-
kepentingan bagi keselamatan harus dievaluasi secara terpisah dari pertimbangan 
ekonomi dan biaya tidak boleh menjadi faktor penentu. 

 Untuk penutupan. Prinsip-prinsip BAT harus diterapkan pada penutupan bendungan 
aktif sehingga tailing dikeluarkan dari daftar inventarisasi secara bertahap. Apabila 
memungkinkan, alternatif untuk penutup air harus diterapkan secara agresif.”62 

Laporan Mount Polley selanjutnya mengatakan, “Teknologi tailing yang disaring mewujudkan 
ketiga komponen BAT” dan “tidak ada hambatan teknis yang signifikan untuk penerapan 
teknologi tailing yang disaring secara lebih luas.” Ketiga komponen BAT harus dimasukkan ke 
dalam pembuangan tailing. Walaupun tailing yang disaring telah dianggap sebagai Teknologi 
Terbaik yang Tersedia, tailing yang disaring masih bisa gagal dan penggunaannya bukan 
alasan untuk mengabaikan aspek lain dari keamanan tailing. 

Selain itu, teknologi terbaik yang tersedia menganjurkan pengurangan jumlah tailing yang 
disimpan di atas tanah sebanyak mungkin. Panduan Peraturan Pertambangan BC 

 
j  Meskipun ada contoh fasilitas tailing tersaring yang berhasil dibangun di atas penimbunan tailing konvensional, ada juga 

kasus di mana tindakan ini menyebabkan kegagalan. Untuk alasan ini, tim penulis setuju dengan Laporan Mount Polley dan 
tidak merekomendasikannya. 

Tambang Freeport McMoran’s Gasberg di Papua Barat membuang limbah tailing ke sungai Otomin dan Ajkwa. Foto: Earthworks. 
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menyarankan agar jejak permukaan fasilitas tailing diminimalisir sementara pengurukan ke 
dalam lubang atau di bawah tanah (underground backfill) dimaksimalkan.63 

Penggunaan pembuangan tailing di bawah air untuk mencegah drainase asam tambang 
tidak lagi dapat dianggap sebagai praktik terbaik. Laporan Mount Polley menekankan, “Dapat 
dengan cepat diketahui bahwa penutupan air bertentangan dengan prinsip-prinsip BAT … 
Kegagalan Mount Polley menunjukkan mengapa stabilitas fisik harus tetap diutamakan dan 
tidak dapat dikompromikan.”64 

Meskipun pembuangan tailing yang berpotensi menghasilkan asam di bawah air telah 
terbukti secara efektif mengurangi potensi pembentukan asam (AGP - Acid-Generation 
Potential) dalam beberapa kasus, pelindian dapat berlanjut bahkan setelah perendaman, 
terutama jika oksidasi dan pembentukan asam telah dimulai.65,66 Tailing yang disaring akan 
mengurangi jumlah air yang terperangkap, namun setiap lindi yang dihasilkan harus 
dikumpulkan dan seringkali memerlukan pengolahan berjangka panjang.67 Desain fasilitas 
tailing yang disaring harus mencakup sistem drainase yang efektif, serta infrastruktur 
pengelolaan air untuk mencegah pembasahan kembali tailing oleh pelembaban atau 
limpasan permukaan. Jika ada fasilitas tailing yang ada menggunakan kolam drainase, kolam 
harus ditempatkan pada jarak yang aman dari fasilitas tailing untuk mencegah kegagalan 
satu struktur yang berdampak pada stabilitas struktur lainnya. Apabila pengolahan air dalam 
jangka panjang diperlukan, penutup atau desain lain yang akan menghilangkan atau 
meminimalkan infiltrasi harus digunakan.68  

7. Terapkan kontrol yang ketat untuk keselamatan 
Desain, konstruksi, operasi, dan penutupan setiap fasilitas tailing harus tunduk pada 
teknologi dan praktik terbaik yang tersedia. Laporan tahunan harus memverifikasi bahwa 
operasi dan konstruksi bendungan mematuhi desain bendungan akhir yang disetujui. Jika 
fitur desain telah disetujui oleh badan pengatur, semua perubahan yang diminta pada 
desain itu harus diserahkan ke badan pengatur yang sama untuk disetujui. Setiap 
penyimpangan dari desain awal harus dipertanggungjawabkan, didokumentasikan, dan 
dievaluasi oleh Badan Peninjau Tailing Independen (ITRB - Independent Tailings Review Board). 

Sebagai panduan untuk pengoperasian dan penutupan yang aman, Faktor Keselamatan (FoS 
– Factor of Safety) yang konservatif, artinya FoS yang paling melindungi manusia, harta benda 
dan lingkungan, harus ditetapkan dan ditegakkan untuk semua bendungan tailing. Saat 
menghitung FoS, nilai input tunggal harus dihindari dan rentang nilai, metode, dan/atau 
model harus diterapkan untuk menilai berbagai kemungkinan nilai FoS (statis dan pseudo-
statis). Untuk pengoperasian dan penutupan bendungan tailing, FoS statis 1,5 (dalam kondisi 
non-gempa), dan FoS pseudo-statis 1,1 (dalam menanggapi gempa desain, yang 
menetapkan bahwa apabila secara teoritis terdapat kemungkinan percepatan seismik yang 
terkuat pun, bendungan masih akan memiliki ketahanan geser 10% lebih banyak daripada 
yang diperlukan untuk menghindari kegagalan), saat ini dipandang sebagai konservatif. 

Tata Kelola Tailing ICMM: Panduan Praktik yang Baik memberi mencatat bahwa, “FoS 
bukanlah nilai yang dapat diukur, melainkan hasil yang didapatkan berdasarkan masukan 
dari perancang terkait data lokasi, pengujian laboratorium, dan pemodelan.”69 Untuk alasan 
ini, panduan ini menjelaskan banyak keterbatasan terkait penggunaan FoS dan 
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memperingatkan agar tidak terjadi ketergantungan yang berlebihan terhadap FoS sehingga 
mengakibatkan kelalaian dalam desain dan pemantauan fasilitas tailing. 

Meskipun FoS masih dicantumkan dalam banyak peraturan dan panduan, namun 
sebetulnya FoS memberikan prediksi yang tidak akurat terkait kemungkinan kegagalan 
tahunan.70 Untuk mengidentifikasi risiko secara lebih akurat, desain dan evaluasi bendungan 
harus mempertimbangkan kemungkinan kegagalan tahunan, selain FoS. Probabilitas 
kegagalan tahunan telah diandalkan di banyak industri, seperti pada industri penerbangan 
dan kedirgantaraan, sejak Perang Dunia Kedua. Untuk bendungan tailing di mana kegagalan 
tidak akan mengakibatkan potensi hilangnya nyawa manusia, kemungkinan kegagalan 
tahunan yang dapat diterima adalah 0,01% (setara dengan desain untuk gempa bumi 10.000 
tahun atau banjir 10.000 tahun). Untuk bendungan tailing di mana kegagalan akan 
berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, kemungkinan kegagalan tahunan yang 
dapat diterima tidak boleh lebih besar dari 0,001%.k 

Probabilitas kegagalan tahunan harus dihitung secara berkala oleh perusahaan pengelola. 
Probabilitas kegagalan tahunan dan metodologi yang digunakan untuk mencapainya harus 
dipublikasikan baik sebagai dokumen teknis, dan sebagai dokumen yang dapat diakses dan 
dipahami oleh masyarakat yang terkena dampak. Analisis risiko yang digunakan untuk 
menghitung probabilitas kegagalan tahunan harus mempertimbangkan lebih dari sekadar 
curah hujan atau kejadian seismik yang kredibel. 

Kemiringan tanggul di bagian luar bendungan tailing harus cukup rendah untuk menjaga 
kemungkinan kegagalan tahunan akibat pemipaan (juga disebut sebagai erosi internal) di 
bawah tingkat yang dapat diterima. Tanggul luar baru harus dibangun dengan kemiringan 
1V:5H atau kurang, dan timbunan tambahan harus ditambahkan ke tanggul luar yang ada 
dengan kemiringan lebih curam dari 1V:5H untuk mengurangi kemiringan menjadi 1V:5H, 
sesuai dengan panduan dari USACE.71 Proposal untuk membangun atau memelihara tanggul 
luar yang lebih curam dari 1V:5H harus dipertanggungjawabkan secara tertulis baik kepada 
regulator maupun publik. Pertanggungjawaban tidak dapat hanya didasarkan pada 
pertimbangan ekonomi, tetapi harus menunjukkan bahwa, untuk desain tertentu, kegagalan 
oleh erosi internal masih cukup kecil kemungkinannya bahkan dengan kemiringan yang lebih 
curam. Dalam semua kasus, kemiringan bendungan tidak boleh lebih curam dari 1V:2H. 
Terlepas dari kemiringan tanggul luar, setiap bendungan hulu baru harus dilarang dan 
bendungan hulu yang ada harus ditutup dengan aman pada waktu yang tepat. 

Infrastruktur pengelolaan air mencegah meluapnya kolam tailing supernatan. Untuk 
bendungan tailing di mana kegagalan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, infrastruktur 

 
kProbabilitas kegagalan tahunan ini berasal dari pernyataan dari Aplikasi paleohidrologi dari Pusat Rekayasa Hidrologi USACE 
tahun 2003 untuk analisis frekuensi banjir Korps: RD 47 halaman 34 yang mengatakan “Kemungkinan Banjir Maksimum (PMF - 
Probable Maximum Flood) tidak memasukkan probabilitas pelampauan spesifik, tetapi umumnya dianggap jauh melampaui interval 
pengulangan 10.000 tahun.” Dengan kata lain, PMF memiliki probabilitas tahunan terlampaui secara signifikan kurang dari 0,01%. 
Ini juga berasal dari pernyataan yang dimuat pada Panduan Federal FEMA 2005 untuk keamanan bendungan—Analisis gempa dan 
desain bendungan: FEMA-65 halaman 75 yang mengatakan “untuk bendungan dengan potensi bahaya tinggi, pergerakan patahan 
dalam kisaran 35.000 hingga 100.000 tahun BP dianggap cukup baru untuk menjamin klasifikasi 'aktif' atau 'mampu'.” Dengan kata 
lain, Gempa Kredibel Maksimum (MCE - Maximum Credible Earthquake) bisa sama langkanya dengan gempa 100.000 tahun 
(probabilitas tahunan melebihi 0,001%). 
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pengelolaan air, termasuk, misalnya pantai, freeboard yang diperlukan, spillways, saluran air 
internal, dan saluran pengalihan, harus dirancang cukup konservatif sehingga kolam tailing 
tidak akan mencapai puncak bendungan bahkan selama PMF. Jika tidak, infrastruktur 
pengelolaan air harus memastikan bahwa kolam tailing tidak akan mencapai puncak 
bendungan bahkan selama banjir 10.000 tahun. Perhitungan peristiwa kredibel maksimum, 
seperti PMF, tidak dapat hanya mengandalkan data historis namun juga harus 
mempertimbangkan perubahan yang dihasilkan oleh perubahan iklim. Perusahaan 
pengelola harus memberikan dokumentasi dalam Tinjauan Keamanan Bendungan (DSR – 
Dam Safety Reviews), diawasi oleh seorang insinyur yang berkualifikasi, yang menunjukkan 
bahwa seluruh sistem pengelolaan air fasilitas tailing mampu menahan PMF atau banjir 
10.000 tahun, tergantung pada sifatnya. klasifikasi konsekuensi. 

 

  

Tumpahan limbah tailing Mount Polley (Imperial Metals) pada tahun 2014 di British Columbia mengakibatkan luapan 
sejauh lebih dari 100 km ke hilir sebelum menumpahkan 24 milyar liter tailing tambang dan reruntuhan lainnya ke 
Danau Quesnel, di daerah resahan air Sungai Fraser, yang merupakan salah satu habitat ikan salmon terbesar di 
Amerika Utara. Wilayah Secwepemc, British Columbia, Canada. Foto: Chris Blake, Quesnel River Watershed Alliance. 
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8. Pastikan evaluasi secara mendetail dari pondasi  
bendungan dan karakter tailing
Sebelum izin dikeluarkan, perusahaan pengelola harus memberikan kepada badan pengatur 
yang relevan evaluasi teknik secara rinci terkait fondasi bendungan, dan karakterisasi fisik 
dan kimia dari tailing, dengan perhatian khusus pada kandungan lumpur tailing, kerapuhan 
dan kerentanan terhadap likuifaksi. Karakterisasi geologi yang mendalam harus dilakukan 
sebelum bendungan dan tanggul dibangun. Kegagalan bendungan Mount Polley sebagian 
besar terkait dengan adanya lapisan glaciolacustrine yang tidak stabil di bawah bendungan.

Keruntuhan Bendungan I Brumadinho Brazil 2019 sebagian disebabkan karena bendungan 
tersebut menyimpan tailing yang rapuh,72 sehingga keseluruhan tailing tambang harus 
dievaluasi untuk melihat perilaku yang kontraktif atau menunjukkan kerapuhan. ona 
struktural bendungan tailing tidak boleh menampung tailing kontraktif atau rapuh karena 
dapat meningkatkan risiko kegagalan akibat likuifaksi.

Tailing dan tailing supernatan serta air pori harus dikarakterisasi dan hasilnya digunakan 
untuk memperkirakan kemungkinan dan konsekuensi dari potensi kegagalan bendungan. 
Karakteristik geokimia dari supernatan dan air pori dari fasilitas tailing, serta tailing itu sendiri 
dapat memengaruhi konsekuensi dari kegagalan bendungan dan menentukan cakupan dan 
pemulihan ekosistem. Ketika pembentukan asam dan potensi pelarutan kontaminan 
meningkat, konsekuensi yang terkait dengan kegagalan bendungan meningkat. Tailing dan 
air tailing harus diambil sampelnya dan hasilnya ditinjau ulang, dengan mempertimbangkan 
potensi risiko lingkungan, setidaknya setiap tiga tahun, atau bila ada perubahan substansial 
dalam deposit bijih yang sedang diproses atau metode pengolahannya.

Karena tailing dengan pembentukan asam tinggi atau potensi pelindian kontaminan dapat 
memperburuk konsekuensi apabila terjadi kegagalan, tailing dengan karakteristik geokimia 
tersebut harus dirancang untuk tahan terhadap PMF dan MCE. Fasilitas tailing harus 
dirancang untuk tahan terhadap banjir 10.000 tahun atau gempa bumi 10.000 tahun hanya 
jika tailing tidak berpotensi menghasilkan asam dengan potensi pelarutan kontaminan 
rendah dan tidak ada potensi hilangnya nyawa manusia . Panduan GARD memberikan 
rekomendasi mutakhir untuk metode karakterisasi geokimia tailing dan interpretasi hasilnya 
(untuk kriteria desain yang terkait dengan potensi hilangnya nyawa, lihat Panduan 5).73

SEM (Scanning Electron Microscope) dan teknik mineralogi dan geokimia lainnya harus 
digunakan untuk karakterisasi tailing selama penambangan dan setelah penambangan 
berhenti, terutama di tambang bijih besi, atau di mana tailing bijih besi digunakan untuk 
konstruksi bendungan. Karena lebih banyak yang dipelajari dari kegagalan masa lalu, metode 
praktik karakterisasi terbaik harus diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa 
pendekatan yang paling relevan dan komprehensif dimasukkan dalam pengelolaan tailing 
dan panduan penilaian.
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9. Sistem pemantauan yang tepat harus dilakukan untuk
mengidentifikasi dan mengurangi risiko
Fasilitas tailing harus memiliki sistem pemantauan yang tepat untuk mengidentifikasi dan
mengurangi risiko. Fasilitas tailing juga harus memiliki Rencana Pengelolaan Adaptif (AMP -
Adaptive Management Plan) yang jelas terkait hasil pemantauan tailing yang mencakup
serangkaian prediksi dan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya.74 AMP adalah cara
untuk menerapkan Metode Pengamatan secara ketat, dan kedua istilah tersebut sering
digunakan secara bergantian. Metode Pengamatan harus diterapkan hanya di bawah
pengawasan dan persetujuan dari Badan Peninjau Tailing Independen dan harus ada sistem
untuk menanggapi kegiatan pengamatan tersebut.l

AMP harus mencakup:

 Kriteria kinerja yang diharapkan dalam bentuk numerik dan dapat diukur mengenai
prediksi perilaku rekayasa.

 Tingkat pemicu numerik terkait hasil-hasil pemantauan yang akan mengidentifikasi
risiko sebelum risiko-risiko tersebut terjadi, misalnya pembacaan piezometer,
karakteristik kolam supernatan, sifat kimiawi air tailing dan tailing, dan karakteristik
lainnya.

 Tindakan mitigasi yang dirancang untuk setiap kriteria kinerja atau pemicu yang
ditujukan untuk menghindari bencana atau jenis kegagalan fasilitas lainnya.

 Evaluasi dari efektivitas tindakan yang diambil.

 Pelaporan tanggung jawab untuk perusahaan pengelola dan tanggapan oleh badan
pengatur dan pemangku kepentingan terkait.

 Laporan AMP tahunan untuk fasilitas tailing yang meninjau setiap pemicu yang
terpenuhi atau terlampaui, tindakan mitigasi yang diambil, efektivitas tindakan, dan
modifikasi AMP yang diperlukan. Laporan dan data mentahnya harus dipublikasikan,
dan pertemuan harus diadakan untuk menjelaskan hasilnya kepada masyarakat yang
terkena dampak dan pemangku kepentingan lain yang berkepentingan.

lMetode Pengamatan tidak boleh digunakan untuk pencegahan likuifaksi karena likuifaksi cenderung terjadi tanpa peringatan, yaitu 
tanpa waktu untuk melakukan pengamatan yang relevan (lihat Jefferies, M dan K. Been. 2016. “Soil Liquefaction: A Critical State 
Approach”( edisi ke-2.). CRC Press. 690 hal.). Untuk menghindari likuifaksi, semua tindakan pencegahan yang tepat harus dilakukan 
sejak awal proyek. 

Tambang Panguna yang terbengkalai di Bougainville, Papua Nugini. Foto: Damian Baker. 
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10. Pastikan independensi dari tim peninjau  
untuk meningkatkan keselamatan
Harus ada evaluasi independen terhadap semua aspek desain, konstruksi, operasi, dan 
pemeliharaan —termasuk selama penutupan dan rehabilitasi— tailing dan fasilitas limbah 
tambang lainnya, terlepas dari konsekuensi yang diproyeksikan dari kegagalan fasilitas 
limbah tambang, oleh suatu kelompok dari peninjau pihak ketiga yang berkompeten dan 
objektif, misalnya, Dewan Peninjau Tailing Independen (ITRB – Independent Tailings Review 
Board).75 Kompetensi tim peninjau harus mencakup pengalaman dan keterampilan yang 
ditunjukkan dalam keterlibatan bersama masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan dan 
adat, secara memadai. ITRB memberikan saran berkelanjutan tentang operasi tailing yang 
melengkapi peninjauan keselamatan dam secara berkala. ITRB tidak boleh digunakan secara 
eksklusif sebagai sarana untuk mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang.76

Independensi dari tim yang melakukan peninjauan sangat penting untuk kepentingan 
keselamatan. Perusahaan pengelola tidak boleh memengaruhi keputusan yang dibuat oleh 
ITRB, dan anggotanya tidak boleh dikeluarkan atau diberhentikan selama peninjauan dalam 
upaya untuk memengaruhi hasil atau sebagai taktik intimidasi. Setiap biaya yang dibayarkan 
kepada ITRB harus terlepas dari kesimpulan apapun yang dicapai selama peninjauan.

Untuk memastikan peninjauan yang objektif, ITRB harus dikontrak melalui pengadaan publik 
oleh badan pengatur lokal dan diberi kompensasi oleh perusahaan pengelola melalui badan-
badan tersebut. ITRB harus memegang mandat untuk melindungi masyarakat dan 
lingkungan hidup.77 ITRB berkewajiban untuk terlibat dengan semua pemangku kepentingan, 
dan harus memiliki cara yang dapat diakses untuk menerima informasi dari pihak ketiga, 
yakni pelapor dan masyarakat sipil.

Setiap yurisdiksi harus memiliki badan pengatur dengan keahlian dan kapasitas untuk 
menunjuk peninjau independen ke ITRB. Namun, ini belum diprioritaskan di banyak 
yurisdiksi. Ketika perusahaan pengelola menunjuk peninjau mereka sendiri, anggota ITRB, 
sebagai individu atau sebagai perwakilan organisasi, tidak boleh memiliki konflik keuangan 
dengan tambang yang sedang ditinjau. Konflik keuangan termasuk namun tidak terbatas 
pada kepentingan keuangan langsung (pekerjaan, kontrak, saham, dll.),78 dan hubungan

Runtuhnya bendungan tailing di tambang Samarco pada tahun 2015, milik Vale dan BHP, mengakibatkan banjir 
bandang tailing yang melanda kota Bento Rodrigues, Brazil. Minas Gerais, Brazil. Foto: Bruno Milanez. 
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pribadi atau keluarga dengan tambang atau perusahaan pengelola yang dapat memberikan 
manfaat apa pun. Peninjau harus menandatangani pernyataan tentang hubungan pribadi 
dan ekonomi masa lalu dan sekarang antara perusahaan yang mengoperasikan/pihak 
komisioner dan peninjau, serta pernyataan pribadi oleh peninjau khusus bahwa tidak ada 
kontrak atau negosiasi paralel yang tidak sesuai dengan perusahaan pengoperasi yang 
fasilitasnya sedang ditinjau. Deklarasi ini harus menyertakan denda jika ada pernyataan yang 
salah. Perusahaan pengelola tidak boleh mempekerjakan peninjau independen yang sama 
untuk beberapa proyek secara bersamaan atau untuk tinjauan berikutnya selama tiga tahun 
sebelum dan setelah peninjauan selesai.79 Peninjau tidak boleh bergantung pada satu 
perusahaan pengelola untuk sebagian besar sumber pendapatan mereka. 

Laporan dan rekomendasi ITRB, tanggapan perusahaan pengelola, dan tanggapan ITRB 
selanjutnya harus diberikan kepada pihak berwenang setempat dan masyarakat yang 
terkena dampak fasilitas tailing. Perusahaan pengelola juga harus mengungkapkan secara 
terbuka rekomendasi tersebut, serta alasannya untuk tidak menerima atau tidak melakukan 
tindakan. 

Selain itu, perusahaan pengelola harus melakukan peninjauan keselamatan dam 
independen setiap tahun. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus dilakukan 
untuk setiap operasi pertambangan yang mencakup fasilitas pembuangan tailing. AMDAL 
harus kredibel secara ilmiah, menghormati kearifan lokal dan Pribumi, memiliki metodologi 
yang transparan, dan tersedia untuk umum. Penyusun AMDAL harus tunduk pada 
persyaratan independensi yang sama dengan ITRB. 

11. Mewujudkan penutupan yang lebih aman tanpa bentuk-bentuk 
kegagalan yang nyata 
Sangatlah penting bahwa reklamasi dan penutupan fasilitas tailing menjadi faktor dalam 
desain awal dan pemilihan tempatnya. Kegagalan fasilitas tailing tidak dapat dihindari, karena 
tidak ada struktur rekayasa yang dapat bertahan tanpa batas waktu tanpa pemantauan, 
inspeksi, dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Hal ini berarti “pengurangan konsekuensi 
kegagalan sebagai satu-satunya strategi efektif untuk pengurangan risiko selama 
penutupan.”80 Fasilitas tailing ditutup dengan aman ketika pengendapan tailing telah 
berhenti dan semua kegiatan penutupan telah selesai sehingga fasilitas tersebut hanya 
memerlukan pemantauan, inspeksi dan pemeliharaan rutin untuk selamanya atau sampai 
tidak ada bentuk-bentuk kegagalan yang nyata. 

Jika konsekuensi kegagalan di waktu mendatang tidak dapat diterima, fasilitas tailing tidak 
boleh dibangun di lokasi tersebut. Saat ini, tidak ada teknologi untuk memastikan bahwa 
fasilitas tailing aktif dapat ditutup sedemikian rupa untuk menahan PMF atau MCE tanpa 
batas pemantauan, inspeksi, dan pemeliharaan terus-menerus. 

Perusahaan pengelola tidak boleh diizinkan untuk menyatakan diri pailit atau menjual 
kepada perusahaan lain dalam upaya menghindari pemantauan dan kewajiban penutupan 
(untuk perincian tambahan tentang biaya penutupan, lihat Panduan 12). 

Mengingat bahwa perusahaan pengelola tidak akan cukup lama dalam melakukan 
pemantauan, inspeksi, pemeliharaan, dan peninjauan terus-menerus, kemampuan 
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perusahaan pengelola untuk pada akhirnya menghilangkan semua bentuk kegagalan yang 
nyata harus menjadi pertimbangan utama selama proses perizinan. Jika badan pengatur 
tidak percaya bahwa perusahaan pengelola dapat melakukan perawatan terus-menerus dan 
tanggung jawab keuangan, atau menghilangkan semua bentuk kegagalan yang nyata, 
mereka tidak boleh menyetujui fasilitas tersebut. Perusahaan pengelola harus membuktikan 
bahwa mereka telah berhasil menghilangkan semua bentuk kegagalan yang nyata tersebut 
kepada pihak yang berwenang. 

Perusahaan pengelola harus memberikan dokumentasi yang transparan tentang perkiraan 
biaya pembersihan lokasi tambang, termasuk penutupan dan reklamasi, serta semua 
pemantauan dan pemeliharaan. Pembersihan harus didanai sendiri dari sumber keuangan, 
yang harus dibuktikan cukup besar untuk memastikan pendanaan yang cukup untuk 
selamanya (Lihat Panduan 12). 

12. Mengatasi risiko keuangan, termasuk keamanan penutupan situs
dan asuransi yang tepat untuk tumpahan yang tidak disengaja
Perusahaan pengelola harus memiliki jaminan keuangan yang diperlukan untuk secara 
penuh menanggung biaya penutupan dan rencana pasca-penutupan. Tujuan dari jaminan 
keuangan adalah untuk memastikan bahwa ada sumber dana yang tersedia untuk pihak 
berwajib setempat jika perusahaan pengelola gagal untuk melakukan kegiatan reklamasi 
secara memadai, termasuk penutupan yang diperlukan dan pemeliharaan pasca penutupan. 
Semua fasilitas yang ada harus memiliki jaminan keuangan. Untuk fasilitas baru, jaminan 
keuangan harus dijamin selama proses perizinan dan sebelum konstruksi dimulai. Setiap 
penjualan atau pengalihan kepemilikan fasilitas tailing harus bergantung pada perusahaan 
yang memegang pengoperasian yang baru agar tetap mempertahankan jaminan keuangan 
tersebut. Karena tingkat pengembalian investasi yang relatif rendah yang biasanya 
digunakan oleh lembaga publik yang menjamin stabilitas keuangan jangka panjang, 
perhitungan nilai jaminan keuangan pasca-penutupan harus dijalankan selama setidaknya 
300 tahun.

Jaminan keuangan harus dijamin secara independen, andal, dan siap cair untuk memastikan 
bahwa dana akan tersedia jika terjadi kebangkrutan oleh perusahaan pengelola.81 Ini berarti 
bahwa semua pendanaan yang dibutuhkan harus segera tersedia atas permintaan badan 
pengatur, dan tidak boleh ada pembatasan penggunaan dana untuk kegiatan pembersihan 
tambang. Penjaminan keuangan harus melalui tinjauan oleh analis pihak ketiga, dengan 
menggunakan metode akuntansi yang diterima, setidaknya setiap tiga tahun atau setiap kali 
ada perubahan material baik pada fasilitas tailing atau pada konteks sosial, lingkungan, dan 
ekonomi lokal.82 Selain jaminan keuangan diperbarui setiap tahun, biaya inflasi sampai 
tinjauan keuangan berikutnya juga harus dimasukkan dalam perhitungan jaminan keuangan.

Selain itu, perusahaan pengelola harus memiliki asuransi atas kewajiban publik untuk 
menutupi kerusakan ekonomi, sosial dan lingkungan dari pelepasan polutan yang tiba-tiba, 
tidak disengaja, atau bertahap termasuk pembuangan limbah dan kegagalan bendungan 
tailing. Jumlah tersebut harus cukup untuk mengkompensasi kerugian finansial terhadap 
orang, harta benda, dan sumber daya alam yang mungkin terjadi, di dalam atau di luar 
tambang, termasuk setelah penutupan fasilitas tailing. Asuransi atau jaminan gabungan
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untuk tumpahan berbahaya yang tidak disengaja sudah diperlukan untuk banyak industri di 
yurisdiksi tertentu, termasuk untuk kapal tanker, pengeboran lepas pantai, produksi energi 
nuklir, dan jaringan pipa.83 Negara Bagian Maine mensyaratkan “bukti asuransi kewajiban 
publik yang komprehensif untuk lokasi apabila ada kejadian mendadak dan tidak disengaja” 
dan asuransi kejadian [tidak] mendadak mungkin diperlukan oleh Departemen berdasarkan 
kasus per kasus dan, dan akan diperlukan setiap kali ada unit pembuangan tanah, unit 
penyimpanan tanah, atau unit limbah tambang.”84 Sesuai Panduan 11, fasilitas tailing harus 
dipantau, diperiksa, dan dipelihara selamanya atau sampai tidak ada bentuk-bentuk 
kegagalan yang nyata. Oleh karena itu, perusahaan pengelola harus memiliki asuransi 
kewajiban publik untuk selamanya. 

Analisis tanggung jawab publik akibat kegagalan fasilitas tailing harus diperbarui setiap tahun 
dan diumumkan kepada khalayak. Ini harus didasarkan pada hasil kasus terburuk yang 
diperoleh dari studi jebolnya bendungan, yang harus memperhitungkan hilangnya seluruh 
material tailing pada pembangunan fasilitas tailing penuh selama kegagalan. Penilaian 
terhadap bencana kegagalan bendungan tailing sebelumnya menunjukkan bahwa tanggung 
jawab keuangan dapat melebihi US$32 miliar.85,86 

Perusahaan pengelola tidak boleh diizinkan untuk memberikan janji tanpa ada jaminan atau 
menggunakan jaminan induk perusahaan atau korporasim untuk penutupan tambang, 
jaminan keuangan, atau asuransi kewajiban publik.87,88 

Risiko keselamatan tidak terpisahkan dari risiko keuangan. Sangatlah penting bahwa 
perusahaan pengelola dapat membayar untuk teknologi dan praktik yang paling aman. 
Selain mekanisme jaminan dan asuransi keuangan, operasi yang berisiko secara finansial 
harus diidentifikasi dan sepenuhnya dipertimbangkan sebagai bagian dari keselamatan 
tailing sebelum izin dikeluarkan dan selama siklus hidup tambang. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Mount Polley: “Permohonan izin di masa 
mendatang untuk TSF (Tailing Storage Facility) yang baru harus didasarkan pada kelayakan 
yang dapat dipercaya dan mempertimbangkan semua aspek teknis, lingkungan, sosial dan 
ekonomi proyek secara cukup rinci untuk mendukung keputusan investasi, yang mungkin 
memiliki akurasi ±10%-15% ... [termasuk] evaluasi terperinci dari semua potensi bentuk-
bentuk kegagalan dan skema manajemen untuk semua risiko residu [dan] analisis 
biaya/manfaat terperinci dari tailing BAT dan opsi penutupan sehingga efek ekonomi dapat 
dipahami, mengakui bahwa hasil analisis biaya/manfaat tidak boleh lebih dipentingkan 
daripada pertimbangan keselamatan BAT.”89,90 

  

 
mMenurut US EPA, jaminan perusahaan adalah ketika perusahaan pengelola memastikan perusahaan lain akan menyediakan 
pertanggungan untuk biaya penutupan dan pasca-penutupan (https://www.epa.gov/hwpermitting/financial-assurance-
requirements-hazardous-waste- pengobatan-penyimpanan-dan-pembuangan) 
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13. Prosedur pengaduan dan pelapor 
Prosedur pengaduan independen harus ditetapkan dan tersedia dengan cara yang sesuai 
secara budaya bagi semua karyawan, kontraktor, pemasok, pembuat peraturan, dan anggota 
masyarakat yang terkena dampak. Sistem pelaporan dan pengajuan keluhan harus tersedia 
dalam berbagai format, seperti online, melalui surat, secara langsung, dll. Semua informasi 
dan dokumentasi yang terkait dengan prosedur keluhan harus disediakan dalam bahasa 
yang relevan.91 Semua mekanisme pengaduan harus mematuhi kriteria efektivitas yang 
diuraikan dalam Prinsip 31 Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang 
menetapkan bahwa mekanisme tersebut: (a) sah, (b) dapat diakses, (c) dapat diprediksi, (d) 
adil, (e) transparan, (f) sesuai dengan hak, (g) sumber pembelajaran berkelanjutan, dan (h) 
berdasarkan keterlibatan dan dialog.92 Pemegang hak harus memiliki kekuatan pengambilan 
keputusan dalam desain dan pengoperasian mekanisme pengaduan. Perusahaan pengelola 
tidak boleh menggunakan perjanjian kerahasiaan untuk mencegah individu mengajukan 
dan/atau mengajukan keluhan secara terbuka. Perbaikan untuk keluhan harus memadai, 
efektif, dan cepat, dan dapat mencakup satu atau lebih hal berikut: permintaan maaf, 
jaminan tidak akan terulang, restitusi, rehabilitasi, kompensasi finansial atau nonfinansial, 
dan sanksi hukuman.93 

Mekanisme pengaduan harus independen secara fungsional dari perusahaan yang 
menjalankan proyek, misalnya, dapat dijalankan oleh pihak ketiga yang dipercaya oleh 
pemegang hak yang dituju. Mekanisme pengaduan harus memungkinkan kerahasiaan dan 
anonimitas pengadu, jika diminta. Pengadu harus diberi dana yang diperlukan untuk 
mengakses bentuk dukungan independen (misalnya hukum, teknis atau medis) dalam 
semua fase keterlibatan dengan prosedur, termasuk selama pengajuan awal pengaduan 
(Lihat Panduan 16). Selain itu, penyelesaian melalui prosedur pengaduan tingkat operasional 
tidak boleh mengharuskan pelapor untuk menandatangani surat keringanan hukum yang 

Kerusakan yang diakibatkan oleh runtuhnya bendungan tailing Minas Gerais pada tahun 2019 di dekat Brumadinho, Brazil. Foto: IBAMA Brazil. 
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melarang mereka melakukan tindakan hukum perdata di masa mendatang. Harus ada 
kerangka waktu yang jelas dan mapan di mana mekanisme pengaduan diselesaikan. Harus 
ada komunikasi yang teratur, tepat waktu dan jelas dengan pelapor dalam bahasa mereka 
yang relevan di seluruh langkah proses pengaduan. Perusahaan pengelola harus 
mempublikasikan jumlah keluhan yang diterima setiap tahun, sifat keluhan, serta keputusan 
atau resolusi resmi.94 

Praktik terbaik perlindungan pelapor harus berlaku untuk semua pekerja serta vendor, 
kontraktor, dan auditor.95 Pekerja tambang memiliki hak untuk menolak pekerjaan yang tidak 
aman, dan harus diizinkan untuk menghentikan tugas mereka kapan saja jika mereka 
mengidentifikasi risiko yang mengancam kesehatan dan keselamatan tanpa mendapatkan 
hukuman apa pun, sebagaimana telah diatur dalam peraturan Brazil.96 

14. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat 
Rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat, atau rencana tindakan darurat, terkait dengan 
bencana kegagalan fasilitas tailing harus didiskusikan dan disiapkan bersama dengan semua 
masyarakat yang berpotensi terkena dampak, pekerja tambang, produsen pertanian dan 
bisnis di daerah hilir dari aliran potensi kegagalan, dan bekerja sama dengan responden 
pertama dan instansi pemerintah terkait.97,98 

Apabila terjadi kegagalan mendadak, perusahaan pengelola bertanggung jawab untuk 
mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan 
bantuan kemanusiaan yang sesuai. Perusahaan pengelola harus menyediakan semua 
sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan kepada pemerintah lokal dan nasional serta 
responden pertama selama dan setelah kegagalan. Perusahaan pengelola harus 
menanggung seluruh biaya ganti rugi, remediasi, dan reklamasi untuk kegagalan, termasuk 
kerusakan tambahan yang terjadi selama upaya remediasi dan reklamasi. 

Cakupan penuh kriteria ganti rugi, remediasi, dan reklamasi harus ditentukan melalui proses 
partisipatif dengan persetujuan masyarakat yang terkena dampak, produsen pertanian, dan 
bisnis, dan tersedia untuk umum. Diskusi dengan masyarakat yang terkena dampak untuk 
menetapkan kriteria identifikasi harus dimulai sebelum pembangunan fasilitas pembuangan 
tailing, menjalani pembaruan berkala, dan berlanjut jika terjadi kegagalan. Masyarakat yang 
terkena dampak harus memiliki akses ke bantuan teknis independen di setiap tahap proses 
ini (Lihat Panduan 16). 

Skenario kegagalan tailing kasus terburuk harus mempertimbangkan hilangnya semua tailing 
pada fasilitas tailing yang penuh dan hasilnya diumumkan kepada publik sebelum perizinan. 
Skenario model kegagalan juga harus diperbarui setiap tahun untuk memperhitungkan 
perubahan konsekuensi material dari jebolnya bendungan karena perubahan sosial, 
ekonomi atau lingkungan di daerah sekitar atau hilir dari fasilitas tersebut. Skenario kasus 
terburuk harus memodelkan hilangnya seluruh tailing dan air yang ada di dalam 
penampungan, seperti yang terjadi, misalnya, dalam kegagalan bendungan tailing di 
tambang Xiangjiang Wanji di Cina, pabrik uranium Church Rock, pabrik batu bara Buffalo 
Creek di Amerika Serikat. Serikat, dan tambang El Soldado di Chili. 
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Latihan darurat dan evakuasi yang terkait dengan bencana kegagalan fasilitas tailing harus 
diadakan setiap tahun, dan perencanaan serta pelaksanaannya harus mencakup partisipasi 
dari masyarakat yang terkena dampak, pekerja, otoritas lokal, dan manajemen darurat. 
Latihan darurat dan evakuasi dapat menimbulkan trauma bagi masyarakat. Perhatian khusus 
harus diberikan selama perencanaan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang 
mereka butuhkan untuk keselamatan mereka, sambil memastikan mereka tidak terkena 
dampak negatif dari proses tersebut.99 

Fasilitas tailing tidak boleh dibangun di mana terdapat fasilitas yang menghadirkan 
tantangan evakuasi yang cukup besar di zona terdampak, termasuk, namun tidak terbatas 
pada, penjara atau penjara, rumah sakit, dan fasilitas panti jompo atau perawatan lansia 
(Lihat Panduan 3). Bahkan jika perusahaan pengelola melakukan pelatihan dan latihan 
darurat, kelompok sosial tertentu (orang tua, anak kecil, penyandang cacat, dll.) memerlukan 
bantuan khusus. Berdasarkan tujuan kerugian nol terhadap manusia (zero harm to people), 
perusahaan harus memastikan bahwa dukungan profesional terlatih akan diberikan selama 
keadaan darurat dan akan menjangkau semua populasi yang terkena dampak secara tepat 
waktu. 

  

Anggota komunitas berdiri di atas tumpukan limbah tambang di tambang Porgera di Papua Nugini. Foto: Porgera Alliance. 
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15. Informasi mengenai keselamatan  
tambang harus tersedia untuk umum 
Perusahaan pengelola harus membuat semua informasi yang relevan dengan keselamatan 
dan stabilitas fasilitas tailing tersedia untuk umum, termasuk nama, lokasi yang tepat, 
kepemilikan, tanggal operasi awal, jejak kaki, dan ketinggian. Informasi yang berkaitan 
dengan fasilitas pembuangan tailing harus tersedia untuk umum selama tahap desain dan 
harus diperbarui secara teratur selama masa hidup tambang. 

Perusahaan pengelola harus segera mengungkapkan kepada publik tanggal, lokasi, jumlah 
tailing yang dibuang, dan dampaknya terhadap daerah sekitarnya setelah kegagalan tailing. 

Praktik keselamatan harus dianggap bukan bersifat kompetitif. Panduan asosiasi industri 
terkait dengan keamanan tailing harus tersedia secara bebas. Sementara beberapa 
perusahaan pengelola menyatakan bahwa pengungkapan informasi tentang fasilitas tailing 
menimbulkan risiko keamanan nasional, tidak ada bukti untuk klaim ini dan tim penulis 
menolak argumen ini. 

Informasi relevan yang harus tersedia untuk umum termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

 Tinjauan Keselamatan Bendungan (DSR - Dam Safety Reviews) 

 Klasifikasi konsekuensi atau bahaya dan keputusan yang dibuat oleh dewan direksi 
atau manajemen perusahaan untuk menyetujui klasifikasi tersebut 

 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Analisa Dampak Sosial 
Lingkungan. 

 Dokumen desain, pemeliharaan, dan pemantauan (Laporan Dasar Desain, Konstruksi 
Laporan Rekaman, Laporan Verifikasi Maksud Konstruksi vs. Desain, Laporan Kinerja 
Fasilitas Tailing Tahunan, Laporan Pertanggungjawaban Penyimpangan, dll.) 

 Dokumentasi stabilitas fasilitas, termasuk catatan masalah stabilitas masa lalu 

 Rencana penutupan dan reklamasi 

 Studi dan penilaian runtuhnya bendungan terhadap dampak-dampak sosial, ekonomi, 
dan lingkungan 

 Ringkasan dan laporan pemantauan lingkungan dan Sistem Manajemen Sosial 

 Laporan Dewan Peninjau Tailing Independen 

 Laporan Rencana Pengelolaan Adaptif 

 Rencana dampak dan mitigasi bagi masyarakat yang terkena dampak, termasuk 
kompensasi dan kriteria ganti rugi 

 Dokumentasi PADIATAPA (FPIC - Free, Prior and Informed Consent ) dan proses 
persetujuan masyarakat (informasi yang diungkapkan harus disetujui oleh masyarakat 
yang terkena dampak) 

 Prosedur pengaduan dan pengaduan 

 Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat 
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 Dokumentasi jaminan keuangan dan asuransi kewajiban publik (termasuk perkiraan 
asuransi) 

 Laporan yang diperlukan oleh dan diajukan ke instansi pemerintah. 

Pemerintah dan para pembuat peraturan juga harus membuat semua informasi yang 
relevan terkait keselamatan dan stabilitas fasilitas tailing tersedia untuk umum, termasuk 
namun tidak terbatas pada studi dasar lingkungan tentang stabilitas tanah, geologi, daerah 
aliran sungai, garis patahan, dll.; semua dokumen yang berkaitan dengan perizinan dan 
pengawasan; dan semua informasi yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan tanggap 
darurat. 

Informasi ini harus disediakan oleh perusahaan pengelola dan pembuat peraturan tanpa 
biaya, sesegera mungkin, dalam satu atau lebih bahasa yang diperlukan, dalam format yang 
dapat diakses, dan dalam bahasa sederhana bila memungkinkan untuk memberikan akses 
yang memadai bagi semua pemangku kepentingan. Informasi ini juga harus mencakup 
semua data mentah yang diperoleh, parameter input yang digunakan, dan setiap 
pembaruan model dan simulasi yang dilakukan sebagai bagian dari pemantauan lingkungan 
yang berkelanjutan. Perangkat lunak milik pribadi harus dihindari diganti dengan perangkat 
lunak komersial atau yang tersedia secara bebas. 

Perusahaan pengelola dan pembuat peraturan harus menanggapi semua permintaan 
pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi mengenai fasilitas tailing semaksimal 
mungkin dalam format dan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pemangku 
kepentingan. Jika permintaan tidak dipenuhi, atau diberikan pada waktu yang tepat, 
perusahaan harus memberikan penjelasan tertulis kepada mereka yang mengajukan 
permintaan. 

Pencemaran di Sungai Paraopeba setelah runtuhnya bendungan tailing pada tahun 2019 di dekat Brumadinho, 
Brazil. Foto: Maria Otávia Rezende. 
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16. Pastikan akses untuk mendapatkan bantuan teknis independen 
Sumber daya didistribusikan secara tidak merata antara perusahaan pengelola dan 
masyarakat yang terkena dampak; masyarakat yang terkena dampak seringkali tidak memiliki 
tingkat dukungan keuangan, teknis, dan logistik yang sama dengan yang tersedia bagi 
perusahaan pengelola. Banyak badan pengatur juga dialihdayakan oleh perusahaan 
pengelola. Terlalu sering, masyarakat yang terkena dampak dipaksa untuk bergantung pada 
perusahaan pengelola untuk memberikan informasi tentang ruang lingkup, dampak, dan 
konsekuensi potensial dari fasilitas pembuangan tailing. Perusahaan pengelola dapat 
menahan, salah menafsirkan, atau memalsukan informasi, dan masyarakat yang terkena 
dampak mungkin tidak memiliki kapasitas internal untuk menganalisis dokumen untuk 
mengidentifikasi adanya kesalahan dan/atau kelalaian. Oleh karena itu, agar masyarakat yang 
terkena dampak dan Penduduk Asli/Masyarakat Adat dapat menggunakan hak mereka untuk 
mengakses informasi, berpartisipasi, dan menyetujui, mereka seringkali memerlukan 
bantuan teknis independen di berbagai tahap selama masa hidup fasilitas tailing. 

Perusahaan pengelola harus mendanai akses ke bantuan teknis independen untuk 
masyarakat yang terkena dampak dan Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Para ahli harus 
dipercaya dan dipilih oleh masyarakat yang terkena dampak, Masyarakat Adat atau individu. 
Layanan yang diberikan harus mencakup seluruh kebutuhan bantuan, termasuk, namun 
tidak terbatas pada, dukungan teknis, hukum, medis, sosial, dan ekonomi. Perusahaan 
pengelola harus sepenuhnya mendanai layanan ini.100 Masyarakat harus memiliki 
kemampuan untuk mengganti ahli independen atau memilih ahli baru setiap saat selama 
masa masa hidup tambang, jika para ahli tidak menunjukkan kompetensi yang diperlukan 
untuk bekerja dengan masyarakat yang terkena dampak. 

Masyarakat dan Penduduk Asli yang terkena dampak harus ditawari akses ke bantuan teknis 
independen selama tahap awal siklus hidup tambang, dimulai dengan eksplorasi, hingga 
pemantauan dan penutupan, dan khususnya selama proses konsultasi atau FPIC (Panduan 
2). Selain itu, masyarakat dapat meminta bantuan teknis untuk menganalisis dan 
menafsirkan informasi yang tersedia untuk umum (Panduan 15). Jika pemegang hak 
memutuskan untuk menggunakan mekanisme pengajuan pengaduan, mereka harus 
memiliki akses ke bentuk-bentuk dukungan independen (misalnya hukum, teknis atau medis) 
dalam semua fase keterlibatan dengan prosedur (Panduan 13). Jika perusahaan pengelola 
mengusulkan pemindahan pemukiman secara sukarela, masyarakat harus memiliki akses ke 
bantuan teknis independen selama proses kesepakatan (Panduan 2). 

Terkait kegagalan bendungan tailing, perusahaan pengelola harus membayar bantuan teknis 
independen bagi masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi kebutuhan remediasi, 
rekonstruksi, dan kompensasi kolektif dan individu. Bantuan teknis merupakan alat yang 
penting bagi masyarakat untuk memahami ruang lingkup dan dampak dari kegagalan 
fasilitas tailing, serta untuk mengadvokasi hak-hak kolektif mereka. Tenaga ahli teknis yang 
direkrut harus mampu mengartikulasikan dengan jelas dampak dan pentingnya kegagalan 
bagi masyarakat yang terkena dampak dan/atau masyarakat adat. 

Akses ke ahli teknis yang dipilih oleh masyarakat yang terkena dampak dan didanai oleh 
perusahaan pengelola setelah kegagalan bendungan diamanatkan dalam undang-undang 
pertambangan di Minas Gerais, Brazil.101 Misalnya, setelah kegagalan bendungan tailing 
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Fundão 2015, masyarakat Barra Longa memilih 13 ahli teknis independen di bidang 
pertanian, hukum, arsitektur, perencanaan kota, fisiologi, teknik, dan layanan sosial untuk 
membantu menentukan cakupan dan tingkat reparasi dan kriteria ganti rugi. Selama 
mengemban tanggung jawab kepada masyarakat dan individu yang terkena dampak 
kegagalan, para ahli dibayar oleh perusahaan pertambangan melalui yayasan yang didirikan 
untuk tindakan remediasi dan ganti rugi.102 

17. Pertanggungjawaban atas risiko, meminimalkan konsekuensi 
kegagalan, mencegah kegagalan dan konsekuensi kegagalan, 
terutama harus menjadi tanggungjawab dewan direksi 
Dewan direksi perusahaan, sebagai badan yang pada akhirnya bertanggung jawab atas 
kesejahteraan perusahaan pengelola, harus memikul tanggung jawab utama atas 
keselamatan fasilitas tailing, termasuk konsekuensi dari kegagalan bendungan.103 Dorongan 
untuk memaksimalkan keuntungan dapat menciptakan kecenderungan bagi perusahaan 
pengelola untuk memprioritaskan produksi di atas semua pertimbangan lain, termasuk 
pertimbangan keselamatan.104 Tanggung jawab atas kegagalan bendungan tailing harus 
diperluas hingga ke dewan direksi perusahaan. 

Dewan direksi harus memiliki kapasitas dan alat untuk menjamin bahwa pertimbangan 
keselamatan tidak dikorbankan demi meraih produksi. Dewan harus secara proaktif 
memastikan bahwa keselamatan mencakup seluruh perusahaan pengelola dengan 
menyetujui kebijakan dan anggaran untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang 
ditimbulkan oleh fasilitas pembuangan tailing dan yang memprioritaskan keselamatan, 
termasuk dalam evaluasi kinerja staf. Dewan direksi harus berperan aktif dalam 
mengidentifikasi dan bertanggungjawab atas risiko keselamatan terkait fasilitas pembuangan 
tailing di mana nyawa manusia dapat dipertaruhkan atau kerusakan lingkungan yang parah 
dapat terjadi. 

Otoritas berwenang Pengendalian Bahaya Kecelakaan Besar (COMAH - Control of Major 
Accident Hazards) di Inggris, yakni badan pengatur intra-pemerintah yang memeriksa 
perusahaan yang memiliki bahaya besar, menyarankan bahwa setidaknya satu anggota 
dewan memiliki tingkat kompetensi yang sesuai pada risiko bahaya besar untuk memberi 
nasihat kepada dewan dan tim pimpinan tertinggi akan isu-isu yang relevan.105 Perusahaan 
pengelola harus memastikan bahwa dewan direksi mempunyai setidaknya satu anggota 
dengan keahlian dalam risiko kegagalan fasilitas pembuangan tailing. 

Selain itu, dewan direksi harus bertanggungjawab memberikan persetujuan dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur perusahaan untuk memastikan bahwa tidak 
ada karyawan atau kontraktor yang berpartisipasi, mempromosikan, atau memfasilitasi 
penyuapan. Misalnya, pembayaran fasilitasi kepada pejabat pemerintah untuk mempercepat 
izin fasilitas tailing harus dilarang, dan harus ditegakkan toleransi nol terhadap penyuapan 
berupa apa pun oleh karyawan tambang atau kontraktor auditor, konsultan, dan pejabat 
pemerintah. 
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Kerusakan yang diakibatkan runtuhnya bendungan tailing pada tahun 2019 di dekat Brumadinho, Brazil. Foto: Maria Otávia Rezende. 
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Langkah Selanjutnya 

Fasilitas tailing yang paling aman adalah yang tidak pernah dibangun. Sangat penting bahwa kita 
menemukan cara untuk mengurangi keseluruhan permintaan bahan baku primer; tingkat konsumsi 
kita saat ini, terutama di Belahan Bumi Utara, tidak berkelanjutan. Menerapkan standar dan praktik 
terbaik untuk pembuangan tailing adalah langkah sementara yang diperlukan bagi masyarakat garis 
depan yang sudah menghadapi dampak atau ancaman fasilitas tailing yang tidak aman, namun 
penelitian menunjukkan bahwa kita dapat membangun masa depan yang tidak terlalu bergantung 
pada ekstraksi dan menghasilkan lebih sedikit limbah tambang.106 Dokumen ini bertujuan untuk 
menyediakan alat yang membantu masyarakat garis depan dan komunitas Pribumi, masyarakat 
sipil, Negara, pembuat peraturan, dan perusahaan pengelola mencegah kegagalan tailing yang 
dahsyat, namun panduan yang terkandung di sini harus diterapkan bersamaan dengan perubahan 
transformatif yang menjauhkan kita dari ekonomi ekstraktif. 

Di seluruh dunia, ada ribuan fasilitas pembuangan tailing dan bendungan, beberapa di bawah 
tanggung jawab perusahaan swasta, yang lain di bawah tanggung jawab Negara. Karena saat ini 
tidak ada inventarisasi global fasilitas pembuangan tailing, termasuk ribuan fasilitas yang 
terbengkalai, ada kebutuhan mendesak untuk penilaian yang transparan, di mana hasilnya tersedia 
untuk umum dalam database tailing global. Ekosistem, mata pencaharian, dan kehidupan manusia 
dipertaruhkan. 

  

Kegagalan bendungan tailing tambang Mount Polley, 2014. Photo: Courtesy of IRMA. 
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Inventarisasi ini harus mencakup semua informasi yang relevan mengenai keamanan fasilitas 
pembuangan tailing (Lihat Panduan 15). Pada tahun 2020, GRID-Arendal meluncurkan Portal Tailing 
Global (The Global Tailings Portal) bekerja sama dengan Investor Inisiatif Keamanan Pertambangan 
dan Tailing (Investor Mining and Tailings Safety Initiative) untuk membuat katalog yang membeberkan 
secara suka rela dan data yang tersedia untuk umum tentang fasilitas pembuangan tailing.107 
Meskipun merupakan langkah penting menuju pembuatan registri yang komprehensif, portal ini 
perlu terus dikembangkan terkait ruang lingkup fasilitas dan kedalaman informasi yang 
dikumpulkan. Ada juga sejumlah pendaftar nasional, termasuk yang di Brazil,108 Amerika Serikat,109 
Chili,110 Meksiko,111 dan Spanyol.112 

Basis data juga harus mencakup daftar kegagalan bendungan. Sangat penting untuk lebih 
memahami bagaimana dan mengapa setiap kegagalan terjadi untuk mencegahnya di masa depan. 
Pekerjaan yang sedang disusun oleh database Pusat Partisipasi Publik dapat menjadi model untuk 
jenis dokumentasi dan analisis ini.113 

Sebuah badan internasional independen, seperti badan yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa, bekerja sama dengan Negara-negara yang bertanggung jawab, perusahaan pengelola, dan 
masyarakat sipil, harus mendorong proses ini, mengumpulkan informasi tentang bendungan tailing 
dan kegagalan bendungan tailing di seluruh dunia, dan membagikannya kepada masyarakat yang 
terkena dampak dengan tujuan mengurangi risiko fasilitas tailing dan mendukung pembuatan 
rencana aksi darurat yang tepat. 

Sangat penting bahwa badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitra internasional, 
termasuk negara bagian, industri, perwakilan tenaga kerja, organisasi masyarakat sipil, dan pakar 
independen, membentuk atau mendukung badan internasional yang kredibel, transparan, dan 
independen yang mampu memberikan sertifikasi pembuangan tailing yang aman ke seluruh dunia. 
Lembaga semacam ini harus memiliki sumber daya yang baik yang mampu secara efisien 
memperbarui standar global, menyelidiki kegagalan, dan membuat rekomendasi yang tersedia 
untuk umum. Badan ini tidak boleh hanya mengandalkan pakar industri, harus mencakup 
keterlibatan negara atau masyarakat sipil secara luas, dan harus bertanggung jawab kepada publik 
dan komunitas yang terkena dampak. Struktur tata kelola lembaga ini harus berupa badan multi-
stakeholder yang mencakup masyarakat yang terkena dampak, Masyarakat Adat, buruh, dan 
organisasi masyarakat sipil. Ini harus memastikan proses pengambilan keputusan yang setara yang 
melibatkan semua pemangku kepentingan. 

Sungai Doce yang tercemar setelah kegagalan bendungan tailing tambang Samarco pada tahun 2015. Minas Gerais, Brazil. Foto: Júlia Pontés. 
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Glosarium 

Bencana Katastropik Kegagalan Tailing 

Kegagalan fasilitas tailing yang mengakibatkan kerugian material terhadap sistem sosial, 
lingkungan, dan ekonomi lokal. Kegagalan tersebut merupakan hasil dari interaksi antara 
paparan bahaya, kerentanan, dan kapasitas orang-orang yang terlibat dan sistem yang 
merespon.Peristiwa bencana biasanya mengakibatkan banyak dampak buruk, pada skala yang 
berbeda dan dalam jangka waktu yang berbeda, termasuk hilangnya nyawa, kerusakan 
infrastruktur fisik atau aset alam, dan gangguan terhadap kehidupan, mata pencaharian, dan 
tatanan sosial. 

Diadaptasi dari Tinjauan Tailing Global, 2020. Global Industry Standard on Tailings Management. hal 26. 

Bendungan Tailing 

Suatu struktur bangunan atau tanggul yang dibangun untuk menahan tailing dan/atau untuk 
mengelola air yang berasal dari pembuangan tailing, dan termasuk isi dari struktur bangunan 
tersebut. 

Sumber: Diadaptasi dari Guidelines on Tailings Dams, Planning, Design, Construction, Operation and 
Closure, Australian National Committee on Large Dams, ISBN: 978-0-9808192-4-3, May 2012; dan Klohn 
Crippen Berger, 2017. Study of tailings management technologies: Report to Mining Association of Canada 
and Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Program, Laporan MEND 2.50.1, hal 164. 

Bentuk Kegagalan yang Nyata 

Rentetan kejadian yang secara fisik mungkin dan berpotensi mengakibatkan kegagalan 
bendungan tailing. Menurut GISTM, “istilah 'bentuk kegagalan yang nyata' tidak berkaitan 
dengan seberapa besar kemungkinan peristiwa ini terjadi.” 

Sumber: Tinjauan Tailing Global, 2020. Global Industry Standard on Tailings Management. hal 27. 

Berpotensi Menghasilkan Asam (PAG – Potentially Acid Generating) 

Indikasi, berdasarkan pengujian laboratorium, bahwa sampel tambang dapat menghasilkan 
drainase asam di bawah kondisi lapangan. Sampel dianggap PAG jika rasio potensi penetral 
(NP) terhadap potensi produksi asam (AP) (NP:AP) <1 dan non-PAG jika NP:AP >2. Sampel 
dengan NP:AP antara 1 dan 2 memiliki potensi yang tidak pasti untuk menghasilkan asam 
(GARD Guide, Bagian 5.4.16; INAP, 2009). Evaluasi spesifik lokasi dan mineralogi dan pengujian 
jangka panjang diperlukan untuk menetapkan rasio yang sesuai. Faktor keselamatan mungkin 
diperlukan untuk mengatasi keterbatasan dalam pengambilan sampel, penanganan material, 
atau prediksi (INAP, 2009). Rasio non-PAG konservatif mulai dari 1,3 hingga 5 telah 
direkomendasikan oleh beberapa praktisi (Maest et al., 2005). 

Sumber: Diadaptasi dari The International Network for Acid Prevention (INAP), 2009. Global Acid Rock 
Drainage Guide (GARD Guide), dan Maest, AS dan JR Kuipers (primer), CL Travers, dan DA Atkins 
(berkontribusi). 2005. Predicting Water Quality at Hardrock Mines: Methods and Models, Uncertainties, and 
State-of-the-Art. Earthworks, Washington, DC. 
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Dewan Direktur 

Badan pengelola tertinggi dalam perusahaan pengelola, biasanya dipilih oleh para pemegang 
saham melalui firma dari perusahaan pengelola tersebut. Dewan Direksi adalah entitas yang 
memegang otoritas dalam pengambilan keputusan akhir untuk perusahaan pengelola dan 
memegang wewenang untuk, antara lain, menetapkan kebijakan, tujuan perusahaan operator, 
dan juga untuk keseluruhan arah dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan. 
Sebagaimana digunakan di sini, istilah ini mencakup setiap individu atau badan yang 
mengendalikan perusahaan pengelola, termasuk, misalnya: pemilik pribadi atau para pemilik. 
Apabila sebuah negara bagian bertindak sebagai perusahaan pengelola, maka Dewan Direksi 
harus diartikan sebagai pejabat pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas keputusan 
akhir Perusahaan Pengelola. 

Erosi Internal (Lihat Piping) 

Faktor Keselamatan (FoS – Factor of Safety) 

Rasio terendah dari tahanan geser yang ada di sepanjang bidang yang berpotensi gagal 
terhadap gaya geser yang aktif di sepanjang bidang yang sama, sebagaimana diperhitungkan 
pada semua permukaan yang berpotensi gagal. 

Sumber: Canadian Dam Association, 2013. Dam Safety Guidelines 2007 (edisi 2013). 

Gempa Maksimum yang Kredibel (MCE – Maximum Credible Earthquake) 

Magnitudo gempa terbesar yang dapat terjadi di sepanjang patahan yang dipantau atau di 
dalam provinsi seismotektonik tertentu atau daerah sumber di bawah kerangka tektonik saat 
ini. 

Sumber: FEMA ((AS) Federal Emergency Management Agency), 2005. Federal guidelines for dam safety—
Earthquake analyses and design of dams: FEMA-65, hal 75. 

Independen 

Agar individu, institusi, mekanisme atau lembaga dinilai mempunyai independensi, maka harus 
menunjukkan objektivitas, tidak memihak, konsisten, transparan, dan bertanggungjawab 
kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini juga mensyaratkan bahwa pembayaran atas 
layanan, pendanaan pekerjaan, stabilitas keuangan jangka panjang dan potensi kontrak di masa 
depan tidak ditentukan oleh hasil atau kesimpulan yang menguntungkan bagi perusahaan 
pengelola atau industri pertambangan. 

Sumber: Diadaptasi dari The Organisation for Economic Co-operation and Development, Creating a Culture 
of Independence: Practical Guidance against Undue Influence. 

Kegagalan Bendungan Tailing 

Kegagalan bendungan tailing secara umum dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan 
bendungan untuk memenuhi tujuan desainnya, baik dalam hal pengelolaan, operasional, fungsi 
struktural atau lingkungan hidup, yang mengakibatkan potensi hilangnya nyawa, kerugian bagi 
pemangku kepentingan, atau dampak lingkungan hidup yang merugikan. 

Sumber: Canadian Dam Association Tailings Dam Breach Analysis (2022). 
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Kemungkinan Banjir Maksimum 

Banjir yang diperkirakan berasal dari kombinasi kondisi meteorologi dan hidrologi kritis yang 
paling parah yang mungkin terjadi di daerah aliran sungai yang diteliti. 

Sumber: FEMA ((US) Federal Emergency Management Agency), 2013. Selecting and accommodating inflow 
design floods for dams: FEMA-94, hal 38. 

Keterlibatan yang Memadai 

Dijelaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, Korporasi Keuangan 
Internasional (IFC – International Finance Corporation), Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan 
Pembangunan (OCED – Organization for Economic Cooperation and Development), Bank Inter-
Amerika, adalah beberapa dari organisasi dan lembaga internasional dan multilateral lainnya, 
sebagai suatu proses dimana pemrakarsa proyek tidak hanya memiliki kewajiban untuk 
berkonsultasi dan mendengarkan perspektif pemangku kepentingan, tetapi juga memiliki 
kewajiban untuk mempertimbangkan perspektif mereka. Keterlibatan yang memadai 
melibatkan pemahaman dan mengatasi hambatan struktural dan hambatan praktis terkait 
partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat, misalnya: kaum perempuan, etnis 
minoritas, orang yang tinggal di daerah terpencil, dan/atau kelompok bahasa yang berbeda. 
Akses ke informasi relevan yang dapat dipahami secara wajar oleh pihak eksternal dan 
komunikasi yang transparan merupakan prasyarat dari keterlibatan yang memadai. Komunitas 
yang terkena dampak harus memiliki suara mengenai bentuk keterlibatan yang memadai bagi 
mereka. 

Sumber: Global Tailings Review, 2020. Global Industry Standard on Tailings Management. 

Komunitas yang Terkena Dampak 

Komunitas yang terkena dampak yang aktual atau potensial dari sebuah proyek. Yang dimaksud 
dengan dampak adalah, namun tidak terbatas pada, dampak sosial ekonomi, lingkungan, dan 
kesehatan atau keselamatan publik, dampak terhadap situs budaya, wisata atau tempat 
keramat, dan risiko intimidasi, kekerasan atau paksaan. 

Sumber: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-
STD-001, Daftar Istilah. Standar IRMA Diadaptasi dari IFC. IFC Policy & Performance Standards and 
Guidance Notes. Daftar Istilah. 

Konstruksi Hilir (Downstream) 

Sebuah metode konstruksi bendungan di mana penampang tengah (centerline) bendungan 
digeser ke hilir dengan peninggian secara bertahap, menghasilkan poros bangun yang condong 
ke arah hilir. Metode ini memerlukan agar timbunan struktural ditempatkan di cangkang hilir 
selama peninggian untuk menopang poros bangun yang miring. 

Sumber: Klohn Crippen Berger, 2017. Study of tailings management technologies: Report to Mining 
Association of Canada and Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Program, Laporan MEND 2.50.1, 
hal 164. 
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Konstruksi Hulu (Upstream) 

Sebuah metode konstruksi bendungan di mana penampang tengah diarahkan ke hulu, di atas 
bagian tailing yang landai, setiap kali ada peninggian berikutnya. Metode ini harus memenuhi 
syarat bahwa material yang ditempatkan di arah hulu dikeringkan dengan baik dan dipadatkan 
atau mengendap secara alami hingga kepadatan yang memadai. 

Sumber: Klohn Crippen Berger, 2017. Study of tailings management technologies: Report to Mining 
Association of Canada and Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Program, Laporan MEND 2.50.1, hal 
164. 

Konstruksi Penampang Tengah (Centerline) 

Metode peninggian centerline merupakan bentuk kompromi antara metode hulu (upstream) dan 
(downstream) dalam banyak hal. Hasilnya, metode penampang tengah atau centerline ini 
mengambil keunggulan dari kedua metode tersebut, dan mengurangi kelemahan dari kedua 
metode tersebut. … Tahapannya, tanggul dibangun sebagai awal, dan tailing dipinggirkan dari 
puncak tanggul untuk membentuk landaian pantai. Peninggian berikutnya dibangun dengan 
menempatkan timbunan pada pantai dan ke lereng hilir dari peninggian sebelumnya. 
Penampang tengah dari peninggian tersebut seiring dengan tanggul yang semakin tinggi ke 
atas, sehingga hal ini memunculkan nama metode tersebut. 

Sumber: Vick, SG, 1990.  Planning, Design, and Analysis of Tailings Dams . hal 77. 

Konstruksi Penampang Tengah (Centerline) yang Dimodifikasi 

Konstruksi penampang tengah (centerline) yang dimodifikasi mirip dengan konstruksi 
penampang tengah konvensional, tetapi dengan kontak antara timbunan yang dipadatkan dan 
tailing sedikit miring ke hulu. Karena konstruksi penampang tengah yang dimodifikasi masih 
melibatkan pembangunan sebagian bendungan di atas tailing yang tidak dipadatkan, konstruksi 
tersebut harus dianggap sebagai varian dari konstruksi hulu (upstream), yang harus tunduk 
pada ketentuan dan pembatasan sehubungan dengan bendungan tipe hulu yang dibahas 
dalam dokumen ini. 

Sumber: Diadaptasi dari JP Haile & KJ Brouwer, Knight Piesold Ltd, Modified Centerline Construction of 
Tailings Embankments, Konferensi Internasional ke-3 tentang Masalah Lingkungan dan Pengelolaan 
Limbah dalam Produksi Energi dan Mineral, Agustus 1994. Perth, Australia; dan Panel Investigasi dan 
Peninjauan Rekayasa Pakar Independen, 2015. Report on Mount Polley Tailings Storage Facility Breach, 
Province of British Columbia. 

Masyarakat Adat 

Definisi resmi dari “Masyarakat Adat” belum diadopsi ke dalam sistem Perserikatan Bangsa-
Bangsa karena banyaknya keragaman masyarakat adat di dunia. Sebaliknya, pemahaman 
modern dan inklusif tentang “masyarakat adat” mencakup orang-orang yang: mengidentifikasi 
diri mereka sendiri dan diakui serta diterima oleh komunitas mereka sebagai masyarakat adat; 
menunjukkan kesinambungan sejarah dengan masyarakat pra-kolonial dan/atau pra-pemukim; 
memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya; memiliki 
sistem sosial, ekonomi atau politik yang berbeda; mempertahankan bahasa, budaya, dan 
kepercayaan yang berbeda; dapat membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan; dan 
memutuskan untuk memelihara dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka 
sebagai masyarakat dan komunitas yang berbeda. Di beberapa daerah, mungkin ada preferensi 
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untuk menggunakan istilah lain seperti: suku, penduduk asal/asli, aborigin, etnis, Adivasi dan 
Janajati. Semua istilah tersebut termasuk dalam pemahaman modern tentang “masyarakat 
adat.” 

Sumber: Diadaptasi dari Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible 
Mining IRMA-STD-001, Daftar Istilah. 

Mekanisme Pengaduan 

Setiap proses rutin dilakukan, berbasis negara bagian atau non-negara bagian, proses yudisial 
atau non-yudisial melalui suatu prosedur dimana keluhan atau pengaduan terkait proyek 
pertambangan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis, keluhan pemangku 
kepentingan, dan/atau pengaduan perburuhan, dapat diajukan dan tindakan remedi dapat 
diperoleh. 

Sumber: Ruggie, J., 2011. Guiding Principles on Business and Human Rights. 

Metode Observasi 

Metode manajemen proyek di mana kinerja yang diamati dari data instrumentasi digunakan 
untuk mengimplementasikan fitur atau tindakan desain yang telah direncanakan sebelumnya 
sebagai tanggapan. Menurut Laporan Mount Polley, Metode Pengamatan tidak berguna tanpa 
cara untuk menindak-lanjuti pengamatan. Metode Pengamatan mirip dengan Manajemen 
Adaptif (lihat definisi di atas), dan terkadang istilah-istilah tersebut digunakan secara bergantian. 

Sumber: Independent Expert Engineering Investigation and Review Panel, 2015. Report on Mount Polley 
Tailings Storage Facility Breach. 

Pekerja 

Semua personel non-manajemen termasuk pekerja outsourcing dan kontraktor. 

Sumber: Diadaptasi dari Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible 
Mining IRMA-STD-001, Daftar Istilah. 

Pemangku Kepentingan 

Orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu proyek, 
seperti pemegang hak, serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam suatu proyek 
dan/atau kemampuan untuk memengaruhi hasilnya, baik secara positif maupun negatif. 

Sumber: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-
STD-001, Daftar Istilah Diadaptasi dari IFC, 2007. Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for 
Companies Doing Business in Emerging Markets. 

Pembayaran Fasilitasi 

Uang pembayaran fasilitasi adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk mendapatkan 
perlakuan istimewa atas sesuatu yang masih harus dilakukan penerima—misalnya, membayar 
pejabat untuk mempercepat, atau “memfasilitasi”, proses otorisasi. 

Sumber: Responsible Jewelry Council, 2019. Code of Practices Guidance. hal 105. 
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Pemindahan Permukiman secara Sukarela 

Transaksi tanah sukarela (yaitu, transaksi pasar di mana penjual tidak berkewajiban untuk 
menjual dan pembeli tidak dapat menggunakan pengambil-alihan atau prosedur wajib lainnya 
yang disetujui oleh sistem hukum negara setempat jika negosiasi gagal) yang mengarah pada 
pemindahan permukiman penjual. 

Sumber: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-
STD-001, Daftar Istilah. 

Penelitian Genangan (Lihat Penelitian Kerusakan Bendungan) 

Penelitian Kerusakan Bendungan 

Juga disebut penelitian genangan atau bendungan jebol atau analisa konsekuensi kegagalan, 
merupakan sebuah penelitian kerusakan bendungan yang membuat asumsi tentang sebuah 
kegagalan fasilitas tailing dan memberikan estimasi dampaknya. Analisa tersebut harus 
didasarkan pada bentuk-bentuk kegagalan yang nyata. Hasil-hasil analisa seharusnya dapat 
menentukan kawasan yang secara fisik terkena dampak oleh kegagalan yang berpotensi terjadi 
tersebut, rentang waktu datangnya longsoran, kedalaman dan kecepatan, jangka waktu 
lamanya banjir, dan kedalaman material buangan. Analisa jebolnya bendungan didasarkan 
pada skenario yang tidak berhubungan dengan kemungkinan kejadian. Analisa ini seara khusus 
digunakan untuk menyediakan informasi terkait kesiagaan dan perencanaan tanggap darurat 
serta konsekuensi dari klasifikasi kegagalan. Klasifikasi tersebut kemudian digunakan untuk 
menyediakan informasi bagi komponen muatan eksternal terkait kriteria desain. 

Sumber: Tinjauan Tailing Global, 2020. Global Industry Standard on Tailings Management. Hal 26. 

Pengaduan 

Ketidakadilan yang dirasakan yang membangkitkan rasa hak individu atau kelompok, yang 
mungkin didasarkan pada hukum, kontrak, janji eksplisit atau implisit, praktik adat, atau gagasan 
umum tentang keadilan bagi masyarakat yang dirugikan. 

Sumber: Ruggie, J., 2011. Guiding Principles on Business and Human Rights. 

Persetujuan berdasarkan 

keterlibatan yang bebas dari manipulasi eksternal, paksaan dan intimidasi; pemberitahuan, 
cukup sebelum dimulainya kegiatan apa pun, bahwa persetujuan akan diminta; penjabaran 
informasi secara terbuka mengenai semua aspek proyek atau kegiatan yang diusulkan dengan 
cara yang dapat diakses dan dimengerti oleh orang-orang yang persetujuannya sedang dicari; 
pengakuan bahwa orang-orang yang persetujuannya diminta dapat menyetujui atau menolak 
proyek atau kegiatan, dan bahwa entitas yang meminta persetujuan akan mematuhi keputusan 
tersebut. 

Sumber: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-
STD-001, Daftar Istilah.  
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Perusahaan pengelola 

Setiap orang, korporasi, kemitraan, pemilik, afiliasi, anak perusahaan, usaha patungan, atau 
entitas lain, termasuk lembaga negara, yang mengoperasikan atau mengendalikan fasilitas 
tailing. 

Sumber: Tinjauan Tailing Global, 2020. Global Industry Standard on Tailings Management. Hal 30. 

Piping (juga disebut Erosi Internal) 

Fenomena dimana terdapat air yang merembes secara progresif mengikis atau menyapu 
partikel-partikel tanah, meninggalkan rongga-rongga besar (pipa) di dalam tanah. Rongga-
rongga ini terus terkikis dan bergerak mundur di bawah struktur, atau bisa runtuh. 
Bagaimanapun, jika piping tidak segera dihentikan, kegagalan akan segera terjadi. Tempat kritis 
terjadinya piping biasanya tepat di sudut kaki bendungan. 

Sumber: RD Holtz, Kovacs, WD, dan Sheahan, TC, 2011. An Introduction to Geotechnical Engineering, 2nd 
ed., Pearson, hal 863. 

Potensi Pelindian Kontaminan 

Potensi sampel tailing untuk melepaskan kontaminan berdasarkan uji pelindian jangka pendek 
dan jangka panjang. Potensi efek kualitas air yang merugikan dari jebolnya bendungan tailing 
juga dapat ditentukan dari kualitas supernatan dan cairan pori di dalam bendungan. Jika hasil 
uji pelindian atau tailing tidak melebihi baku mutu air (misalnya, kriteria kehidupan akuatik), 
potensi pelindian kontaminan akan dianggap rendah; jika konsentrasi melebihi standar 1 
sampai 10 kali, potensinya akan menjadi menengah; dan jika konsentrasi melebihi standar lebih 
dari 10 kali, potensinya akan tinggi. 

Sumber: Jaringan Internasional untuk Pencegahan Asam (INAP), 2009. Global Acid Rock Drainage Guide 
(GARD Guide). 

Situs Tambang 

Situs atau lokasi tambang adalah area permukaan yang terkena dampak yang diperlukan untuk 
pengoperasian pertambangan. Situs ini termasuk yang diperuntukkan bagi ekstraksi, 
pengolahan, dan fasilitas pembuangan limbah, serta jalan. Lokasi tambang tidak harus 
mencakup seluruh area seperti yang ditentukan oleh izin atau klaim tambang. 

Sumber: Definisi yang disempurnakan oleh tim penulis. 

Tailing 

Tailing adalah bahan yang tersisa setelah logam atau mineral tertentu diekstraksi dari bijihnya. 

Sumber: Dougherty and Schissler, 2020. SME Mining Reference Handbook, Edisi 2, hal 513 
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Tailing Rapuh 

Tailing yang menunjukkan kehilangan atas kekuatan atau pelunakan regangan yang substansial 
(> 40%) sebagai respons terhadap kelebihan atas kekuatan puncak atau kekuatan luluh 
minimum. 

Sumber: Diadaptasi Bishop, A.W., 1967. Progressive failure with special reference to the mechanism 
causing it. Proceeding of the geotechnical conference, Oslo, Sweden. 

Sumber: Diadaptasi dari Tinjauan Tailing Global, 2020. Global Industry Standard on Tailings Management, 
hal 25. 

Tailing yang Disaring 

Tailing dikeringkan sedemikian rupa sehingga berperilaku seperti tanah yang lembab; dicapai 
dengan pengentalan diikuti dengan penerapan vakum atau filtrasi dengan menggunakan 
tekanan. 

Sumber: Klohn Crippen Berger, 2017. Study of tailings management technologies: Report to Mining 
Association  of Canada and Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Program, Laporan MEND 2.50.1, 
hal 164. 

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC - Free, Prior and Informed Consent) 

Tata Kelola Adaptif  

Sebuah proses pengambilan keputusan yang tegas dan terstruktur dalam menghadapi 
ketidakpastian, dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian dari waktu ke waktu melalui 
pemantauan sistem. Ini mencakup pengembangan praktik manajemen berdasarkan hasil yang 
sudah diidentifikasi dengan jelas, dan pemantauan untuk menentukan apakah tindakan 
manajemen telah mencapai hasil yang diinginkan. Jika hasil tidak tercapai, proses pengambilan 
keputusan tersebut memerlukan pengembangan dan penerapan perubahan manajemen untuk 
memastikan hasil yang diinginkan tercapai atau perlu dievaluasi ulang. Tata Kelola Adaptif mirip 
dengan Metode Observasi (lihat definisi di bawah), dan terkadang istilah tersebut digunakan 
secara bergantian. 

Sumber: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-
STD-001, Daftar Istilah.  
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Tinjauan Keselamatan Bendungan 

Sebuah proses yang berkala dan sistematis yang dilakukan oleh seorang insinyur peninjau 
independen yang memenuhi kualifikasi untuk menilai dan mengevaluasi keamanan bendungan 
atau sistem bendungan (atau dalam hal ini fasilitas tailing) terkait kemungkinan-kemungkinan 
kegagalan, sebagai bahan membuat pernyataan tentang keselamatan fasilitas tailing tersebut. 
Sebuah fasilitas tailing yang aman adalah fasilitas yang menunjukkan performa fungsi seperti 
yang diharapkan baik dalam kondisi normal maupun tidak normal; tidak memaparkan risiko 
terhadap manusia, properti maupun lingkungan hidup yang tidak dapat diterima, serta 
memenuhi kriteria keselamatan yang diterapkan.” 

Sumber: Global Tailing Reviews, 2020. Global Industry Standard on Tailings Management. 

Tinjauan Independen 

Asosiasi Pertambangan Kanada (MAC - Mining Association of Canada) mendefinisikan tinjauan 
yang independen sebagai “evaluasi independen terhadap semua aspek desain, konstruksi, 
operasi, pemeliharaan tailing atau fasilitas limbah tambang lainnya oleh pihak ketiga yang 
kompeten, objektif, atas nama perusahaan pengelola/pemilik tambang.” Selain definisi MAC, 
tinjauan independen harus menunjukkan kemandirian finansial dari perusahaan 
pengelola/pemilik tambang (lihat definisi independensi di atas). 

Sumber: Diadaptasi dari Mining Association of Canada, 2017. A Guide to the Management of Tailings 
Facilities. 

Zona Struktural 

Struktur penampungan fasilitas pembuangan tailing. Dalam fasilitas tailing yang disaring, 
“biasanya, tailing yang disaring membentuk struktur penampungan (“zona struktural”) dan 
tailing yang tidak dipadatkan, yang dapat memiliki kandungan padatan yang lebih rendah, dapat 
ditempatkan di bagian dalam” (ICOLD, 2021). Zona struktural fasilitas tailing yang disaring 
memiliki fungsi yang sama dengan sebuah bendungan. 

Sumber: Komisi International untuk Bendungan Besar (ICOLD – International Commission on Large Dams), 
2021. Tailing and design—Technology update: Buletin ICOLD 181, hal 97. Klohn Crippen Berger, 2017. Study 
of tailing management technologies: Report to Mining Association of Canada and Mine Environment 
Neutral Drainage (MEND) Program, Laporan MEND 2.50.1, hal 164. 

Zona Terdampak 

Zona terdampak adalah area yang akan terkena dampak secara signifikan jika terjadi kegagalan 
TSF dan harus dikategorikan sebagai zona risiko. 

Sumber: Atif, I., et al., 2020. “Modelling and analysis of the Brumadinho tailings disaster using advanced 
geospatial analytics.“ In the Journal of Southern African Institute of Mining and Metallurgy. Hal 405. 
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