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BAB VI
KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pengolahan data dalam pengerjaan

rancangan pengupasan lapisan tanah penutup yang dilakukan di pit M Middle Roto

PT BUMA job site Kideco dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada rencana bulan Mei 2015 digunakan 7 unit alat muat terdiri atas 2 unit

Komatsu PC 4000, 1 unit  Hitachi EX 3600,  2 unit Komatsu PC 2000 dan

2 unit PC 1250 dengan total kemampuan produksi 2.903.219,71

BCM/Bulan.

2. Perancangan desain kemajuan tambang pada bulan Mei terbagi atas 7

lokasi sesuai dengan jumlah alat muat dan kapasitas produksi, dimana

dilakukan cutback di lokasi sisi timur dan selatan Pit M dengan tujuan

dapat mengekspos seam batubara 12. Hasil perhitungan volume desain

kemajuan tambang dengan menggunakan software minescape version

4.118 medapatkan batubara 300.456,05 ton dengan recovery 90% dan

lapisan tanah penutup 2.725.524,31 BCM dengan SR 1 :9,07 (engineering

design).

3. Rancangan pasangan alat (fleet) dalam pengupasan lapisan tanah penutup

berdasarkan data dan perhitungan didapatkan 7 fleet. Masing-masing dari

fleet tersebut terdiri dari :

a. Fleet 1 terdiri dari EXKM125041 yang melayani 5 unit HD 785.

b. Fleet 2 terdiri dari EXKM200016 yang melayani 8 unit HD 785.

c. Fleet 3 terdiri dari EXKM200029 yang melayani 10 unit HD 785.
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d. Fleet 4 terdiri dari EXHT360008 yang melayani 12 unit HD 785 dan 5

unit OHT 785.

e. Fleet 5 terdiri dari EXKM400006 yang melayani 12 unit HD 785 dan 12

unit OHT 789.

f. Fleet 6 terdiri dari EXKM400007 yang melayani 3 unit HD 785 dan 15

unit OHT 785.

g. Fleet 7 terdiri dari EXKM125048 yang melayani 8 unit HD 785.

6.2 Saran

1. Untuk mencapai kesesuaian dengan target produksi maka perlu dilakukan

monitoring atau pengawasan produksi agar tidak terjadi kelebihan

pengupasan lapisan tanah penutup. Selain itu kelebihan tonase batubara

dari hasil kemajuan tambang tersebut dapat digunakan sebagai inventory

material untuk rencana bulan depan.

2. Perlu adanya kajian mengenai stripping ratio ekonomis terhadap perbedaan

harga jual batubara.

3. Apabila dengan rancangan nilai stripping ratio 1:9,07 maka jarak angkut

harus tidak lebih dari 1,4 Km berdasarkan pertimbangan harga jual batubara

pada bulan Januari 2016.
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