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Abstrak maksimum 500 kata dan terkait dengan salah satu atau 
lebih topik seminar di atas. Dikirimkan melalui e-mail ke sekretariat 
(mining.environment@mining.itb.ac.id). 

Tujuan dari seminar dan kursus ini adalah sebagai forum komunikasi dan berbagi pengalaman serta pemikiran 
tentang praktik maupun teknologi terkait dengan pengelolaan air asam tambang dan sistem penyaliran tambang di 
Indonesia, yang melibatkan seluruh praktisi di kalangan industri pertambangan, konsultan, peneliti maupun 
pemerintahan, dalam rangka pelaksanaan praktik pertambangan yang baik sebagai perwujudan cita-cita 
pertambangan Indonesia. Tema dari kegiatan ini adalah “Integrasi Pengelolaan Air Asam Tambang dan Sistem 
Penyaliran Tambang Untuk Pertambangan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan”. 
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Karakterisasi air asam tambang 
Pengolahan air asam tambang 
Sistem pengelolaan air asam tambang 

Kolam bekas tambang (pit lake) 
Aplikasi pompa dalam penyaliran tambang 
Pengelolaan air tambang pada tambang terbuka 
Pengelolaan air tambang pada tambang bawah tanah 

Seminar ini diselenggarakan sebagai ajang komunikasi, tukar menukar pengalaman dan informasi serta kebijakan mengenai 
pengelolaan air asam tambang dan pengelolaan air tambang. Peserta seminar diharapkan berasal dari perusahaan tambang, 
akademisi dan mahasiswa, peneliti, konsultan, penyedia peralatan terkait pengelolaan air tambang, dan aparat pemerintah. 

Kursus ini ditujukan untuk praktisi di bidang pertambangan (geologi, perencanaan tambang, operasi tambang, dan pengelolaan 
lingkungan), peneliti, konsultan, dosen dan mahasiswa teknik pertambangan, geologi dan lingkungan serta aparatur pengawas 
pertambangan dan lingkungan baik di pemerintah pusat dan daerah. 
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