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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim,  Bersyukur kepada Allah 

Swt yang telah memberikan nikmat, hidayah, taufiq dan 

inayahNya akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan 

buku  referensi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin meyempaikan terima kasih 

kepada keluarga yang selalu mendukung  dan mendoakan 

penulis dalam menekuni karier dibidang kepenulisan,  

Berawal dari penelitian yang kemudian di tuangkan ke dalam 

buku yang berjudul “Indikator Kerusakan Lingkungan Akibat 

Penambangan Batubara” 

Pertambangan batubara memiliki dampak yang 

signifikan terhadap tanah dan penggunaan lahan, beberapa 

diantaranya adalah: Hilangnya keanekaragaman hayati, 

kerugian ekonomi atau kehilangan mata pencaharian akibat 

perpindahan dan perambahan lahan pertanian serta 

dampaknya terhadap ketersediaan sumber daya air dan 

kualitas air), seperti ; pH rendah, peningkatan total padatan, 

konsentrasi logam berat 

Kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan 

batubara sekarang nyata dan kasat mata. “Indikasi lainnya 

seperti lubang bekas tambang tidak direklamasi, kerusakan 
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kawasan hutan, kewajiban membayar jaminan reklamasi dan 

jaminan paska tambang yang tidak dipenuhi juga terkesan 

dibiarkan. 

Dalam buku referensi ini, akan membahas tentang 

formulasi pupuk cair mikroorganisme lokal dalam 

pembenahan  bekas tambang batubara. Demikian kata 

pengantar yang dapat penulis sampaikan.  Akhir kata, semoga 

buku ini bermanfaat bagi pembaca dan pemerhati penelitian 

pendidikan. Terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ v ~ 

 

DAFTAR ISI 

KATAPENGANTAR iii 

DAFTAR ISI v 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 1 

A, Latar Belakang 1 

B. Rumusan Masalah 5 

C Metode Penelitian 5 

BAB 2 PERTAMBANGAN BATUBARA  9 

A. Sistem Penambangan Batubara 9 

B. Sistem lingkungan Pertambangan 23 

C. Dampak Lingkungan Pertambangan 29 

D. Pertambangan Berkelanjutan 42 

E. Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Ilmu Tanah 46 

BAB 3 INDIKATOR KERUSAKAN LINGKUNGAN 55 

A. Lingkungan Sebagai Sumber Daya 55 

B. Faktor Penybab Kerusakan Lingkungan 56 

C. Faktor Penambangan Sistem Terbuka 61 

D. Faktor isu dan Pembangunan Wilayah 69 

E. Degradasi Lingkungan 81 

F. Upaya Perbaikan Kerusakan Lingkungan 87 

BAB 4  ANALISIS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT 

TAMBANG BATUBARA  97 



~ vi ~ 

A. Dampak Kerusakan Lingkunga 97 

B. Analisis Penambangan Sistem  Terbuka Konvensiona 102 

C. Teknik Upaya Pencegahan dengan Cacing Tanah 107 

D. Pengaruh Tanaman Legum dalam  Revegetasi Lahan 

Bekas Tambang Batubara 110 

E  Analisis Pembangunan Wilayah dari Tambang batubara 113 

BAB 5 ANALISIS PERAN TAMBANG BATUBARA 

BERKAITAN DENGAN HAM 123 

BAB 6 ANALISIS PEMBENAHAN TANAH BEKAS 

TAMBANG BATUBARA 127 

BAB 7 ANALISIS PENGARUH TAMBANG BATUBARA 

DENGAN MELIHAT OTONOMI DAERAH 133 

BAB 8 PENUTUP 137 

Kesimpulan 137 

DAFTAR PUSTAKA 139 

BIOGRAFI PENULIS 151



~ 1 ~ 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Batubara adalah batuan organik sumber bahan 

bakar yang jumlahnya melimpah serta relatif murah 

ditambang dan diubah menjadi energi. Menambang 

batu bara bisa berguna untuk kemajuan ekonomi suatu 

negara, namun proses ini juga punya dampak buruk 

untuk kesehatan dan lingkungan. Pada dasarnya 

industri pertambangan menghasilkan metal dan 

metaloid dalam konsentrasi tinggi yang berbahaya bagi 

kesehatan dan lingkungan. Selain itu, penggunaan 

metode tradisional penambangan secara terus 

menerus sanggup meningkatkan emisi produk beracun 

dan produk tidak ramah lingkungan lainnya.  

Pertambangan batubara memiliki dampak yang 

signifikan terhadap tanah dan penggunaan lahan, 

beberapa diantaranya adalah: Hilangnya 

keanekaragaman hayati, kerugian ekonomi atau 

kehilangan mata pencaharian akibat perpindahan dan 
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perambahan lahan pertanian serta dampaknya 

terhadap ketersediaan sumber daya air dan kualitas 

air), seperti ; pH rendah, peningkatan total padatan, 

konsentrasi logam berat. Air Asam Tambang (AAT) 

yang dihasilkan oleh pencucian mineral sulfida yang 

terdapat dalam batubara, akan membuat dampak 

langsung pada kualitas air minum, dan korosi peralatan 

dan kerusakan struktur tanah (Katoria et al,  2013).  

Menurut Deddy (2012) kegiatan penambangan 

batubara khususnya penambangan terbuka (open pit 

mining)  memiliki potensi merusak lingkungan seperti : 

perubahan bentangan alam, gangguan pada system 

aliran air permukaan (Run off) dan air tanah, 

perubahan sifat fisika tanah, kerusakan sifat kimia 

tanah, kerusakan sifat biologi tanah, kerusakan 

ekosistem (hilangnya habitat tumbuhan dan satwa), 

erosi dan sedimentasi serta pencemaran air dan tanah. 

Dengan demikian tanah bekas tambang batubara dapat 

dikatakan sebagai tanah yang telah mengalami 

kerusakan atau tanah yang telah terdegadasi, sehingga 

agar dapat dimanfaatkan lagi, baik untuk tujuan 

revegetasi maupun untuk tujuan lain, serta untuk 

mengurangi kerusakan yang lebih parah lagi, maka 
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tanah bekas tambang batubara harus dilakukan 

pembenahan (amendment), dengan menggunakan 

bahan pembenah tanah. 

Dari sisi dampak negatifnya, pertambangan lebih 

sering dipahami sebagai aktifitas lebih banyak 

menimbulkan permasalahan dari pada manfaat, mulai 

dari mengganggu kesehatan, konflik perebutan lahan, 

terjadinya kerusakan lingkungan, hingga areal bekas 

pertambangan yang dibiarkan menganga. Di sisi lain, 

banyak manfaat dari kegiatan pertambangan, seperti 

membuka daerah terisolir, sumber pendapatan asli 

daerah, membuka lapangan pekerjaan hingga 

merupakan sumberdevisa negara (Hakim I, 2014).  

Pembenahan tanah merupakan salah satu upaya 

pemberian suatu bahan tertentu untuk memperbaiki 

material tanah yang telah mengalami degadasi atau 

kerusakan tanah, baik secara fisik, kimia maupun 

biologi.  Menurut Coperband (2002). membangun dan 

mempertahankan bahan organik tanah, khususnya 

melalui penambahan bahan organik sebagai bahan 

pembenah tanah,  dapat meningkatkan kualitas tanah, 

mengurangi pemadatan dan pengerasan,  
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meningkatkan kapasitas drainase dan daya memegang 

air. 

Sudaryono (2009) meneliti mengenai tingkat 

kesuburan tanah ultisol pada lahan pertambangan 

batubara Sanggata Kalimantan Timur. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut diketahui bahwa perbaikan 

tanah bekas tambang batubara dapat dilakukan dengan 

pengapuran, pemberian pupuk fosfat dan kalium, serta 

pemberian bahan organik. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa tanah bekas tambang batubara 

miskin kandungan bahan organik, sehingga untuk 

meningkatkan kesuburan tanah, dibutuhkan 

pemupukan pupuk organik,  tanah bekas tambang 

batubara bersifat asam, dengan kejenuhan Al tinggi, 

sehingga tanaman tidak dapat tumbuh secara normal. 

Untuk mengurangi keasaman tanah dapat dilakukan 

dengan pengapuran atau dengan pemupukan phospat 

(unsur P) dan KCl.  

Dalam buku ini penulis tertarik untuk membuat 

hasil penelitian  dengan judul Indikator-indikator 

kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara. 

Dalam hal ini berkaitan juga pada konteks pembenahan 

tanah akibat  tambang batubara serta pembangunan 
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wilayahnya dengan memanfaatkan hasil tambang batu 

bara.  

 

 

B. Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang tersebut, penulis bertujuan 

untuk: memperoleh gambaran tentang  bagaimana 

kerusakan-kerusakan  lingkungan yang terjadi akibat 

tambang batubara, dan Bagaimana upaya yang harus 

dilakukan dalam mendegradasi kerusakan lingkungan 

akibat tambang batubara. manfaat yang didapat dalam 

tambang batubara. serta pengaruh dan pembangunan 

wilayah dalam dampak akibat tambang batubara di 

Kalimantan Selatan. 

 

 

C. Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif karena menganalisis, dan memberi 

gambaran secara data tertulis dan lisan dari orang atau 

perilaku yang dapat diamati yang lebih hdikenal dengan 

mendekatan kualitatif dengan melakukan hasil deskipsi 

berupa bagaimana kerusakan lingkungan akibat tambang 

batubara, bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam 
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mendegradasi  kerusakan lingkungan akibat tambang 

batubara, manfaat yang didapat adanya tambang batubara, 

serta pengaruh dan pembangunan wilayah dalam dampak 

akibat tambang batubara. Penelitian ini dilaksanakan di 

wilayah Kalimantan selatan. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini  bukan 

bermaksud untuk memperoleh dan mengumpulkan, 

mendeskripsikan data sebagaimana yang terjadi di lapangan 

secara alami. Untuk mengefektifkan pengumpulan data 

tersebut peneliti akan bertindak sebagai key instrumen. Hal 

ini sesuai dengan karakter penelitian kualititatif. Adapun 

data yang ingin di gali dalam penelitian ini adalah informasi 

atau keteragan yang berkaitan dengan tujuan/objek 

penelitian yaitu indikator-indikator kerusakan lingkungan 

akibat tambang batubara.. teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik wawancara, observasi secara 

mendalam dan studi dokumentasi. Analisa data dilakukan 

secara induktif yaitu dimulai dari lapangan atau fakta 

empiris dengan cara terjun ke lapangan mempelajari 

fenomena yang ada dilapangan. Pada reduksti data peneliti 

memilih dan memuaskan perhatian untuk 

menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi 

data, yang didapat dari catatan tertulis dilapangan dan 

menganalisisnya . peneliti melakukan tahapan-tahapan dari 

proses reduksi yang meliputi membuat ringkasan, 
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mengkode, dan menulis memo. Untuk memudahkan 

pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

langkah-langkah penelitian dengan menggunakan 

perencanaan yang meliputi perumusan  dan pembatasan 

masalah serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan 

penelitian yang diarahkan pada kegiatan pengumpulan data, 

kemudian merumuskan situasi penelitian, satuan dan lokasi 

yang dipilih serta informasi dari informan sebagai sumber 

data. Memulai pengumpulan data dasar dan terakhir 

mengumpulkan data penutup. 
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BAB 2 

PERTAMBANGAN BATUBARA  

 

 

 

A. Sistem Pertambangan Batubara 

Di Indonesia sampai saat ini tambang batubara 

lebih banyak menggunakan sistem tambang terbuka, 

dengan berjalannya waktu, cadangan batubara yang 

bisa ditambang dengan sistem tambang terbuka akan 

semakin berkurang. Tantangan dari berbagai elemen 

masyarakat terhadap dunia usaha pertambangan 

semakin marak, hal ini disebabkan karena terjadinya 

kerusakan lingkungan dan proses pembebasan tanah 

rakyat. Sistem tambang bawah tanah relatif lebih 

ramah lingkungan dari pada sistem tambang terbuka 

dan kemungkinan bersinggungan dengan masalah 

tanah rakyat relatif lebih kecil. Tambang batubara dari 

masa ke masa mengalami kemajuan yang sangat pesat 

dengan diiringan oleh kemajuan teknologi. Pada 

prinsipnya, penambangan batubara dengan 
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menggunakan sistem tambang bawah tanah 

memerlukan 3 persyaratan teknis yang mutlak harus 

dipenuhi, yaitu alam (data geologi), teknologi, dan 

manusia. Data geologi mengenai kondisi batubara 

seperti kedalaman lapisan, jumlah lapisan, tebal 

lapisan, kemiringan lapisan (dip) dan arahnya (strike), 

jumlah cadangan, dan data pendukung lainnya seperti 

formasi batuan, kemudian ada tidaknya patahan (fault) 

atau lipatan (fold), akan sangat membantu untuk 

menentukan metode pembukaan tambang, metode 

pengambilan batubara (extraction), penggalian maju 

(excavation/development), transportasi baik material 

maupun batubara, penyanggaan (support), ventilasi, 

drainase, dan lain – lain. Adapun berdasarkan teknik 

pengambilan batubaranya, sistem tambang batubara 

bawah tanah secara umum terbagi dua metode, yaitu 

Room & Pillar (RP) dan Long Wall (LW). 

Pemerintah gencar menggali potensi perolehan 

devisa dari sektor pertambangan sebagai akibat 

semakin terbatasnya kemampuan negara untuk 

memperoleh pendapatan dari sektor lainnya. Deposit 

bahan galian (bahan mineral, batubara, bahan fosil, dan 

lain-lain) banyak tersebar diberbagai daerah dengan 
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berbagai jenis dan kapasitas, potensial untuk dapat 

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menopang 

kebutuhan negara. Hal ini penting karena Indonesia 

berada di kawasan vulkanik tropika basah dengan zone 

penunjaman (subduction zone) yang membujur di 

pantai barat, pantai selatan dan pantai utara bagian 

timur, sehingga memiliki erupsi indeks >99% (Munir, 

1996). Laju pasokan mineral berlangsung intensif, 

sehingga Indonesia banyak memiliki deposit mineral 

bahan tambang. Di lain pihak laju pelapukan mineral 

juga berlangsung intensif, sehingga apabila tidak 

segera ditambang/ dimanfaatkan sebagai bahan baku 

industri, deposit bahan mineral ini akan cepat 

mengalami pelapukan/kerusakan dan apabila 

dibiarkan akan hilang terbawa aliran air yang dapat 

mencemari lingkungan. 

Sejalan dengan umur dan proses deposit bahan 

tambang, posisi timbunan bahan tambang dapat 

berada di lapisan dalam, dekat permukaan ataupun 

terbuka di permukaan tanah. Tertimbunnya bahan 

tambang oleh tanah penutup dapat terjadi sebagai 

hasil pelapukan bahan tambang itu sendiri sebagai 

bahan induk pembentuk tanah. Akibatnya tanah 
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penutup bagian atas (tanah pucuk) yang telah 

mengalami pelapukan lanjut memiliki kesuburan fisik, 

kimia dan biologi lebih baik dibanding tanah penutup 

bagian di bawahnya (overburden/subsoil) yang belum 

mengalami pelapukan lanjut. Untuk penambangan 

yang berada di permukaan tanah atau dekat 

permukaan pada umumnya dilakukan dengan sistem 

penambangan terbuka dengan mengupas tanah 

penutup di atasnya. Sementara penambangan yang 

berada di lapisan dalam dilakukan dengan 

penambangan dalam (underground mining) dengan 

sistem pengeboran ataupun membuat terowongan 

bawah tanah, sehingga tidak banyak mengganggu 

kondisi permukaan lahan. 

Sistem penambangan terbuka yang berada di 

permukaan tanah banyak mengubah bentang lahan 

dan keseimbangan ekosistem permukaan tanah, maka 

berdasarkan UU No.41/1999, Pasal 38, Ayat 4, sistem 

penambangan terbuka ini dilarang dilakukan di 

kawasan hutan lindung. Hermawan et al. (2009) 

menyatakan bahwa kegiatan penambangan timah di 

Provinsi BangkaBelitung yang dilakukan dengan cara 

terbuka telah menimbulkan perubahan lingkungan 
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dengan menurunkan produktivitas tanah dan mutu 

lingkungan. Di lain pihak kolong-kolong air akibat 

kegiatan penambangan timah terbuka di Perlang, 

Bangka-Belitung dapat dimanfaatkan sebagai kantong 

sumber air irigasi untuk pencetakan sawah baru 

disekitarnya (Subardja et al., 2010). 

Perubahan lingkungan pasca penambangan yang 

terjadi, selain perubahan bentang lahan juga kualitas 

tanah hasil penimbunan setelah penambangan. 

Struktur tanah penutup rusak sebagai mana 

sebelumnya, juga tanah lapisan atas bercampur 

ataupun terbenam di lapisan dalam. Tanah bagian atas 

digantikan tanah dari lapisan bawah yang kurang 

subur, sebaliknya tanah lapisan atas yang subur berada 

di lapisan bawah. Demikian juga populasi hayati tanah 

yang ada di tanah lapisan atas menjadi terbenam, 

sehingga hilang/mati dan tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya. Daya dukung tanah lapisan atas pasca 

penambangan untuk pertumbuhan tanaman menjadi 

rendah. Hidayati (2000) melaporkan bahwa tanah 

lapisan atas hasil reklamasi penambangan emas rakyat 

secara terbuka di Jampang, Sukabumi terjadi 

penurunan status hara tanah, populasi mikroba dan 
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serangga penyubur tanah, serta merubah iklim mikro 

menjadi kurang baik untuk organisme hidup. Dariah et 

al. (2010) menyatakan bahwa umumnya perencanaan 

penutupan tambang (termasuk reklamasinya) tidak 

terintegrasi dengan operasi pertambangan sejak awal 

sampai penutupan, sehingga pasca penambangan 

timbul berbagai masalah. Untuk itu penanganan 

kegiatan penambangan sistem terbuka hendaknya 

dilakukan secara terintegrasi dengan tetap menjaga 

kelestarian nilai fungsi lahan untuk kepentingan 

selanjutnya serta murah dalam pelaksanaannya. 

Batubara diekstraksi dengan meninggalkan pilar 

yang difungsikan sebagai penyangga ruang kosong 

(room) pada lapisan batubara sebagai akibat 

terambilnya batubara pada lapisan yang bersangkutan. 

Ukuran pilar ditentukan dengan menghitung kekuatan 

batuan atap, lantai serta karakteristik lapisan batubara, 

yang dalam hal ini adalah tingkat 

kekuatan/kekerasannya. Area yang akan ditambang 

dibagi terlebih dulu ke dalam bagian – bagian yang 

disebut panel, dimana pengambilan batubara 

dilakukan di dalamnya. Barrier pillar berfungsi untuk 

memisahkan panel – panel penambangan, sedangkan 
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panel pillar berfungsi untuk menahan ruang kosong 

pada panel saja (gambar 2). Keberadaan barrier pillar 

akan memberikan jaminan keamanan melalui 

penyanggaan area tambang secara keseluruhan.  

Pada metode ini, penambangan dilakukan setelah 

terlebih dulu membuat 2 buah lorong penggalian pada 

suatu blok lapisan batubara. Lorong yang satu 

terhubung dengan lorong peranginan utama (main 

shaft in-take), berfungsi untuk menyalurkan udara 

segar serta untuk pengangkutan batubara. Lorong ini 

sebut dengan main gate. Sedangkan lorong satunya lagi 

yang disebut dengan tail gate terhubung dengan lorong 

pembuangan utama (main shaft out-take/exhaust), 

berfungsi untuk menyalurkan udara kotor keluar 

tambang serta untuk pengangkutan material ke 

lapangan penggalian (working face). Udara kotor yang 

dimaksud disini adalah udara yang telah melewati 

lapangan penggalian, sehingga telah tercampur dengan 

debu batubara dan gas – gas seperti metana, 

karbondioksida, CO, atau gas yang lain tergantung dari 

kondisi geologi di lokasi tersebut. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan saat 

mendisain tambang batubara bawah tanah : a. 
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Menyiapkan peta kontur lokasi dalam bentuk peta 

digital menggunakan autoCAD b. Ploting data 

eksplorasi lubang bor pada peta digital c. Tentukan 

arah strik dan dip dari lapisan batubara d. Interpolasi 

model endapan batubara dan posisi batubara pada 

peta e. Tentukan target produksi f. Pemilihan peralatan 

yang akan digunakan g. Tentukan posisi awal lubang 

bukaan baik untuk main shaft in-text maupun main 

shaft out-text h. Dari sasaran produksi kita dapat 

merencanakan posisi posisi main gate dan tail date i. 

Kondisi geologi dan peralatan yang memadai dalam 

pemilihan metode yang akan dipilih. Interpolasi data 

eksplorasi lubang bor dapat menentukan lokasi, 

bentuk, jumlah dan tebal lapisan, dan kualitas 

batubara. Data-data tersebut kemudian diplot ke dalam 

peta digital autoCAD dengan menggunakan program 

autoCad dengan fasilitas disain 2 dimensi dan 3 

dimensi (gambar 7 dan 8). Perencanaan dan operasi 

penambangan merupakan suatu tahapan yang sangat 

penting dalam studi kelayakan dan rencana operasi 

penambangan. Perencanaan suatu tambang bawah 

tanah yang modern memerlukan model computer dari 
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cadangan batubara yang akan ditambang berupa grade 

seam model untuk endapan tabular seperti batubara. 

Model endapan batubara yang merupakan hasil 

interpretasi data lubang bor yang menyangkut 

ketebalan, strik dan dip perlapisan dengan 

menggunakan program autoCad digambarkan dalam 

bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi pada peta kontur 

dalam bentuk digital. Dari model endapan ini didapat 

rencana letak yang menyangkut koordinat dari main 

shaft in-text dan main shaft out-text, main gate dan tail 

gate. Disain lubang bukaan tambang batubara bawah 

tanah sangat penting dalam kegiatan penambangan, 

hal ini menyangkut rencana fasilitas yang harus ada 

seperti rencana jalan angkut, ventilasi dan penerangan. 

Semua disain lubang bukaan dan tata letak fasilitas 

ventilasi, penerangan dan pengangkutan dapat didisain 

dengan menggunakan program autoCad. Disain 

tambang batubara bawah tanah dengan metode room 

and fillar, long wall (advancing Long Wall dan 

retreating Long Wall) dapat digambar dengan 

menggunakan autoCAD dengan hasil gambar dapat 

dimodifikasi, dipersar dan diperkecil penampilannya. 
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Disamping itu untuk penggambaran ulang tidak harus 

memulai dari awal. 

Dalam sebuah artikel dari 

Mitrabaraadiperdana.co.id, menyatakan proses 

pertambangan memiliki beberapa tahapan, yaitu:  

1) Land clearing,  

Dapat diartikan sebagai suatu aktivitas 

pembersihan lahan tambang batubara dari material 

hutan yang meliputi pepohonan, hutan belukar 

sampai alang-alang. Umumnya kegiatan 

penambangan batu bara selalu diawali dengan 

pembersihan lahan konsesi yang akan ditambang. 

Variabel yang mempengaruhi pekerjaan land 

clearing yaitu : Jenis pepohonan yang tumbuh, 

Kondisi dan daya dukung tanah, Topografi Hujan 

dan juga perubahan cuaca. Proses land clearing 

Mitrabara Adiperdana mengambil tempat di wilayah 

konsesi kami di desa Long Loreh, kecamatan 

Malinau Selatan, kabupaten Malinau. Menggunakan 

bulldozer ripper, lahan pertambangan dibersihkan 

dari semak belukar hingga pepohonan yang 

berukuran besar. Secara umum membutuhkan 

waktu sesuai luas lahan yang akan ditambang. Lihat 

gambar berikut. 
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Sumber: Mitrabara Adiperdana.co.id 

 

2) Waste Removal 
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Pada tahap ketiga ini adalah pemindahan lahan 

(tanah) ini dimaksudkan untuk menyelamatkan 

tanah tersebut agar tidak rusak sehingga masih 

mempunyai unsur tanah yang masih asli, sehingga 

tanah ini dapat diguanakan dan ditanami kembali 

pada saat  kegiatan reklamasi atau penghijauan 

kembali. Tanah penutup dapat ditimbun dengan dua 

cara yaitu backfilling dan penimbunan langsung. 

Tanah penutup yang akan dijadikan material 

backfilling biasanya akan ditimbun ke penimbunan 

sementara pada saat tambang baru dibuka dan akan 

diangkut kembali ke daerah yang telah tertambang 

(mined out). Kegiatan ini dimaksudkan agar pit 

bekas tambang tidak meninggalkan lubang yang 

besar dan dapat digunakan untuk rehabilitas lahan 

pasca tambang.  

3) Pengupasan tanah penutup (stripping 

overburden) dan parting, 

Menggunakan sistem tambang 

terbuka,  pengupasan lapisan tanah penutup 

merupakan kegiatan yang mutlak harus dikerjakan 

pada pertambangan. Kegiatan pengupasan lapisan 

tanah penutup ditentukan oleh rencana target 

produksi, semakin baik rancangan pada pengupasan 

lapisan tanah penutup maka rencana target 
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produksi semakin baik. Untuk mewujudkan kondisi 

tersebut diperlukan metode dan alat yang 

mendukung pengupasan lapisan tanah penutup. 

Menerapkan proses penambangan yang ramah 

lingkungan dan efisien, perseroan senantiasa 

menekan angka stripping ratio melalui proses 

perencanaan yang matang dan eksekusi yang 

terukur. 

4) Rehabilitasi Tanah dan Reklamasi (spreading),  

Kegiatan reklamasi dan pascatambang adalah 

suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kegiatan pertambangan. Reklamasi merupakan 

kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha 

pertambangan untuk menata, memulihkan, dan 

memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem 

agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 

Mitrabara Adiperdana sebagai perusahaan yang 

menerapkan good mining practices dan 

berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan 

telah menerapkan upaya upaya kegiatan reklamasi 

melalui perencanaan proses pengupasan dan pasca 

tambang. Hal ini dilakukan untuk memitigasi segala 

dampak terhadap lingkungan yang berasal dari 

aktivitas operasional Perseroan. 
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5) Pengangkutan Batubara  (coal hauling) 

Pengangkutan (Hauling),  

Material dalam jumlah besar dalam industri 

pertambangan di transport dengan haulage 

(pemindahan tanah ke arah horisontal) dan hoisting 

(pemindahan tanah ke arah vertikal). Beberapa 

bagian dari pengangkutan ini meliputi : 

a. Pengangkutan batubara dari daerah 

penambangan ke tempat penumpukan 

(stockpile). 

b. Pengangkutan batu bara dari stockpile menuju 

ke port/jetty yang dilanjutkan dengan proses 

transshipment. 

c. Pengangkutan waste/overburden ke lokasi 

waste dump/dump area (baik berupa tanah 

pucuk/humus ataupun lapisan penutup). 

d. Proses hauling Mitrabara Adiperdana dimulai 

dari pengangkutan hasil pertambangan batu 

bara (coal getting) di mining pit Langap dan 

Yarder menuju ke stockpile Betung dan Loreh 

melalui jalan hauling terdedikasi sepanjang 

14km. Kegiatan hauling pun kemudian 

dilanjutkan menuju port transshipment kami di 

Port Muara Bengalun, Malinau melalui private 

hauling route milik perseroan sepanjang 69km. 
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6) Transshipment Batubara (coal transshipment) 

Dalam proses memindahan muatan dari Port 

Muara Bengalun ke kapal induk di lepas pantai, 

Mitrabara Adiperdana disupport dengan armada 

transshipment terintegrasi yang memastikan proses 

pengiriman batubara dapat dilakukan secara efisien 

tanpa mendegradasi kualitas. Proses transshipment 

dimulai dari Port Muara Bengalun yang mengisi 

tongkang menggunakan muatan yang diproses oleh 

Coal Handling Facility (CHF) Muara Bengalun. 

Tongkang yang telah terisi kemudian berlayar 

sejauh 100 NM (nautical miles) menuju Tarakan 

Anchorage, Kalimantan Utara untuk kemudian 

dipindahkan ke dalam kapal induk (mother vessel) 

menggunakan fasilitas floating crane. 

 

B. Sistem  Penambangan Terbuka Konvensional 

Penambangan dengan sistem tambang terbuka 

(open pit mining) dilakukan dengan cara pengupasan 

tanah penutup bahan tambang. Tanah penutup 

dikeluarkan dari areal tambang dan bahan tambang 

digali dan diangkut keluar. Setelah seluruh bahan 

tambang dikeluarkan, maka terjadi sisa lubang-lubang 

galian berupa kolong-kolong. Pada perusahaan yang 
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memiliki izin kuasa penambangan (KP), kolong-kolong 

lubang galian ini ditimbun kembali dengan tanah yang 

diambil dari tanah sekitar ataupun dari tanah penutup 

sebelumnya. Apabila penutupan kembali ini dilakukan 

kurang tepat, maka tanah lapisan atas yang memiliki 

kesuburan tinggi bercampur dengan tanah lainnya atau 

tertimbun di bagian bawah. Sebaliknya tanah lapisan 

bawah (subsoil) yang belum mengalami 

perkembangan (tidak subur) justru berada di lapisan 

atas. Daya dukung tanah bekas sistem penambangan 

terbuka konvensional ini menjadi rendah dan bahkan 

dengan struktur tanah yang rusak, sehingga 

berpeluang mudah tererosi. Finnel (1948) dalam Greb 

(1985) mendapatkan bahwa kehilangan tanah lapisan 

atas beberapa sentimeter dapat menurunkan 

produktivitas sebesar 40% pada tanah subur, dan 60% 

pada tanah tidak subur. Munawar (1999) 

mendapatkan bahwa tanah lapisan atas lahan bekas 

penambangan batubara terbuka sangat heterogen dan 

memiliki berat isi tinggi, total pori rendah, kandungan 

N dan P rendah, cadangan Ca dan Mg tinggi, dan 

populasi mikroba tanah rendah dibandingkan dengan 

tanah hutan di sekitarnya (Tabel 1). Ukuran pori tanah 
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berperanan penting bagi kehidupan hayati tanah, 

bakteria tanah tidak mampu masuk pada ukuran pori 

1-3 µm, akar tanaman tidak mampu masuk pada pori 

ukuran 150 µm (Pitty, 1979). Selain itu, pori tanah juga 

berperan penting dalam menentukan infiltrasi-

perkolasi, kelembaban dan aerasi tanah. 

Proses penambangan sistem terbuka pada 

prinsipnya dimulai dengan membersihkan permukaan 

tanah, kemudian mengupas tanah penutup, menggali 

bahan tambang, dan mengangkut bahan tambang ke 

tempat penampungan (stockyard) untuk selanjutnya 

dimanfaatkan sebagai bahan baku industri.  

Alur kegiatan penambangan selengkapnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Pembersihan lahan dari vegetasi yang menutupi 

lapisan tanah permukaan (clearing and grubing) 

dilakukan dengan Buldozer dan Excavator. 

2. Pengupasan tanah penutup. Tanah penutup 

dikupas dan diangkut ke tempat penimbunan 

sementara, atau ditata dan disebar di area 

pembuangan (disposal) akhir. 

3. Penggalian dan pengambilan bahan tambang (ore) 

dengan alat gali muat (ore getting). Ore diangkut 
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keluar melewati jalan tambang ke Export Transite 

Ore (ETO) dan Export Final Ore (EFO) di dekat 

pelabuhan.  

4. Penimbunan kembali kolong bekas galian dengan 

tanah penutup. Setiap selesai penambangan, tanah 

penutup dan tanah sisa penambangan ditimbun 

kembali di area bekas galian sesuai dengan design 

yang telah ditentukan.  

5. Penanaman kembali tanaman penutup tanah. 

Kegiatan penambangan terbuka pada prinsipnya 

diwajibkan untuk menutup kembali areal bekas 

tambang yang ditinggalkan agar tidak terjadi 

kerusakan lingkungan yang lebih besar dan 

dipulihkan kembali kondisi ekosistemnya 

sekurang-kurangnya seperti kondii sebelumnya. 

Dari kegiatan penambangan sistem terbuka ini 

dihasilkan:  

1) Bahan organik dari tanaman penutup tanah, 

baik berupa kayu ataupun dedaunan; 

2) Tanah penutup yang terdiri dari tanah lapisan 

atas (tanah pucuk/topsoil) yang mempunyai 

kesuburan fisik, kimia dan biologi yang baik 

sebagai media pertumbuhan tanaman dan tanah 
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bawah permukaan (subsoil/ overburden). 

Tanah subsoil umumnya berupa bahan tanah 

peralihan dari bahan tambang sebagai bahan 

induk pembentuk tanah dan tanah lapisan atas 

yang telah berkembang. Tanah subsoil ini belum 

mengalami perkembangan lanjut, sehingga 

memiliki kesuburan kimia, fisika dan biologi 

rendah; 

3) Bahan/material tambang, yaitu bahan mineral 

sebagai bahan yang dipanen untuk diangkut 

keluar dan dimanfaatkan sebagai bahan baku 

industri; dan 

4) Lubang bekas galian (kolong), terdapatnya 

kolong-kolong bekas galian akan mengurangi 

luas lahan untuk budidaya ataupun dapat 

mengubah tata air dan bentang lahan. 

Di antara bahan yang dihasilkan apabila dapat 

diatur dengan baik pada prinsipnya kegiatan 

penambangan sistem terbuka dapat memberikan 

manfaat yang tinggi bagi pemanfaatan permukaan 

lahan ke depan. Kegiatan penambangan terbuka dapat 

diarahkan untuk mengubah bentang lahan sesuai 

dengan yang diharapkan, sehingga justru dapat 
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memperbaiki kualitas lingkungan baru. Panjang dan 

kemiringan lereng dapat diperbaiki, ketebalan dan 

kesuburan tanah lapisan atas dapat ditingkatkan, dan 

tingkat kepadatan tanah lapisan bawah dapat diatur 

dengan perlakuan pemadatan. Sukmana dan Abujamin 

(1986) mendapatkan bahwa pengolahan tanah dalam 

pada tanah dengan tanah lapisan olah yang tipis dapat 

memperbaiki kondisi fisik daerah perakaran, 

meningkatkan laju infiltrasi, menurunkan ketahanan 

terhadap penetrasi, dan pada musim hujan dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman. Namun apabila 

penambangan terbuka ini tidak dilakukan dengan hati-

hati, maka nilai positif dari peluang pemulihan kualitas 

lahan ini tidak dapat memberikan hasil yang baik dan 

bahkan mungkin akan semakin memperburuk kualitas 

lingkungan. Reklamasi tanah bekas penambangan yang 

juga menggunakan tanah bongkaran yang diawali 

dengan pembuatan teras bangku datar merupakan 

langkah yang tepat untuk dapat mencegah kerusakan 

lahan akibat erosi. Agar pemulihan lahan ini 

berlangsung efektif, biorehabilitasi lahan dengan 

pemberdayaan hayati tanah dan revegetasi dengan 

tanaman berakar dalam yang sejalan dengan rencana 
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peruntukan selanjutnya penting untuk segera 

diupayakan pada tahun pertama. 

 

C. Dampak Lingkungan Pertambangan Batubara 

Mekanisasi peralatan dan teknologi pertambangan 

telah menyebabkan skala pertambangan semakin 

besar dan ekstraksi batubara kadar rendahpun 

menjadi ekonomis sehingga semakin luas dan dalam 

lapisan bumi yang harus digali. Ini menyebabkan 

kegiatan tambang batambang batubara menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan seperti sebagai berikut ( 

Raden dkk, 2010: Purwanto, 2015)  

1. Perubahan bentang lahan.  

Kegiatan pertambangan batubara dimulai 

dengan pembukaan tanah pucuk dan tanah 

penutup serta pembongkaran batubara yang 

berpotensi terhadap perubahan bentang alam. 

Lubang-lubang tambang yang dihasilkan dari 

kegatan pertambangan ini harus ditutup melalui 

kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan. 

Penutupan lubang tambang secara keseluruhan 

sangat sulit untuk dipenuhi mengingat kekurangan 

tanah penutup akibat deposit batubara yang 
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terangkat keluar dari lubang tambang jauh lebih 

besar dibandingkan tanah penutup yang ada. 

Walaupun di dalam dokumen AMDAL yang 

dimiliki oleh setiap perusahaan pertabangan 

batubara, ditekankan bahwa lubang tambang yang 

dihasilkan harus ditutup melalui kegiatan 

reklamasi dan revegetasi lahan, namun pada 

kenyataannnya perusahaan pertambangan 

batubara sebagian meninggalkan lubang-lubang 

tambang yang besar (Hakim I, 2014). 

2. Penurunan tingkat kesuburan tanah.  

Dampak penurunan kesuburan tanah oleh 

aktivitas pertambangan batubara terjadi pada 

kegiatan pengupasan tanah pucuk (top soil) dan 

tanah penutup (sub soil/overburden). 

Pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup 

akan merubah sifat-sifat tanah terutama sifat 

fisik tanah dimana susunan tanah yang 

terbentuk secara alamiah dengan lapisan-

lapisan yang tertata rapi dari lapisan atas ke 

lapisan bawah akan terganggu dan terbongkar 

akibat pengupasan tanah tersebut. Tanah yang 

telah dikupas, selanjutnya akan ditranslokasi 
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pada tempat yang telah ditentukan di mana 

tanah pucuk dipisahkan dengan tanah penutup, 

Setelah proses pembongkaran deposit batubara, 

maka tanah pucuk dan tanah penutup 

dikembalikan ke lubang tambang dengan cara 

backfilling. Waktu pengembalian tanah ke 

lubang tambang membutuhkan waktu yang 

lebih lama tergantung pada kecepatan proses 

penambangan berlangsung. Tanah pucuk dan 

tanah penutup yang telah ditimbun atau telah 

dikembalikan ke lubang tambang, sangat rentan 

terhadap perubahan kesuburan tanah terutama 

kesuburan kimia dan biologi akibat tanah 

tersebut telah rusak karena dibongkar untuk 

mengambil deposit batubara yang ada di 

bawahnya. Curah hujan yang tinggi, akan 

memberikan pengaruh yang besar terhadap 

kandungan unsur hara yang terdapat di 

dalamnya, sebab akan terjadi pencucian unsur 

hara, sehingga tanah dapat kekurangan unsur 

hara yang dibutuhkan tamanan pada saat 

dilakukan revegetasi tanaman.  
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3. Terjadinya ancaman terhadap keanekargaman 

hayati (biodiversity).  

Pembukaan lahan untuk penambangan 

menyebabkan terjadinya degradasi vegetasi 

akibat kegatan pembukaan lahan, terganggunya 

keanekaragaman hayati terutama flora dan 

fauna.  

4. Penurunan Kualitas perairan.  

Kegiatan penambangan batubara 

memberikan kontribusi tertinggi dalam 

menurunkan kualitas air yaitu air sungai 

menjadi keruh dan menjadi penyebab banjir. 

Kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan 

tambang serta aktivitas lainnya mempercepat 

aliran permukaan yang membawa bahan-bahan 

pencemar masuk ke badan air serta sumur-

sumur penduduk pada saat terjadi hujan lebat. 

Raden, dkk (2010) menyatakan bahwa 

parameter pH, kandungan besi, mangan, TSS 

dan TDS berada diatas baku mutu lingkungan 

pada semua titik pengamatan pada lokasi dekat 

penambangan dan pengolahan salah satu 

perusahaan batubara di Kutai. Tingginya 
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kandungan bahan pencemaran air diakibatkan 

oleh aktivitas penambangan dan pengolahan 

batubara (proses pencucia batubara) dimana 

material bahan pencemar terbawa oleh air 

limpasan permukaan (surface run-off) ke 

bagian yang lebih rendah dan masuk ke badan 

air.  

5. Penurunan Kualitas Udara  

Penurunan kualitas udara disebabkan oleh 

pembongkaran batubara dan mobilitas 

pengangkutan batubara dan peralatan dari 

dalam dan keluar lokasi penambangan. Viktor 

(2010) menyatakan provinsi Mpumalanga di 

Afrika Selatan memiliki kualitas udara terburuk 

didunia, yang umumnya disebabkan oleh 

aktivitas pertambangan batubara, kebakaran 

lahan yang tak terkendali serta penggunaan 

batubara sebagai bahan bakar pada unit 

pembangkit tenaga listrik. Tingginya kadar SO2, 

partikulat (PM10 and PM2.5), NOxes, O3, 

benzene and H2S telah meningkatkan kejadian 

penyakit pernafasan. Pembakaran spontan 

batubara melepaskan senyawa beracun 
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termasuk karbon monoksida, karbondioksida, 

methana, benzene, toluene, xylene, sulphur, 

arsenik, merkuri dan timbal. 

6. Pencemaran lingkungan akibat limbah-limbah 

yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan.  

Limbah pertambangan biasanya tercemar 

asam sulfat dan senyawa besi yang dapat 

mengalir keluar daerah pertambangan. Air yang 

mengandung kedua senyawa ini akan menjadi 

asam. Limbah pertambangan yang bersifat asam 

bisa menyebabkan korosi dan melarutkan 

logam-logam berat sehingga air yang dicemari 

bersifat racun dan dapat memusnahkan 

kehidupan akuatik. Di kutai, limbah tambang 

masuk ke lahan pertanian yang mengganggu 

kegiatan pertanian penduduk setempat. 

Dampak pertambangan batubara tidak hanya 

muncul ketika kegiatan penambangan tetapi 

juga pasca operasi tambang. Industri 

pertambangan pada pascaoperasi akan 

meninggalkan lubang tambang dan air asam 

tambang (acid ine drainage). Lubang-lubang 

bekas penambangan batubara berpotensi 
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menimbulkan dampak lingkungan berkaitan 

kualitas dan kuantitas air. Air lubang tambang 

mengandung berbagai logam berat yang dapat 

merembes ke sistem air tanah dan dapat 

mencemari air tanah. Lebih lanjut, 

Marganingrum dan Noviardi (2010) 

menyatakan bahwa lahan bekas tambang 

batubara mampu mencemari air sungai.  

Keberadaan perusahaan tambang di tengah-tengah 

masyarakat merupakan wujud dan partisipasi dalam 

peningkatan dan pengembangan pembangunan 

masyarakat. Perusahaan dan masyarakat yang 

bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen 

yang saling mempengaruhi. Dimana perusahaan 

memerlukan masyarakat sekitar dalam pengembangan 

perusahaan itu sendiri begitupun sebaliknya, 

masyarakat memerlukan perusahaan tersebut dalam 

peningkatan perekonomian masyarakat serta 

pengembangan daerah akibat keberadaan perusahaan 

tersebut. Oleh karena itu, aktivitas perusahaan tidak 

dapat dipungkiri memiliki dampak sosial terhadap 

masyarakat sekitarnya.  
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Adapun dampak sosial yang ditimbulkan dari 

kegiatan pertambangan batubara diantaranya : 

1. Adanya konflik yang terjadi antara masyarakat 

dengan perusahaan karena masalah pembebasan 

lahan, pencemaran air dan udara, adanya 

kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan 

warga pendatang. Lebih lanjut, Purwanto (2015) 

menyatakan konflik di masyarakat muncul dalam 

bentu unjuk rasa karena terganggunya ruas jalan 

oleh truk pengangkut batubara, rusaknya jalan, 

terjadinya kecelakaan lalu lintas. Konflik 

dimasyarakat sebagian besar juga dipicu oleh 

masalah limbah yang keberadannya mengganggu 

sumber air minum , rendahnya jumlah tenaga kerja 

lokal yang diterima di perusahaan serta masalah 

ganti rugi lahan masyarakat (Raden dkk, 2010)  

2. Menurunnya kualitas kesehatan akibat debu. 

Penurunan tingkat kesehatan masyarakat bisa 

dilihat dengan semakin seringnya masyarakat yeng 

terkena batuk dan penyakit pernapasan lainya. 

3. Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat. 

adanya kegiatan pertambangan merubah pola pikir 

masyarakat didalam mencari uang guna memenuhi 
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kebutuhan hidup. Adanya kompensasi uang 

penggantian lahan, rusaknya lahan pertanian, serta 

adanya kesempatan bekerja di pertambangan 

mendorong masyarakat untuk beralih mata 

pencarian dari profesi petani ke profesi lain. Hal ini 

tidak lepas dari hubungan masyarakat dengan 

perusahaan tersebut, begitu juga sebaliknya. 

Keberadaan perusahaan juga sangat berpengaruh 

besar terhadap kondisi perubahan sosial yang 

dulunya masyarakat sangat tergantung dengan 

alam demi pemenuhan kebutuhan hidup, sekarang 

masyarakat justru beralih ketergantung pada 

perusahaan yang berada di tengah-tengah 

masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan 

kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin 

menanjak dan pemenuhan penghasilan hidup 

semakin bertambah. kondisi masyarakat yang 

dulunya swasembada pangan, kini pemenuhan 

kebutuhan ekonominya digantikan oleh hasil-hasil 

dari produksi tambang yang lebih banyak 

menghasilkan uang. 

4. Struktur sosial di masyarakat juga mengalami 

perubahan karena masyarakat sekitar 
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pertambangan termotivasi untuk mampu 

menyesuaikan perubahan struktur sosial yang 

disebabkan banyaknya masyarakat pendatang yang 

menjadi karyawan di perusahaan pertambangan 

batubara maupun masyarakat pendatang berusaha 

di sekitaar perusahaan batubara. Aprianto dan Rika 

(2012) menyatakan terdapat tiga jenis pendatang 

yang melakukan migrasi masuk baik secara 

permanen ataupun nonpermanen. Jenis yang 

pertama adalah jenis migrasi yang paling banyak 

terjadi dimana kebanyakan pendatang melakukan 

migrasi sirkuler (ulang-alik), dimana kebanyakan 

dari pendatang tersebut adalah pekerja di 

pertambangan. Jenis yang kedua adalah warga yang 

menetap di sekitar lokasi pertambangan dan 

kemudian mendirikan usaha, dikarenakan mereka 

tidak memiliki keahlian untuk bekerja di sektor 

pertambangan sehingga hanya menangkap peluang 

usaha yang ada seperti mendirikan bengkel, 

ataupun warung. Kemudian jenis yang ketiga 

adalah parapendatang yang berasal dari luar 

daerah dan bekerja di perusahaan pertambangan 

sehingga tinggal menetap di sekitar lokasi 
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pertambangan dengan menyewa rumah milik 

warga sekitar lokasi pertambangan. Pengaruh 

negatif struktur sosial masyarakat di sekitar 

perusahaan pertambangan yang mungkin bisa 

terjadi adalah perilaku dan atau kebiasaan yang 

bersifat negatif seperti perjudian, kebiasaan 

minum-minuman keras dan pola hidup konsumtif 

para karyawan yang bisa mendorong perubahan 

masyarakat lokal menjadi lebih konsumtif dan bila 

hal tersebut tidak didukung oleh perubahan 

kemampuan daya beli masyarakat lokal akan 

menyebabkan kecemburuan sosial yang pada 

akhirnya bisa menyebabkan ketidak harmonisan 

(Basuki, 2007).  

5. Kehadiran perusahaan juga mempengaruhi 

perilaku gotong royong terutama partisipasi 

masyarakat dalam mengikuti kegiatan kerja bakti 

dan kegiatan keagamaan. Suprihatin (2014) 

menyatakan, sebelum hadirnya pertambangan 

batubara, warga sangat antusias dalam mengikuti 

segala kegiatan gotong royong. Frekuensi kegiatan 

gotong royong masyarakat pun lebih intensif dan 

terkoordinir dengan baik serta masih dilakukan 
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secara tradisional dengan peralatan serta kondisi 

yang sederhana. Setelah pertambangan batubara 

hadir dan beroperasi, perilaku masyarakat dalam 

bergotong royong lebih berorientasi pada materi 

atau sistem bayaran (upah). Serta lebih dominan 

memberi bantuan dalam bentuk finansial 

ketimbang bantuan tenaga. Selain itu, intensitas 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong 

royong pun mengalami penurunan karena faktor 

kesibukan kerja masing-masing warga yang kian 

bervariasi. 

Selanjutnya batubara berdampak pada  ekonomi. 

Kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan 

secara umum terlihat meningkat karena efek domino 

dari keberadaaan perusahaan telah mampu 

mendorong dan menggerakkan sendi-sendi ekonomi 

masyarakat. Berbagai dampak positif diantaranya 

tersedianya fasilitas sosial dan fasilitas umum, 

kesempatan kerja karena adanya penerimaan tenaga 

kerja, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat 

sekitar tambang, dan adanya kesempatan berusaha. 

Raden dkk (2010) menyatakan tiga peluang usaha 

yang dominan yang dilakukan masyarakat disekitar 
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pertambangan batubara adalah warung sembako, 

rumah sewaan dan warung makan. Irawan (2015) 

menyatakan adanya pemanfaatan uang ganti rugi alih 

fungsi lahan bagi para pemilik lahan memungkinkan 

munculnya lapangan pekerjaan baru di sektor informal 

seperti investasi usaha warung sembako, warung 

makan, usaha jasa, dan lainnya. Pengembangan 

ekonomi masyarakat juga dilakukan oleh perusahaan 

melalui Corporate Social Responcibility (CSR) yang 

dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat 

untuk meningkatkan kualitas hidupnya seperti 

penanggulangan kemiskinan, membantu dalam 

menyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, beasiswa, 

peningkatkan skill, peningkatan daya beli masyarakat 

sekitar tambang, memberikan pelatihan agar 

masyarakat sekitar tambang mempunyai daya saing, 

dan membantu membangun infrastruktur yang sangat 

diperlukan oleh masyarakat termasuk di dalamnya 

fasilitas air bersih. Lebih lanjut,  

Musthopa (2008) menjabarkan potensi manfaat 

ekonomi dengan hadirnya pertambangan dalam 

beberapa hal sebagai berikut : (1) Menjadi pionir roda 

ekonomi, (2) Mendorong pengembangan wilayah (3) 
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Memberikan manfaat ekonomi regional dan nasional 

(4) Memberikan peluang usaha pendukung (5) 

Pembangunan infrastruktur baru (6) Memberikan 

kesempatan kerja (7) Membuka isolasi daerah 

terpencil (8) Meningkatan ilmu pengetahuan dengan 

transfer teknologi.  

 

D. Pertambangan Berkelanjutan 

Strategi pembangunan berkelanjutan adalah 

integrasi ekonomi, ekologi dan sosial. Berpijak dari 

konsep pembangunan tersebut maka terdapat tiga 

elemen yang mendukung yaitu keberlanjutan secara 

ekonomi, keberlanjutan secara sosial, dan 

keberlanjutan lingkungan, dimana ketiga elemen ini 

saling berinteraksi dan mendukung. Termasuk pula 

didalam sektor pertambangan. Pertambangan 

batubara jelas memberikan dampak kepada 

lingkungan, sosial dan ekonomi. Ketiga dampak 

tersebut dapat ditekan dengan menerapkan praktik 

pertambangan yang baik (good mining practice).  

Menyadari bahwa industri pertambangan adalah 

industri yang akan terus berlangsung sejalan dengan 

semakin meningkatnya peradaban manusia, maka yang 
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harus menjadi perhatian semua pihak adalah 

bagaimana mendorong industri pertambangan sebagai 

industri yang dapat memaksimalkan dampak positif 

dan menekan dampak negatif seminimal mungkin 

melalui konsep pengelolaan usaha pertambangan 

berwawasan jangka panjang (Sudrajat, 2010).  

Sebagai industri yang berpaling kearah lingkungan, 

sosial dan ekonomi, ada beberapa ciri praktik 

pertambangan yang baik (Yasir, 2009) , yaitu : 1) 

Menerapkan teknologi pertambangan yang tepat dan 

sesuai, 2) Menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas 

dalam pelaksanaan, 3) Menerapkan Mematuhi kaidah 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, 4) Mempunyai perencanaan menyeluruh 

tentang teknik pertambangan dan mematuhi standar 

yang telah ditetapkan 5) Prinsip konservasi, 

meningkatkan nilai tambah, serta keterpaduan dengan 

sektor hulu dan hilir, 6) Menjamin keselamatan dan 

kesehatan kerja bagi para karyawan, 7) Melindungi 

dan memelihara fungsi lingkungan hidup, 8) 

Mengembangkan potensi dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat, 9) Menghasilkan 

tingkat keuntungan yang memadai bagi investor dan 
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karyawannya, 10) Menjamin keberlanjutan kegiatan 

pembangunan setelah periode pasca tambang, yaitu 

dapat terwujudnya masyarakat mandiri pasca 

penutupan/pengakhiran tambang.  

Teknik penambangan menjadi salah satu penentu 

karakteristik tambang terhadap lingkungan. Teknik 

penambangan yang baik (good mining practice) harus 

sudah dilakukan sejak eksplorasi, konstruksi, 

eksploitasi, pengolahan /pemurnian, pengangkutan 

sampai dengan tahap pasca operasi (mining closure). 

Selain itu, untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan pasca tambang, perlu ada kebijakan 

penutupan tambang sejak awal sehingga mampu 

mendorong setiap aktivitas pertambangan mempunyai 

konsep penataan lahan bekas tambang agar aman dan 

tetap mempunyai fungsi ekologis. 

Dari hasil penjelasan diatas, dapat diambil makna 

bahwa kekayaan sumberdaya batubara merupakan 

salah satu aset pembangunan nasional. Industri 

pertambangan batubara dapat menjadi peran kunci 

mengkonversi kekayan alam yang belum dapat 

dimanfaatkan menjadi kekayaan yang dapat 

mensejahterakan rakyat dalam bentuk sekolah, 
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pemukiman, pelabuhan, jalan, jaringan listrik dan 

sarana umum lainnya yang dapat memberikan 

kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Dalam 

beberapa tahun terakhir, batubara telah memainkan 

peran yang cukup penting bagi perekonomian 

Indonesia. Sektor ini memberikan sumbangan yang 

cukup besar terhadap penerimaan negara yang 

jumlahnya meningkat setiap tahun.  

Sementara itu, perannya sebagai sumber energi 

pembangkit juga semakin besar. Saat ini, sekitar 71 % 

dari konsumsi batubara domestik diserap oleh 

pembangkit listrik, 17% untuk industri semen dan 

10,1% untuk industri tekstil dan kertas. Disisi lain, 

sebagaimana karaketristik mendasar industri 

pertambangan yang membuka lahan dan mengubah 

bentang alam, pertambangan batubara juga berpotensi 

merubah tatanan ekosistem suatu wilayah, baik dari 

segi biologi, geologi, dan fisik maupun tatanan sosial 

ekonomi masyarakat. Dampak pertambangan tidak 

hanya muncul ketika terjadi kegiatan penambangan 

tetapi juga pasca operasi tambang. Ketika selesai 

beroperasi, perusahaan meninggalkan lubang-lubang 

besar dibekas areal pertambangan yang berpotensi 
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menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang. 

Praktik pertambangan yang baik (good ining practice) 

dapat menekan dampak negatif dari kegiatan 

pertambangan dan mendukung kegiatan 

pertambangan yang berkelanjutan secara lingkungan, 

sosial dan ekonomi. 

 

E. Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Ilmu Tanah 

1. Kondisi kimia tanah  

Kondisi kimia tanah bekas tambang batubara 

pada umumnya dalam kondisi miskin akan unsur 

hara dan kesuburan tanahnya sangat rendah 

karena tanah bekas tanmbang batubara telah 

mengalami pencemaran, sebagai akibat adanya 

pembongkaran dan penggalian tanah yang 

mneyebabkan susunannya mengalami perubahan, 

dimana lapisan atas (Top Soil) hilang digantikan 

oleh lapisan bawah. Dengan kondisi yang demikian 

akan menyebabkan munculnya logam berat dan Air 

Asam Tambang (Acid Mine Drainage/AMD). 

Menurut Riwandi dan Munawar (2007), air asam 

tambang terjadi sebagai akibat adanya oksidasi 

batuan pirit (FeS2) dengan oksigen dan air yang 
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menghasilkan asam dan logam larut. Air asam 

tambang dicirikan oleh pH yang rendah (Keasaman 

tinggi), kadar sulfat dan logam larut.  Fenomena 

Acid Mine Drainage (AMD) atau Acid Rock Drainage 

(ARD) akibat teroksidasinya mineral bersulfur 

dengan ditandai berubahnya warna air menjadi 

merah jingga. AMD akan memberikan serangkaian 

dampak yang saling berkaitan, yaitu menurunnya 

pH, ketersediaan dan keseimbangan unsur hara 

dalam tanah terganggu, serta kelarutan unsur-

unsur mikro yang umumnya merupakan unsur 

logam meningkat (Marschner, 1995; Havlin et al., 

1999) dalam Widyati (2007). 

Keasaman tanah (pH) merupakan salah satu 

sifat kimia tanah yang sangat penting untuk 

diketahui.  Reaksi tanah menunjukkan sifat 

kemasaman atau alkalinitas tanah yang dinyatakan 

dengan nilai pH yang berperan terhadap kesuburan 

tanah, yakni ; ketersediaan unsur hara dalam tanah, 

mudah tidaknya unsur hara tersebut diserap oleh 

tanaman.  pH tanah merupakan indikator kimia 

yang sangat baik terhadap kualitas tanah dengan 

kisaran pH tanah adalah 0 – 14.  Nilai Kemasaman 



~ 48 ~ 

dan alkalinitas (pH) tanah, ditujukan dengan 

konsentrasi ion hidrogen (H+) dalam tanah, yakni : 

konsentrsi ion hidrogen (H+) lebih besar dari ion 

hidroksil (OH-) maka tanah dikatakan asam (< 7),   

konsentarasi ion hidrogen (H+) sama ion hidroksil 

(OH-) maka tanah dikatakan netral (pH = 7) dan 

konsentarasi ion hidrogen (H+) lebih kecil dari ion 

hidroksil (OH-) maka tanah dikatakan basa (> 7).  

Menurut (Tisdale et al., 1993) dalam Natural 

Resources Conservation Service (1999), pH tanah 

merupakan ukuran jumlah ion hidrogen (H+) dalam 

larutan tanah.  Konsentrasi ion hidrogen (H+) dalam 

larutan tanah cukup kecil. Misalnya, tanah dengan 

pH 4.0 memiliki konsentrasi ion hidrogen dalam air 

tanah hanya 0,0001 mol per liter. (Satu mol sama 

dengan jumlah atom hidrogen dalam 1 gam 

hidrogen).  

Menurut Soemarno (2011) Kondisi  pH tanah 

merupakan faktor penting  yang menentukan 

kelarutan unsur  yang  cenderung 

berkesetimbangan dengan  fase padatan. Kelarutan 

oksida-oksida hidrous dari Fe dan Al secara 

langsung tergantung pada konsentrasi hidroksil 
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(OH-) dan menurun  apabila pH meningkat. Kation 

hidrogen (H+) bersaing secara langsung dengan 

kation-kation asam Lewis lainnya membentuk 

 tapak kompleksi, dan oleh karenanya kelarutan 

kation kompleks seperti Cu  dan Zn akan meningkat 

dengan menurunnya pH.  Konsentrasi kation 

hidrogen  menentukan besarnya KTK tergantung-

muatan  (dependent charge) dan  dengan demikian 

akan mempengaruhi aktivitas semua kation tukar.  

Kelarutan Fe-fosfat, Al-fosfat dan Ca-fosfat sangat 

tergantung pada pH, demikian juga  kelarutan anion 

molibdat (MoO4) dan  sulfat yang terjerap.  Anion 

molibdat dan sulfat yang terjerap,  dan fosfat yang 

 terikat  Ca kelarutannya akan menurun kalau pH 

 meningkat.  Selain itu, pH juga mengendalikan 

kelarutan karbonat dan silikat, mempengaruhi 

reaksi-reaksi redoks, aktivitas jasad  renik,  dan 

menentukan bentuk-bentuk kimia dari fosfat dan 

 karbonat dalam larutan tanah.   Pengasaman 

mineral  silikat  dapat menggeser "muatan patahan" 

dari negatif menjadi positif.  Beberapa  reaksi 

penting yang terpengaruh oleh pH.  

2. Kondisi biologis tanah 
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Biologi tanah mempelajari tentang organisme 

yang hidup dan beraktivitas didalam tanah dan 

dengan aktivitasnya tersebut berperan dalam 

aliran energi dan siklus hara serta berhubungan 

erat dengan produksi bahan organik (Hanafiah, dkk, 

2003). Menurut Natural Resources Conservation 

Service (2001) bahwa indikator kerusakan biologi 

berbeda dengan indikator fisika  dan kimia tanah, 

ada beberapa pedoman khusus untuk mengelola 

sifat biologis tanah, hal ini  sangat penting karena 

perubahan pengelola lahan dalam jalur fungsi 

biologis tanah dari waktu ke waktu untuk 

memantau efek dari pilihan manajemen.  

Pemantauan adalah identifikasi tren dengan 

sistematis mengumpulkan data kuantitatif dari 

waktu ke waktu dari lokasi yang ditandai secara 

permanen. Tujuannya adalah untuk memantau 

fungsi biologis tanah yang meliputi: Evaluasi dan 

dokumentasi kemajuan menuju tujuan manajemen, 

deteksi perubahan yang mungkin menjadi  

peringatan dini degadasi di masa depan, dan  

Penentuan kecenderungan untuk daerah dengan 
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kondisi yang diinginkan, atau ada potensi untuk 

pemulihan.  

Menurut Adams (2014) bahwa indikator biologi 

menawarkan beberapa jenis informasi yang agak 

unik yang tidak tersedia dari metode lain, yakni : 

(1) peringatan dini dari kerusakan lingkungan; (2) 

efek yang terintegasi dari berbagai tekanan 

lingkungan terhadap kesehatan organisme dan 

populasi, komunitas, dan ekosistem; (3) hubungan 

antara respon individu organisme terkena polusi 

dan efek pada tingkat populasi; (4) peringatan dini 

potensi membahayakan kesehatan manusia 

berdasarkan tanggapan dari satwa liar polusi; dan 

(5) efektivitas upaya-upaya perbaikan dalam 

dekontaminasi saluran air, namun demikian 

indikator biologi bukan satu-satunya metode untuk 

memantau dampak ekologi yang mungkin polutan. 

Salah satu metode tradisional pengukuran langsung 

dari polusi kimia di sungai atau di organisme itu 

sendiri. 

Menurut Hanafiah dkk (2003), bahwa cacing 

tanah (makro fauna) dapat dimanfaatkan sebagai 

indikator biologi maupun biomonitor dari aktivitas 
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pertanian dan perindustrian yang menggunakan 

bahan-bahan kimia seperti ; pestisida  atau 

senyawa-senyawa kimiawi toksik. Cacing tanah 

merupakan konsumen limbah yang mengeluarkan 

sekresi berupa kotoran (bunga tanah) yang kaya 

hara. Pakan cacing tanah berupa campuran tanah 

dan bahan organik, yang bersarang di dalam tanah 

dan saat bergerak mengeluarkan lender-lendir 

yang tidak saja berperan secara fisik dan kimiawi, 

tetapi juga berperan sebagai sumber nutrisi bagi 

mikroorganisme tanah sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai biomelioran dalam 

rehabilitasi atau reboisasi tanah-tanah kritis atau 

tanah-tanah bekas areal pertambangan. Dengan 

demikian keberadaan cacing tanah dapat dijadikan 

ukuran untuk menilai tingkat kerusakan lahan, 

karena dengan adanya cacing tanah suatu lahan 

maka terdapat pula mikroorganisme tanah yang 

lainnya.  

3.  Kondisi Fisika Tanah 

Penambangan batubara menyebabkan 

perubahan bentang lahan dan kualitas tanah hasil 

penimbunan setelah penambangan. Struktur tanah 
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penutup rusak sebagaimana sebelumnya, juga 

tanah lapisan atas bercampur ataupun terbenam di 

lapisan dalam. Tanah bagian atas digantikan tanah 

dari lapisan bawah yang kurang subur, sebaliknya 

tanah lapisan atas yang subur berada di lapisan 

bawah. Demikian juga populasi hayati tanah yang 

ada di tanah lapisan atas menjadi terbenam, 

sehingga hilang/mati dan tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya. Daya dukung tanah lapisan 

atas pasca penambangan untuk pertumbuhan 

tanaman menjadi rendah (Subowo, 2010).  

Menurut Arsyad (2006) mengemukakan bahwa 

kerusakan tanah adalah hilangnya atau 

menurunnya fungsi tanah, baik sebagai sumber 

unsurhara tumbuhan maupun sebagai matriks 

tempat akar tumbuhan berjangkar dan tempat air 

tersimpan. Pembukaan lahan hutan menjadi lahan 

pertanian dapat diduga sebagai penyebab rusaknya 

struktur tanah baik di lapisan atas maupun lapisan 

bawah.  

Kerusakan struktur tanah diawali dengan 

penurunan kestabilan agregat tanah sebagai akibat 

dari pukulan air hujan dan kekuatan limpasan 
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permukaan. Penurunan kestabilan agregat tanah 

berkaitan dengan penurunan kandungan bahan 

organik tanah, aktivitas perakaran tanaman dan 

mikroorganisme tanah. Penurunan ketiga agen 

pengikat agregat tanah tersebut selain 

menyebabkan agregat tanah relatif mudah pecah 

sehingga menjadi agregat atau partikel yang lebih 

kecil juga menyebabkan terbentuknya kerak di 

permukaan tanah (soil crusting) yang mempunyai 

sifat padat dan keras bila kering. Agregat atau 

partikel-partikel yang halus akan terbawa aliran air 

ke dalam tanah sehingga menyebabkan 

penyumbatan pori tanah. Pada saat hujan turun 

kerak yang terbentuk di permukaan tanah (soil 

crusting) yang mempunyai sifat padat dan keras 

bila kering (Suprayogo,2004). 
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BAB 3 

INDIKATOR KERUSAKAN LINGKUNGAN 

 

 

A. Lingkungan  Sebagai Sumber Daya 

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset 

yang dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam Pasal 

28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) 

mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai 

pelaksanaan terhadap UUD 1945, maka Pemerintah 

membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009) 

untuk mengatur hak setiap orang agar mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian 

dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. 
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Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya 

alam yang memiliki peran yang sangat strategis 

terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, 

termasuk manusia. Namun sayangnya dimasa sekarang 

ini lingkungan tempat hidup telah mengalami 

kerusakan. Kerusakan lingkungan hidup merupakan 

kemunduran lingkungan yang ditandai dengan 

hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya 

fauna liar dan kerusakan ekosistem.2Kerusakan 

lingkungan hidup dapat disebabkan oleh 2 faktor yaitu 

kerusakan akibat alam dan kerusakan akibat kegiatan 

manusia. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan 

manusia paling sering terjadi, 

 

B. Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan 

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara 

umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu 

akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. 

Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, 

angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami 

merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-

bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya 

lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika 
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ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, 

abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja 

terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. 

Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah 

akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh 

manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan 

akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang 

dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan 

cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya 

disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah 

lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi 

hutan, pertambangan,  pencemaran udara, air, dan 

tanah dan lain sebagainya. Beberapa fakta terkait 

tingginya kerusakan lingkungan di Indonesia akibat 

kegiatan manusia antara lain:  

1. Laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar/tahun 

yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar 

hutan Indonesia hilang. Hilangnya hutan 

menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, 

meningkatkan peristiwa bencana alam, dan 

terancamnya kelestarian flora dan fauna.  

2. 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di 

Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan 
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terumbu karang meningkatkan resiko bencana 

terhadap daerah pesisir, mengancam 

keanekaragaman hayati laut, dan menurunkan 

produksi perikanan laut.  

3. Tingginya pencemaran udara, pencemaran air, 

pencemaran tanah, dan pencemaran laut di 

Indonesia. Bahkan pada 2010, Sungai Citarum 

pernah dinobatkan sebagai Sungai Paling Tercemar 

di Dunia oleh situs huffingtonpost.com. World Bank 

juga menempatkan Jakarta sebagai kota dengan 

polutan tertinggi ketiga setelah Beijing, New Delhi 

dan Mexico City.  

4. Ratusan tumbuhan dan hewan Indonesia yang 

langka dan terancam punah. Menurut catatan IUCN 

Redlist, sebanyak 76 spesies hewan Indonesia dan 

127 tumbuhan berada dalam status keterancaman 

tertinggi yaitu status Critically Endangered (Kritis), 

serta 205 jenis hewan dan 88 jenis tumbuhan 

masuk kategori Endangered, serta  557 spesies 

hewan dan 256 tumbuhan berstatus Vulnerable. 

Sama halnya dengan pendapat dari informasi 

disperkimta.bulelengkab.go.id bahwa ada beberapa 
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faktor yang dapat merusak lingkungan secara 

umum seperti : 

a. Faktor alam, Kerusakan lingkungan hidup 

karena faktor alam terjadi karena adanya 

bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan 

gunung meletus. 

b. Banjir, selain karena ulah manusia, banjir juga 

dapat terjadi karena faktor alam, misalnya 

hujan yang terus-menerus. Curah hujan seperti 

ini akan membuat sungai meluap atau membuat 

tanggul jebol karena tidak mampu lagi 

menampung debit air. Banjir yang sering terjadi 

saat musim penghujan dapat membuat 

bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup 

rusak, lapisan tanah yang subur hilang terbawa 

air, serta tanaman-tanaman rusak. 

c. Gempa bumi, gempa bumi terjadi karena 

adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas 

gunung berapi dan dampaknya bergantung 

pada besarnya kekuatan gempa. Gempa bumi 

akan mengakibatkan banyak bangunan yang 

roboh, terjadi tanah longsor, dan terputusnya 

jalur transportasi. Jika kekuatan gempa sangat 
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besar, kemungkinan akan menimbulkan 

tsunami. 

d. Gunung berapi meletus, saat meletusnya 

gunung berapi akan mengelurkan abu vulkanik, 

lahar, lava, uap panas, dan material lainnya yang 

dapat merusak lingkungan. Dampak dari 

letusan tersebut dapat berlangsung lama 

bergantung pada besarnya kekuatan letusan, 

tetapi saat kembali normal, daerah yang 

terdampak letusan akan menjadi subur. Letusan 

gunung berapi akan mengakibatkan gangguan 

pernapasan, gas beracun, kerusakan 

lingkungan, bahkan dapat mematikan 

lingkungan sekitar. 

e. Faktor manusia, Selain faktor alam, faktor 

manusia juga dapat menyebabkan kerusakan 

lingkungan hidup. 

f. Membuang sampah sembarangan, saat ini, 

masih banyak orang yang membuang sampah 

sembarangan, terutama di sungai. Hal ini akan 

mengakibatkan banjir jika musim penghujan 

tiba. 
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g. Limbah industri, lembah ini dapat berasal dari 

pabrik dan rumah tangga. Jika tidak dikelola 

dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan 

merusak lingkungan hidup.  

h. Menebang hutan secara liar, Saat ini, luas hutan 

di Indonesia semakin berkurang karena 

maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang 

gundul tidak dapat meresap dan menahan 

aliran air hujan sehingga dapat terjadi banjir 

dan longsor. 

 

 

C. Faktor Penambangan Sistem Terbuka 

Pada penambangan sistem terbuka nampak bahwa 

apabila penanganan kurang hatihati permasalahan 

yang mungkin terjadi adalah perubahan bentang lahan, 

rusaknya struktur tanah, dan hilangnya tanah lapisan 

atas. Hasil penelitian Subardja (2009) menunjukkan 

bahwa lahan bekas penambangan rakyat sistem 

terbuka memiliki permukaan lahan tidak teratur, 

kesuburan tanah rendah, dan rawan erosi, sehingga 

daya dukung tanah untuk tanaman rendah. Lahan 

terdegradasi umumnya memiliki biota berbeda dengan 
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komunitas ekosistem aslinya, terjadi kecenderungan 

penurunan keanekaragaman jenis flora, fauna dan 

mikroba. Munculnya kolong-kolong bekas galian juga 

mengganggu sistem drainase dan mempersulit dalam 

pemanfaatan lahan selanjutnya. Hancurnya struktur 

tanah timbunan juga menurunkan stabilitas tanah, 

merubah distribusi pori tanah yangberperanan penting 

dalam memegang air, merusak saluran-saluran pori 

tanah yang berperanan penting dalam meresapkan air 

ke dalam tanah, dan meningkatkan potensi terjadinya 

erosi. Hilangnya/terbenamnya tanah lapisan atas yang 

subur akan menurunkan daya dukung tanah untuk 

pertumbuhan tanaman. Barus dan Suwardjo (1986) 

melaporkan bahwa hilangnya tanah lapisan atas 

mengakibatkan sifat fisik (aerasi, permeabilitas dan 

stabilitas agregat) lebih buruk dan hasil tanaman 

semusim lebih rendah dibandingkan dengan tanah 

utuh. Pemulihan kesuburan kimia maupun biologi 

tanah lapisan atas pasca penambangan memerlukan 

waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pembentukan 

tanah lapisan atas setebal 2,5 cm pada lereng Gunung 

Krakatau diperlukan waktu ±100 tahun. Untuk itu 

pelestarian sumberdaya lahan dan hayati tanah 



~ 63 ~ 

penting diupayakan agar produktivitas dan kelestarian 

lingkungan dapat dijaga. 

Hermawan et al. (2009) mendapatkan bahwa 

dampak langsung penambangan timah secara terbuka 

di Bangka Belitung telah menurunkan produktivitas 

lada dari 2 t/ha (tahun 2000) menjadi 1 t/ha (tahun 

2004), kerusakan hutan 60% dari luas total hutan 

(tahun 2007), terdapat 887 kolong dengan kedalaman 

9,5 m (tahun 1999) menjadi >1.000 kolong (tahun 

2009), dan juga terjadi pendangkalan sungai.  

Namun apabila kegiatan penambangan sistem 

terbuka ini dilakukan dengan baik, pada prinsipnya 

justru dapat diperoleh hal-hal positif, antara lain :  

a. Bahan tambang yang merupakan akumulasi 

bahan mineral yang terkonsentrasi dapat 

dipanen dan dimanfaatkan untuk kepentingan 

lain yang lebih berdaya guna dan bernilai 

ekonomi.  

b. Bahan tambang yang berupa logam berat dapat 

diangkut keluar dari lahan, sehingga dapat 

terhindar dari potensi pencemaran logam berat 

hasil pelapukan bagi lahan yang ada di 

bawahnya.  
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c. Penyusutan volume permukaan lahan dapat 

menurunkan tingkat kemiringan lahan, 

sehingga dapat memudahkan dalam 

pengelolaan selanjutnya serta dapat 

mengurangi risiko terjadinya erosi tanah. 

d. Ketebalan tanah lapisan atas dapat ditingkatkan 

dengan menurunnya luas permukaan tanah 

akibat penurunan kemiringan lahan.  

e. Kepadatan tanah lapisan bawah dapat 

disesuaikan dengan target perbaikan yang ingin 

dicapai, sehingga dapat meningkatkan daya 

dukung lahan untuk Perkembangan akar serta 

meningkatkan laju infiltrasiperkolasi, 

mengurangi aliran permukaan dan erosi tanah.  

f. Bentang lahan dapat diatur sesuai dengan yang 

diharapkan, sehingga nilai fungsi lahan tetap 

terjaga dan bahkan dapat lebih ditingkatkan 

dari sebelumnya. 

 

1. Penebangan Pohon  

Seperti yang kita ketahui bahwa pohon 

merupakan bagian terpenting dalam kehidupan di 

bumi karena pohon dapat memberi oksigen yang 
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bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Pohon 

juga bermanfaat sebagai habitat atau tempat 

tinggal bagi makhluk hidup yang ada didalamnya 

seperti orang utan yang bisa tinggal di pepohonan 

yang lebat dan membuat sarangnya dari dedaunan. 

Namun, seiring berjalannya waktu, hutan di 

Indonesia menjadi gundul karena kehilangan 

pohon. Hal ini terjadi karena terjadinya 

penebangan pohon secara berlebihan. Seperti pada 

kutipan berikut. 

Ksalian mau apa lagi?? Ingatlah... kami tuan 

rumah, dan tentu kalian tahu diri kalian adalah 

tamu,.. tapi apa? Kalian babat lebat rimbun daun 

dahan, tebang batang berjuta julang cawang.. 

(Muttaqin, 2015: Orang Utan Bermasker 

Mengutuk)  

Kutipan di atas memberikan penegasan bahwa 

hutan adalah rumah bagi hewan dan tumbuhan liar. 

Hal ini dapat dilihat pada penggalan kutipan /kami 

tuan rumah/ /kalian adalah tamu/, dalam hal ini 

/kami/ direpresentasikan sebagai orang utan, dan 

/kalian/ direpresentasikan sebagai manusia. 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa hutan 
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adalah rumah bagi orang utan dan hewan lainnya. 

Banyak hewan yang menghabiskan hidupnya di 

hutan. Dari mereka lahir hingga hewan tersebut 

mati. Berkaitan dengan hal tersebut, penggalan 

kutipan /kalian babat lebat rimbun daun dahan, 

tebang batang berjuta julang cawang/ 

menunjukkan bahwa puisi ini merepresentasikan 

kerusakan lingkungan yang terjadi, yaitu 

penebangan pohon-pohon yang menjadi habitat 

orang utan dan makhluk hidup yang lain. Hal ini 

ditemukan dalam penggunaan diksi /babat lebat 

rimbun daun dahan/ yang menunjukkan bahwa 

terjadi pembabatan rimbunan-rimbunan daun di 

dalam hutan, dan /tebang batang berjuta julang 

cawang/ yang menunjukkan bahwa penebangan 

batang-batang pohon di dalam hutan dilakukan 

secara berlebihan. 

Selain penebangan pohon, kerusakan hutan juga 

juga karena kebakaran hutan. Seperti yang 

diketahui bahwa kebakaran hutan adalah salah satu 

bencana yang dampaknya sangat merugikan. 

Seperti pada kutipan berikut.  
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Remang pagi, kami saksikan mereka datang. 

Mereka adalah sebagian kalian manusia. 

Datang dalam ratusan gelombang, berkedok 

cadar menyisakan tatap kerakusan bersiap tuk 

membakar,.. Bau bensin, bau minyak tanah, 

semua tercium asing,..tanpa permisi basa-basi 

mereka lumuri tubuh kami.. Lengan mereka 

serempak terangkat, obor terusung menyala, 

pertanda pembantaian akan dimulai,.. 

mmbbuuoouuff..mereka bunuh kami dalam 

kepung keji bara api!! Krreetak-rrrtak-tak!!... 

Panas, melepuh, retak, terbakar patah 

bergantian, raga kami mengerang dalam arang, 

ruh melayang luruh mengambang.. (Muttaqin, 

2015: Orang Utan Bermasker Mengutuk)  

Kutipan di atas menggambarkan kondisi hutan 

yang terbakar. Penggunaan diksi /kami/ pada 

kutipan tersebut merepresentasikan tentang 

pohon-pohon yang ada dalam hutan. Penggunaan 

diksi /pembantaian/, /bunuh/, /bara api/, dan 

/terbakar/ merupakan representasi dari proses 

terjadinya bentuk kerusakan lingkungan berupa 

kerusakan hutan. Pembantaian diawali dengan 
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pelumuran pohon-pohon menggunakan bahan 

bakar minyak seperti /bensin/ dan /minyak tanah/ 

lalu kemudian membakarnya menggunakan /obor 

api/. Penggunaan diksi /mmbbuuoouuff/ 

merupakan gambaran untuk suara api yang 

menyala, dan /krreetak-rrrtak-tak/ merupakan 

gambaran untuk ranting-rating dan batang pohon 

yang patah akibat terbakar oleh api. Penggunaan 

diksi /panas, melepuh, retak/ merupakan 

gambaran untuk kondisi hutan yang terbakar.  

1. Pencemaran Udara  

Peran udara dalam kehidupan sangatlah 

penting. Hal ini disebabkan karena jika tidak ada 

udara, maka manusia, hewan dan tumbuhan tidak 

akan bisa hidup. Namun udara tercemar akan 

memberikan dampak yang sangat buruk terhadap 

makhluk hidup dan lingkungannya. Udara 

termangu dalam peran saksi bisu,.. Udara 

menengadah langit..bergerak berteriak! Udara 

bergerak mahir halus, membungkus ruh kami 

dalam balutan asap abu kematian.  
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Ya!, rintih ronta ruh kami menyusup dalam asap! 

Udara berteriak melontar angin pilu ke segala 

penjuru..mengabarkan kami telah tiada pada 

semesta! (Muttaqin, 2015: Asap itu adalah Kabbar 

Kematianku) 

 

 Kutipan di atas menggambarkan kondisi udara 

saat pembakaran hutan terjadi. Dalam hal ini, udara 

menjadi tercemar akibat asap yang dihasilkan dari 

pembakaran tersebut. Penggalan kutipan /udara 

bergerak mahir halus, membungkus ruh kami 

dalam balutan asap abu kematian/ merupakan 

gambaran asap yang tebal sisa pembakaran pohon-

pohon bertebaran di udara. Sementara itu, 

penggalan kutipan /udara berteriak melontar angin 

pilu ke segala penjuru/ /mengabarkan kami telah 

tiada pada semesta juga/ menggambarkan bencana 

asap yang mulai tersebar melalui angin ke segala 

penjuru dan telah mengalami pencemaran udara. 

 

D. Faktor Isu dan Pembangunan Wilayah 

Meskipun pertumbuhan ekonomi secara potensial 

dapat mendorong suatu negara (atau wilayah dalam 
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negara), kearah kemampuan untuk mengatasi 

permasalahan yang menyangkut pelestarian 

sumberdaya alam secara lebih efektif. Namun, dari 

pelajaran dan pengalaman-pengalaman yang berasal 

dari banyak negaranegara dan wilayah-wilayah, telah 

diperoleh kesan yang menunjukkan bahwa menurut 

kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa lebih 

banyak pengalaman yang menemui kegagalan-

kegagalan dalam mengatasi masalah pengelolaan 

sumberdaya alam tersebut, daripada yang telah 

berhasil. 

Dalam menghadapi masalah ini ternyata bahwa 

negara atau wilayah yang telah berhasil dengan baik 

(sukses) dalam mengatasi masalah tersebut, jumlahnya 

adalah hanya sedikit saja, yaitu hanya beberapa negara 

atau lokasi wilayah yang mempunyai kemampuan 

untuk menanggulangi atau mengatasi permasalahan 

tersebut. Persoalan utamanya disebabkan karena 

belum atau kurang banyak dipahami tentang bentuk 

hubungan antara faktor-faktor yang menimbulkan dan 

akibat dari terjadinya degradasi sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup, sehingga akibatnya penanggulangan 
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masalah sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

menjadi terabaikan.  

Atau, kalaupun ada yang dilakukan oleh beberapa 

pihak-pihak, maka tidak sedikit bahwa negara/wilayah 

dan masyarakat yang bersangkutan hanya mencoba 

untuk menanggulangi persoalan tersebut dengan 

hanya mengatasi gejala permukaannya saja, dan 

kebanyakan tidak menyentuh akar permasalahannya 

dalam rangka pencegahan persoalan atau mengatasi 

penyebab dasarnya. 

Masalah-masalah yang dihadapi dari terjadinya 

degradasi sumberdaya alam/lingkungan hidup, 

ternyata dicirikan oleh sifat dari proses kerusakannya. 

Pada umumnya proses tersebut berjalan relatif 

perlahan (lamban), namun dampaknya kebanyakan 

bersifat kumulatif, sehingga pada suatu saat akan 

terjadi krisis yang penanggulangannya menjadi sulit 

atau sangat mahal untuk dilakukan.  

Sedangkan sifat dari pembuat aktivitas yang 

memberikan dampak negatif yang berkaitan dengan 

eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

pada umumnya merupakan golongan masyarakat yang 

kuat baik secara sosial-politik maupun ekonomi, 



~ 72 ~ 

seperti pengusaha pemegang konsesi hutan (HPH) atau 

penambangan dan indutriawan besar (kaya) yang 

sering menimbulkan kerusakan sumberdaya alam dan 

pencemaran lingkungan hidup.  

Mereka itu pada umumnya merupakan golongan 

yang mempunyai limpahan sumberdaya dan hak-hak 

(property right) yang sangat kuat dan karenanya 

unggul dalam masyarakat dan mempunyai akses yang 

mudah terhadap kekuasaan (power). Tetapi 

sebaliknya, pihak-pihak yang menerima dampak 

negatif (yang terkena dampak social cost) adalah 

golongan masyarakat miskin yang tidak mempunyai 

atau hak-hak atau hak-haknya hanya sedikit dan sangat 

lemah. Sehingga karenanya kerusakan sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup dengan jelas mempunyai 

dampak kepada pemerataan (distributive impacts).  

Dalam kebanyakan peristiwa timbulnya masalah 

lingkungan hidup mengandung distribusi manfaat dan 

beban yang tidak seimbang, yang pada umumnya 

keuntungannya hanya diraih oleh golongan yang kuat, 

sedangkan beban tanggungannya kebanyakan harus 

dipikul oleh golongan masyarakat lemah yang 

mayoritas miskin. Dengan demikian maka jelaslah 
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bahwa perbedaan hak-hak (entitlement) yang sangat 

mencolok di antara berbagai lapisan masyarakat 

menjadi salah satu penyebab pokok yang mendorong 

timbulnya permasalahan sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup.  

Oleh karena itu setiap kebijaksanaan yang dapat 

menuju kepada pemerataan hak-hak dan pendapatan 

serta mengentaskan kemiskinan, secara tidak langsung 

akan mengarah kepada perbaikan sumber-sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, 

permasalahan dari terjadinya degradasi 

sumbersumberdaya alam sebagaimana yang terjadi di 

Indonesia atau di negara lain adalah karena terlalu 

terpusatnya kewenangan/hak-hak kekuasaan dalam 

sistem pengelolaan sumber-sumberdaya alam, baik 

sumberdaya itu berupa sumberdaya hutan, laut (ikan 

dan kerang-kerang) maupun sumberdaya mineral, 

lahan, udara dan sumberdaya yang bersifat public good 

lainnya. Sebagai misal, sebelum Republik Indonesia ini 

lahir, penduduk asli di daerah-daerah secara lokal 

dengan warisan yang diturunkan oleh nenek mereka 

mempunyai hak-hak (property right) untuk memungut 

atau memanfaatkan sumberdaya alam di sekitar lokasi 
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tempat tinggalnya (baik sekitar hutan maupun 

perairan).  

Hak-hak ini dijamin sebagai hak-hak ulayat 

(territorial use right) yang meskipun tidak tertulis, 

hak-hak tersebut diakui dan dihormati oleh 

masyarakat. Hak-hak ulayat ini sebenarnya secara 

lebih jelas telah diakui dan lebih rinci dalam UU Pokok 

Agraria tahun 1960. Tetapi kelihatannya, karena 

kesalahan interpretasi terhadap UUD 1945, terutama 

yang menyangkut pasal 33 ayat 3, maka kemudian 

penguasaan sumberdaya alam yang ada pada 

masyarakat daerah diambil alih oleh negara 

(pemerintah pusat).  

Penguasaan negara atas sumberdaya alam ini oleh 

para penguasa pengambil keputusan di departemen-

departemen atau direktorat jendral yang 

bersangkutan, lalu diterjemahkan dan diartikan 

sebagai penguasaan oleh pemerintah pusat, sehingga 

akhirnya merekalah yang merasa dan menganggap 

untuk mewakili negara. Kejadian pengambilan hak-hak 

dari masyarakat, terutama dari masyarakat komunal di 

daerah-daerah ini, c.q. oleh pejabat pemerintah pusat 

sebenarnya bukanlah khas terjadi di Indonesia, 
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melainkan juga terjadi dibeberapa negara lain seperti 

di beberapa negara Asia. 

 Sebagai akibatnya, maka hak-hak masyarakat lokal 

untuk memungut atau memanfaatkan sumberdaya 

alam yang bersangkutan menjadi hilang karena hak-

haknya diambil alih oleh para pejabat/penguasa pusat. 

Kesalahan interpretasi tersebut sangat jelas terjadi 

dengan lahirnya UU Pokok Kehutanan No.5 tahun 1976 

dan UU Pokok Perikanan No. 9, tahun 1985 yang 

sangat mengabaikan hak-hak ulayat (territorial use 

right) dan kepentingan penduduk lokal yang diambil 

alih oleh penguasa di pusat. Padahal pihak yang sangat 

mengetahui cara-cara pengelolaan sumberdaya alam 

lokal atau regional yang mengarah kepada sistem yang 

berkelanjutan adalah penduduk lokal tersebut yang 

didasarkan atas pengalaman dan pengetahuan mereka 

yang telah diwarisi oleh nenek moyang mereka dalam 

kurun waktu beratus tahun. Perhatian dan kecermatan 

dalam sistem pengelolaan sumber daya alam oleh 

masyarakat lokal didasarkan atas kepentingan mereka 

sendiri. karena sumberdaya tersebut telah menjadi 

sumber pendapatan untuk mendukung kehidupannya. 

Sebaliknya para penguasa di pusat sebenarnya lupa, 
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bahwa pemanfaatan sumberdaya alam yang sesuai 

dengan pasal 33 itu, juga ditujukan: “..............,untuk 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”, termasuk 

rakyat masyarakat komunal lokal untuk memungut 

dan memanfaatkan sumber-sumberdaya alam disekitar 

lokasi tempat tinggalnya.  

Tetapi ironinya setelah pemerintahan Orde Baru, 

justru Ditjen/Departemen Kehutanan dan Direktorat 

Jendral Perikanan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, 

telah menyetujui dan mengesahkan sebagai undang-

undang, dengan lahir dan berlakunya UU Pokok 

Kehutanan No. 5, tahun 1976 dan UU Pokok Perikanan 

No. 9, tahun 1985 di atas; yang kelihatannya lebih 

mengantisipasi kehadiran para investor besar untuk 

mengeksploitasi sumberdaya alam yang banyak 

merusak, dari pada memberikan manfaat sumberdaya 

tersebut kepada rakyat setempat yang memerlukannya 

sebagai sumber pendapatan dan dukungan 

kehidupannya. Sebagai akibat dari tidak dihormatinya 

hak-hak ulayat masyarakat komunal tersebut (oleh 

pemerintah), maka hak-hak mereka menjadi tidak 

menentu (uncertain property right) yang pada 

dasarnya akan mengarah kepada terjadinya kerusakan 
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sumberdaya hutan maupun sumberdaya perairan dan 

laut di wilayah kepulauan Nusantara. Di lain pihak, 

penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang 

lokasinya tersebar sangat luas di seluruh wilayah 

Nusantara ini, maka sangat sulitlah untuk 

melaksanakan pengendaliannya, karena biaya-biaya 

transaksi (biaya pemantauan, enforcement) dari klaim 

(claim) negara atas sumberdaya alam tersebut sangat 

mahal, sehingga dalam prakteknya tidak mungkin 

dapat diwujudkan.  

Dengan demikian, sumberdaya alam tersebut 

mengalami ‘semacam akses terbuka’ (quasiopen-access 

resources) yang semua pihak mau memaksimumkan 

keuntungan dari sumberdaya tersebut, sedangkan 

tidak satupun mau memelihara kelestariannya, 

sehingga pada akhirnya akan mengalami degradasi, 

seperti yang diramalkan oleh Garrett Hardin (1968) 

sebagai kejadian apa yang disebut “The Tragedy of 

Commons”, yang sebenarnya tragedy tersebut terjadi 

pada keadaan sumberdaya yang bersifat “Open 

Access”. Oleh karena itu suatu usaha perlindungan atau 

proteksi yang dilakukan terhadap sumberdaya alam 
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dan lingkungan hidup bukanlah merupakan sesuatu 

tindakan kemewahan.  

Tindakan ini bukan hanya merupakan monopoli 

dan diperuntukkan bagi negara/wilayah maju saja; 

tetapi juga diperlukan oleh negara/wilayah yang masih 

terkebelakang. Karena, justeru di negara/wilayah 

terkebelakang ini sering dan banyak terjadi kerusakan 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang bahkan 

masalahnya lebih berat lagi. Sebagai contoh: tingginya 

tingkat kerusakan hutan, erosi tanah, pencemaran 

udara dan air kebanyakan terjadi di nagara/wilayah 

yang belum maju yang cenderung menjadi tidak 

terkendali. Sehingga manifestasi ekonomi dari kejadian 

degradasi sumberdaya alam/lingkungan hidup dapat 

menjadi indikator penting bagi perlunya penentuan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk diarahkan kepada 

pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable 

development).  

Kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

sebenarnya yang menjadi sumber pokoknya dapat 

ditelusur sebagai akibat dari sistem ekonomi yang 

salah urus (economic missmanagement), sehingga 

menghasilkan keragaan/kinerja ekonomi yang jelek 
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(bad economy). Keragaan ekonomi yang jelek ini 

ditimbulkan oleh karena terjadinya kekeliruan dan 

salah urus ekonomi, seperti tercermin dari kekeliruan 

dan kegagalan kebijaksanaan pada beberapa tindakan 

pemerintah (government policy failure), terutama yang 

menyangkut terlalu banyak tindakan campur tangan 

pemerintah, yang sering menimbulkan terjadinya 

distorsi dalam sistem (pertukaran) ekonomi pasar. 

Sebagai akibat dari terjadinya distorsi tersebut 

kemudian menimbulkan terjadinya isyarat-isyarat 

harga-harga yang salah (false price signals) kepada 

produsen ataupun konsumen, sehingga kejadian 

tersebut mengarah kepada terjadinya misalokasi 

sumber-sumberdaya, yang menimbulkan keragaan 

atau kinerja ekonomi menjadi tidak efisien, khususnya 

yang tercermin dari terjadinya gejala 

pemborosan/kemubaziran dalam pemanfaatan 

sumberdaya alam tersebut. Kegagalan dan kekeliruan 

kebijaksanaan di atas sebagian karena pada tahap awal 

masa permulaan pembangunan (PJP I) belum banyak 

diketahui tentang sifat dari kompleksitas sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup tersebut. Terutama 

sifatsifat yang berkaitan dengan besarnya dampak-
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dampak kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan 

hidup kepada kehidupan sosial ekonomi 

masyarakatnya. Ironinya setelah kekeliruan tersebut 

diketahui, tetapi sebagian dari kekeliruan tersebut 

sengaja dibiarkan terus berlangsung, berhubung 

karena kekeliruan tersebut berkaitan dengan 

kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang telah 

meraih keuntungan dari keadaan tersebut. Sebagai 

misal, harga-harga kayu keras dari hutan hujan tropis 

(tropical hardwood) nilainya tidak lagi mencerminkan 

tingkat kelangkaan yang sesungguhnya (karena tidak 

memperhitungkan nilai-nilai lain yang melekat pada 

kayu yang ditebang dari hutan tersebut: seperti nilai 

produk non-timber melekat pada kayu hutan, sehingga 

harganya di pasaran menjadi terlalu rendah 

dibandingkan dengan nilai-nilai yang sebenarnya. 

Nilai-nilai non-timber tersebut adalah nilai yang 

berkaitan dengan tumbuhnya kayu tersebut, seperti 

antara lain nilai-nilai produk nonkayu (buah-buahan, 

umbi-umbian, bahan farmasi, nilai perlindungan dll.) 

yang sering nilainya lebih berharga dari kayunya. 

Sedangkan kayu yang dipanen dari hutan tropis yang 

kaya bidiversitasnya sebenarnya bersifat serbaguna.  
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Tetapi nilai-nilai nontimber tersebut menjadi 

kurang atau tidak dinilai secara sebenarnya, karena 

penilaian hutan yang terjadi kebanyakan terlalu 

terpusat pada kayunya. Dengan melakukan modifikasi 

ataupun adaptasi yang diperlukan terhadap hak-hak 

masyarakat komunal sekitar hutan atau masyarakat 

pantai yang kehilangan mata pencahariannya, maka 

sebenarnya masih dapat dilakukan beberapa 

perbaikan terhadap hak-hak mereka agar dapat 

mengarah kepada uapaya penanggulangan terjadinya 

degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup di 

sekitarnya. Penegasan hak-hak (secure assigment 

property right) agar tidak terjadinya eksternalitas juga 

akan mencegah atau setidaktidaknya akan mengurangi 

dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti yang 

dinyatakan dalam suatu dalil dari salah seorang 

pemenang hadiah Nobel dalam bidang ekonomi dan 

hukum yang bernama Ronald Coase (1960). 

 

E. Degradasai Lingkungan 

Degradasi lingkungan adalah runtutan peristiwa 

dari penurunan mutu lingkungan atau penurunan 

kemampuan daya dukung lingkungan yang diakibatkan 
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oleh manusia maupun yang diakibatkan oleh alam 

(FAO, 1997). Degradasi lingkungan diartikan sebagai 

penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh 

kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak 

berfungsi secara baik fungsi-fungsi komponen 

lingkungan sebagaimana mestinya (kualitas 

lingkungan telah berubah tidak seperti sebelum 

dilakukan pembangunan).  Degradasi lingkungan pada 

dasarnya disebabkan oleh adanya intervensi atau 

campur tangan manusia yang berlebihan terhadap 

keberadaan lingkungan secara alamiah.  

Degradasi lingkungan dapat terjadi akibat 

pemanfaatan lahan dan masuknya bahan-bahan 

pencemar berbentuk padat dan cair ke lingkungan 

yang mana bahan-bahan ini bukan merupakan bagian 

dari komponen lingkungan asli. Degradasi lingkungan 

dapat pula terjadi akibat proses eksploitasi terhadap 

lahan dan tanah, seperti yang terjadi pada proses 

penambangan timah, emas, batu bara, dan lain 

sebagainya. Secara alami tanah hanya akan mengalami 

pencemaran apabila terjadi erosi, namun pencemaran 

alami ini selalu diimbangi oleh proses pelapukan 

produk alami dan pembentukan tanah yang baru. 
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Sebagaimana halnya air yang memiliki kualitas air 

maka tanah pun demikian, kualitas tanah di satu 

tempat dengan tanah di tempat lain belum tentu sama.  

Perbedaan kualitas tanah pada umumnya dinilai 

dari kondisi lapisan humus hasil pelapukan dan 

pembusukan sisa-sisa tanaman di bagian permukaan 

tanah. Semakin beragam organisme hidup yang 

terdapat di permukaan tanah, s2emakin berkualitas 

tanah tersebut. Hal ini dapat terjadi karena di dalam 

tanah atau di permukaan tanah juga terdapat 

bermacam kehidupan organisme- organisme yang 

terjalin secara harmonis dengan lingkungannya. 

Kehidupan di dalam tanah termasuk top soil terutama 

didominasi oleh mikroorganisme yang ikut serta 

mendorong terjadinya berbagai siklus, seperti siklus 

nitrogen, siklus karbohidrat,siklus hara makanan, dan 

lain sebagainya. 

Dalam memanfaatkan alam, manusia terkadang 

tidak memerhatikan dampak yang akan ditimbulkan. 

Beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang 

dipengaruhi oleh aktivitas manusia, antara lain: 

1. Pencemaran Lingkungan  
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Pencemaran disebut juga dengan polusi, terjadi 

karena masuknya bahan-bahan pencemar 

(polutan) yang dapat mengganggu keseimbangan 

lingkungan. Bahan-bahan pencemar tersebut pada 

umumnya merupakan efek samping dari aktivitas 

manusia dalam pembangunan. Berdasarkan 

jenisnya, pencemaran dapat dibagi menjadi empat, 

yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, 

pencemaran air, dan pencemaran suara.  

Pencemaran udara yang ditimbulkan oleh ulah 

manusia antara lain, disebabkan oleh asap sisa hasil 

pembakaran, khususnya bahan bakar fosil (minyak 

dan batu bara) yang ditimbulkan oleh kendaraan 

bermotor, mesin-mesin pabrik, dan mesin-mesin 

pesawat terbang atau roket. Dampak yang 

ditimbulkan dari pencemaran udara, antara lain, 

berkurangnya kadar oksigen (O2) di udara, 

menipisnya lapisan ozon (O3), dan bila bersenyawa 

dengan air hujan akan menimbulkan hujan asam 

yang dapat merusak dan mencemari air, tanah, atau 

tumbuhan. Pencemaran tanah disebabkan karena 

sampah plastik ataupun sampah anorganik lain 

yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah. 
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Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh 

penggunaan pupuk atau obat-obatan kimia yang 

digunakan secara berlebihan dalam pertanian, 

sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang 

justru dapat menjadi racun bagi tanaman. Dampak 

rusaknya ekosistem tanah adalah semakin 

berkurangnya tingkat kesuburan tanah sehingga 

lambat laun tanah tersebut akan menjadi tanah 

kritis yang tidak dapat diolah atau dimanfaatkan. 

Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-

zat polutan yang tidak dapat diuraikan dalam air, 

seperti deterjen, pestisida, minyak, dan berbagai 

bahan kimia lainnya, selain itu, tersumbatnya aliran 

sungai oleh tumpukan sampah juga dapat 

menimbulkan polusi atau pencemaran. Dampak 

yang ditimbulkan dari pencemaran air adalah 

rusaknya ekosistem perairan, seperti sungai, danau 

atau waduk, tercemarnya air tanah, air permukaan, 

dan air laut. Pencemaran suara adalah tingkat 

kebisingan yang sangat mengganggu kehidupan 

manusia, yaitu suara yang memiliki kekuatan > 80 

desibel. 
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Pencemaran suara dapat ditimbulkan dari suara 

kendaraan bermotor, mesin kereta api, mesin jet 

pesawat, mesin-mesin pabrik, dan instrumen 

musik. Dampak pencemaran suara menimbulkan 

efek psikologis dan kesehatan bagi manusia, antara 

lain, meningkatkan detak jantung, penurunan 

pendengaran karena kebisingan (noise induced 

hearing damaged), susah tidur, meningkatkan 

tekanan darah, dan dapat menimbulkan stres. 

Degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya 

dukung lahan terhadap kehidupan. Degradasi lahan 

merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat 

pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak 

memperhatikan keseimbangan lingkungan.  

Bentuk degradasi lahan, misalnya lahan kritis, 

kerusakan ekosistem laut, dan kerusakan hutan.  

a) Lahan kritis dapat terjadi karena praktik ladang 

berpindah ataupun karena eksploitasi 

penambangan yang besar-besaran. 

b) Rusaknya ekosistem laut terjadi karena bentuk 

eksploitasi hasilhasil laut secara besar-besaran, 

misalnya menangkap ikan dengan 

menggunakan jala pukat, penggunaan bom, atau 
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menggunakan racun untuk menangkap ikan 

atau terumbu karang. Rusaknya terumbu 

karang berarti rusaknya habitat ikan, sehingga 

kekayaan ikan dan hewan laut lain di suatu 

daerah dapat berkurang 

c) Kerusakan hutan pada umumnya terjadi karena 

ulah manusia, antara lain, karena penebangan 

pohon secara besar-besaran, kebakaran hutan, 

dan praktik peladangan berpindah. Kerugian 

yang ditimbulkan dari kerusakan hutan, 

misalnya punahnya habitat hewan dan 

tumbuhan, keringnya mata air, serta dapat 

menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor 

 

F. Upaya Perbaikan Kerusakan Lingkungan 

Upaya perbaikan kerusakan lingkungan akibat 

tambang batubara memang sangat berdampak.  Namun 

jika di reklamasi Hasil kegiatan reklamasi areal bekas 

tambang telah terbentuk teras bangku datar, sarana 

pengendali drainase dan sedimentasi, dan tanah 

lapisan atas dengan ketebalan dan kesuburan yang 

lebih baik. Namun struktur tanah masih mengalami 

kerusakan dengan terputusnya saluran-saluran pori 
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antara lapisan atas dan lapisan bawah, sehingga 

apabila terjadi hujan dapat mengakibatkan 

tertahannya aliran resapan air dan sedimen yang 

terlarut dapat menyumbat saluran-saluran pori yang 

ada. Tersumbatnya saluran pori akan menahan aliran 

air dan menurunkan kapasitas tanah meresapkan air, 

sehingga meningkatkan aliran permukaan dan erosi 

tanah. Pembentukan saluran pori tanah secara 

bersambungan antar lapisan tanah merupakan faktor 

penting yang perlu segera diupayakan agar aliran 

resapan air ke dalam tanah menjadi lebih besar dan 

lancar.  

Haryati et al. (1995) mendapatkan bahwa akibat 

konstruksi pada teknik konservasi tanah, bangunan 

konservasi teras bangku datar merupakan teknik 

konservasi tanah yang terbaik untuk mengurangi 

besarnya aliran permukaan dan erosi tanah pada tahun 

pertama. Namun mulai pada tahun ke-2 pengaruh 

bangunanbangunan konservasi tersebut sudah relatif 

sama dan bahkan mulai tahun ke-3 teras bangku datar 

justru mengalami aliran permukaan lebih besar 

dibandingkan dari konstruksi konservasi yang lain. 

Namun untuk erosi tanah sampai tahun ke4 teras 
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bangku datar lebih rendah, dan tahun ke-5 sudah 

relatif sama dengan bangunan konservasi yang diuji.  

Hal ini terjadi karena perlakuan konstruksi teras 

bangku datar dilakukan dengan mengupas tanah 

lapisan atas dan selanjutnya diratakan, sehingga terjadi 

kerusakan struktur tanah dan pemutusan saluran-

saluran kapiler/pori. Pada tahun pertama kapasitas 

pori/rongga tersedia masih mampu menampung aliran 

air yang ada. Di pihak lain penutupan pori oleh 

partikel-partikel tanah halus hasil dari konstruksi teras 

bangku datar sebelumnya lebih intensif dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya, sehingga aliran permukaan 

justru mengalami peningkatan.   

Tanah sebagai sumber daya pertanian mempunyai 

dua fungsi yaitu sebagai penyedia unsur hara bagi 

tanaman dan sebagai tempat berpegangnya akar, dan 

penyimpanan air tanah. Menurut Sarief (1984) bahwa 

fungsi tanah adalah  tanah sebagai tempat berdirinya 

tanaman, tanah sebagai gudang tempat unsur-unsur 

hara yang diperlukan tanaman, tanah sebagai tempat 

persediaan air bagi tanaman, dan tanah dengan tata 

udara yang baik merupakan lingkungan yang baik bagi 

pertumbuhan tanaman.  
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Pembenahan tanah merupakan salah satu bahan 

yang dicampurkan ke dalam atau dipermukaan tanah, 

dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi sifat tanah, 

pemberian nutrisi  untuk meningkatkan kesuburan 

tanah. Menurut Larney dan Angers (2011), 

Amandemen organik mempengaruhi sifat tanah 

dengan berbagai macam variabel dan cara, 

pengaruhnya bisa secara langsung melalui sifat yang 

tidakterpisahkan dari amandemen organik itu sendiri, 

atau secara tidak langsung, dengan memodifikasi fisik 

tanah, biologi dan sifat kimia. Sebagai contoh, 

keberhasilan reklamasi tambang dengan biosolids 

adalah karena setidaknya tiga faktor yang saling 

terkait, yakni ; unsure nitrogen dalam bentuk organik 

dilepaskan secara perlahan-lahan, dari pada nitrogen 

anorganik yang tersedia dalam bentuk yang mungkin 

rentan terhadap pencucian dan limpasan; kandungan 

karbon organik yang tinggi memberikan sumber energi 

langsung, yang meningkatkan aktivitas mikroba tanah, 

dan bahan organik meningkatkan kondisi fisik tanah 

yang buruk yang disebabkan oleh hilangnya lapisan 

atas tanah dan pemadatan. 
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Menurut Dariah (2007) Secara garis besar, bahan 

pembenah tanah dibedakan menjadi 2 yaitu : alami dan 

sintetis (buatan pabrik), dan berdasarkan senyawa 

pembentukannya juga dapat dibedakan dalam 2 

kategori yakni pembenah organik (termasuk hayati) 

dan pembenah tanah anorganik.  Beberapa contoh 

bahan pembenah tanah organik dan anorganik dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut ini.   

Tabel 1. Beberapa Contoh Bahan Pembenah Tanah  

No. Nama Bahan Pembenah Tanah Jenis 

 A. Sintetis  

1 VAMA (Maleic anhydride-vinyl acetate copolimers) Organik 

2 HPAN (Partly hydrozed polyacrilonitril) Anorganik 

3 SPA (Sodium polyacryl) Anorganik 

4 PAAm/PAM (Polyacrylamine dalam banyak kombinasi) Organik  

5 Poly-DADMAC (Poly-diallyl dimethylammonium cloride) Anorganik 

6 Hydrostock anorganik 

 B. Alami  

1 Emulsi aspal (Bitumen : hidrophobik dan hidrofilik) Anorganik  

2 Lateks, skim lateks Organik 

3 Kapur pertanian Anorganik 

4 Fosfat alam Anorganik 

5 Blontong Organik 

6 Sari kering limbah (SKL) Organik 

7 Zeolit An-organik 

8 Bahan organik dengan C/N ratio = 7-12 (Permentan No : 

02/Pert/HK 060/2/2003) 

Organik 

 

Sumber : Dariah (2007) 
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Sesungguhnya bahan organik, baik dalam bentuk 

pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, sisa tanaman, 

dan lain sebagainya, merupakan bahan pembenah 

tanah yang sudah banyak dibuktikan efektivitasnya 

baik dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, maupun 

biologi tanah. Limbah pertanian seperti blontong, skim 

lateks, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan sebagai 

pembenah tanah. Beberapa hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa penggunaan bahan pembenah 

tanah mineral seperti zeolit berpengaruh lebih baik 

terhadap sifat-sifat tanah jika disertai dengan 

pemberian bahan organik. pemilihan bahan pembenah 

tanah tetap diprioritaskan pada bahan-bahan yang 

murah, bersifat insitu, dan terbarukan, bahan organik 

sebenarnya dapat memenuhi persyaratan tersebut. 

Menurut Setiawan dan Nandini (2013) Bahan 

pembenah tanah merupakan bahan-bahan sintetis atau 

alami/bahan organik atau mineral berbentuk padat 

atau cair yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah. Salah satu pembenah tanah sintetis 

adalah hidrogel dan yang alami adalah pupuk organik.  

Proses degradasi lahan hampir selalu disertai 

penurunan status bahan organik tanah. Pada lahan 
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yang telah mengalami proses degadasi rata-rata 

kandungan bahan organik <2%, sehingga berdampak 

terhadap penurunan kualitas fisik tanah, karena sangat 

rendahnya unsur yang dapat berperan dalam 

perbaikan struktur tanah. Oleh karena itu penambahan 

bahan organik dengan kualitas yang baik dan dalam 

jumlah yang mencukupi merupakan kunci 

pemeliharaan dan perbaikan kualitas tanah. Menurut  

Esmaeilzadeh dan Ahmad (2014) bahwa Bahan 

organik tanah (SOM) adalah komponen bahan organik 

tanah, yang terdiri dari tanaman dan hewan residu 

pada berbagai tahap dekomposisi, sel dan jaringan 

organisme tanah, dan zat-zat yang disintesis oleh 

organisme tanah. Bahan organik tanah adalah dasar 

untuk tanah produktif. Mendorong  tanaman menjadi  

sehat, sumber persediaan untuk mikroba dan 

organisme tanah lainnya, dan mengatur pasokan air, 

udara dan nutrisi ke tanaman. SOM dapat memberikan 

lebih dari setengah dari nitrogen dan seperempat dari 

tanaman fosfor membutuhkan, sehingga sangat 

mempengaruhi kebutuhan pupuk.   

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian bahan organik nyata meningkatkan kualitas 
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tanah dan produktivitas tanaman jika diberikan dalam 

jumlah yang sangat tinggi, misalnya pada pertanaman 

sayuran di tanah Andisols pemberian pupuk organik 

dalam bentuk pupuk kandang mencapai 20-30 ton/ha 

(Widowati et al. 2004) dalam Dariah dkk (2012).  

Salah satu cara dalam memperbaiki kondisi tanah 

tersebut dengan menambahkan pembenah tanah. 

Bahan pembenah tanah (soil conditioner) adalah 

bahan-bahan alami yang dapat memperbaiki sifat-sifat 

tanah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan 

tanaman (Sutono dan Abdurachman, 1997) dalam 

Masduqi dkk (2012). Pembenah tanah alami dapat 

berasal dari tanaman, banyak tanaman yang dapat 

digunakan sebagai pembenah tanah khususnya 

tanaman air.  

Menurut Pratama (2011) dalam Masduqi dkk 

(2012), tumbuhan akuatik memiliki daya retensi air 

yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap penahanan 

air di dalam tanah. Pembenah tanah dapat 

memperbaiki struktur tanah, sehingga air akan dapat 

tertahan lebih lama di dalam tanah. Pembenah tanah 

akan menghalangi evaporasi pada tanah, sehingga 

tanaman tidak akan banyak kehilangan air, serta 
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mempengaruhi kapasitas lapang dan pertumbuhan 

tanaman (Hickman and Whitney, 1990) dalam Masduqi 

dkk (2012). Kapasitas lapang (field capacity) adalah 

keadaan tanah yang cukup lembab yang menunjukkan 

jumlah air terbanyak yang dapat ditahan oleh tanah 

terhadap gaya tarik gavitasi (Yanwar, 2003) dalam 

Masduqi dkk (2012).  
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BAB 4 

ANALISIS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT TAMBANG 

BATUBARA DI KALIMANTAN SELATAN 

 

 

 

A. Dampak Kerusakan Lngkungan 

Negara dalam penguasaan atas SDA memiliki fungsi 

untuk membuat kebijakan, pengurusan, pengaturan, 

pengelolaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut 

termanifestasi dalam penjelasan Mahkamah Konstitusi 

sebagai berikut :  

1. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara 

dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya 

untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas 

perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan 

konsesi (concessie).  

2. Fungsi pengaturan oleh negara (regelandaad) 

dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR 
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bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh 

pemerintah (eksekutif). 

3. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan 

melalui mekanisme pemilikan saham (share 

holding) atau melalui keterlibatan langsung dalam 

manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Hukum Milik Negara sebagai instrumen 

kelembagaan melalui mana negara Pemerintah 

mendayagunakan penguasaannya atas 

sumbersumber kekayaan itu untuk digunakan bagi 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 

4. Fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh 

negara pemerintah dalam rangka mengawasi dan 

mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh 

negara atas cabang produksi yang penting atau 

yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.  

Sebelum keluarnya Undang-Undang nomor 23 

Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) 

tentang Pemerintahan Daerah, Izin Usaha 

Pertambangan mayoritas dikeluarkan oleh pemerintah 
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kabupaten kota. Kondidi tersebut seolah menempatkan 

kepala daerah pimpinannya. Bahkan apabila 

pertambangan terjadi di lahan tapal batas (lintas) 

Kabupaten/ kota yang sebenarnnya menjadi 

kewenangan provinsi untuk mengeluarkan izin, maka 

biasa dengan mengeluarkan 2 (dua) buah IUP masing-

masing pemerintah daerah kabupaten/ kota. Dari total 

10.776 IUP yang keluar, sebanyak 8.000 izin 

perusahaan tambang dikeluarkan pemerintah 

kabupaten/ kota, sisanya dikeluarkan oleh pemerintah 

propinsi. Celakanya dari jumlah itu sebanyak 4.807 

bermasalah. (Tribun News: 2014).  

Dari rekapitulasi yang dilakukan oleh Distamben 

Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa dari 656 buah izin 

pertambangan batubara yang dikeluarkan oleh 

kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan, maka 236 

buah IUP batubara belum Clear and Clean (CNC), yang 

salah satu indikatornya belum melaksanakan perintah 

UUPPLH tentang prosedur perizinan. Tambang 

batubara merupakan salah satu sumber daya alam 

yang memberikan kontribusi sangat berarti bagi 

pembangunan perekonomian di Indonesia. 

Permasalahan lain yang muncul dalam pengelolaannya 
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adalah karena sebagian besar tambang batubara 

tersebut berada dalam kawasan hutan lindung dan 

kawasan hutan produksi.4 Larangan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 

Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

3888) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 

Undang-Undang, tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap penggunaan kawasan hutan sebagai kawasan 

tambang. Beberapa kebijakan Pemerintah justru 

memperbolehkan penggunaan hutan lindung dan 

hutan produksi sebagai lokasi pertambangan. 

Selanjutnya melalui Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Perizinan 

Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada 

di Kawasan Hutan, ditetapkan 13 (tiga belas) izin atau 

perjanjian di bidang pertambangan yang terbit 

sebelum keluarnya UU Nomor 41 tahun 1999 untuk 

melanjutkan kegiatannya sampai berakhirnya izin atau 
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perjanjian tersebut. Berikutnya pada tahun 2010, 

pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru 

melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 

2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan 

Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 

2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 5097), yang kemudian dirubah dengan 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi 

Kawsan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

5324), Perubahan fungsi kawasan untuk kegiatan di 

luar kehutanan salah satunya adalah kegiatan 

pertambangan. 

Data dari Kementerian Kehutananyang dirilis sejak 

tahun 2008 bahwa perizinan pertambangan 

menggelembung semakin tidak terkontrol sejak era 

otonomi daerah. Sekitar 6-7 Izin Usaha Pertambangan 

dikeluarkan setiap harinya, luas kawasan hutan yang 

digunakan untuk IUP eksplorasi sekitar 402.655,98 

hektar, sedangkan kawasan untuk IUP Operasi 

produksi sekitar 191.433,04 ha.  
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Secara umum dampak pertambangan terhadap 

lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, 

kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan 

sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, 

terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan 

masyarakat serta berdampak terhadap perubahan 

iklim mikro. Sedangkan dampak pasca tambang yang 

terjadi adalah, perubahan morfologi dan topografi 

lahan, perubahan bentang alam (bentuk bentang alam 

pada lahan bekas tambang biasanya tidak teratur, 

menimbulkan lubang-lubang terjal, gundukan tanah 

bekas timbunan alat berat), lahan menjadi tidak 

produktif dan rawan potensi longsor.Kasi Pembinaan 

Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan, 

Gunawan Sardjito, menyebutkan bahwa dampak besar 

yang terjadi dari usaha/ kegiatan pertambangan 

adalah perubahan bentang alam. 

 

B. Analisis Penambangan Sistem  Terbuka 

Konvensional 

Penambangan sisten terbuka banyak  kovensional 

banyak mengubah bentang lahan dan keseimbangan 

ekosistem permukaan tanah, menurunkan kualitas dan 
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produktivitas tanah dan mutu lingkungan. Untuk 

menghindari dampak negatif tersebut penambangan 

terbuka harus ramah lingkungan dengan berorientasi 

pada pelestarian sumberdaya lahan dan hayati tanah. 

Hal ini dapat diupayakan dengan: (1) penambangan 

dilakukan secara blok dengan dimulai dari lereng 

paling bawah, (2) reklamasi/ penimbunan lahan 

dilakukan secara langsung setelah selesai 

penambangan, (3) bentukan permukaan lahan dengan 

terasering dengan lebar bangku teras datar >5 m, beda 

tinggi antar bangku teras (4) kupasan tanah lapisan 

atas (topsoil) ditempatkan kembali pada lapisan atas 

dengan ketebalan >20 cm dan diperkaya dengan kapur, 

pupuk organik, pupuk anorganik ataupun pupuk 

hayati, (5) biorehabilitasi dengan pemberdayaan 

cacing tanah endogaesis dan penanaman tanaman 

legum sebagai tanaman pionir, dan (6) pemeliharaan 

tanaman sampai mencapai klimaks ekosistem sesuai 

yang diharapkan. 

Ada 20 provinsi yang memiliki sumberdaya 

batubara, dengan Sumatera Selatan dan Kalimantan 

Timur merupakan provinsi dengan tingkat 

sumberdaya batubara tertinggi di Indonesia, yaitu 
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setara dengan 82% dari total sumberdaya batubara di 

Indonesia. Sumber daya batubara Indonesi mencapai 

161,34 miliar ton (MT) dan cadangan sebesar 28,17 

MT (Dirjen Mineral dan Batubara, 2013). Pertumbuhan 

produksi batubara sepanjang tahun 2008-2012 

sebesar 13%/tahun, dengan ratarata produksi sekitar 

200 juta ton setiap tahunnya. Untuk penggunaan 

batubara di dalam negeri, sektor ketengalistrikan lebih 

dominan, selebihnya untuk industri semen, tekstil, 

pupuk, metalurgi, dan lainlain.  

Produksi batubara yang selalu meningkat dari 

tahun ke tahun menjadikan batubara sebagai komoditi 

utama dalam subsektor pertambangan umum serta 

menempati posisi sangat vital dan merupakan salah 

satu sumber energi primer bagi dunia industri 

Indonesia (Dirjen Mineral dan Batubara, 2013).  

Batubara merupakan sumber daya alam yang tak 

terbaharui atau non-renewable resource, ini berarti 

sekali bahan galian tambang ini habis, maka tidak akan 

dapat pulih atau kembali ke keadaan semula. 

Pertambangan batubara sebagaimana pertambangan 

secara umum adalah serangkaian kegiatan yang 

meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, 
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eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan 

enjualan serta pasca tambang. Kegiatan pertambangan 

merupakan kegiatan usaha yang kompleks dan sangat 

rumit, sarat resiko, merupakan kegiatan jangka 

panjang, melibatkan teknologi tinggi, padat modal dan 

aturan regulasi yang dikeluarkan beberapa sektor. 

Selain itu, karakteristik mendasar industri 

pertambangan adalah membuka lahan dan mengubah 

bentang alam sehingga mempunyai potensi merubah 

tatanan ekosistem suatu wilayah baik Rudari segi 

biologi, geologi dan fisik maupun tatanan sosio 

ekonomi dan budaya masyarakat. Keberadaan industri 

pertambangan batu bara dapat menimbulkan dampak 

terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat 

setempat.  

Dari sisi dampak negatifnya, pertambangan lebih 

sering dipahami sebagai aktifitas lebih banyak 

menimbulkan permasalahan dari pada manfaat, mulai 

dari mengganggu kesehatan, konflik perebutan lahan, 

terjadinya kerusakan lingkungan, hingga areal bekas 

pertambangan yang dibiarkan menganga. Di sisi lain, 

banyak manfaat dari kegiatan pertambangan, seperti 
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membuka daerah terisolir, sumber pendapatan asli 

daerah, membuka lapangan pekerjaan hingga 

merupakan sumberdevisa negara (Hakim I, 2014).  

Pemahaman yang proporsional terhadap 

pertambangan sangat diperlukan mengingat 

pemahaman yang negatif dapat menghambat sektor 

pertambangan. Teknik penambangan yang baik (good 

mining practice) sudah harus dilakukan sejak 

eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, 

pengolahan/pemurnian, pengangkutan sampai dengan 

tahap pasca operasi (mining closure) sehingga dapat 

meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, 

sosial dan ekonomi. Cara pandang yang proporsional 

dapat mengantarkan pada pengelolaan bahan tambang 

yang menguntungkan saat ini berupa nilai tambah 

ekonomi dan kesejahteraan serta jangka panjang juga 

tidak merugikan generasi masa depan. Tulisan ini akan 

memaparkan dampak pertambangan batu bara secara 

lingkungan , sosial dan ekonomi.  

Kegiatan pertambangan batubara merupakan 

kegiatan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat 

diperbaharui, dimana didalam kegiatan penambangan 

dapat berdampak pada rusaknya ekosistem. Ekosistem 



~ 107 ~ 

yang rusak diartikan suatu eosistem yang tidak dapat 

lagi menjalankan fungsinya secara optimal, seperti 

perlindungan tanah , tata air, pengatur cuaca, dan 

fungsi lainnya dalam mengatur perlindungan alam 

lingkungan. 

 

C. Teknik Upaya Pencegahan  dengan  Cacing Tanah 

Upaya untuk membangun saluran pori tanah yang 

dapat menghubungkan antar lapisan tanah dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan cacing tanah dari 

kelompok endogaesis yang mampu membuat liang di 

dalam tanah. Enami et al. (1999) menyampaikan 

bahwa cacing tanah memiliki manfaat besar di dalam 

tanah, liangliang yang dihasilkan berperan sebagai 

saluran udara, air ataupun tempat menembus akar, 

dan kascing yang dihasilkan merupakan makroagregat 

yang stabil.  

Cacing tanah endogaesis mampu membuat liang 

sampai mencapai kedalaman 1m (Richard, 1978). 

Liang cacing tanah Lumbricus terrestris berdiameter ± 

0,80 cm dapat menghubungkan antara horison A 

(lapisan atas) dan horison B (lapisan bawah) (Nelson 

dan Hole, 1964 dalam Fanning dan Fanning, 1989). 
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Inokulasi cacing tanah endogaesis Pheretima hupiensis 

pada tanah Ultisol dengan diikuti pemberian mulsa 

vertikal bahan organik sampai lapisan argilik dapat 

menurunkan kepadatan horison argilik dari 1,19 

g/cm3 menjadi 1,08 g/cm3 (Subowo, 2002). 

Pemberian cacing tanah pada Oxic Dystropepts dapat 

meningkatkan laju infiltrasi dan K-dd, serta 

menurunkan Al-dd (Brata, 1999). Selain itu, dengan 

tertimbunnya tanah pucuk yang subur berikut bahan 

organik saat konstruksi reklamasi, maka cacing tanah 

akan terdorong untuk masuk ke lapisan yang lebih 

dalam dengan membuat liang-liang cacing.  

Saluran pori tanah antar lapisan dapat 

terhubungkan oleh liang-liang cacing tanah, sehingga 

laju dan kapasitas aliran resapan air ke dalam tanah 

lapisan dalam dapat berlangsung baik. Adanya liang-

liang cacing tanah juga dapat mendorong 

berkembangnya aktivitas organisme aerobik yang 

banyak terdapat di dalam tanah, seperti fungi, bakteri 

ataupun fauna tanah lainnya.  

Tiunov et al. (2001) mendapatkan bahwa pada 

dinding liang cacing tanah kaya akan keragaman jenis 

dan jumlah biomasa dari Nematoda, Protozoa, 
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Flegellata, Amoeba, dan Mikroba, serta kandungan N 

dan P lebih tinggi dibandingkan dengan tanah di luar 

liang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya aktivitas 

cacing tanah endogaesis dapat meningkatkan dan 

melindungi keanekaragaman hayati tanah.  

Berkembangnya organisme tanah akan 

mempercepat pemulihan struktur dan kesuburan 

tanah yang rusak akibat penambangan. Kascing yang 

dihasilkan yang merupakan makroagregat stabil dapat 

bertahan lebih dari 1 tahun (Blancchart et al., 1991 

dalam Martin, 1991). Cacing tanah juga mampu 

mengangkat kembali bahan tanah subur yang ada di 

lapisan bawah dalam bentuk kascing, sehingga lebih 

tahan terhadap tekanan erosi. Cacing tanah merupakan 

fauna tanah yang mampu hidup relatif lama, ada 

spesies yang mampu hidup 1- 10 tahun (Coleman and 

Crossley, 1996).  

Peranan biorehabilitasi ini dapat berjalan terus 

menerus dalam kurun waktu yang lama. Demikian juga 

dengan kemampuannya berkembang biak (reproduksi) 

secara alami, maka sumbangan cacing tanah 

meningkatkan kesuburan tanah dan melindungi tanah 

dari tekanan erosi berlangsung secara terus menerus 
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sesuai ketersediaan daya dukung untuk kehidupan 

cacing tanah tersebut. Untuk memaksimalkan nilai 

manfaat cacing tanah dapat dilakukan dengan 

pemberian pakan bahan organik secara vertikal sampai 

tanah lapisan dalam. Jelajah cacing tanah akan masuk 

ke lapisan lebih dalam, sehingga dapat memperkuat 

resapan air, menekan erosi tanah, dan mendukung 

organisme tanah lainnya masuk ke dalam tanah. 

 

D. Pengaruh Tanaman Legum dalam Revegetasi 

Lahan Bekas Tambang Batubara 

Untuk mempercepat upaya pemulihan kualitas 

lahan bekas penambangan terbuka, penanaman 

tanaman penutup tanah hendaknya dapat secepatnya 

dilakukan. Apabila jumlah tanah lapisan atas tidak 

memadai, sistem pertanaman secara pot dapat 

dilakukan dengan meningkatkan dosis dan intensitas 

pemupukannya. Pada tahap awal dapat dikembangkan 

untuk pertanaman tanaman legum penutup tanah 

cepat tumbuh (fast growing species) seperti : 

Calopogonium sp., Pueraria sp. (koro benguk), 

Centrosema sp., Kerandang, dan lainlain. Selanjutnya 

secara bertahap dikembangkan tanaman legum 
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berakar dalam seperti: Sengon, Lamtoro, dan lain-lain. 

ataupun tanaman berakar dalam lainnya sesuai target 

rehabilitasi yang ingin dicapai. Untuk memperkuat 

bangunan teras bangku yang sudah dibentuk pada 

bibir-bibir teras secepatnya ditanami tanaman berakar 

dalam agar dapat memperkuat konstruksi tebing teras 

yang rawan longsor.  

Pengembangan tanaman legum sebagai tanaman 

pionir diperlukan karena daya dukung tanah masih 

relatif lemah. Tanaman legum mampu memanfaatkan 

N2-udara hasil bersimbiosis dengan bakteri 

Rhizobium, dan bahan organik yang dihasilkan kaya 

hara N yang merupakan hara makro esensial bagi 

tanaman dan merupakan faktor pembatas utama pada 

tanahtanah bukaan baru di kawasan tropika. Dengan 

kondisi ini, maka akan mampu mempercepat 

pemulihan kesuburan tanah.  

Hasil penelitian Munawar (1999) menunjukkan 

bahwa pengolahan tanah pada lahan bekas 

penambangan batubara memberikan pengaruh 

meningkatkan pertumbuhan diameter batang tanaman 

legum pohon pada umur 10 bulan setelah tanam lebih 

besar dibandingkan dengan perlakuan inokulasi 
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endomikoriza. Hal ini disebabkan tanah awal bekas 

penambangan memiliki kepadatan tanah tinggi dan 

populasi mikoriza pada dasarnya telah cukup tersedia. 

Akibatnya pengolahan tanah yang mampu 

menurunkan kepadatan tanah dapat memberikan 

pengaruh lebih nyata dibandingkan dengan perlakuan 

inokulasi mikorisa. 

Keadaan ini sejalan dengan kondisi tanah hasil 

reklamasi yang miskin hara N dan memiliki aerasi yang 

baik pada tanah lapisan bawah, sehingga pertumbuhan 

akar tanaman legum pohon lebih berkembang dan 

dukungan pasokan N tinggi. Pemeliharaan tanaman 

dilakukan dengan pemupukan, penyulaman, 

pengendalian gulma, penyiangan, serta pemberantasan 

hama dan penyakit.  

Apabila ekosistem lahan telah mencapai kondisi 

keseimbangan (klimaks) dapat ditingkatkan nilai 

peruntukan lahannya dengan mengembangkan 

tanaman-tanaman pilihan yang bernilai ekonomi 

tinggi. Pemilihan vegetasi untuk mencapai kondisi 

klimaks ekosistem baru dengan tingkat erosi rendah, 

produktivitas optimum dan lingkungan lestari perlu 

kiranya dilakukan selektif dengan jenis tanaman yang 
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tepat, sehingga komponen-komponen pelaku 

ekosistem sebagai produsen (flora), konsumen (fauna), 

maupun pengurai (mikroorganisme) dapat segera 

terbentuk. 

 

E. Analisis Pembangunan Wilayah dari Tambang 

Batubara 

Belajar dari membangun kembali Negeri Jerman 

Barat dan Jepang, sifat bantuan-bantuan kebijakan di 

tahun 1950 dan 1960-an didasarkan pada model 

capital fundamentalism Harrod-Domar yang 

melahirkan dengan pemahaman bahwa kunci 

pertumbuhan GNP yang paling langka adalah faktor 

modal. Akibatnya, fokus bantuan negara donor adalah 

mentransfer modal dari negara industri Barat ke Dunia 

Ketiga karena percaya bahwa tujuan kinerja 

macroeconomic sebagai satu-satunya ukuran 

pertumbuhan GNP.  

Penyembuhan dan pertumbuhan secara dramatis 

setelah perang Jerman Barat dan Jepang dianggap lebih 

dari cukup untuk membuktikan kemanjuran dari 

model Barat, dan banyak negara-negara Dunia Ketiga. 

Hal ini menjadi dasar bagi PBB di tahun 1961 
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melakukan pembenaran usul dekade pengembangan 

PBB pertama dari presiden J.F. Kennedy. Usulnya 

mengklaim dua tujuan: pertumbuhan GNP tahunan 

sebesar 5% atau lebih di Dunia Ketiga dan suatu 

peningkatan besar-besaran transfer modal dari 

negara-negara industri. Usul itu jelas mencerminkan 

pikiran pada tahun 1960-an. Banyak negara-negara 

Dunia Ketiga yang tumbuh di sekitar 5% per tahun di 

tahun 1960-an. Namun pertumbuhan makroekonomi 

tidak menetes dalam mengurangi permasalahan 

sentral dunia ketiga yaitu kemiskinan.  

Secara bersamaa dunia ketiga mengalami ledakan 

penduduk. Pertumbuhan tahunan GNP per kapita 

dunia ketiga tumbuh sekitar 1,5% s/d 2,2%, sementara 

itu gap Utara - Selatan ternyata semakin terus melebar. 

Transfer modal ternyata tidak meningkatkan seperti 

yang dibayangkan dalam resolusi PBB, dengan rasio 

terhadap GNP ternyata transfer modal terus menurun 

pada hampir sebagian besar negara-negara industri.  

Pertermuan 1965 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 

memilih resolusi 1086C yang disebut pengembangan 

wilayah di negara-negara Dunia Ketiga. Usul tersebut 

mendukung pentingnya keseimbangan pertumbuban 
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secara regional untuk mendapatkan keuntungan 

pengembangan yang sama yang dinikmati oleh 

penduduk miskin perdesaan seperti pemukim di kota. 

Dokumen UN yang lain secara bersarmaan diterbitkan 

oleh Departemen Ekonomi dan Sosial sebagai 

tambahan dokumen General Assembly, disokong dari 

pandangan yang sama dari Myrdal (1968) dan 

Waterson. 

Mobilisasi sumberdaya ekonomi adalah upaya 

penggalian dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi, 

yaitu sumberdaya lahan (alam), sumberdaya manusia, 

teknologi, modal, dan sumberdaya sosial bagi mereka 

yang memerlukannya. Upaya memobilisasi 

sumberdaya ekonomi di Indonesia memiliki tantangan 

yang cukup berat karena Kenyataan di lapangan 

memperlihatkan bahwa sumberdaya-sumberdaya 

produktif di Indonesia dikuasai oleh sekelompok 

masyarakat elit yang dekat dengan penguasa.  

Penguasaan ini telah menimbulkan ketimpangan 

dalam memperoleh akses masyarakat banyak kepada 

sumberdaya pembangunan tersebut dan selanjutnya 

berakibat kepada munculnya ketimpangan tingkat 

kesejahteraan antar kelompokkelompok dalam 
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masyarakat. Pada gilirannya ketimpangan kehidupan 

dalam masyarakat menjadi potensi meledaknya 

kekecewaan dan keresahan masyarakat dan mengarah 

kepada terjadinya kekerasan. 

Data di lapangan juga menunjukkan bahwa 

sumberdaya yang dikuasai tersebut tidak sepenuhnya 

dimanfaatkan oleh pihak yang menguasainya, sehingga 

menimbulkan inefisiensi sekaligus menutup akses 

kelompok masyarakat lain yang lemah terhadap 

sumberdaya tersebut yang menimbulkan kerugian 

sosial (social cost) yang tinggi. Menurut Anwar (2000), 

salah satu upaya untuk menghilangkan inefisiensi dan 

membuka akses masyarakat terhadap sumberdaya 

yang menganggur tersebut adalah melalui mobilisasi 

sumberdaya melalui redistribusi asset (lahan dan 

modal) melalui negosiasi-negosiasi antara pemilik dan 

petani penggarap yang difasilitasi oleh pemerintah.  

Mobilisasi sumberdaya ekonomi ini diarahkan 

kepada peningkatan kesempatan kerja dan 

pemerataan yang menyumbang kepada pertumbuhan 

ekonomi secara keberlanjutan. Dalam jangka pendek, 

redistribusi aset ini mungkin akan menyebabkan 

penurunan tingkat pertumbuhan sebab pada tahap 
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awal pelaksanaannya diperlukan biaya transaksi - 

berupa biaya negosiasi - dan kemungkinan adanya 

ketidaksiapan sumberdaya manusia dalam mengelola 

sumberdaya yang dilimpahkan kepadanya. Namun 

dalam jangka panjang redistribusi aset yang 

berkelayakan dapat meningkatkan efisiensi dan equity 

dari alokasi sumberdaya tersebut. 

Tujuan menciptakan keseimbangan spasial, 

khususnya keseimbangan pembangunan kota-desa 

tidak semata-mata masalahan kepentingan 

memecahkan disparitas regional dalam skala nasional 

namun hal itu sangat berarti dalam konteks 

permasalahan hubungan Utara-Selatan masa kini, 

khususnya mempertinggi kesadaran dominasi dan 

subordinasi antara negara kaya dan miskin.  

Modernisasi ekonomi diyakini dapat dicapai 

melalui industrialisasi dan urbanisasi, atau suatu 

proses kumulatif memperkuat antara pertumbuhan 

produksi industri urban dan peningkatan sistem 

supply pangan di perdesaan. Ketika produktifitas 

pertanian naik sampai level tertentu, surplus tenaga 

kerja dikeluarkan dari sistem produksi pangan untuk 

dialihkan untuk perluasan sektor urban, sementara 
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sektor industri yang berkembang di perkotaan 

memperkuat sistem pertanian dengan memasok input 

lebih banyak dan lebih baik seperti peningkatan 

kesuburan dan produktifitas pertanian. Sehingga 

terjadilah pertumbuhan dan sekaligus penguatan 

(growth-reinforcing process) kumulatif dari 

penciptaan pekerjaan dari produktifitas yang lebih 

tinggi di kedua kawasan (urban dan rural), seperti 

yang terjadi di negara industri di Barat dan selanjutnya 

di Jepang.  

Sementara itu sebagian besar negara sedang 

berkembang mengekspor, dan masih banyak yang 

mengeskpor sumber daya alam dan komoditi primer 

ke negara maju hanya untuk mengimpor produksi 

industri manufaktur dari negara maju. Negara-negara 

Dunia Ketiga ditekan oleh berbagai kepentingan dan 

keadaan seperti itu, mengekspor bahan mentah, dan 

dalam prosesnya tertangkap dalam jaringan dominasi 

perputaran ekonomi oleh industri di Barat dan badan 

hukum multinasional.  

Negara sedang berkembang akhirnya tidak 

mempunyai kesempatan untuk membangun 

pertumbuhan dan penguatan yang memadai untuk 
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menuju proses interaksi kota-desa secara sinergis dan 

begitu pula untuk memodernisasi ekonomi nasional 

mereka.  

Dengan demikian, tujuan menciptakan 

keseimbangan regional pada dasarnya secara jelas 

diarahkan agar pengembangan wilayah memiliki arti 

pada pembebasan Dunia Ketiga dari keterbelakangan 

(Nagamine, 2000), bukan semata-mata pemerataan 

dan keadilan.  

Pengembangan perdesaan seharusnya memegang 

posisi terpenting dalam kebijakan pengembangan 

wilayah yang diformulasikan negara-negara Dunia 

Ketiga seperti Indonesia karena sebagian besar dari 

penduduk Dunia Ketiga tinggal di perdesaan, maka 

tidak mungkin fasilitasi proses self-sustain tanpa fokus 

perdesaan.  

Dapat dikatakan mungkin hal terpenting dari spirit 

komitmen PBB di dalam pembangunan wilayah melalui 

ECOSOC 1582L dalam pengembangan wilayah adalah 

pengembangan perdesaan.. Namun disini harus 

dibedakan pembangunan perdesaan dari 

pembangunan pertanian. Target pengembangan 

perdesaan adalah mengenai petani miskin, dan 
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melibatkan program pengembangan yang 

komprehensif untuk meningkatkan produktifitas dan 

kondisi kehidupannya. Sedang pengembangan 

pertanian utamanya menguatkan kapasitas produktif 

dari masing-masing sektor, misalnya dengan memberi 

insentif terhadap petani skala menengah dan besar 

untuk meningkatkan produktifitas. Selama ini aktivitas 

perkotaan yang didominasi oleh industri dan jasa 

memperoleh perhatian besar elit politik dan pejabat 

karena memberikan surplus keuntungan (rent) yang 

besar. Sedang aktivitas di perdesaan yang didominasi 

sektor primer dan pertanian kurang diperhatikan 

bahkan diabaikan karena rent yang kecil.  

Disamping itu konsep hubungan rural-urbani telah 

mengalami perubahan mendasar namun kurang 

dipahami. Thesis Lipton (1977) menyimpulkan bahwa: 

(a) kaum elit di kawasan urban mempertahankan 

keadaan perdesaan seperti diatas dengan 

mengorganisasikan dan mengendalikan kekuasaan 

politik dan ekonomi tersentralisasi.  

Di Indonesia pengendalian seperti ini 

dipertahankan semasa Orde Lama maupun Orde Baru, 

sehingga distribusi sumberdaya dan melebar, (b) 
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Meski secara historis negara Asia mengalami 

pertumbuhan ekonomi tinggi,tetapi bagian 

(proportion) masyarakat perdesaan yang miskin 

jumlahnya tidak banyak berkurang, dan (c) Secara 

umum telah terjadi misalokasi sumberdaya antara 

perkotaan dan wilayah perdesaan (urban bias).  

Pemahaman teoritik mengenai prinsip-prinsip 

keseimbangan spasial dalam skala global sebagai 

penyeimbang sasaran-sasaran makroekonomi sudah 

lama dipahami, namun gaungnya secara berarti dalam 

skala nasional nampaknya baru berkembang 

belakangan ini, itupun nampaknya masih baru terbatas 

di kalangan akademik/peneliti.  

Di kalangan birokrasi (aparat pemerintah) dan 

pasar, pemikiran-pemikiran urban bias masih cukup 

kuat. Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah 

setidaknya sudah merupakan bagian dari kesadaran 

pada tataran polical will di tingkat nasional setelah 

sekian lama hanya hanya ada dalam diskusi-diskusi 

ilmiah, namun demikia pemahaman umum mengenai 

perspektif yang diuraikan diatas, khususnya kaitan 

antara pengembangan wilayah/lokal, pembangunan 
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makro dan keseimbangan global, masih belum 

dipahami secara memadai. 
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BAB 5 

ANALISIS PERAN TAMBANG BATUBARA BERKAITAN 

DENGAN HAM 

 

Pertambangan memiliki peran penting dalam 

pembangunan dengan menghasilkan bahan-bahan 

baku untuk industri, penyerapan tenaga kerja, sebagai 

sumber devisa negara, dan meningkatkan pendapatan 

asli daerah. Pada sisi lain, pertambangan juga 

menghasilkan berbagai dampak buruk terhadap 

lingkungan.6 Pertambangan adalah kegiatan yang 

syarat dengan resiko pencemaran dan/ atau kerusakan 

lingkungan. Tidak ada kegiatan pertambangan yang 

tidak berpotensi mencemari ³3ertambangan adalah 

inheren (tak terpisahkan) dengan degradasi 

lingkungan, tidak ada aktivitas pertambangan yang 

ramah lingkungan. Aktivitas sumber daya mineral 

mempengaruhi semua media lingkungan, yaitu tanah, 

udara, air, dan flora dan faunanya, juag lingkungan 

manusia, keamanan dan kesehatan individu, gaya 

hidup masyarakat lokal, kelangsungan budaya, tertib 
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sosial, dan kehidupan ekonomi. Ketika sementara 

menganggap bahwa mayoritas dampak pertambangan 

dikatakan bersifat lokal, pertambangan dapat 

menyebabkan persoalan lingkungan secara nasional, 

bersifat lintas batas, dan bahkan global. 

 Secara Implikasi, kegiatan Pertambangan terhadap 

hak-hak warga masyarakat dilihat dari aspek 

perlindungan HAM kolektif. Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

ditulis UUD NRI) menyatakan bahwa lingkungan hidup 

yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak 

konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. 

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh 

pemangku kepentingan berkewajiban untuk 

melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 

agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi 

sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia 

serta makhluk hidup lain.   

Hak atas lingkungan hidup (the right to 

enviromental) mulai dibicarakan bersamaan dengan 

hak atas pembangunan (the right to development) 

sejak diselenggarakannya Konferensi PBB tentang 
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lingkungan hidup manusi di Stockholm, Swedia pada 

tahun 1972, yang kemudian disusul oleh KTT Bumi di 

Rio de Jeneiro Brasil pada tahun 1992 yang 

membicarakan tentang pembangunan dan lingkungan 

hidup. berikutnya Konferensi PBB tentang 

pembangunan berkelanjutan di Johannesburg, Afrika 

Selatan tahun 2002 yang menghasilkan komitmen dan 

kovensi serta rencana aksi bagi terlaksananya 

pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. 

Pada hakekatnya perlindungan dan pengelolaan 

lingkngan hidup adalah suatu pondasi yang sangat 

penting dari jenis-jenis hak asasi manusia, seperti hak 

untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, dan 

hak atas kesehatan dan lingkngan yang bersih.. hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berkaitan 

erat dengan pencapaian kulaitas hidup manusia , 

sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat tidak dapat dikurangi dalam konsisi apapun. Di 

samping itu, tidak diperbolehkan adanya jenis-jenis 

diskriminasi apapun dalam penghormatan hak atas 

lingkungan hidup. 

Dari analisis terhadap 2 (dua) masalah hukum yang 

peneliti angkat dalam penelitian ini maka peneliti 
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dapat menarik kesimpulan bahwa: 1. Kegiatan 

pertambangan batubara sebagai salah satu 

pemanfaatan sumber daya alam pada dasarnya 

merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan 

perekonomian yang pada hakekatnya mengacu pada 

tujuan pembangunan nasional, yakni peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pertambangan 

merupakan kegitan yang sangat rentan terhadap resiko 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, 

sehingga pemerintah sebagai konsekuensi dari Hak 

Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam wajib 

menyelenggaraan fungsi mengatur, mengurus dan 

mengawasi terhadap pengelolaan sumber daya alam. 2. 

Ditinjau dari aspek HAM, pelaksanaan hak-hak yang 

ada dalam lingkup hak asasi lingkungan berupa : hak 

pembangunan dan hak penggunaan kekayaan dan 

sumber alam (batubara) tidak boleh sama sekali 

mengurangi hak setiap warga negara atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat seperti yang diamantkan 

dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan UUPPLH. 
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BAB 6 

ANALISIS PEMBENAHAN TANAH BEKAS TAMBANG 

BATUBARA 

 

 

 

Secara keseluruhan pembenahan material tanah 

bekas tambang batubara untuk media tumbuh 

tanaman jagung manis dengan menggunakan pupuk 

organik cair, menujukan hasil yang baik dan dapat 

dijadikan suatu solusi yang ramah lingkungan agar 

tanah bekas tambang batubara dapat dimanfaatkan 

untuk tujuan revegetasi atau tujuan lainnya  sehingga 

pada akhirnya tercapai pembangunan berkelanjutan.  

Dalam hal ini kerusakan bekas tambang batubara 

merupakan hal yang harus diperhatikan dalam 

pertumbuhannya seperti halnya adanya degradasi dari 

pertumbuhan tanaman  yang mengalami stagnan 

bahkan ada tanaman yang telah berumur 4 tahun  

mengalami kematian, hal ini membuktikan bahwa 

kondisi tanah bekas tambang batubara kehilangan 

tingkat kesuburannya sebagai akibat adanya air asam 
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tambang dan adanya logam berat (Gambar 5 dan 6). 

Berdasarkan hasil analisa laboratorium, bahwa kondisi 

awal tanah bekas tambang batubara (Tabel 6, dan 7), 

sifat fisika, kimia dan biologi tanah bekas tambang 

batubara mengalami kerusakan secara fisika (terjadi 

pemadatan) tekstur tanah dominasi liat denga struktur 

pejal, sehingga tanah bekas tambang batubara mudah 

mengalami erosi dan  sedimentasi. Kerusakan secara 

kimia, bahwa kondis awal tanah bekas tambang 

batubara  sangat miskin unsur hara, karena tingkat 

keasaman tanah sangat tinggi (2,28), tingginya 

kandungan Fe, SO4, Al, dan adanya pirit serta kisaran 

unsur lain   berada pada kisaran sangat rendah sampai 

rendah. Kondisi awal sifat biologi, bahwa jumlah total 

mikroorganisme berada pada kisaran sangat rendah.  

 Penelitian disertasi ini mengangkat permasalahan 

pembenahan material tanah bekas tambang batubara 

yang kondisi awalnya mengalami kerusakan fisika, 

kimia dan biologi, dengan menggunakan bahan organik 

dalam bentuk pupuk organik cair (POC). POC yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah POC Mol, POC N, 

POC B dan POC Geen Tonik. POC pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal adalah POC yang dibuat sendiri 
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dengan dengan formulasi mikroorganisme lokal 

sebagai bioaktivator dan ekstrak bahan organik. 

Tujuan dari penggunaan pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal ini adalah untuk mengatasi 

kerusakan pada tanah bekas tambang batubara. Pupuk 

organik cair mikroorganisme lokal belum beredar 

dipasaran, sedang POC N, POC B dan GT adalah POC 

yang telah beredar dipasaran (Komersil), dari 4 POC ini 

akan diketahui jenis dan dosis POC yang terbaik 

sebagai pembenah tanah bekas tambang batubara. 

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan mengenai 

pembenahan material tanah bekas tambang batubara 

untuk tanaman jagung dengan menggunakan pupuk 

organik cair, maka dapat diketahui bahwa jenis POC 

pupuk organik cair mikroorganisme lokal dengan dosis 

9 liter/ha berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi 

tanaman dan pada dosis 6 liter/ha berpengaruh nyata 

terhadap jumlah daun serta pada dosis 12 liter/ha 

berpengaruh nyata terhadap berat basah dan berat 

kering tanaman jagung manis. 

Berdasarkan  hasil analisis dilaboratorium 

mengenai sifat fisika, kimia dan biologi tanah bekas 

tambang batubara setelah dilakukan pembenahan 
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dengan menggunakan pupuk organik cair menunjukan 

hasil, terhadap fisika tanah ; jenis POC pupuk organik 

cair mikroorganisme lokal pada dosis 12 liter/Ha, 

berpengaruh sangat nyata terhadap permeabilitas 

tanah bekas tambang batubara dibandingkan dengan 

POC N, POC B dan POC GT.  

Sementara terhadap sifat fisika tanah yang lain, 

pupuk organik cair tidak berpengaruh nyata. Pengaruh 

pemberian POC terhadap sifat kimia tanah bekas 

tambang batubara, secara keseluruhan pupuk organik 

cair menunjukan hasil berpengaruh sangat nyata 

terhadap sifat kimia tanah, yakni jenis POC pupuk 

organik cair mikroorganisme lokal pada dosis 6 

liter/ha berpengaruh sangat nyata terhadap pH (H2O), 

jenis POC N, berpengaruh sangat nyata terhadap K-dd 

dan SO4  pada dosis 6 liter/ha, berpengaruh sangat 

nyata pada dosis 9 liter/ha terhadap Mg-dd dan pada 

dosis 12 liter/ha, berpengaruh sangat nyata terhadap 

Na-dd dan Hidrogen (H). Jenis POC B berpengaruh 

sangat nyata terhadap fosfor pada dosis 6 liter/ha, 

berpengaruh sangat nyata  terhadap C-organik,  

Nitrogen dan Ca-dd pada Dosis 9 liter/ha. Jenis POC GT 

berpengaruh sangat nyata terhadap KTK, Al-dd, Fe dan 
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FeS2 pada dosis 12 liter/ha. Pengaruh pemberian POC 

terhadap sifat Biologi Tanah bekas tambang batubara, 

bahwa POC pupuk organik cair mikroorganisme lokal 

menunjukan hasil yang berpegaruh sangat nyata 

terhadap jumlah populasi mikroorganisme pada dosis 

12 liter/ha. Jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 14.   

Dengan demikian Tanah bekas tambang batubara, 

setelah dilakukan pembenahan dengan menggunakan 

pupuk organik cair, maka dapat dimanfaatkan, baik 

untuk tujuan revegetasi ataupun tujuan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 132 ~ 

 



~ 133 ~ 

 

BAB 7 

ANALISIS PENGARUH TAMBANG BATUBARA 

DENGAN MELIHAT OTONOMI DAERAH 

 

 

Diberlakukannya UU 22/1999 mengenai Otonomi 

Daerah berimplikasi luas dalam sistem perencanaan 

pembangunan di wilayah-wilayah. Otonomi daerah 

mengisyaratkan pentingnya pendekatan pembangunan 

berbasis pengembangan wilayah dibanding pendekatan 

sektoral.  

Pembangunan berbasis pengembangan wilayah dan 

lokal memandang penting keterpaduan antar sektoral, antar 

spatial (keruangan), serta antar pelaku pembangunan di 

dalam dan antar daerah. Sehingga setiap program-program 

pembangunan sektoral dilaksanakan dalam kerangka 

pembangunan wilayah. Salah satu bentuk government 

failure di masa lalu adalah kegagalan menciptakan 

keterpaduan intersektoral yang sinergis dengan 

kelembagaan lokal yang telah dipercayai oleh 

masyarakatnya di dalam kerangka pembangunan wilayah.  
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Struktur insentif yang dibentuk tidak memungkinkan 

keterpaduan sektoral di tingkat wilayah. Sebagai akibatnya, 

pemerintahan daerah dan lokal gagal menangkap 

kompleksitas pembangunan di wilayahnya, dan partisipasi 

masyarakat lokal tidak mendapat tempat. Keterpaduan 

sektoral tidak hanya mencakup hubungan antar lembaga 

pemerintahan tetapi juga antara pelaku-pelaku ekonomi 

anatar sektor yang berbeda. Wilayah yang berkembang 

dengan baik ditunjukkan oleh keterkaitan antara sektor 

ekonomi wilayah, dalam arti terjadi transfer input dan 

output barang dan jasa antar sektor secara dinamis.  

Potensi sumberdaya alam serta aktivitas-aktivitas 

sosial-ekonomi yang tersebar secara tidak merata dan tidak 

seragam membutuhkan adanya interaksi spasial yang 

optimal dalam arti terjadinya struktur keterkaitan antar 

wilayah dapat berlangsung secara dinamis.  

Perencanaan pembangunan selalu memerlukan skala 

prioritas, karena (1) setiap sektor memiliki sumbangan 

langsung dan tidak langsung yang berbeda kepada 

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan (penyerapan 

tenaga kerja, pendapatan regional, dan lain-lain), (2) setiap 

sektor memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya 

dengan karakteristik yang berbeda-beda, dan (3) aktivitas 

sektoral tersebar tidak merata dan bersifat spesifik, 

sehingga beberapa sektor cenderung terpusat dan terkait 

dengan sebaran sumberdaya alam, sumberdaya buatan 
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(infrastruktur) dan sumberdaya sosial (adat istiadat) yang 

ada. Karenanya di setiap wilayah/daerah selalu terdapat 

sektor-sektor yang bersifat strategis akibat besarnya 

sumbangan yang diberikan dalam perekonomian wilayah 

serta keterkaitan sektoral dan aspek spatialnya. 

Pembangunan spatial akan mengarah ke desentralisasi 

sistem pusat kegiatan dari yang tadinya berpusat pada kota-

kota besar akan lebih tersebar kearah pembangunan kota-

kota kecil di wilayah perdesaan sebagai pusat kegiatan di 

luar usahatani dan jasa-jasa pelayanan dan akan mengubah 

sistem tataruang wilayah-wilayah.  

Ekonomi kota-kota besar di masa datang tidak akan 

mengalami pertumbuhan lagi. Membengkaknya kota-kota 

telah menimbulkan biaya sosial tinggi yang mengarah pada 

inefisiensi dan menghambat pertumbuhan ekonomi 

disamping menghambat pemerataan pembangunan wilayah 

(equity), sehingga tidak mengarah ke pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development). Aglomerasi kota-

kota yang semula menimbulkan economy of scale yang 

mempunyai dayatarik kepada kegiatan swasta, namun 

karena kota-kota besar bertumbuh secara tidak terkendali, 

pada akhirnya mengalami diseconomy of scale.  

Kota-kota besar menanggung biaya-biaya sosial 

(kongesti, pencemaran, kriminalitas, permukiman kumuh 

dll. Perencanaan wilayah dalam mengatasi kerusakan 

lingkungan, swasta akan cenderung menentukan pilihan-
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pilihan lokasional kegiatannya ke pusat (central places) 

yang lebih menguntungkan. Karenanya tataruang regional 

dan nasional di masa depan akan mengalami berbagai 

perubahan-perubahan yang nyata. Lahan-lahan pertanian 

yang menurut rencana tataruang masa lalu telah dialihkan 

fungsinya kepada penggunaan non pertamina sebagian akan 

dikembalikan lagi kepada penggunaan untuk pertamina. 
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BAB 8 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Penambangan sistem terbuka konvensional banyak 

mengubah bentang lahan dan keseimbangan ekosistem 

permukaan tanah, menurunkan kualitas dan produktivitas 

tanah dan mutu lingkungan. Untuk menghindari dampak 

negatif tersebut penambangan terbuka harus ramah 

lingkungan dengan berorientasi pada pelestarian 

sumberdaya lahan dan hayati tanah. Hal ini dapat 

diupayakan dengan: (1) penambangan dilakukan secara 

blok dengan dimulai dari lereng paling bawah, (2) 

reklamasi/ penimbunan lahan dilakukan secara langsung 

setelah selesai penambangan, (3) bentukan permukaan 

lahan dengan terasering dengan lebar bangku teras datar >5 

m, beda tinggi antar bangku teras 20 cm dan diperkaya 

dengan kapur, pupuk organik, pupuk anorganik ataupun 

pupuk hayati, (5) biorehabilitasi dengan pemberdayaan 

cacing tanah endogaesis dan penanaman tanaman legum 

sebagai tanaman pionir, dan (6) pemeliharaan tanaman 

sampai mencapai klimaks ekosistem sesuai yang 
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diharapkan. Ditinjau dari aspek HAM, pelaksanaan hak-hak 

yang ada dalam lingkup hak asasi lingkungan berupa : hak 

pembangunan dan hak penggunaan kekayaan dan sumber 

alam (batubara) tidak boleh sama sekali mengurangi hak 

setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat seperti yang diamantkan dalam Pasal 28H ayat (1) 

UUD NRI 1945 dan UUPPLH. Dalam hal ini, penulis  

memberikan saran kepada perusahaan pertambangan 

harus melakukan pembenahan tanah bekas tambang 

batubara untuk tujuan revegetasi atau tujuan lainnya 

Pembenahan tanah bekas tambang batubara dapat 

dilakukan dengan menggunakan pupuk organik cair 

mikroorganisme lokal (Biofertilizer Mol).  Penelitian 

selanjutnya disarankan agar mengaplikasikan 

Biofertilizer Mol  dilapangan dengan berbagai macam 

perlakuan 
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