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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 “Formulasi Pupuk Organik Untuk Reklamasi Lahan Bekas 

Tambang Batubara”. 

Perbaikan lahan bekas tambang batubara sering dilakukan 

penelitian, dibicarakan dan di diskusikan, baik masalah rehabilitasi, 

reklamasi maupun upaya perbaikan tanah bekas tambang batubara 

dengan menggunakan tekhnologi modern, dan terbatas pada bagaimana 

agar tanah bekas tambang batubara dapat di revegetasi saja. Tentunya 

ini tidak mudah dan biaya yang di gunakan cukup besar, serta tidak 

ramah lingkungan, karena untuk memperbaiki kesuburan tanah bekas 

tambang batubara masih menggunakan bahan – bahan anorganik, yang 

secara langsung akan menambah tingkat pencemaran lingkungan, 

namun demikian pembenahan tanah bekas tambang batubara dengan 

menggunakan bahan organik masih belum banyak dilakukan, ada 
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beberapa yang mengkombinasikan antara bahan organik dan anorganik, 

namun hasilnya belum maksimal yakni; adanya kematian pada tanaman 

pada umur 4 tahun.  Untuk itu, maka dilakukan pembenahan tanah bekas 

tambang batubara dengan menggunakan pupuk organik, dengan 

harapan tanah bekas tambang batubara kesuburan tanahnya dapat 

diperbaiki, karena pupuk organik cair mikroorganisme lokal 

mengandung unsur hara dan sekaligus mengandung mikroorganisme 

lokal yang dibuat sendiri dengan tujuan mampu memperbaiki kondisi 

fisika, kimia dan biologi tanah bekas tambang batubara, sehingga tanah 

bekas tambang batubara dapat dilakukan pembenahan yang ramah 

lingkungan dan biaya yang tidak terlalu besar.   

Dalam buku referensi ini, akan membahas tentang formulasi pupuk 

organik untuk reklamasi lahan bekas tambang batubara. Demikian kata 

pengantar yang dapat penulis sampaikan.  Akhir kata, semoga buku ini 

bermanfaat bagi pembaca dan pemerhati penelitian pendidikan. 

Terimakasih. 

 

Penulis,  

 

Dr. Hastirullah Fitrah M.P 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang 

kompleks dan sangat rumit dengan usaha jangka panjang, 

melibatkan teknologi tinggi, padat modal dan aturan 

regulasi yang dikeluarkan dari beberapa faktor. Pengaruh 

pertambangan pada aspek lingkungan berasal dari tahapan 

ekstraksi, pembuangan limbah bantuan dan pengelohan 

bijih serta operasional pabrik pengolahan. Pada umumnya 

penambangan di Indonesia dilakukan dengan sistem 

tambang terbuka (open pit mining), namun sistem tersebut 

menyebabkan beberapa dampak negatif bagi lingkungan 

antara lain hilangnya vegetasi hutan, flora dan fauna 

(Patiung, et al., 2011), hilangnya profil lapisan tanah, 

terjadinya pemadatan tanah, berkurangnya unsur hara 

penting pada tanah, rendahnya pH tanah, pencemaran oleh 

logam-logam berat serta penurunan populasi mikroba 
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tanah (Rusdiana, et al., 2000). Kondisi ini akan 

mengganggu ekosistem suatu lingkungan, menyebabkan 

kualitas dan produktivitas lingkungan menurun (Green 

dan Renault, 2007) sehingga sistem ekologi akan 

mengalami kerusakan (Manik, 2007). 

Pendapat lain menyatakan bahwa kegiatan 

penambangan menyebabkan penurunan kualitas lahan 

serta meningkatkan laju degradasi lahan di daerah tropis, 

meningkatnya erosi tanah, polusi air dan juga hilangnya 

biodiversitas (Sheoran, Sheoranv dan Poonia, 2008). 

Masalah yang terjadi pada lahan tambang berkaitan 

dengan kesuburan tanah, sifat kimia tanah, tekstur tanah, 

kelerengan dan genangan sehingga lahan tersebut menjadi 

sulit untuk ditanami (Mansur, 2011). 

Pada saat ini sebagian besar penambangan batubara 

dilakukan dengan metode tambang terbuka (open pit 

mining). Tahapan kegiatan meliputi pembukaan dan 

penyiapan lahan, pengupasan tanah pucuk (top soil), 

pengupasan tanah penutup (stripping overburden), 

penimbunan tanah penutup (overburden removal), 
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penambangan batubara (coal getting) dan pengisian 

lubang tambang (backfilling). Penambangan batubara 

secara terbuka mengakibatkan terjadinya penurunan 

kualitas tanah secara fisik, kimia dan biologi. Degradasi 

tanah antara lain ditandai dengan perubahan perlapisan 

tanah yaitu tanah pucuk bercampur dengan overburden 

dan terjadinya pemadatan tanah pada saat penimbunan 

kembali (Subowo, 2011). 

Untuk mengatasi berbagai dampak dari kegiatan 

penambangan, maka salah satu hal yang perlu dilakukan 

setelah proses penambangan adalah melakukan reklamasi 

pada lahan bekas tambang. Reklamasi adalah kegiatan 

pengelolaan tanah yang mencakup perbaikan kondisi fisik 

tanah (overburden) dilanjutkan dengan melakukan 

revegetasi. Reklamasi perlu dilakukan untuk memperbaiki 

lahan yang terganggu karena kegiatan penambangan agar 

dapat berfungsi dan digunakan sesuai peruntukannya. 

Dalam hal peruntukan budidaya tanaman, reklamasi 

berkaitan erat dengan kesuburan tanah. Kesuburan tanah 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
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kualitas suatu tanaman (Suprapto, 2008). Pada dasarnya 

reklamasi dan revegetasi merupakan salah satu usaha yang 

dilakukan untuk memperbaiki kondisi lahan pasca 

tambang (Pujawati, 2009). Kegiatan revegetasi merupakan 

salah satu teknik vegetatif yang dapat diterapkan dalam 

upaya merehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan. 

Tujuan revegetasi adalah memperbaiki lahan-lahan labil 

dan tidak produktif, mengurangi erosi serta dalam jangka 

panjang diharapkan dapat memperbaiki iklim mikro, 

memulihkan biodiversitas dan meningkatkan produktivitas 

lahan. Untuk menunjang keberhasilan dalam 

merehabilitasi lahan-lahan yang rusak tersebut, berbagai 

upaya seperti perbaikan lahan pratanam, pemilihan jenis 

tanaman yang cocok, aplikasi silvikultur yang benar dan 

pemupukan perlu dilakukan (Sudarmonowati, et al., 2009)  

Lahan bekas tambang memiliki karakteristik topografi 

dan hidrologi yang berbeda-beda tergantung kepada jenis 

bahan tambang dan cara penambangannya. Kondisi lahan 

bekas tambang batubara berbeda dibandingkan dengan 

lahan bekas tambang mineral, seperti emas dan tembaga 
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serta bauksit, timah dan nikel. Demikian pula dengan cara 

penambangan, yaitu tambang terbuka dan tambang bawah 

tanah. Perbedaan tersebut membawa konsekuensi kepada 

berbagai permasalahan yang dihadapi dalam melakukan 

reklamasi lahan-lahan bekas tambang. Masalah yang 

muncul yang menyangkut teknis reklamasi dapat berupa 

kesuburan tanah yang sangat rendah, erosi dan 

sedimentasi yang tinggi, tanah pucuk kurang atau tidak 

tersedia, munculnya air asam tambang, lereng-lereng yang 

curam, air untuk menyiram kurang atau tidak tersedia, 

iklim mikro belum sesuai, pemilihan jenis tanaman, dan 

lain-lain. Semua permasalahan tersebut perlu diatasi agar 

diperoleh tingkat keberhasilan reklamasi yang tinggi. 

Secara teknis usaha reklamasi lahan bekas tambang 

dimulai dengan kegiatan recontouring, regrading atau 

resloping dari lubang-lubang bekas tambang. Hal ini 

dilakukan agar diperoleh suatu bentuk wilayah dengan 

kemiringan lereng yang stabil. Pembuatan saluran-saluran 

drainase dan bangunan-bangunan konservasi disiapkan 

pada tahap ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, lubang 



~ 6 ~ 

tambang ditutup dengan berbagai material yang dikupas 

pada saat ekskavasi awal lubang tambang. Selanjutnya 

bagian permukaan lahan hasil landscaping ditaburi atau 

ditutup kembali dengan “tanah pucuk” (top soil) yang 

umumnya memiliki sifat kimia-fisik tidak subur. 

 

B. Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang tersebut, penulis bertujuan 

untuk: memperoleh gambaran tentang bagaimana 

Formulasi Pupuk Organik dalam upaya Reklamasi Lahan 

Bekas Tambang Batubara  serta manfaat dari 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 

dan sebagai alternatif mengatasi kerusakan lingkungan. 

  

C. Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif karena menguji, menganalisis, dan 

menentukan bagaimana formulasi pupuk organik untuk 

reklamasi lahan bekas tambang batubara. Penelitian ini 

dilaksanakan pada lahan jagung di Kebun Percobaan 
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UVAYA Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data 

primer dan data sekunder. Data primer di ambil dari 

parameter yang diamati, sedangkan data sekunder diambil 

dari instansi-instansi pemerintah. Dalam penelitian ini 

beberapa variabel yang diamati baik mengenai contoh 

tanah bekas tambang batubara  yang dilakukan 

pembaharuan dengan menggunakan pupuk organik untuk 

reklamasi lahan bekas tambang batubara. Variabel yang 

diamati pada contoh tanah bekas tambang batubara adalah 

sifat fisika, kimia dan biologi tanah. Metode penelitian yang 

digunakan berdasarkan pada parameter fisik, kimia dan 

informasi yang berhubungan dengan penelitian dilakukan 

dengan cara survei, pengharkatan, wawasan dan analisis 

laboratoriumm. 
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BAB 2 

KONSEP DASAR PERTAMBANGAN BATUBARA 

 

 

 

A. Pengertian Pertambangan Batu Bara 

1. Pengertian Pertambangan 

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk 

mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau 

seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara 

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 

kegiatan pascatambang. Pengertian tersebut dalam arti 

luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan 

yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum 

penambangan, proses penambangan, dan sesudah 
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proses penambangan. Pengertian pertambangan 

mineral dan pertambangan batubara jelaslah berbeda. 

Pertambangan mineral adalah pertambangan 

kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar 

panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan 

batubara adalah pertambangan endapan karbon yang 

terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, 

gambut, dan batuan aspal. Pertambangan yaitu 

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau 

batu bara yang meliputi penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam kamus 

besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan 

menambang adalah menggali (mengambil) barang 

tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng 

menyatakan bahwa usaha pertambangan pada 

hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari 
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dalam bumi. Dari pengertian-pengertian pertambangan 

di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah 

suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-

bahan galian,. Hakikatnya pembangunan sektor 

pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses 

pengembangan sumber daya mineral dan energi yang 

potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan 

optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) 

untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil 

tambang (Gatot, 2012). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan 

yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam 

rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan 

mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan 

umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 

pascatambang. Dari pengertian tersebut dapat 
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diartikan berbagai kegiatan pertambangan yang dapat 

dilakukan sebelum penambangan, proses 

penambangan maupun sesudah proses penambangan. 

Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan 

batubara jelaslah sangat berbeda. Pertambangan 

mineral adalah pertambangan dari kumpulan mineral 

yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, 

minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan 

pengertian pertambangan batubara adalah 

pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam 

bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan 

aspal. Di Indonesia, bahan bakar fosil seperti batubara 

dan minyak bumi masih merupakan sumber energi 

utama. Kenaikan harga bahan bakar minyak bumi 

menyebabkan industri-industri di Indonesia beralih ke 

batubara sebagai sumber energi untuk produksinya. 

Batubara ditemukan setelah Marco Polo salah seorang 

petualang dunia di abad 13 berkebangsaan Italia, pada 

tahun 1271 telah menjelajah di negeri China. 

Selanjutnya melakukan petualangnya selama 25 tahun 
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kemudian kembali ke negerinya dengan membawa 

banyak cerita dan pengalaman. Salah satu kisah 

menarik adalah ditemukannya benda aneh yang 

disebut black stone yang dimanfaatkan orang China 

sebagai bahan bakar. Black stone sudah ratusan tahun 

yang silam digunakan sebagai bahan bakar. Bahan 

bakar secara berangsur-angsur berkurang, digeser oleh 

bahan bakar minyak yang dianggap lebih praktis dan 

efisien. 

2. Pengertian batubara 

Menurut Miller 2005, batubara ditemukan dalam 

endapan yang disebut lapisan yang berasal dari 

akumulasi vegetasi yang telah mengalami perubahan 

fisik dan kimia. Perubahan-perubahan ini termasuk 

pembusukan vegetasi, pengendapan dan penguburan 

oleh sedimentasi, pemadatan, dan transformasi sisa-

sisa tanaman menjadi batuan organik yang ditemukan 

saat ini. Batubara memiliki karakteristik yang berbeda-

beda di seluruh dunia dalam jenis bahan tanaman yang 

disimpan (jenis batubara), dalam tingkat metamorfisme 
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atau batu bara (peringkat batu bara), dan dalam 

kisaran kotoran yang termasuk (kadar batu bara). 

Proses Pembentukan Batubara Menurut 

Sukandarrumidi 2018, batubara terbentuk dari sisa-

sisa tumbuhan yang sudah mati, dengan komposisi 

terdiri dari cellulose. Proses pembentukan batubara, 

dikenal sebagai proses pembatubaraan atau 

coalification. Faktor fisika dan kimia yang ada di alam 

akan mengubah cellulose menjadi lignit, subbitumina, 

bitumina, atau antrasit. 

Proses pembentukan batubara terdiri atas dua 

tahap, yaitu:  a) Tahap biokimia (penggambutan) 

adalah tahap ketika sisa-sisa tumbuhan yang 

terakumulasi tersimpan dalam kondisi bebas oksigen 

(anaeorobik) didaerah rawa dengan sistem penisiran 

(drainage system) yang buruk dan selalu tergenang air 

beberapa inci dari permukaan air rawa. Material 

tumbuhan yang busuk tersebut melepaskan unsur H, N, 

O, dan C dalam bentuk senyawa CO2, H2O dan NH3 

untuk menjadi humus. Selanjutnya oleh bakteri 
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anaerobic dan fungi, material tumbuhan itu diubah 

menjadi gambut. (Stach, 1982, opcit. Susilawati 1992). 

b) Tahap pembatubaraan (coalification) merupakan 

proses diagenesis terhadap komponen organik dari 

gambut yang menimbulkan peningkatan temperature 

dan tekanan sebagai gabungan proses biokimia, kimia 

dan fisika yang terjadi karena pengaruh pembebanan 

sedimen yang menutupinya dalam kurun waktu 

geologi. Pada tahap tersebut, persentase karbon akan 

meningkat, sedangkan persentase hidrogen dan 

oksigen akan berkurang sehingga menghasilkan 

batubara dalam berbagai tingkat maturitas material 

organiknya. 

Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membagi 

bentuk wilayah pertambangan ke dalam 3 (tiga) bagian 

yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), 

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah 

Pencadangan Negara (WPN). Wilayah Usaha 

Pertambangan merupakan bagian dari wilayah 
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pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, 

potensi dan/atau informasi geologi. Pemerintah dapat 

melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 

pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Untuk 1 (satu) WUP terdiri atas 

1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan (WIUP) yang berada pada lintas wilayah 

provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau 

dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. WIUP 

merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang 

Izin Usaha Pertambangan (IUP). Luas dan batas WIUP 

ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan 

pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki 

oleh pemerintah. 

WPN yang telah ditetapkan untuk komoditas 

tertentu dapat diusahakan dari sebagian luas wilayah 

dengan cara pemerintah melakukan persetujuan 

dengan DPR, begitupun terhadap WPN yang ditetapkan 

untuk konservasi ditentukan batasan waktu dilakukan 

dengan persetujuan dari DPR. WPN yang ditetapkan 
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untuk komoditas tertentu maupun untuk konsevasi 

tersebut berubah statusnya menjadi Wilayah Usaha 

Pertambangan Khusus (WUPK). Pemerintah 

menetapkan WUPK setelah berkoordinasi dengan 

pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan usaha 

pertambangan di WUPK dilakukan dengan adanya 

pemberian izin yang disebut dengan Izin Usaha 

Pertambangan Khusus (IUPK). Satu WUPK terdiri atas 1 

(satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas 

wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, 

dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. 

3. Asas-asas Pertambangan 

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan 

mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, 

yaitu: 

a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan Yang 

dimaksud dengan asas manfaat dalam 

pertambangan adalah asas yang menunjukan bahwa 

dalam melakukan penambangan harus mampu 
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memberikan keuntungan dan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan 

adalah dalam melakukan penambangan harus 

mampu memberikan peluang dan kesempatan yang 

sama secara proporsional bagi seluruh warga 

negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan 

asas keseimbangan adalah dalam melakukan 

kegiatan penambangan wajib memperhatikan 

bidang-bidang lain terutama yang berkaitan 

langsung dengan dampaknya.  

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara Asas ini 

mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan 

penambangan berorientasi kepada kepentingan 

negara. Walaupun di dalam melakukan usaha 

pertambangan dengan menggunakan modal 3 Pasal 

1 angka 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 4 

Gatot Supramono, tenaga asing, maupun 
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perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya 

hanya untuk kepentingan nasional.  

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas Asas 

partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa 

dalam melakukan kegiatan pertambangan 

dibutuhkan peran serta masyarakat untuk 

penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, 

dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas 

transparansi adalah keterbukaan dalam 

penyelenggaraan kegiatan pertambangan 

diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh 

informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya 

masyarakat dapat memberikan bahan masukan 

kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas 

adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan 

cara-cara yang benar sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kepada negara dan 

masyarakat. d. Berkelanjutan dan Berwawasan 

Lingkungan Asas berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan adalah asas yang secara terencana 
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mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, 

dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha 

pertambangan mineral dan batubara untuk 

mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa 

mendatang. 

4. Penggolongan Bahan Tambang 

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang 

telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, komoditas 

tambang terbagi menjadi beberapa golongan yaitu:  

a. Mineral radioaktif  

Mineral radioaktif adalah mineral yang 

mengandung elemen uranium dan thorium. Mineral 

radioaktif dibagi menjadi lima macam yaitu radium, 

thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radio 

aktif lainnya. 

b. Mineral logam  
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Mineral logam merupakan mineral yang tidak 

tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas 

dan arus listrik. Mineral logam dibagi menjadi 59 

macam yaitu litium, berilium, magnesium, kalium, 

kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, 

nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, 

air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, 

antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, 

yytrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, 

zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, 

dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, 

neodymium, hafnium, scandium, alumunium, 

palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, 

selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin.  

c. Mineral bukan logam  

Mineral bukan logam dibagi menjadi 40 macam 

yaitu intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, 

fluorspar, kriorit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, 

halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, 

ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonit, 



~ 22 ~ 

gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, 

zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam 

batu, clay, dan batu gamping.  

d. Batuan dan batubara.  

Batuan adalah benda keras dan padat yang berasal 

dari bumi, yang bukan logam. Batuan dibagi menjadi 

47 macam yaitu pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, 

perlit, tanah diatome, tanah serap, slare, granit, 

granodiorit, andesit, garbo, periodit, basalt, trakhit, 

leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, 

kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu 

terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu 

gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil 

sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir 

urug, pasir pasang, sirtu, tanah, urukan tanah 

setempat, tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, 

dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam 

atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang 

berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. 
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Batuan dibagi menjadi 4 macam yaitu bitumen padat, 

batuan aspal, batubara dan gambut. 

5. Kewenangan Pemerintah dalam Bidang Pertambangan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah membawa perubahan paradigma 

penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait 

pengelolaan SDA, termasuk bidang pertambangan 

mineral dan batubara. Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi 

dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah provinsi. Hal ini 

tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Sehingga Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 dan 

seluruh peraturan turunannya (Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Menteri, dll) wajib menyesuaikan diri 

dengam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah 

provinsi dalam bidang pertambangan dapat dilihat 

dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran 

tersebut dicantumkan mengenai pembagian 

kewenangan antara pemerintahan pusat, pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten. Sebelum adanya 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota 

memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan 

mineral dan batubara termasuk di dalam memberikan 

izin pertambangan. Namun dengan adanya Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, kewenangan dalam bidang pertambangan 

mineral dan batubara diserahkan kepada pemerintah 

pusat dan pemerintah provinsi dengan 

mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, 

eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. 

Sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak lagi 

mempunyai kewenangan dalam bidang pertambangan 

mineral dan batubara. Dalam lampiran Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

disebutkan perihal pembagian urusan pemerintahan di 
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bidang energi dan sumber daya mineral, yang mana 

kewenangan terkait mineral dan batubara dibagi 

kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. 

 

B. Definisi Reklamasi 

1. Pengertian Reklamasi 

Reklamasi menurut Pasal 1 angka 26 Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan yang 

dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan 

untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas 

lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali 

sesuai peruntukannya. Reklamasi adalah kegiatan yang 

bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan 

yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha 

pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna 

sesuai peruntukannya.  

a. Menata (Melakukan penataan terkait tata ruang 

area pertambangan) 

b. Memulihkan ( Melakukan pemulihan kembali 

keadan tanah pada daerah bekas pertambangan, 
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seperti pengurukan dan pengairan. Agar kembali 

seperti semula) 

c. Memperbaiki kualitas lingkungan ( memperbaiki 

kembali kualitas tanah dan lingkungan disekitar 

daerah pertambangan)agar dapat berfungsi 

kembali sesuai peruntukannya.  

Reklamasi lahan bekas tambang selain merupakan 

upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca 

tambang, agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang 

baik dan juga diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan 

rona awalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan 

potensi bahan galian yang masih tertinggal. 

2. Dasar Hukum Reklamasi 

Dasar hukum kewajiban pelaksanaan reklamasi 

telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2009 yang diatur dalam Pasal 96 huruf (c), Pasal 99 dan 

Pasal 100. Pasal 96 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara menyebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK 

wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan 
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lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi 

dan pascatambang. Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib 

menyerahkan rencana reklamasi dan rencana 

pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP 

Operasi Produksi Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan 

pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan 

lahan pascatambang. Dan dalam Pasal 100 Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pemegang 

IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan 

reklamasi dan jaminan pascatambang. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang serta dana 

jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang 

diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 

2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. 

3. Kegiatan Reklamasi  

Menurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi 

berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, to reclaim 

yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. arti kata 
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reclamation diterjemahkan sebagai pekerjaan 

memperoleh tanah. Pengertian lain dari reklamasi yang 

dihubungkan dengan kegiatan pertambangan yaitu 

suatu usaha memperbaiki atau memulihkan kembali 

lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak 

sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi 

agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan 

peruntukannya.  

Istilah lain yang berkaitan dengan reklamasi yaitu 

rehabilitasi lahan dan revegetasi. Rehabilitasi lahan 

adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan 

meningkatkan kondisi lahan yang rusak (kritis), agar 

dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur 

produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur 

perlindungan alam lingkungan. Revegetasi merupakan 

suatu usaha atau kegiatan penanaman kembali lahan 

bekas tambang.  

Secara teknis usaha reklamasi lahan tambang 

terdiri dari recontouring/ regrading/resloping lubang 

bekas tambang dan pembuatan saluran-saluran drainase 
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untuk memperoleh bentuk wilayah dengan kemiringan 

stabil, top soil spreading agar memenuhi syarat sebagai 

media pertumbuhan tanaman, untuk memperbaiki 

tanah sebagai media tanam, revegetasi dengan tanaman 

cepat tumbuh, tanaman asli lokal dan tanaman 

kehutanan introduksi. Perlu juga direncanakan 

pengembangan tanaman pangan, tanaman perkebunan 

dan atau tanaman hutan industri, jika perencanaan 

penggunaan lahan memungkinkan untuk itu. 

 

C. Kerusakan Bekas Lahan Tambang Batubara 

Tambang terbuka lebih sering dilakukan karena 

pemindahan tanah dan batuan penutup (overburden) lebih 

murah pembiayaannya jika dibandingkan dengan 

penggalian terowongan bawah tanah. Tambang terbuka 

merupakan suatu tipe tambang jalur dimana bahan galian 

berada jauh di dalam tanah dan terjadi pada tambang 

batubara dan dapat terjadi pada setiap kegiatan penggalian 

dan konstruksi dan terdapat juga dampak yang khusus 

terjadi pada kegiatan tambang batubara (Adman, B. 2012). 
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Pemakaian alat-alat berat pada kegiatan penambangan 

batubara juga diketahui dapat mengakibatkan terdapatnya 

lubang lubang besar bekas galian yang kedalamannya 

mencapai 3 sampai 4 meter (Hasibuan, 2006).  

Pada umumnya teknis operasional penambangan 

batubara di Indonesia dilakukan secara terbuka (open pit 

mining), yakni pembukaan lahan dan pengupasan lapisan 

atas tanah untuk mendapatkan batubara. Dampak yang 

ditimbulkan oleh adanya pertambangan batubara secara 

terbuka adalah : kerusakan ekosistem, kerusakan tanah, 

pencemaran, sedimentasi perairan, polusi udara dan 

perubahan iklim. Menurut Subowo (2011) bahwa dengan 

adanya penambangan batubara daya dukung tanah lapisan 

atas pasca penambangan untuk pertumbuhan tanaman 

menjadi rendah. Menurut Cooke & Johnson (2002), serta 

Dodd & Louis (2003) dalam Ardika (2013), lahan pasca 

penambangan batubara secara umum dicirikan oleh 

kerusakan fisik tanah, kimia tanah dan biologi tanah,  

seperti ; tekstur fisik yang sangat kasar dan beragam, mulai 

lempung sampai lempung berpasir dan pada tekstur yang 
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sangat halus tidak memiliki kandungan bahan organik, 

sangat kompak, dan laju infiliterasi airnya sangat rendah. 

Pada umumnya lahan-lahan bekas penambangan memiliki 

kandungan hara makro yang sangat rendah, terutama 

kandungan Nitrogen (N), Phospor (P), Kalium (K), Natrium 

(Na), dan Kalsium (Ca), serta tingkat kemasaman tanah 

(pH) dan kapasitas tukar kation (KTK) yang rendah. Selain 

itu mikroorganisme tanah yang sangat membantu dalam 

stabilisasi struktur tanah, sumbangan mineral-mineral 

inorganik, ataupun sumbangannya dalam zat pengatur 

pertumbuhan, juga sangat rendah (Hetrick et al. 1994) 

dalam Ardika (2013). 

Sebagai akibat adanya penambangan secara terbuka 

adalah berubahnya topografi, permukaan tanah menjadi 

rusak termasuk hilangnya flora dan fauna yang hidup di 

atasnya, sehingga akan merubah sistem hidrologi dan 

kestabilan lansekap. Apabila lahan bekas tambang ini tidak 

dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan pengaruh 

negatif, baik di dalam areal pertambangan (on site) 

maupun di luar areal penambangan (off site). Pengaruh 
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tersebut antara lain rusaknya tanah oleh karena 

pembongkaran dan pencampur adukan tanah dan lapisan 

batuan penutup (overburden), erosi air dan angin, 

sedimentasi di sungai-sungai, penurunan kualitas air 

akibat meningkatnya salinitas, keasaman dan timbulnya 

unsur-unsur beracun dalam sungai-sungai. Kondisi 

tersebut terjadi  di semua lokasi penambangan   

(Djakamihardja dan Noviardi, 2009; Herlina, 2004; 

Rahmawaty, 2002; Yani, 2005) dalam Pratiwi dkk (2014).  

Kondisi kerusakan lahan pascatambang menjadi 

kerusakan fisik, kimia dan biologi. 

1. Kerusakan Fisik Tanah 

Kondisi Fisik Lahan Profil tanah normal terganggu 

akibat pengerukan, penimbunan dan pemadatan alat-

alat berat. Hal ini mengakibatkan buruknya sistem tata 

air dan aerasi yang secara langsung mempengaruhi fase 

dan perkembangan akar. Tesktur dan struktur tanah 

menjadi rusak sehingga mempengaruhi kapasitas tanah 

untuk menampung air dan nutrisi. Lapisan tanah tidak 

berprofil sempurna, sehingga akan berpengaruh dalam 
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membangun pertumbuhan tanaman yang kondusif. 

Pengaruh angin cukup serius pada permukaan tanah 

yang tidak stabil, di mana tanah dapat diterbangkan, 

tertutup oleh tanah, biji-bijian terbang dan dipindahkan 

ke areal tumbuh yang tidak diinginkan. Bahan material 

yang digunakan selama pertambangan akan membatasi 

infiltrasi air sehingga akan mengurangi produksi asam 

dan erosi. Akibat pemadatan tanah menyebabkan pada 

musim kering tanah menjadi padat dan keras. Pada 

tanah yang bertekstur padat ini, penyerapan air ke 

dalam tanah berlangsung lambat karena pori-pori 

tanah sangat kecil, sehingga akan dapat meningkatkan 

laju aliran air permukaan yang berdampak pada 

peningkatan laju erosi. Kondisi tanah yang keras dan 

padat sangat berat untuk diolah yang secara tidak 

langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan 

tenaga kerja (Adman, B. 2012).  

Penambangan batubara menyebabkan perubahan 

bentang lahan dan kualitas tanah hasil penimbunan 

setelah penambangan. Struktur tanah penutup rusak 
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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 
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pukulan air hujan dan kekuatan limpasan 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).  

2. Kerusakan Kimia Tanah 

Kondisi kimia lahan bekas pertambangan juga 

menunjukkan bahwa kesuburan tanah, pH dan 

keberadaan nutrisi dalam tanah rendah sedangkan 

keberadaan metal logam berat tinggi karena larutan 
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dari metal sulfida. Keadaan unsur hara seperti unsur N 

dan P yang rendah, reaksi tanah asam atau alkali 

merupakan masalah utama. pH tanah yang rendah 

mengakibatkan menurunnya persediaan zat makanan 

seperti N, P, K, Mg dan Ca yang berakibat cukup 

berbahaya pada tingginya suhu tanah. Akibat keasaman 

tanah yang tinggi dapat menyebabkan: Rusaknya 

sistem penyerapan unsur P, Ca, Mg dan K oleh tanaman.  

Kekurangan unsur P menjadi masalah karena 

rendahnya unsur P dalam sisa-sisa penambangan, 

Meningkat tersedianya Al, Mn dan Fe, Cu, Zn dan Ni. 

Terciptanya kondisi biotik yang tidak menguntungkan 

seperti rusaknya fiksasi atau penyerapan unsur N 

khususnya pH di bawah 6, memperkuat aktivitas 

mikoriza, mengakibatkan kurangnya penyerapan unsur 

P dan K serta meningkatkan toksisitas tanah. Akibat 

keasaman Fe atau senyawa sejenis Fe, senyawa yang 

berasal dari rusaknya tanah akibat hujan yang 

menghasilkan asam sulfur. Di beberapa lahan 

pascatambang dan tembaga kandungan logam berat 
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seperti: Cu, Al, Zn dan Fe dapat juga menjadi toksik dan 

membahayakan pertumbuhan tanaman. Terkikisnya 

lapisan topsoil dan serasah sebagai sumber karbon 

untuk menyokong kelangsungan hidup mikroba tanah 

potensial merupakan salah satu penyebab utama 

menurunnya populasi dan aktifitas mikroba tanah yang 

berfungsi penting dalam penyediaan unsur-unsur hara 

dan secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan 

tanaman. Rendahnya aktifitas mikroba tanah karena 

pengaruh berbagai faktor lingkungan mikroba tersebut 

seperti penurunan pH tanah, kelembapan tanah, 

kandungan bahan organik, daya pegang tanah terhadap 

air dan struktur tanah. Adanya mikroba tanah sangat 

potensial dalam perkembangan dan kelangsungan 

hidup tanaman. Aktifitas mikroba tidak hanya terbatas 

pada penyediaan unsur hara, tetapi juga berperan 

dalam mendekomposisi serasah dan secara bertahap 

dapat memperbaiki sifat struktur tanah (Adman, B. 

2012). 
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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 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 
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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 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 
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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 (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 
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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.  

3. Kerusakan Biologi 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 
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kecenderungan untuk daerah dengan 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 pertanian dan 
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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.  

Kerusakan biologi ditandai oleh penyusutan populasi 

maupun berkurangnya biodiversitas organisme tanah. 

Organisme tanah memainkan peran penting dalam 

membentuk dan menstabilkan struktur tanah. Pada tanah 
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yang sehat ekosistem, filamen jamur dan eksudat dari 

mikroba dan cacing tanah membantu tanah mengikat 

partikel bersama-sama ke agregat yang stabil yang akan 

meningkatkan infiltrasi air, dan melindungi tanah dari 

erosi, krusta, dan pemadatan, pari makro dibentuk oleh 

cacing tanah yang bersarang (burrowing) bersama dengan 

organisme lainnya memfasilitasi pergerakan air kedalam 

tanah. Dan akan memperbaiki struktur tanah dan 

perkembangan akar, yang selanjutnya akan meningkatkan 

kesuburan tanah (USDA, 2004). 

Pada umumnya kerusakan biologi ini terjadi biasanya 

bukan kerusakan sendiri, melainkan akibat dari kerusakan 

lain (fisik dan atau kimia), sebagai akibat pertambangan 

batu bara, contoh penggunaan alat-alat berat, bahan 

peledak dan penggunaan bahan-bahan atau unsur-unsur 

asing pada saat aktivitas pertambangan seperti bahan 

bakar, pelumas, dan munculnya bahanbahan bawaan 

seperti: Air Asam Tambang (AAT) atau Acid Mine 

Drainage (AMD), yang akan merusak fisika tanah dan tanah 

mengalami keracunan. Menurut World Coal Asociation 
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(2014) Air Asam Tambang (AMD) dapat menjadi tantangan 

pada aktivitasi penambangan batu bara. AMD adalah air 

yang mengandung logam terbentuk dari reaksi kimia 

antara air dan batu yang mengandung mineral sulfur-

bearing. Limpasan yang terbentuk biasanya mengandung 

asam dan seringkali berasal dari daerah di mana kegiatan 

penambangan batu bara telah membuka batuan yang 

mengandung pirit, mineral sulfur-bearing. Namun, 

drainase yang mengandung logam juga bisa terjadi di 

daerah mineralisasi yang belum ditambang. AMD 

terbentuk pada saat pirit bereaksi dengan udara dan air 

untuk membentuk asam sulfat dan besi terlarut. Ini 

asam run-off larut logam berat seperti tembaga, timbal, dan 

merkuri ke dalam tanah dan air permukaan. 
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BAB 3 

KESUBURAN TANAH 

 
 
 

A. Kesuburan Tanah Bekas Tambang Batubara 

Pada saat ini sebagian besar penambangan batubara 

dilakukan dengan metode tambang terbuka (open pit 

mining). Tahapan kegiatan meliputi pembukaan dan 

penyiapan lahan, pengupasan tanah pucuk (top soil), 

pengupasan tanah penutup (stripping overburden), 

penimbunan tanah penutup (overburden removal), 

penambangan batubara (coal getting) dan pengisian 

lubang tambang (backfilling). Penambangan batubara 

secara terbuka mengakibatkan terjadinya penurunan 

kualitas tanah secara fisik, kimia dan biologi. Degradasi 

tanah antara lain ditandai dengan perubahan perlapisan 

tanah yaitu tanah pucuk bercampur dengan overburden 

dan terjadinya pemadatan tanah pada saat penimbunan 

kembali (Subowo, 2011). Permasalahan pokok pada tanah 

bekas tambang batubara adalah gersang, padat, dan tidak 
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bervegetasi sehingga rentan erosi (Widyati, 2008; Subowo, 

2011; Simanjorang, 2017). Erosi akan memperburuk 

kualitas tanah lahan bekas tambang batubara. Penutupan 

permukaan lahan bekas tambang batubara dengan 

penanaman tanaman penutup tanah menjadi salah satu 

upaya memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan 

(Ambodo, 2008). Fungsi penanaman tanaman penutup 

tanah adalah untuk mengurangi daya tumbuk butir hujan 

yang jatuh serta mengurangi debit dan kecepatan aliran 

permukaan yang pada akhirnya mengurangi erosi tanah 

(Arsyad, 2010). 

Lahan pasca penambangan batubara umumnya 

gersang, vegetasi sulit tumbuh, dan menjadi tidak 

produktif. Pada saat terjadi hujan, air sulit meresap ke 

dalam tanah atau sebagian besar mengalir di permukaan, 

akibatnya air tanah berkurang dan erosi terus meningkat 

bahkan ancaman banjir dan longsor terus mengintai. 

Sangat disayangkan apabila lahan pasca penambangan 

batubara akhirnya menjadi tidak produktif dan justru 

mendatangkan bencana bagi manusia. Oleh sebab itu, lahan 
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pasca penambangan tidak boleh ditinggalkan begitu saja 

dan perlu usaha serius untuk mengembalikan kondisi 

lahan tersebut seperti sediakala atau paling tidak 

mendekati keadaan semula sebelum penambangan. Upaya 

pemulihan untuk mengembalikan kondisi lahan pasca 

penambangan disebut reklamasi. Lahan pertambangan 

bekas penambangan perlu segera direklamasi dan 

direvegetasi untuk mengembalikan ekositem dan iklim 

mikro, kesuburan tanah serta fungsi peyimpan air. 

Karakteristik reklamasi adalah tempat terbuka, intensitas 

sinar tinggi, temperatur tinggi dan berfluktuasi ekstrem, 

pH rendah dan degradasi jumlah spesies baik flora, fauna 

maupun mikroorganisme tanah. Karakteristik yang 

demikian menyebabkan tidak semua jenis tumbuhan dapat 

hidup pada lahan tersebut. 

 

B. Pemupukan 

Pemupukan menurut pengertian khusus ialah 

pemberian bahan yang dimaksudkan untuk menyediakan 

hara bagi tanaman. Umumnya pupuk diberikan dalam 
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bentuk padat atau cair melalui tanah dan diserap oleh akar 

tanaman. Namun pupuk dapat juga diberikan lewat 

permukaan tanaman, terutama daun. Pemberian bahan 

yang dimaksudkan untuk memperbaiki suasana tanah, baik 

fisik, kimia atau biologis disebut pembenahan tanah 

(amandement) yang berarti perbaikan (reparation) atau 

penggantian (restitution). Bahan-bahan tersebut termasuk 

mulsa (pengawet lengas tanah, penyangga temperatur), 

pembenah tanah (soil conditioner, untuk memperbaiki 

struktur tanah), kapur pertanian (untuk menaikkan pH 

tanah yang terlalu rendah, atau untuk mengatasi keracunan 

Al dan Fe), tepung belerang (untuk menurunkan pH tanah 

yang semula tinggi) dan gipsum (untuk  menurunkan 

kegaraman tanah). Rabuk kandang dan hijauan legum 

diberikan ke dalam tanah dengan maksud sebagai pupuk 

maupun pembenah tanah. 

Pemupukan merupakan salah satu usaha pengelolaan 

kesuburan tanah. Dengan mengandalkan sediaan hara dari 

tanah asli saja, tanpa penambahan hara, produk pertanian 

akan semakin merosot. Hal ini disebabkan ketimpangan 
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antara pasokan hara dan kebutuhan tanaman. Hara dalam 

tanah secara berangsur-angsur akan berkurang karena 

terangkut bersama hasil panen, pelindian, air limpasan 

permukaan, erosi atau penguapan. Pengelolaan hara 

terpadu antara pemberian pupuk dan pembenah akan 

meningkatkan efektivitas penyediaan hara, serta menjaga 

mutu tanah agar tetap berfungsi secara lestari. 

Tujuan utama pemupukan adalah menjamin 

ketersediaan hara secara optimum untuk mendukung 

pertumbuhan tanaman sehingga diperoleh peningkatan 

hasil panen. Penggunaan pupuk yang efisien pada dasarnya 

adalah memberikan pupuk bentuk dan jumlah yang sesuai 

dengan kebutuhan tanaman, dengan cara yang tepat dan 

pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat 

pertumbuhan tanaman tersebut. Tanaman dapat 

menggunakan pupuk hanya pada perakaran aktif, tetapi 

sukar menyerap hara dari lapisan tanah yang kering atau 

mampat. Efisiensi pemupukan dapat ditaksir berdasarkan 

kenaikan bobot kering atau serapan hara terhadap satuan 

hara yang ditambahkan dalam pupuk tersebut. 
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Pemupukan akan efektif jika sifat pupuk ditebarkan 

dapat menambah atau melengkapi unsur hara yang telag 

tersedia di dalam tanah. Karena hanya bersifat menambah 

atau melengkapu unsur hara, sebelum digunakan harus 

diketahui gambaran tentang keadaan tanahnya terlebih 

dahulu, khususnya kemampuan awal untuk mendukung 

pertumbuhan tanaman. Dalam mendukung kehidupan 

tanaman, tanah memiliki fungsi utama.  

1. Memberi unsusr hara dan sebagai media perakaran 

2. Menyediakan air dan sebagai tempat penampungan 

(reservoir) air.  

3. Menyediakan udara untuk respirasi (pernapasan) akar 

4. Sebagai tempat bertumpunya tanaman 

Tanah tersusun dari empat komponen dasar, yakni 

bahan mineral yang berasal dari pelapukan batu-batuan, 

bahan organik yang berasal dari pembusukan sisa makhluk 

hidup, air, dan udara. Berdasarkan unsur penyusunanya, 

tanah dibedakan menjadi dua golongan , yakni tanah 

mineral dan tanah organik. Tanah mineral terbentuk dari 

pelapukan dan hancuran batu-batuan. Kandungan bahan 
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organiknya sangat kecil (1-6%). Tanah organik terbentuk 

dari pembusukan sisa-sisa tumbuhan dengan kandungan 

bahan organik mencapai 80%. Luas sebaran tanah organik 

sangat terbatas, misalnya tanah gambut di daerah rawa.  

 

C. Pupuk Organik 

1. Pupuk organik  

Pupuk organik didefinisikan sebagai pupuk yang 

sebagian atau seluruhnya berasal dari dari tanaman dan 

atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat 

berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai 

bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 

Tahun 2006).  Pupuk organik mempunyai beragam jenis 

dan varian. Jenis-jenis pupuk organik dibedakan dari 

bahan baku, metode pembuatan dan wujudnya. Dari sisi 

bahan baku ada yang terbuat dari kotoran hewan, hijauan 

atau campuran keduanya. Dari metode pembuatan ada 

banyak ragam seperti kompos aerob, bokashi, dan lain 
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sebagainya. Sedangkan dari sisi wujud ada yang berwujud 

serbuk, cair maupun granul atau tablet. 

Pupuk organik adalah nama kolektif untuk semua jenis 

bahan organik asal tanaman dan hewan yang dapat 

dirombak menjadi hara tersedia bagi tanaman. Dalam 

Permentan No.2/Pert/Hk.060/2/2006, tentang pupuk 

organik dan pembenah tanah, dikemukakan bahwa pupuk 

organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya 

terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman dan 

atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat 

berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai 

bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan 

biologi tanah. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pupuk 

organik lebih ditujukan kepada kandungan C-organik atau 

bahan organik daripada kadar haranya; nilai C-organik 

itulah yang menjadi pembeda dengan pupuk anorganik. 

Bila C-organik rendah dan tidak masuk dalam ketentuan 

pupuk organik maka diklasifikasikan sebagai pembenah 

tanah organik. Pembenah tanah atau soil 
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ameliorant menurut SK Mentan adalah bahan-bahan 

sintesis atau alami, organik  atau mineral. 

Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk 

hijau, pupuk kandang, sisa panen (jerami, brangkasan, 

tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa), limbah 

ternak, limbah industri yang menggunakan bahan 

pertanian, dan limbah kota. Kompos merupakan produk 

pembusukan dari limbah tanaman dan hewan hasil 

perombakan oleh fungi, aktinomiset, dan cacing tanah. 

Pupuk hijau merupakan keseluruhan tanaman hijau 

maupun hanya bagian dari tanaman seperti sisa batang 

dan tunggul akar setelah bagian atas tanaman yang hijau 

digunakan sebagai pakan ternak. Sebagai contoh pupuk 

hijau ini adalah sisa–sisa tanaman, kacang-kacangan, dan 

tanaman paku air Azolla. Pupuk kandang merupakan 

kotoran ternak. Limbah ternak merupakan limbah dari 

rumah potong berupa tulang-tulang, darah, dan 

sebagainya. Limbah industri yang menggunakan bahan 

pertanian merupakan limbah berasal dari limbah pabrik 

gula, limbah pengolahan kelapa sawit, penggilingan padi, 
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limbah bumbu masak, dan sebagainya. Limbah kota yang 

dapat menjadi kompos berupa sampah kota yang berasal 

dari tanaman, setelah dipisah dari bahan-bahan yang tidak 

dapat dirombak misalnya plastik, kertas, botol, dan kertas. 

Sejarah penggunaan pupuk pada dasarnya merupakan 

bagian daripada sejarah pertanian. Penggunaan pupuk 

diperkirakan sudah dimulai sejak permulaan manusia 

mengenal bercocok tanam, yaitu sekitar 5.000 tahun yang 

lalu. Bentuk primitif dari penggunaan pupuk dalam 

memperbaiki kesuburan tanah dimulai dari kebudayaan 

tua manusia di daerah aliran sungai-sungai Nil, Euphrat, 

Indus, Cina, dan Amerika Latin.Lahan-lahan pertanian yang 

terletak di sekitar aliran-aliran sungai tersebut sangat 

subur karena menerima endapan lumpur yang kaya hara 

melalui banjir yang terjadi setiap tahun. Di Indonesia, 

pupuk organik sudah lama dikenal para petani. Penduduk 

Indonesia sudah mengenal pupuk organik sebelum 

diterapkannya revolusi hijau di Indonesia. Setelah revolusi 

hijau, kebanyakan petani lebih suka menggunakan pupuk 

buatan karena praktis menggunakannya, jumlahnya jauh 
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lebih sedikit dari pupuk organik, harganyapun relatif 

murah, dan mudah diperoleh. Kebanyakan petani sudah 

sangat tergantung pada pupuk buatan, sehingga dapat 

berdampak negatif terhadap perkembangan produksi 

pertanian. Tumbuhnya kesadaran para petani akan 

dampak negatif penggunaan pupuk buatan dan sarana 

pertanian modern lainnya terhadap lingkungan telah 

membuat mereka beralih dari pertanian konvensional ke 

pertanian organik. 

Teknologi pupuk organik berkembang pesat dewasa ini. 

Perkembangan ini tak lepas dari dampak pemakaian pupuk 

kimia yang menimbulkan berbagai masalah, mulai dari 

rusaknya ekosistem, hilangnya kesuburan tanah, masalah 

kesehatan, sampai masalah ketergantungan petani 

terhadap pupuk. Oleh karena itu, pemakaian pupuk 

organik kembali diinstruksikan untuk digunakan dalam 

rangka mengatasi berbagai masalah tersebut.  Ada 

berbagai jenis pupuk organik yang digunakan para petani 

di lapangan. Secara umum pupuk organik dibedakan 

berdasarkan bentuk dan bahan penyusunnya. Dilihat dari 



~ 58 ~ 

segi bentuk, terdapat pupuk organik cair dan padat. 

Sedangkan dilihat dari bahan penyusunnya terdapat pupuk 

hijau, pupuk kandang dan pupuk kompos. 

2. Manfaat penggunaan Pupuk Organik 

Pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan 

produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, 

mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan 

kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk 

organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan 

produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. 

Sumber bahan untuk pupuk organik sangat 

beranekaragam, dengan karakteristik fisik dan kandungan 

kimia yang sangat beragam sehingga pengaruh dari 

penggunaan pupuk organik terhadap lahan dan tanaman 

dapat bervariasi. Selain itu, peranannya cukup besar 

terhadap perbaikan sifat fisika, kimia biologi tanah serta 

lingkungan. Pupuk organik yang ditambahkan ke dalam 

tanah akan mengalami beberapa kali fase perombakan oleh 

mikroorganisme tanah untuk menjadi humus. Bahan 

organik juga berperan sebagai sumber energi dan makanan 
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mikroba tanah sehingga dapat meningkatkan aktivitas 

mikroba tersebut dalam penyediaan hara tanaman. 

Pupuk organik memiliki fungsi kimia yang penting 

seperti penyediaan hara makro (nitrogen, fosfor, kalium, 

kalsium, magnesium, dan sulfur) dan mikro seperti zink, 

tembaga, kobalt, barium, mangan, dan besi, meskipun 

jumlahnya relatif sedikit.[8] Unsur hara makro dan mikro 

tersebut sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, 

terutama bagi pencinta tanaman hias. Banyak para pelaku 

hobi dan pencinta tanaman hias bertanya tentang 

komposisi kandungan pupuk dan prosentase kandungan 

nitrogen, fosfor dan kalium yang tepat untuk tanaman yang 

bibit, remaja, atau dewasa/indukan. 

Adapun penekanan pemakaian pupuk organik secara 

kontinu dan berkesinambungan akan memberikan 

keuntungan dan manfaat dalam pemakaian jangka panjang: 

a. Pupuk organik mampu berperan memobilisasi atau 

menjembatani hara yang sudah ada ditanah sehingga 

mampu membentuk partikel ion yang mudah diserap 

oleh akar tanaman. 
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b. Pupuk organik berperan dalam pelepasan hara tanah 

secara perlahan dan kontinu sehingga dapat 

membantu dan mencegah terjadinya ledakan suplai 

hara yang dapat membuat tanaman menjadi 

keracunan. 

c. Pupuk organik membantu menjaga kelembaban tanah 

dan mengurangi tekanan atau tegangan struktur tanah 

pada akar-akar tanaman 

d. Pupuk organik dapat meningkatkan struktur tanah 

dalam arti komposisi partikel yang berada dalam tanah 

lebih stabil dan cenderung meningkat karena struktur 

tanah sangat berperan dalam pergerakan air dan 

partikel udara dalam tanah, aktifitas mikroorganisme 

menguntungkan, pertumbuhan akar, dan kecambah 

biji. 

e. Pupuk organik sangat membantu mencegah terjadinya 

erosi lapisan atas tanah yang merupakan lapisan 

mengandung banyak hara. 

f. Pemakaian pupuk organik juga berperan penting 

dalam merawat/menjaga tingkat kesuburan tanah 
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yang sudah dalam keadaaan berlebihan pemupukan 

dengan pupuk anorganik/kimia dalam tanah. 

g. Pupuk organik berperan positif dalam menjaga 

kehilangan secara luas hara Nitrogen dan Fosfor 

terlarut dalam tanah 

h. Keberadaan pupuk organik yang tersedia secara 

melimpah dan mudah didapatkan. 

Namun demikian, perlu juga disadari bahwa 

keuntungan dan manfaat ganda diatas yang tidak 

didapatkan dalam pemakaian murni dengan pupuk 

anorganik/buatan/kimia. Langkah terbaik adalah 

mengkombinasikan pemakaian pupuk kimia dengan pupuk 

organik secara tepat sehingga tujuan awal untuk 

menambah kesuburan tanah dan peningkatan produktiftas 

tanaman pertanian terbukti nyata, atau penggabungannya 

disebut dengan Fisika, Kimia dan Biologi. 

 

 



~ 62 ~ 

 

 



~ 63 ~ 

BAB 4 

FORMULASI PUPUK ORGANIK 

 

 

 

 

A. Bahan Baku Pupuk Organik  

Menurut Yang (2001), pupuk organik dapat dibuat dari 

berbagai jenis bahan, antara lain sisa panen (jerami, 

brangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa), 

serbuk gergaji, kotoran hewan, limbah media jamur, 

limbah pasar, rumah tangga, dan pabrik, serta pupuk hijau.  

Oleh karena bahan dasar pembuatan pupuk organik 

sangat bervariasi, maka kualitas pupuk yang dihasilkannya 

beragam sesuai dengan kualitas bahan asal. Saat ini telah 

beredar berbagai jenis pupuk baru hasil rekayasa teknologi 

yang mutu dan kualitasnya sangat beragam dan belum 

teruji keefektifannya, oleh karena itu pengguna perlu teliti 

dan hati-hati dalam memilih jenis pupuk yang akan dipakai 

sesuai dengan komoditas yang akan ditanam. 

Komposisi hara dalam pupuk organik sangat 

tergantung dari sumbernya. Menurut sumbernya, pupuk 
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organik dapat diidentifikasi berasal dari pertanian dan 

nonpertanian. Dari pertanian dapat berupa sisa panen dan 

kotoran ternak. Sedangkan dari nonpertanian dapat 

berasal dari sampah organik kota, limbah industri dan 

sebagainya. Bahan organik dari berbagai sumber ini sering 

dikomposkan terlebih dahulu untuk meningkatkan mutu 

gizinya. 

Penggunaan pupuk organik yang dikomposkan dapat 

menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu:  

a) Harga kompos yang mahal. Di Korea, jika 

dibandingkan dengan harga nitrogen, harga kompos 

dapat mencapai 20 kali lebih mahal dibandingkan 

pupuk kimia. Meskipun petani tertarik dan mau 

menggunakan kompos, namun mereka tetap 

mencari kompos yang harganya murah meskipun 

kualitas juga rendah.  

b) Ketidakseimbangan hara dalam kompos. 

Penggunaan bahan dasar tertentu mengakibatkan 

kandungan hara dalam kompos tidak seimbang. 

Contohnya di Korea banyak produsen menggunakan 
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pupuk kandang yang dicampur dengan limbah cair 

dari industri, sehingga kompos ini mengandung P 

yang tinggi.  

c)  Penjualan kompos yang belum matang. Pemakaian 

kompos yang belum matang akan merusak 

pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu indikator 

kematangan kompos harus menjadi salah satu 

kriteria. 

d) Akumulasi garam dan pencemaran lingkungan. 

Akibat kadar hara yang tidak seimbang dalam 

kompos, maka terjadi akumulasi hara tertentu yang 

dapat berakibat buruk bagi tanaman dan 

lingkungan.  

e) Pengawasan kualitas kompos. Untuk memonitor 

kualitas kompos, sejauh ini beberapa negara hanya 

menggunakan syarat kandungan logam berat dalam 

kompos, sedangkan kadar hara dalam kompos 

diabaikan.  

f) Di Indonesia yang tergolong daerah tropis dengan 

curah hujan tinggi, memungkinkan perombakan 
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bahan organik berjalan relatif cepat, sehingga 

pupuk organik diperlukan dalam jumlah besar. Hal 

ini menimbulkan kesulitan dalam pengangkutan 

dan penggunaannya, terlebih bila pupuk organik 

harus didatangkan dari tempat yang cukup jauh dari 

lahan usahanya, sehingga penggunaan pupuk 

organik ditingkat petani tanaman pangan masih 

sangat rendah.  

g) Komposisi fisik, kimia dan biologi pupuk organik 

sangat bervariasi sehingga manfaatnya tidak 

konsisten dan umumnya tidak langsung. 

Penggunaan pupuk organik dengan bahan yang 

sama terus-menerus akan menimbulkan 

ketidakseimbangan hara, sehingga sering terjadi 

akumulasi hara K dan defisiensi Mg (Koshino, 

1990). Penggunaan pupuk organik dengan C/N 

rasio tinggi dan belum matang dapat menimbulkan 

defisiensi N (Paje, 1990). 

Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari sisa 

tanaman, hewan atau manusia seperti pupuk kandang, 
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pupuk hijau, dan kompos yang berbentuk cair maupun 

padat. Pupuk organik bersifat bulky dengan kandungan 

hara makro dan mikro rendah sehingga diperlukan dalam 

jumlah banyak. Keuntungan utama menggunakan pupuk 

organik adalah dapat memperbaiki kesuburan kimia, fisik 

dan biologis tanah, selain sumber hara bagi tanaman. 

 Saat ini, pembuatan pupuk organik banyak dilakukan 

dalam skala industri karena minimnya tenaga kerja di 

pedesaan. Hanya sedikit petani yang dapat memproduksi 

kompos untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian petani 

membeli kompos dari pabrik lokal maupun kompos impor.  

Pemakaian pupuk organik akan semakin meningkat 

dari tahun ke tahun, maka sangat diperlukan regulasi atau 

peraturan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

pupuk organik agar memberikan manfaat maksimal bagi 

pertumbuhan tanaman dan disisi lain tetap menjaga 

kelestarian lingkungan. 

 

B. Bioaktivator Pupuk Organik 
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 Formulasi pupuk organik yang diperkaya dengan 

bioaktvator, terus mengalami perkembangan, dengan 

tujuan untuk menekan penggunaan pupuk kimia 

(anorganik) yang saat ini begitu mahal dan  dapat 

meningkatkan pencemaran, mengurangi kejenuhan zat 

kimia pada lahan serta sebagai pembenah tanah pada 

lahan-lahan bekas pertambangan. Bioaktivator adalah 

bahan yang mengandung mikroorganisme efektif yang 

secara aktif dapat membantu :  

1. Mendekomposisi dan memfermentasi sampah 

organik  

2. Menyediakan nutrisi bagi tanaman serta membantu 

proses penyerapan dan penyaluran unsur hara dari 

akar ke daun 

3. Meningkatkan kualitas bahan organik sebagai 

pupuk 

4. Memperbaiki kualitas tanah 

5. Menghasilkan energi, misalnya pada proses 

pembuatan biogas 
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Bioaktivator sudah banyak beredar di pasaran 

diantaranya EM4 (Effective Microorganisms), orgadec dan 

stardec. Pada dasarnya aktivator ini adalah 

mikroorganisme yang berada dalam cairan bahan 

penumbuh, apabila cairan yang berisi mikroorganisme 

dilarutkan air dan dicampurkan kedalam bahan yang akan 

dikomposkan maka dengan cepat mikroorganisme ini 

berkembang.  

Konsep mikroorganisme efektif (EM) yang 

dikembangkan oleh Profesor Teruo Higa, Universitas 

Ryukyus, Okinawa, Jepang (Higa, 1991; Higa dan Wididana, 

1991). EM terdiri dari kultur campuran dari 

mikroorganisme yang menguntungkan merupakan terjadi 

secara alamiah yang dapat diterapkan sebagai inokulan 

untuk meningkatkan keragaman mikroba tanah dan 

tanaman.  

Penelitian telah menunjukkan bahwa pemindahan dari 

budaya lama ke budaya baru EM untuk ekosistem tanah / 

tanaman dapat meningkatkan kualitas tanah, kesehatan 

tanah, dan pertumbuhan, hasil, dan kualitas tanaman. EM 
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mengandung dipilih spesies mikroorganisme termasuk 

populasi dominan bakteri asam laktat dan ragi dan jumlah 

yang lebih kecil dari bakteri fotosintetik, actinomycetes 

dan jenis-jenis organisme. Semua ini saling kompatibel 

dengan satu sama lain dan dapat hidup berdampingan 

dalam kultur cair (Higa dan James, 1994). 

Bioaktivator adalah bahan bioaktif yang mampu 

merombak bahan-bahan organik. Secara spesifik, 

bioaktivator merupakan isolate mikroba yang sudah 

dimurnikan sehingga memiliki kemampuan khusus untuk 

mencerna bahan organik yang mengandung serat selulosa.  

Salah satu manfaat yang paling penting dari 

bioaktivator adalah mempercepat proses pembuatan 

kompos. Selain itu, bahan bioaktif ini juga berfungsi untuk 

meningkatkan kualitas pupuk. Ada beberapa jenis 

bioaktivator yang beredar di pasaran. Anda bebas memilih 

yang mana saja. Tiap jenis bioaktivator memiliki 

keunggulan dan spesialisasi tersendiri. 

Menurut Wahyono ( 2010), bioaktivator adalah abhan 

aktif biologi yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas 
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proses komposting. Bioaktivator bukanlah pupuk, 

melainkan bahan yang mengandung mikroorganisme 

efektif yang secara aktif dapat membantu : (a) 

mendekomposisi dan memfermentasi sampah organik, 

limbah ternak, (b) menghambat pertumbuhan hama dan 

penyakit tanaman dalam tanah, (c) membantu 

meningkatkan kapasitas fotosintesis tanaman, (d) 

menyediakan nutrisi bagi tanaman serta membantu proses 

penyerapan dan penyaluran hara dari akar kedaun, (e) 

meningkatkan kualitas bahan organik sebagai pupuk, (f) 

memperbaiki kualitas tanah, (g) meningkatkan kualitas 

pertumbuhan begetatif dan generatif tanaman, (h) 

menghasilkan energi, misalnya pada proses pembuatan 

biogas.  

Pada proses pengomposan bahan organik ditambahkan 

bioaktivator yang mengandung mikroorganisme yang 

dapat mereduksi liginin, selulisa, protein, lipid, amilum, 

dan mikroorganisme yang dapat memfiksasi nitrogen. 

Mikroorganisme yang terkandung dalam bioaktivator 

dapat mempercepat laju pengomposan bahan organik 
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sehingga kandungan fosfat dapat dimanfaatkan langsung 

oleh tumbuhan. Kelebihan oenggunaan bioaktivator yaitu 

bioaktivator mengandung strain terpilih berdaya adaptasi 

tinggi yang dikemas dalam bahan pembawa alami sehingga 

dapat mempertahankan daya hidup mikroba hingga satu 

tahun, tidak mencemari lingkungan karena tidak 

mengandung senyawa kimia, mempercepat proses 

pengomposan, lebih mudah, lebih murah dan tidak 

memerlukan bahan tambahan lain serta meningkatkan 

kandungan bahan organik tanah, memperbaiki struktur 

tanah, dan ketersediaan hara dalam tanah (Sutoro, 2010).  

1. Bakteri Fiksasi Nitrogen 

Fiksasi nitrogen merupakan proses yang 

menggabungkan nitrogen be bas dengan unsur lain 

secara kimia yang disebut penambatan nitrogen. Salah 

satu caranya ialah melalui kegiatan organisme 

bersimbiosis yang dapat mengubah nitrogen dari 

atmosfer menjadi amonia (kebalikan dari denitrifikasi) 

Dewi (2007) menjelaskan bahwa fiksasi nitrogen 

melibatkan penggunaan ATP dan proses reduksi 
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ekuivalen yang berasal dari metabolisme primer. 

Semua reaksi yang terjadi dikatalisis oleh nitrogenase. 

Enzim ini mengandung 2 molekul nutrien yaitu 

molekul protein besi dan 1 molekul protein molibden 

besi. Reaksi ini berlangsung ketika molekul N2 terikat 

pada kompleks enzim nitrogenase. Protein Fe mula-

mula direduksi oleh elektron yang diberikan oleh 

ferredoksin.  

Kemudian Fe reduksi mengikat ATP dan mereduksi 

protein molibden besi yang memberikan elektron pada 

N2 sehingga menghasilkan NH=NH. Pada dua daur 

berikutnya prosesi ini (masing-masing membutuhkan 

elektron yang disumbangkan oleh ferredoksin) NH=NH 

direduksi menjadi H2N-NH2 dan selanjutnya direduksi 

menjadi NH3 tergantung pada jenis mikrobanya, 

ferredoksin reduksi yang memasok elektron untuk 

proses ini diperoleh melalui fotosintesis, respirasi atau 

fermentasi. Hamzah (2013) menambahkan bahwa 

produk akhir dari proses pengikatan nitrogen adalah 

Amoniak (NH3) dan air. Enzim nitrogenase akan 
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hancur ketika kontak dengan oksigen. Oleh karena itu, 

proses pengikatan nitrogen hanya terjadi pada kondisi 

anaerob (tanpa oksigen) atau oksigen yang dinetralkan 

dengan bahan kimia lain seperti Leghemoglobin.  

Beberapa faktor yang berpengaruh pada proses 

fiksasi nitrogen, di antaranya (1) terdapatnya tanaman 

inang yang sesuai; (2) derajat keasaman tanah atau pH 

tanah; (3) ketersediaan hara; (4) kondisi fisik tanah 

(misalnya tergenang); dan (5) adanya serangan virus 

bakteri (bacteriophage) dapat menyebabkan 

berkurangnya populasi Rhizobium dalam tanah. 

Penambatan nitrogen secara biologis diperkirakan 

lebih dari 170 juta ton nitrogen ke biosfer per tahun, 80 

% di antaranya merupakan hasil simbiosis antara 

bakteri Rhizobium dengan tanaman leguminosa. 

Simbiosis yang terjadi mampu memenuhi 50 % atau 

bahkan seluruh kebutuhan nitrogen tanaman yang 

bersangkutan dengan cara menambat nitrogen bebas.  

Berbagai jenis bakteri fiksasi N2 secara hayati, 

antara lain terdiri atas rhizobia, sianobakter (ganggang 
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hijau biru), bakteri foto-autotrofik pada air tergenang 

dan permukaan tanah, dan bakteri heterotrofik dalam 

tanah dan zona akar (Ladha and Reddy 1995, Boddey et 

al. 1995, Kyuma 2004). Bakteri tersebut mampu 

mengikat nitrogen dari udara, baik secara simbiosis 

(root-nodulating bacteria) maupun nonsimbiosis (free-

living nitrogen-fixing rhizobacteria).  

Pemanfaatan bakteri fiksasi N2, baik yang 

diaplikasikan melalui tanah maupun disemprotkan 

pada tanaman, mampu meningkatkan efisiensi 

pemupukan N. Dalam upaya mencapai tujuan pertanian 

ramah lingkungan dan berkelanjutan, penggunaan 

bakteri fikasi N2 berpotensi mengurangi kebutuhan 

pupuk N sintetis, meningkatkan produksi dan 

pendapatan usahatani dengan masukan yang lebih 

murah. 

Bakteri fiksasi N2 yang hidup bersimbiosis dengan 

tanaman kacangkacangan (rhizobia) disebut juga 

sebagai bakteri bintil akar (root nodulating bacteria). 

Pemanfaatan rhizobia sebagai inokulan pupuk hayati 
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dapat meningkatkan ketersediaan N bagi tanaman, 

yang dapat mendukung peningkatan produktivitas 

tanaman kacang-kacangan. Keefektivan inokulasi 

rhizobia dipengaruhi oleh kesesuaian inokulan rhizobia 

dengan jenis dan varietas tanaman dan jenis tanah yang 

diinokulasi, serta dipengaruhi oleh faktor kompetisi 

dengan rhizobia indigenous. 

Rhizobium yang dapat menodulasi tanaman kedelai 

secara efektif dikenal sebagai Bradyrhizobium 

japonicum (Jordan 1982), meskipun pada 

kenyataannya B. japonicum tidak selalu merupakan 

mikrosimbion tunggal untuk tanaman kedelai. Strain 

lain yang mampu menodulasi tanaman kedelai adalah 

B. elkanii (Kuykendall et al. 1992) dan Bradyrhizobium 

liaoningense (Xu et al. 1995). Kemampuan menodulasi 

tanaman kedelai dari B. japonicum lebih tinggi daripada 

B. elkanii. 

2. Mikrobia Pelarut Fosfat 

Mikroba tanah banyak berperan dalam penyediaan 

maupun penyerapan unsur hara bagi tanaman yang 
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salah satunya adalah bakteri pelarut fosfat (phosphate 

solubilizing bacteria = PSB). Bakteri pelarut fosfat 

merupakan kelompok mikroba yang mengubah fosfat 

tidak larut dalam tanah menjadi bentuk yang dapat 

larut dengan jalan mensekresikan asam organik seperti 

asam format, asetat, propionat, laktat, glikolat, fumarat, 

dan suksinat (Subba Rao 1982). Bakteri tersebut 

menghasilkan vitamin dan fitohormon yang dapat 

memperbaiki pertumbuhan akar tanaman dan 

meningkatkan serapan hara (Glick 1995). Bakteri 

pelarut fosfat bukan merupakan satu-satunya 

kelompok bakteri yang dapat melarutkan P yang 

teradsorpsi permukaan oksida-oksida besi dan 

alumunium sebagai senyawa Fe-P dan Al-P (Hartono 

2000). Beberapa kelompok Actinomycetes (Nitta et al. 

2002) dan kelompok jamur (Aleksieva et al. 2003), 

dapat juga melarutkan Fe-P dan Al-P. 

Fosfat merupakan salah satu unsur makro esensial, 

tidak hanya bagi kehidupan tumbuhan tetapi juga bagi 

biota tanah. Aktivitas mikroba tanah berpengaruh 
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langsung terhadap ketersediaan fosfat di dalam larutan 

tanah. Sebagian aktivitas mikroba tanah dapat 

melarutkan fosfat dari ikatan fosfattak larut (melalui 

sekresi asam-asam organik) atau mineralisasi fosfat 

dari bentuk ikatan fosfat-organik menjadi fosfat-

anorganik.  

Selain tanaman, fosfat anorganik terlarut juga 

digunakan oleh mikroba untuk aktivitas dan 

pembentukan sel-sel baru, sehingga terjadi pengikatan 

(immobilisasi) fosfat. Mikroba tanah seperti bakteri 

Pseudomonas, Bacillus, Escherichia, dan Xanthomonas, 

serta fungi Aspergillus, Penicillium, dan Culfularia dan 

golongan Aktinomesetes seperti Streptomyces 

mempunyai kemampuan melarutkan fosfat-anorganik 

tak larut dengan mensekresikan asam-asam organik 

(Subba-Rao, 1982). Setiap mikroba pelarut fosfat (MPF) 

menghasilkan jenis dan jumlah asam organik yang 

berbeda dan ada kemungkinan satu jenis MPF 

menghasilkan lebih dari satu jenis asam organik (Adu-

Tae, 2004). Kemampuan asam organik melarutkan 
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fosfat menurun dengan menurunnya konstanta 

stabilitas (log K) menurut urutan sebagai berikut: asam 

sitrat > oksalat > tartat > malat > laktat > glukonat > 

asetat > format. 

Fosfat di dalam tanah secara alami terdapat dalam 

bentuk organik dan anorganik. Kedua macam bentuk 

tersebut merupakan bentuk fosfat yang tidak larut atau 

sedikit larut, sehingga ketersediaannya bagi biota tanah 

sangat terbatas. Mineral fosfat anorganik pada 

umumnya terikat sebagai AlPO4.2H2O (variscite) dan 

FePO4.2H2O (strengite) pada tanah masam dan sebagai 

Ca3(PO4)2 (trikalsium fosfat) pada tanah basa. 

Asamasam organik sangat berperan dalam pelarutan 

fosfat karena asam organik tersebut relatif kaya akan 

gugus-gugus fungsional karboksil (-COO− ) dan 

hidroksil (-O− ) yang bermuatan negatif sehingga 

memungkinkan untuk membentuk senyawa komplek 

dengan ion (kation) logam yang biasa disebut chelate 

(Wagner & Wolf, 1998). Asam-asam organik meng-

chelate Al, Fe atau Ca, mengakibatkan fosfat terlepas 
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dari ikatan AlPO4.2H2O, FePO4.2H2O, atau Ca3(PO4)2 

sehingga meningkatkan kadar fosfat-terlarut dalam 

tanah. Keadaan ini akan meningkatkan ketersediaan 

fosfat dalam larutan tanah. 

3. Mikoriza 

Mikoriza (mycos = jamur, dan rhiza = akar) 

merupakan istilah yang dikemukakan pertama kali oleh 

Frank pada tahun 1885, yang digunakan untuk 

menunjukkan suatu bentuk kerjasama yang bersifat 

simbiotik antara jamur dengan akar tanaman untuk 

membedakan dari jamur yang bersifat patogenik. Di 

dalam kerjasama ini terdapat keseimbangan 

metabolisme antara kedua organisme tersebut (Powel 

&Bagyaraj, 1984).Salah satu kelompok jamurmikoriza 

yang sudah banyak dipelajari dan dikembangkan 

adalah Jamur Mikoriza Arbuskular (JMA). JMA memiliki 

ciri khas adanya arbuskul yang merupakan ujung hifa 

yang bercabang-cabang yang dibentuk di dalam sel 

korteks akar dan berperan dalam pertukaran nutrisi 
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dengan tanaman inang, serta spora yang dibentuk dari 

hifa eksternal (Peterson et al., 2003). 

Peranan jamur mikoriza bagi tanaman yang 

diinfeksi antara lain adalah membantu penyerapan 

unsur hara bagi tanaman; sebagai mikroorganisme 

yang bersifat antagonis terhadap patogen; dan 

membantu meningkatkan tanaman terhadap tekanan 

lingkungan (Pfleger&Linderman, 1994). Mikoriza ialah 

simbiosis asosiasi antara jamur dan tanaman yang 

mengkolonisasi jaringan korteks akar tanaman, terjadi 

selama masa pertumbuhan aktif tanaman tersebut. 

Penggunaan jamur mikoriza telah dimanfaatkan oleh 

beberapa petani dan peneliti di Indonesia. Jamur 

mikoriza yang banyak diteliti ialah golongan 

endomikoriza yaitu Vesikular Arbuskular Mikoriza 

(VAM). Jenis jamur ini sering ditemukan berasosiasi 

dengan tanaman di alam misalnya pada tanaman tomat, 

padi gogo, gandum, kelapa sawit, cabe dan melon. 

VAM adalah jamur yang bersimbiosis dengan akar 

tanaman, jamur ini membentuk vesikel dan arbuskular 
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di dalam korteks tanaman. Vesikel merupakan ujung 

hifa berbentuk bulat yang berfungsi sebagai organ 

penyimpan dan arbuskular merupakan hifa yang 

memiliki struktur dan fungsi sama dengan houstoria 

dan terletak di dalam sel tanaman. Famili ini memiliki 

sembilan genus yaitu; Acaulospora, Gigaspora, Glomus, 

Sclerocytis, Glaziella, Complexiples, Modecila, 

Entrospora dan Endogone. Acaulospora, Gigaspora, 

Glomus, Sclerocytis, merupakan genus yang mampu 

membentuk VAM. 

Mikoriza pada dasarnya dibagi menjadi 3 tipe 

utama, yaitu ektomikoriza, endomikoriza dan 

ektendomikoriza. Akar yang terinfeksi oleh 

ektomikoriza umumnya mempunyai ujung akar yang 

tumpul dan pendek yang diselimuti oleh mantel 

jaringan jamur, serta tidak ada atau hanya sedikit 

rambut akar. Jamur mengambil alih peran rambut akar 

dalam menyerap unsure hara. Dari bagian dalam 

mantel tersebut, jamur tumbuh diantara sel-sel korteks 

akar membentuk jarring hartig (hartig net). Akar yang 
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terinfeksi biasanya membesar dan bercabang. Ciri-ciri 

khusus VAM ialah berada di dalam sel akar inang, hifa 

tidak bersekat, serta adanya vesikel dan arbuskular. 

Hifa yang berada dalam sel akar inang, merupakan titik 

awal penetrasi dan berhubungan lansung dengan hifa 

yang berada di luar akar. Arbuskular berfungsi sebagai 

alat transfer nutrisi antara jamur dan inangnya, 

sedangkan vesikel dibentuk pada ujung hifa di dalam 

jaringan inang dan berfungsi sebagai tempat cadangan 

makanan. Adanya infeksi mikoriza pada akar dapat 

dilihat jelas melalui pewarnaan dengan bahan kimia. 

Sel akar yang terinfeksi akan lebih besar dan 

mengembang tetapi tidak sampai merusak sel akar 

tersebut bahkan jika dilihat dari luar nampak seperti 

tidak ada perubahan.  

Peranan Mikoriza pada tanaman mampu meningkatkan 

penyerapan nutrisi dan air yang ada di dalam tanah. 

Beberapa manfaat dari mikoriza ialah:  

1. Serapan Air dan Hara  
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Jaringan hipa eksternal dari mikoriza akan 

memperluas bidang serapan air dan hara. Disamping itu 

ukuran hifa yang lebih halus dari bulu-bulu akar 

memungkinkan hifa dapat menyusup ke pori-pori tanah 

yang paling kecil (mikro) sehingga hipa bisa menyerap air 

pada kondisi kadar air tanah yang sangat rendah. Serapan 

air yang lebih besar oleh tanaman bermikoriza, juga 

membawa unsur hara yang mudah larut dan terbawa oleh 

aliran masa seperti N, K dan S. sehingga serapan unsur 

tersebut juga makin meningkat. Disamping serapan hara 

melalui aliran masa, serapan P yang tinggi juga 

disebabkan karena hipa cendawan juga mengeluarkan 

enzim phosphatase yang mampu melepaskan P dari 

ikatan-ikatan spesifik, sehingga tersedia bagi tanaman. 

Mikoriza juga diketahui berinteraksi sinergis 

dengan bakteri pelarut fosfat atau bakteri pengikat N. 

Inokulasi bakteri pelarut fosfat (PSB) dan mikorisa dapat 

meningkatkan serapan P oleh tanaman tomat dan pada 

tanaman gandum. Adanya interaksi sinergis antara VAM 

dan bakteri penambat N2, pembentukan bintil akar 
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meningkat bila tanaman alfalfa diinokulasi dengan Glomus 

moseae. Sebaliknya kolonisasi oleh jamur mikoriza 

meningkat bila tanaman kedelai juga diinokulasi dengan 

bakteri penambat N, B. Japonicum. 

2. Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap 

kekeringan,  

Rusaknya jaringan kortek akibat kekeringan dan 

matinya akar tidak permanen pengaruhnya pada akar 

yang bermikoriza. Setelah periode kekurangan air, akar 

akan cepat kembali normal. Hal ini disebabkan karena 

hifa jamur mampu menyerap air yang ada pada pori-

pori tanah saat akar tanaman tidak mampu lagi 

menyerap air. Penyerapan hifa yang sangat luas di 

dalam tanah menyebabkan jumlah air yang diambil 

akan meningkat. 

3. Proteksi dari Patogen dan Unsur Toksik 

Mikoriza dapat meningkatkan pertumbuhan 

tanaman melalui perlindungan tanaman dari patogen 

akar dan unsur toksik. Struktur mikoriza dapat 

berfungsi sebagai pelindung biologi bagi terjadinya 
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patogen akar. Jamur mikoriza dapat melepaskan 

antibiotik yang dapat mematikan patogen. Mekanisme 

perlindungan dapat diterangkan sebagai berikut :  

a. Adanya selaput hipa (mantel) dapat berfungsi 

sebagai barier masuknya patogen.  

b. Mikoriza menggunakan hampir semua kelebihan 

karbohidrat dan eksudat lainnya, sehingga 

tercipta lingkungan yang tidak cocok untuk 

patogen. 

c. Cendawan mikoriza dapat mengeluarkan 

antibiotik yang dapat mematikan patogen. 

d. Akar tanaman yang sudah diinfeksi cendawan 

mikoriza, tidak dapat diinfeksi oleh cendawan 

patogen yang menunjukkan adanya kompetisi. 

Mikoriza juga dapat melindungi tanaman dari ekses 

unsur tertentu yang bersifat racun seperti logam berat. 

Mekanisme perlindungan terhadap logam berat dan 

unsur beracun yang diberikan mikorisa dapat melalui 

efek filtrasi, menonaktifkan secara kimiawi atau 

penimbunan unsur tersebut dalam hipa cendawan. 
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VAM dapat terjadi secara alami pada tanaman pioneer 

di lahan buangan limbah industri, tailing tambang 

batubara, atau lahan terpolusi lainnya. Inokulasi 

dengan inokulan yang cocok dapat mempercepat usaha 

penghijauan kembali tanah tercemar unsur toksik. 

4. Bakteri Pereduksi Sulfat 

Kajian bioteknologi untuk pengolahan sulfat 

merupakan langkah yang baik dan bijaksana, karena 

akan mengurangi pencemaran lingkungan seminimal 

mungkin. Salah satu alternatif yang banyak dikaji 

sekarang adalah pengolahan secara biologis dengan 

menggunakan bakteri pereduksi sulfat (BPS) atau 

Sulphate Reduktion Bacteria (SRB) untuk 

mendekontaminasi sulfat. Selain itu, BPS juga mampu 

menurunkan konsentrasi logam melalui proses 

pengendapan logam (Fahruddin, 2009). 

Bakteri pereduksi sulfat memanfaatkan energi dari 

proses reduksi sulfat sebagai penerima elektron untuk 

menghasilkan sulfida (H2S) dengan sangat cepat. 

Proses reduksi sulfat ini sendiri umumnya terjadi pada 
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keadaan redoks potensial (Eh) anatara 200-300mV. 

Persamaan reaksi berikut menggambarkan proses 

reduksi sulfat: 

 SO42-- + 9H+ + 8 e-    HS- + 4H2O  

SO4 2- + 10H+ + 8e-   H2S + 4H2O  

(Noor, 2004).  

Reaksi tersebut memperlihatkan bahwa pada 

proses reduksi ion sulfat, bukan hanya H2S yang 

dilepaskan tetapi juga ion hidroksil (OH- ). Semakin 

banyak ion sulfat yang direduksi maka semakin banyak 

juga ion OH- yang dihasilkan sehingga pH akan semakin 

meningkat (Mangimbulude dkk, 2015). 

Bakteri pereduksi sulfat (SRB) merupakan 

sekelompok mikroorganisme prokariotik yang tersebar 

luas di lingkungan anoksik (dasar laut, dasar sungai dan 

dasar danau, lumpur, saluran usus manusia dan hewan, 

serta pada permukaan logam (Kushkevych, et.al, 2021) 

SRB menggunakan sulfat atau hidrogen sebagai 

akseptor elektron untuk mereduksi sulfat menjadi 

sulfida. Dalam melakukan proses reduksi sulfat, SRB 
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membutuhkan sumber energi yang diperoleh dari 

sulfat sebagai akseptor elektron dan bahan organik 

sebagai sumber karbon. yang memiliki peran sebagai 

donor elekton dalam metabolisme serta bahan 

penyusun sel. Pada kondisi anaerob, bahan organik 

akan berperan sebagai donor elektron (Widyati, 2007). 

Pembentukan sulfida dari proses reduksi terjadi 

ketika sulfat menerima elektron dari bahan organik. 

Penurunan konsentrasi sulfat mengakibatkan 

terjadinya peningkatan pH di dalam tanah. Hal ini 

terjadi karena proses penggenangan bahan-bahan 

organik, penggenangan, dan aktivitas SRB yang saling 

berkaitan. (Widyati, 2007). Beberapa senyawa sulfur 

lain seperti thiosulfat, sulfur dan sulfit, dapat direduksi 

menjadi sulfida atau dapat merubah nitrat menjadi 

amonium. Bakteri pereduksi sulfat mampu 

mendegradasi aseton dan keton yang menggunakan 

beberapa enzim yaitu tiamin difosfat, mutase dan 

dehidrogenase spesifik pada spesies Desulfotomaculum 

arcticum dan Desulfotomaculum geothermicum 
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(Frey,et.al., 2021). SRB tidak memiliki kemampuan 

hidrolisis polimer polisakarida karena tidak dapat 

mensitesis enzim. Pengondisian pada bioreaktor 

anaerob memungkinkan SRB mereduksi sulfat dan 

mengikat logan Mn. Dalam reaktor tersebut aktivitas 

fermentasi kelompok bakteri anaerob lain mampu 

menyediakan substrat organik yang bersifat kompleks. 

Dalam aktivitas respirasi secara anaerob SRB 

memerlukan asam organik pendek (Purnamaningsih, 

dkk., 2017). 

Bakteri pereduksi sulfat adalah bakteri yang hidup 

secara obligat anaerob dengan kemampuan hidup pada 

lingkungan yang ekstrim. Bakteri ini dapat tumbuh 

pada suhu berkisar 00C-1000C sedangkan suhu 

lingkungan pada sumber tepian kawah suhu 

menunjukan angka 600C dengan pH berkisar 7,4.  

Reduksi sulfat menjadi sulfida dilakukan oleh 

golongan bakteri pereduksi sulfat pada kondisi 

anaerobik yaitu keadaan tanpa oksigen. Terlihat pada 

kelompok perlakuan (anaerob) dimana terjadi proses 
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reduksi atau pengurangan sulfat sedangkan pada 

kelompok kontrol (aerob) terjadi proses oksidasi sulfat. 

Proses reduksi merupakan proses yang bersifat 

disimilatoris dimana sulfat berperan sebagai akseptor 

elektron terminal sementara donor elektron yang 

digunakannya adalah senyawa-senyawa organik dan 

hydrogen (Mangimbulude dkk, 2015). 

Perkembangan populasi bakteri reduksi sulfat 

terhambat pada ketersediaan sulfat di ambang batas 2-

10 µM per liter. Ketersediaan Fe dan P dalam sedimen 

mangrove bergantung pada aktivitas bakteri pereduksi 

sulfat (Sherman et al. 1998). Pada saat sulfat direduksi 

oleh bakteri pereduksi sulfat maka senyawa sulfur H2S 

dan HS akan diproduksi dan bereaksi dengan Fe. Fe 

direduksi dari Fe(III) menjadi Fe(II), yang akan 

menghasilkan pirit (FeS2) dan melepas P terlarut. 

Bakteri pereduksi sulfat merupakan perombak bahan 

organik utama dalam sedimen anaerob, dan berperan 

penting dalam mineralisasi sulfur organik dan produksi 

Fe dan P mudah larut. 
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5. Rizobakteri Penghasil Zat Pemacu Tumbuh 

Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman yang lebih 

popular disebut Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

(PGPR) merupakan kelompok bakteri dengan habitat 

daerah perakaran tanaman (rizosphere) yang dapat 

meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman, meningkatkan 

ketahanan tanaman dan dapat menekan patogen 

tanaman. Bakteri pemacu tumbuh ini berperan secara 

langsung sebagai pupuk biologis dan stimulant dengan 

memproduksi hormon tumbuh tanaman seperti auxin, 

giberellin, sitokinin, etilen, melarutkan mineral, pelarut 

fosfat, fiksasi nitrogen, dan secara tidak langsung juga 

berfungsi mencegah mikroorganisme patogen melalui 

pembentukan siderophore dan antibiotik (Spaepen 

dkk., (2009) ; Vessey (2003).  

Rizobakteri pemacu tumbuh tanaman (RPTT) atau 

populer disebut plant growth promoting rhizobacteria 

(PGPR) adalah kelompok bakteri menguntungkan yang 

agresif ‘menduduki’ (mengkolonisasi) rizosfir (lapisan 
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tanah tipis antara 1-2 mm di sekitar zona perakaran). 

Aktivitas RPTT memberi keuntungan bagi 

pertumbuhan tanaman, baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung. Pengaruh langsung RPTT 

didasarkan atas kemampuannya menyediakan dan 

memobilisasi atau memfasilitasi penyerapan berbagai 

unsur hara dalam tanah serta mensintesis dan 

mengubah konsentrasi berbagai fitohormon pemacu 

tumbuh. Sedangkan pengaruh tidak langsung 

berkaitkan dengan kemampuan RPTT menekan 

aktivitas patogen dengan cara menghasilkan berbagai 

senyawa atau metabolit seperti antibiotik dan 

siderophore (Kloepper et al., 1991; Kloepper, 1993; 

Glick, 1995). 

Bakteri pemacu tumbuh secara langsung 

memproduksi fitohormon yang dapat menginduksi 

pertumbuhan. Peningkatan pertumbuhan tanaman 

dapat terjadi ketika suatu rizobakterium memproduksi 

metabolit yang berperan sebagai fitohormon yang 

secara langsung meningkatkan pertumbuhan tanaman 
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(Tien et al. 1979, Schroth & Weinhold 1986, Zakharova 

et al. 1999, Maor et al. 2004). Metabolit yang dihasilkan 

selain berupa fitohormon, juga antibiotik, siderofor, 

sianida, dan sebagainya. Fitohormon atau hormon 

tumbuh yang diproduksi dapat berupa auksin, 

giberelin, sitokinin, etilen, dan asam absisat. 

Bakteri pemacu tumbuh secara tidak langsung juga 

menghambat patogen melalui sintesis senyawa 

antibiotik, sebagai kontrol biologis. Beberapa jenis 

endofitik bersimbiosis mutualistik dengan tanaman 

inangnya dalam meningkatkan ketahanannya terhadap 

serangga hama melalui produksi toksin, di samping 

senyawa anti mikroba seperti fungi Pestalotiopsis 

microspora, danTaxus walkchiana yang memproduksi 

taxol (zat antikanker) (Strobel et al. 1999).  Miles et al. 

(1998) melaporkan bawa endofitik Neotyphodium sp. 

Menghasilkan N-formilonine dan a paxiline (senyawa 

antiserangga hama). 

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh Kloepper & 

Schroth (1978), perkembangan penelitian RPTT atau 
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PGPR mengalami kemajuan pesat, terutama dalam 

beberapa tahun terakhir. Berbagai penemuan baru 

dipresentasikan dan dibahas dalam workshop PGPR 

yang secara konsisten dilaksanakan tiap tiga tahun 

(beberapa prosiding workshop PGPR dapat diakses 

melalui internet).  

Namun demikian, belum semua peneliti memiliki 

kesamaan mengenai batasan atau definisi RPTT. Wall 

(2006) pada workshop PGPR kelima tahun 2000 di 

Argentina mengusulkan perluasan spektrum PGPR 

menjadi PGPRM (plant growth promoting rhizospheric 

microorganisms) karena beberapa jenis jamur (fungi) 

seperti Trichoderma dan Aspergillus yang diisolasi dari 

rizosfir juga memiliki peran dan pengaruh yang sama 

seperti kelompok bakteri ini dalam memacu 

pertumbuhan tanaman. Namun pada workshop keenam 

tahun 2003 di India dan workshop ketujuh tahun 2006 

di Belanda, istilah PGPR masih tetap digunakan. 

Berdasarkan definisi, rizobakteri adalah kelompok 

bakteri rizosfir yang memiliki kemampuan 
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mengkolonisasi rizosfir secara agresif, dan rizobakteri 

yang memberi keuntungan bagi tanaman dikenal 

dengan PGPR atau RPTT (Kloepper & Schroth, 1978; 

Schroth & Hancock, 1982). Berbagai jenis bakteri telah 

diidentifikasi sebagai RPTT. Sebagian besar berasal dari 

kelompok gram-negatif dengan jumlah strain paling 

banyak dari genus Pseudomonas dan beberapa dari 

genus Serratia (Kloepper, 1993). Selain kedua genus 

tersebut, dilaporkan antara lain dari genus Azotobacter, 

Azospirillum, Acetobacter, Burkholderia, dan Bacillus 

(Glick, 1995). Meskipun sebagian besar Bacillus (gram-

positif) tidak tergolong pengkoloni akar, beberapa 

strain tertentu dari genus ini ada yang mampu 

melakukannya, sehingga bisa digolongkan sebagai 

RPTT. 

6. Mikroba Perombak Bahan Organik 

Mikroba perombak bahan organik adalah kelompok 

mikroba yang berperan mempercepat proses 

perombakan (dekomposisi) bahan organik yang 

umumnya terdiri atas senyawa selulosa dan lignin yang 
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dikenal dengan nama lignoselulosa. Dalam proses 

perombakan bahan organik, mikroba yang berperan 

sebagai perombak dapat berasal dari kelompok bakteri, 

cendawan dan aktinomisetes yang akan bekerja secara 

sinergis dalam menghasilkan produk akhir berupa 

humus yang stabil (N, P, K, Ca, Mg, dan lain-lain). 

Mikroba dari kelompok cendawan mempunyai 

kemampuan yang lebih besar dalam merombak bahan 

organik dibandingkan dengan kelompok bakteri dan 

aktinomiset. Kelompok bakteri atau cendawan yang 

berperan dalam merombak selulosa lebih dikenal 

dengan nama mikroba selulolitik dan ligninolitik untuk 

kelompok bakteri atau cendawan yang berperan dalam 

merombak lignosa. 

Mikroorganisme perombak bahan organik 

merupakan aktivator biologis yang tumbuh alami atau 

sengaja diinokulasikan untuk mempercepat 

pengomposan dan meningkatkan mutu kompos. Jumlah 

dan jenis mikroorganime turut menentukan 

keberhasilan proses dekomposisi atau pengomposan. 
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Di dalam ekosistem, mikroorganisme perombak bahan 

organik memegang peranan penting karena sisa 

organik yang telah mati diurai menjadi unsur-unsur 

yang dikembalikan ke dalam tanah dalam bentuk hara 

mineral N, P, K, Ca, Mg, dan atau dalam bentuk gas yang 

dilepas ke atmosfer berupa CH4 atau CO2. Dengan 

demikian terjadi siklus hara yang berjalan secara 

alamiah, dan proses kehidupan di muka bumi dapat 

berlangsung secara berkelanjutan. 

Mikroba perombak bahan organik dalam waktu 10 

tahun terakhir mulai banyak digunakan untuk 

mempercepat proses dekomposisi sisa-sisa tanaman 

yang banyak mengandung lignin dan selulosa untuk 

meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah. 

Di samping itu, penggunaannya dapat meningkatkan 

biomas dan aktivitas mikroba tanah, mengurangi 

penyakit, larva insek, biji gulma, dan volume bahan 

buangan, sehingga dapat meningkatkan kesuburan dan 

kesehatan tanah. 
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Pengertian umum mikroorganisme perombak 

bahan organik atau biodekomposer adalah 

mikroorganisme pengurai serat, lignin, dan senyawa 

organik yang mengandung nitrogen dan karbon dari 

bahan organik (sisa-sisa organik dari jaringan 

tumbuhan atau hewan yang telah mati). Mikroba 

perombak bahan organik terdiri atas Trichoderma 

reesei, T. harzianum, T. koningii, Phanerochaeta 

crysosporium, Cellulomonas, Pseudomonas, 

Thermospora, Aspergillus niger, A. terreus, Penicillium, 

dan Streptomyces. Fungi perombak bahan organik 

umumnya mempunyai kemampuan yang lebih baik 

dibanding bakteri dalam mengurai sisa-sisa tanaman 

(hemiselulosa, selulosa dan lignin).  

Umumnya mikroba yang mampu mendegradasi 

selulosa juga mampu mendegradasi hemiselulosa 

(Alexander 1977). Menurut Eriksson et al. (1989), 

kelompok fungi menunjukkan aktivitas biodekomposisi 

paling nyata, yang dapat segera menjadikan bahan 

organik tanah terurai menjadi senyawa organik 
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sederhana, yang berfungsi sebagai penukar ion dasar 

yang menyimpan dan melepaskan hara di sekitar 

tanaman. 

Pemanfaatan mikroorganisme perombak bahan 

organik yang sesuai dengan substrat bahan organik dan 

kondisi tanah merupakan alternatif yang efektif untuk 

mempercepat dekomposisi bahan organik dan 

sekaligus sebagai suplementasi pemupukan. Proses 

perombakan bahan organik yang terjadi secara alami 

akan membutuhkan waktu relatif lama (2 bulan) sangat 

menghambat penggunaan bahan organik sebagai 

sumber hara. Apalagi jika dihadapkan kepada tenggang 

waktu masa tanam yang singkat, sehingga 

pembenaman bahan organik sering dianggap kurang 

praktis dan tidak efisien.  

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan 

inokulasi mikroba terpilih guna mempercepat proses 

perombakan bahan organik. Percepatan perombakan 

sisa hasil tanaman dapat meningkatkan kandungan 

bahan organik dan ketersediaan hara tanah, sehingga 
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masa penyiapan lahan dapat lebih singkat dan 

mempercepat masa tanam berikutnya, yang berarti 

akan meningkatkan intensitas pertanaman. Inokulan 

perombak bahan organik telah tersedia secara 

komersial dengan berbagai nama, seperti EM-4, Starbio, 

M-Dec, Stardek, dan Orgadek. 

Mikroba berfungsi sebagai perombak bahan organik 

(dekomposer), nitrifikasi, denitrifikasi, pelarut fosfat, 

dan lain-lain. Mikroorganisme perombak bahan organik 

merupakan aktivator biologis yang tumbuh alami atau 

sengaja diinokulasikan untuk mempercepat 

pengomposan dan meningkatkan mutu kompos. Jumlah 

dan jenis mikroorganime turut menentukan 

keberhasilan proses dekomposisi atau pengomposan, di 

ekosistem, mikroorganisme perombak bahan organik 

memegang peranan penting karena sisa organisme 

yang telah mati akan diurai menjadi unsur-unsur yang 

dikembalikan ke dalam tanah dalam bentuk hara 

mineral N, P, K, Ca, Mg, dan atau dalam bentuk gas yang 

dilepas ke atmosfer berupa CH atau CO. Dengan 
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demikian terjadi siklus hara yang berjalan secara 

alamiah, dan proses kehidupan di muka bumi dapat 

berlangsung secara berkelanjutan (Isroi et al., 2009). 

7. Mikroba Penyubur Tanah 

Mikroorganisme tanah merupakan salah satu faktor 

utama yang mempengaruhi kesuburan tanah. Sebagian 

besar pertumbuhan tanaman tidak lepas dari 

mikroorganisme tanah. Mikroorganisme dapat hidup 

jika didalam tanah terdapat asam amino. Asam amino 

ini berasal dari protein yang diuraikan oleh bakteri 

dalam tanah. Tanaman bisa tumbuh dengan baik jika 

mempunyai hubungan simbiosis mutualisme dengan 

mikroorganisme. Namun demikian perlu diingat tidak 

semua mikroorganisme bermanfaat, ada 

mikroorganisme yang merugikan. 

Fungsi lain mikroorganisme tanah adalah 

menguraikan bahan kimia yang sulit diserap menjadi 

bentuk yang mudah diserap oleh tanaman. 

Mikroorganisme ternyata mengeluarkan suatu jenis zat 

yang berfungsi untuk memperlancar penyaluran hara 
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dan air dari akar ke daun. Zat yang dikeluarkan 

mikroorganisme ini dapat membantu penyebaran air 

dan nutrisi di seluruh permukaan daun. Keadaan ini 

akan meningkatkan produktivitas tanaman, karena 

penyaluran air dan nutrisi dapat berjalan lancar. 

Mikroorganisme penyubur tanah dapat juga 

dimanfaatkan dalam dunia pertanian. Pemanfaatan 

teknologi mikroba di bidang pertanian dapat 

meningkatkan fungsi mikroba indigenous (asli 

alamiah), dalam berbagai sistem produksi tanaman, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertanian 

ramah lingkungan secara umum diartikan sebagai 

usaha pertanian yang bertujuan untuk memperoleh 

produksi optimal tanpa merusak lingkungan, baik 

secara fisik, kimia, biologi, maupun ekologi. Aspek 

keberlanjutan sistem produksi merupakan salah satu 

ciri pertanian ramah lingkungan. Kriteria pertanian 

ramah lingkungan adalah (1) terpeliharanya 

keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekologis 

biota pada permukaan dan lapisan olah tanah, (2) 
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terpeliharanya kualitas sumber daya pertanian dari 

segi fisik, hidrologis, kimiawi, dan biologi mikrobial, (3) 

bebas cemaran residu kimia, limbah organik, dan 

anorganik yang berbahaya atau mengganggu proses 

hidup tanaman, (4) terlestarikannya keanekaragaman 

genetik tanaman budi daya, (5) tidak terjadi akumulasi 

senyawa beracun dan logam berat yang 

membahayakan atau melebihi batas ambang aman, (6) 

terdapat keseimbangan ekologis antara hama penyakit 

dengan musuh-musuh alami, (7) produktivitas lahan 

stabil dan berkelanjutan, dan (8) produksi hasil panen 

bermutu tinggi dan aman sebagai pangan atau pakan 

(Sumarno et al. 2007). 

Mikroba berguna (effective microorganism) sebagai 

komponen habitat alam mempunyai peran dan fungsi 

penting dalam mendukung terlaksananya pertanian 

ramah lingkungan melalui berbagai proses, seperti 

dekomposisi bahan organik, mineralisasi senyawa 

organik, fiksasi hara, pelarut hara, nitrifikasi dan 

denitrifikasi. Dalam aliran .pertanian input organik., 
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mikroba diposisikan sebagai produsen hara, tanah 

dianggap sebagai media biosintesis, dan hasil kerja 

mikroba dianggap sebagai pensuplai utama kebutuhan 

hara bagi tanaman. Di Amerika Serikat, mikroba tanah 

dipandang sangat penting, sehingga menjadi salah satu 

indikator dalam menentukan indeks kualitas tanah 

(Karlen et al. 2006). Semakin tinggi populasi mikroba 

tanah semakin tinggi aktivitas biokimia dalam tanah 

dan semakin tinggi indeks kualitas tanah.  
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BAB 5 

 REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG BATUBARA 

 

 

A. Reklamasi Lahan Bekas TambangBatubara 

Peningkatan populasi jumlah penduduk setiap 

tahunnya menyebabkan terjadinya peningkatan industri 

dan peningkatan kebutuhan energi. Konsumsi bahan bakar 

fosil saat ini masih mendominasi pola konsumsi energi 

masyarakat Indonesia padahal jumlah cadangan energi 

fosil semakin lama semakin menipis. Oleh karena itu 

diperlukan terobosan untuk mendapatkan bahan baku 

energi yang dapat diperbaharui dan mudah dimanfaatkan 

serta mampu memenuhi kebutuhan hidup khalayak luas. 

Reklamasi adalah upaya pengembalian suatu keadaan 

menjadi seperti sebelumnya.  

Reklamasi lahan dapat melibatkan penanaman pada 

lahan kritis dengan tujuan mengembalikan ekosistem. 

Proses-proses reklamasi yang dilakukan meliputi 

kegiatan pengupasan dan penimbunan tanah penutup, 
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pengelolaan air asam tambang, pengadaan erosi dan 

sedimentasi, reklamasi dan revegetasi, dan pengelolaan 

kualitas udara. Pada area reklamasi ini didominasi oleh 

tanaman Acacia mangium. Jenis tanaman tersebut dipilih 

karena area penambangan dahulunya berupa Hutan 

Tanaman Industri (HTI) . Selain itu, reklamasi pada lahan 

ini juga digunakan teknologi hydroseeding, yaitu teknologi 

penanaman dengan cara menyemprotkan benih yang 

dicampur dengan air dan perekat. Teknologi ini cocok 

untuk penanaman di lahan yang miring, sebagaimana 

kebanyakan area-area bekas tambang.  

Terkait dengan pelaksanaan reklamasi sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Mineral dan batubara dimana setiap perusahaan 

pengelola tambang wajib melakukan reklamasi. Kemudian 

untuk memastikan bahwa tanggung jawab perusahaan 

pengelola tambang melaksanakan reklamasi dengan baik 

dan sungguh-sungguh, maka setiap perusahaan diwajibkan 

menyetor dana jaminan reklamasi dalam bentuk deposito 

ke Bank Pemerintah yang ditunjuk. Hal ini sebagaimana 
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diatur dalam peraturan pemerintah nomor 78 Tahun 2010 

tentang reklamasi dan pasca tambang pasal 29 ayat (1) 

yang menjelaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib 

menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan 

pascatambang. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan 

bahwa jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari jaminan reklamasi tahap eksplorasi 

dan jaminan reklamasi tahap operasi produksi.  

Oleh karena itu, perusahaan tambang batubara harus 

segara merencanakan bentuk kegiatan pasca tambang 

dalam rangka merelokasi ulang hal-hal yang sifatnya social 

kemasyarakatan. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan 

perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi 

dan kegaiatan pascatambang atas areal tambang yang 

diusahakannya. Untuk memberikan efek memaksa bagi 

para pengusaha pertambangan guna melakukan reklamasi, 

para pengusaha tersebut diwajibkan untuk menyerahkan 

sejumlah uang sebagai jaminan reklamasi, yang harus 

ditempatkan sebelum perusahaan melakukan kegiatan 
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operasi produksi. Teknik reklamasi sendiri pun terdiri atas 

gabungan: 

1. Penggunaan amelioran, berupa bahan organik, 

pupuk kandang, kapur pertanian 

2. Penanaman tanaman penutupan tanah 

3. Penanaman kayu-kayuan (penghijauan) 

Reklamasi adalah kegiatan pengelolaan tanah yang 

mencakup perbaikan kondisi fisik tanah (overburden) agar 

tidak terjadi longsor, pembuatan waduk untuk perbaikan 

kualitas air asam tambang yang beracun, yang kemudian 

dilanjutkan dengan kegiatan revegetasi. Kegiatan reklamasi 

penting dilakukan untuk memperbaiki lahan bekas 

tambang. Dalam melaksanakan reklamasi, pemerintah 

mengeluarkan berbagai kebijakan guna memastikan bahwa 

setiap perusahaan wajib melaksanakan reklamasi dengan 

benar, baik dan sungguh-sungguh, serta menyetorkan dana 

jaminan reklamasi. Untuk merealisasikannya, perlu 

dilakukan adanya perizinan, yaitu setiap perusahaan yang 

melakukan kegiatan pertambangan harus segera 

merencanakan bentuk kegiatan pasca tambang (reklamasi) 
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di atas areal tambang yang digunakan paling lambat satu 

bulan setelah tidak ada lagi kegiatan usaha pertambangan 

pada lahan yang terganggu. 

Adapun cara lain yaitu dengan penimbunan kembali 

lubang bekas tambang. Dalam mengatasi dan menangani 

masalah adanya lubang bekas tambang. Untuk 

memudahkan proses kegiatan penambangan dan proses 

kegiatan penimbunan kembali lubang bekas tambang 

dengan cara back filling. Kegiatan penimbunan kembali 

bekas tambang yang dilakukan dengan menggunakan dua 

cara yaitu: 

1. Penimbunan dengan cara back filling, yang 

menggunakan sistem insite dump (pemindahan 

material timbunan, baik tanah pucuk maupun tanah 

penutup di dalam area tambang), dan 

2. Penimbunan dengan cara pengambilan material 

timbunan pada lokasi waste dump. 

Cara ini dilakukan apabila sebelumnya dilakukan 

sistem utsite dump (pemindahan material timbunan di luar 

area tambang). Dalam pelaksanaannya, rencana tersebut 
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tidak dapat dilakukan di lapangan dikarenakan beberapa 

alasan dan kendala yang ada, sedangkan proses penggalian 

dan penimbunan top soil dan overburden.  

Berdasarkan informasi, pelaksanaan urutan 

penambangan tidak dapat dilakukan sesuai rencana 

sebelumnya dengan alasan dan kendala yaitu :  

a. Rencana awal penambangan dilakukan dari Pit-2 

menuju ke Pit-3, tetapi pelaksanaannya 

penambangan dilakukan dari Pit-2 menuju ke Pit-1. 

Pada saat Pit-2 selesai dilakukan kegiatan 

penambangan, masih bisa belum menyelesaikan 

pembebasan lahan yang ada di lokasi Pit-3 karena 

belum menemukan kesepakatan dengan pemilik 

lahan (masyarakat), sehingga untuk menjaga 

keberlanjutan produksi batubara dan memenuhi 

permintaan konsumen, maka kegiatan 

penambangan diteruskan ke lokasi Pit-1 yang telah 

dibebaskan lahannya. 

b. Penambangan Pit-3 belum selesai dilakukan (belum 

habis batubaranya), penambangan menuju ke lokasi 
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Pit-4. Pada saat itu (tahun 2009) perusahaan 

mengejar produksi batubara yang banyak untuk 

memenuhi kontrak permintaan batubara dengan 

pihak konsumen, sehingga sebelum kegiatan 

penambangan pada Pit-3 selesai dilakukan pihak 

perusahaan sudah membuka lahan dan melakukan 

kegiatan penambangan pada lokasi Pit-4 yang 

mengakibatkan kegiatan penimbunan kembali 

lubang bekas tambang dengan cara back filling 

terhadap lubang bukaan Pit-3 tidak dapat dilakukan. 

Pengaturan bentuk lahan merupakan upaya agar lahan 

dalam keadaan aman dan stabil dan dapat bertahan 

terhadap kemungkinan perubahan yang akan terjadi pada 

lahan tersebut dan hal ini merupakan sebagai upaya 

pencegahan terjadinya erosi dan longsoran agar lahan 

tidak cepat rusak dan agar revegetasi atau reklamasi dapat 

tumbuh secara baik.  

Dampak kerusakan lingkungan antara lain hilangnya 

vegetasi hutan, flora dan fauna serta lapisan tanah. Oleh 

karena itu setiap perusahaan yang melakukan kegiatan 
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pertambangan wajib melaksanakan reklamasi lahan bekas 

pertambangannya (Patiung, dkk., 2011). Oleh karena itulah 

diperlukan upaya untuk mengembalikan keadaan lahan 

bekas tambang menjadi seperti semula dengan 

mereklamasi lahan tersebut. Reklamasi adalah suatu 

kegiatan pengelolaan tanah yang mencakup perbaikan 

kondisi fisik tanah (overburden) agar tidak terjadi longsor, 

pembuatan waduk untuk perbaikan kualitas air asam 

tambang yang beracun, yang kemudian harus dilajutkan 

dengan melakukan revegetasi. Pada dasarnya reklamasi 

dan revegetasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan 

untuk memperbaiki kondisi lahan pasca penambangan 

(Pujawati, 2009). 

Keberhasilan revegetasi bergantung pada beberapa hal 

seperti: persiapan penanaman, pemeliharaan tanaman 

serta pemantauan tanaman. Setiap lokasi pertambangan 

memiliki kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan reklamasi. Untuk itu perlu dilakukan 

identifikasi awal kondisi lahan untuk menentukan jenis 
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tanaman yang akan ditanam untuk revegetasi lahan bekas 

tambang (Setyowati dkk, 2017). 

Diantara faktor yang mempengaruhi laju dan 

ketahanan pertumbuhan adalah waktu penanaman. Untuk 

hasil yang lebih baik, tanaman sebaiknya ditanam ketika 

musim hujan, agar tidak kekurangan air. Pemilihan 

tanaman yang akan ditanam di lahan reklamasi (di 

lapangan disebut RK) berdasarkan rekomendasi menteri 

dan keadaan realitanya di lapangan. Tanaman yang 

ditanam di lahan RK adalah sengon laut, sengon butu, 

trembesi, bambu, jambu, manga, matoa, durian, cempedak, 

nangka, petai, nanas, dan buah naga.Disini buah ditanam 

hanya sebagai tanaman sisipan. Setiap 630 tanaman, ada 

25% tanaman buah yang ditanam. (Peraturan Mentri ESDM 

No 07 tahun14) Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 

No 7 tahun 2014, setiap tanaman ditanam dengan jarak 

4x4 meter. Sebelum dipindahkan ke RK, tanaman biasanya 

diberikan stress terlebih dahulu agar tidak “terkejut” 

ketika dipindahkan ke lahan RK yang memiliki tanah 

marginal. Tanaman yang dipindahkan ke lahan RK 
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biasanya telah memiliki tinggi 30 cm atau berumur 3- 4 

bulan. 

Tanaman yang adaptif untuk ditanam di lahan bekas 

tambang yaitu tanaman berkayu yang tidak berbuah, 

memiliki pertumbuhan yang cepat dan dapat sintas di 

lahan marginal, tahan debu, daun majemuk ganda dan 

tulang daun menyirip, dengan anak daun yang kecil 

berbentuk elips sampai memanjang, serta daun yang cepat 

menjadi humus ketika telah mati. Diantara tananaman 

tersebut ada kelompok tanaman utama/pokok untuk 

reklamasi, tanaman sisipan, dan tanaman pelengkap. 

Secara umum yang dikembangkan untuk tanaman pokok 

reklamasi di lapangan adalah seperti tanaman trembesi 

dan sengon laut (Parascita, L,dkk, 2015). 

 

B. Perizinan Reklamasi Pasca Tambang 

Agar kegiatan reklamasi dan pasca tambang dapat 

terlaksana dan memenuhi kriteria keberhasilan, maka ada 

beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu permohonan 

izin tata laksana rencana reklamasi dan rencana pasca 
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tambang, persetujuan rencana reklamasi dan rencana 

pasca tambang, hingga perubahan rencana reklamasi dan 

rencana pasca tambang. Proses tahapan tersebut diatur 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 yang 

terlebih dahulu harus melalui izin dari menteri, gubernur, 

bupati/walikota. Kemudian menyediakan dana jaminan 

reklamasi dan dana jaminan pasca tambang yang 

merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan. 

Pemerintah menetapkan kebijakan bagi setiap 

pemegang IUP dan IUPK untuk menempatkan jaminan 

reklamasi dan jaminan pascatambang. Jaminan diperlukan 

sebagai wujud kesungguhan setiap pemegang IUP dan 

IUPK untuk memulihkan lahan bekas tambang dan lahan 

diluar bekas tambang sesuai peruntukkan yang disepakati 

para pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan 

berkelanjutan. Besarnya jaminan pascatambang dihitung 

berdasarkan biaya: 

a. Biaya langsung meliputi: 

1) Pembongkaran bangunan dan sarana penunjang 

yang sudah tidak digunakan 
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2) Reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas 

pengelolaan dan pemurnian, serta fasilitas 

penunjang 

3) Penanganan Bahsa Berbahaya dan Beracun (B3) 

dan limbah B3 

4) Pemeliharaan dan perawatan;  

5) Pemantauan; 

6) Aspek sosial, ekonomi, dan budaya. 

b. Biaya tidak langsung meliputi: 

1) Mobilisasi dan demobilisasi;  

2) Perencanaan kegiatan;  

3) Administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai 

kontraktor pelaksana penutupan tambang;  

4) Supervisi 

Penempatan jaminan pasca tambang oleh perusahaan 

tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk 

melaksanakan kegiatan pascatambang. Apabila perusahan 

kekurangan biaya perencanaan reklamasi, penempatan 

jaminan reklamasi, pelaksanaan reklamasi, pelepasan atau 

pencairan jaminan reklamasi untuk menyelesaikan 
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kegiatan pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan 

maka tetap menjadi tanggungjawab perusahaan. 

Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan yang 

terganggu akibat pertambangan. Lahan tersebut baik 

berada pada bekas tambang maupun lahan di luar bekas 

tambang yang tidak digunakan lagi. Lahan di luar bekas 

tambang meliputi:  

1) Timbunan tanah penutup;  

2) Timbunan bahan baku/produksi;  

3) Jalan transportasi;  

4) Pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;  

5) Kantor dan perumahan; dan/atau  

6) Pelabuhan/dermaga.  

Pelaksanaan reklamasi dilakukan paling lambat satu 

bulan setelah tidak ada lagi kegiatan usaha pertambangan 

pada lahan. Sedangkan laporan pelaksanaan reklamasi 

dilaksanakan setiap satu tahun kepada gubernur. 
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BAB 6 

KONDISI TANAH BEKAS TAMBANG BATUBARA 

 

 
A. Kondisi Tanah Bekas Tambang Batubara 

Pembenahan tanah bekas tambang batubara, perlu 

dilakukan agar bisa di manfaatkan kembali, namun untuk 

melakukan pembenahan tidak semudah pada saat 

melakukan pembongkaran operasional penambangan 

batubara, karena kondisi ideal dan material tanah telah 

mengalami perubahan total. Sehingga  untuk pembenahan 

pada tanah bekas tambang batubara perlu mengamati dan 

mengetahui kondisi awal fisika, kimia dan biologi tanah 

tersebut.   Berikut  gambaran  kondisi tanah tambang batu 

bara. 

 
B. Kondisi Sifat Fisika Tanah Bekas Tambang Batubara 

  Kondisi pertama fisika tanah bekas tambang batubara, 

seperti telah dijelaskan diatas, bahwa telah mengalami 

kerusakan material tanahnya, hal ini dapat dilihat dari 
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hasil analisa contoh tanah bekas tambang batubara 

dilaboratorium pada Tabel 6 diberikut ini.  

Tabel 6. Hasil Analisa Kondisi Awal Sifat Fisika Tanah Bekas Tambang Batubara  

No Sifat Tanah 
Nilai sifat fisika Tanah bekas 

tambang batubara 

Nilai Kisaran fisika 

tanah mineral *) 

 1. Fisika Tanah :   

1 Particle Density (g/cm3) 2,26          2,6 – 2,7 

2 Bulk Density (g/cm3) 1,36          1,0 – 1,6   

3 Porositas (%) 37,92           30 – 60     

4 Permeabilitas  (cm/jam) 0,20 Lambat (0.13 -0.51)       

5 Struktur Pejal  

6 Tekstur :  liat 

 Pasir 19,34  

 Debu 28,49  

 Liat 52,16  

Sumber : Pengolahan Data Primer (2015). 
Keterangan : *) Menurut Unite State Departement Of Agiculture (USDA) 

Dari tabel 6 tersebut diatas dapat diketahui sifat fisika 

contoh tanah dilapangan.  

1. Particle Density Tanah (PD) 

Berdasarkan hasil analisis laboratorium nilai 

particle density  awal, tanah bekas tambang batubara 

sebesar 2,260 g/cm3, nilai ini berada dibawah dari 

standar 2,6 – 2,7  g/cm3, particle density adalah berat 

tanah kering persatuan volume partikel-partikel tanah 

(tidak termasuk pori-pori tanah). Tanah mineral 

mempunyai particle density yaitu 2,65 g/cm3. Dengan 

mengetahui besarnya nilai particle density dan bulk 

density, maka dapat dihitung banyaknya persentase 
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(%) pori-pori tanah. Kandungan bahan organik 

memberikan pengaruh pada particle density 

(Hardjowigeno, 2003). 

Jika particle density suatu lahan rendah, maka tanah 

tersebut kurang baik untuk dijadikan media tanam, 

sebaliknya jika nilai particle density nya tinggi, maka 

baik untuk dijadikan suatu media tanam bagi 

produktivitas tanaman. Bahan organik memiliki berat 

yang lebih kecil dari berat benda padat tanah mineral 

yang lain dalam volume yang sama, jumlah bahan 

organik dalam tanah jelas mempengaruhi kerapatan 

butir. Akibatnya tanah permukaan biasanya kerapatan 

butirnya lebih kecil dari sub soil (Hardjowigeno, 1992). 

Nilai awal particle density tanah bekas tambang 

batubara sebesar 2,26 g/cm3,  berada dibawah kisaran 

nilai kisaran tanah mineral sebesar 2,6 – 2.7 g/cm3, hal 

ini menunjukan bahwa kondisi tanah bekas tambang 

batubara kurang baik sebagai media tumbuh tanaman, 

karena dengan rendahnya particle density diasumsikan 

bahwa tanah bekas tambang batubara banyak 
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mengandung bahan organik, namun bahan organik 

yang ada pada tanah bekas tambang batubara adalah 

berasal dari batubara itu sendiri.          

2. Bulk Density Tanah (BD) 

Bulk density (berat isi) adalah perbandingan berat 

tanah kering dengan satuan volume tanah termasuk 

volume pori–pori tanah, umumya dinyatakan dalam 

g/cm3. Bulk density merupakan petunjuk kepadatan 

tanah. Makin padat suatu tanah makin tinggi bulk 

density, yang berarti makin sulit meneruskan air atau 

ditembus akar tanaman. Tanah yang lebih padat 

memilki bulk density yang lebih besar dari tanah yang 

sama tetapi kurang padat. Pada umumnya tanah lapisan 

atas pada tanah mineral mempunyai bulk density yang 

lebih rendah dibandingkan dengan tanah dibawahnya. 

Nilai bulk density tanah mineral berkisar 1,0 - 1,6 

g/cm3, sedangkan tanah organik umumnya memiliki 

bulk density antara 0,1 - 0,9 g/cm3 (Hardjowigeno, 

2003). 
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Menurut Hardjowigeno (1995) bulk density 

merupakan petunjukan kepadatan tanah, dimana; 

makin padat suatu tanah maka makin tinggi bulk 

density, yang berarti makin sulit menruskan air atau 

ditembus oleh akar tanaman. Selain itu, kita ketahui 

bahwa bulk density mempunyai hubungan timbal balik 

dengan porositas, dimana ; semakin tinggi bulk density 

maka semakin rendah porositas tanah dan  semakin 

baik pula sebagai media tumbuh tanaman. Sebaliknya 

makin padat suatu tanah maka semakin tinggi bulk 

density, yang berarti semakin sulit meneruskan air atau 

ditembus akar tanaman. Pada umumnya, tanah lapisan 

atas (tanah mineral) mempunyai nilai bulk density 

rendah apabila dibandingkan dengan tanah di 

bawahnya. Kondisi bulk density tanah bekas tambang 

batubara sebesar 1,36 g/cm3 berada pada kisaran  1,0 – 

1.6 g/cm3..   

3. Porositas Tanah 

Porositas adalah proporsi ruang pori tanah (ruang 

kosong) yang terdapat dalam suatu volume tanah yang 
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dapat ditempati oleh air dan udara, sehingga 

merupakan indikator kondisi drainase dan aerasi 

tanah. Tanah yang porous berarti tanah yang cukup 

mempunyai ruang pori untuk pergerakan air dan udara 

masuk dan keluar tanah yang secara leluasa, dan 

sebaliknya jika tanah tidal porous (Hanafiah 2004).  

Baver et al. (1976) dalam Hapsari (2006)  

mendefinisikan porositas tanah sebagai presentase 

volume tanah yang tidak terisi oleh bahan padat. 

Jumlah ruang pori ditentukan oleh cara butiran padat 

tersusun. Bila mereka berhimpitan, seperti halnya 

lapisan bawah yang kompak atau pasir, maka jumlah 

pori sedikit. Tetapi bila butiran padatan tersusun 

secara porous, seperti tanah bertekstur rendah maka 

ruang pori per unit volume banyak (Soepardi, 1983) 

dalam Hapsari (2006), Ruang pori ini dipengaruhi pleh 

beberapa faktor, yaitu kedalaman tanah, cara 

pengolahan tanah, dan ukuran pori. Pori-pori tanah 

dapat dibedakan menjadi pori-pori kasar dan pori-pori 

halus.  
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Tanah yang porositasnya baik adalah tanah yang 

porositasnya besar karena perakaran tanaman mudah 

untuk menembus tanah dalam menvari bahan organik. 

Selain itu tanah tersebut mampu menahan air hujan 

sehingga tanaman tidak selalu kekurangan air.  Tetapi 

jika porositasnya terlalu tinggi, juga tidak baik, karena 

air yang diterima tanah langsung turun ke lapisan 

berikutnya.  Tanah seperti ini kalau musim kemarau 

cepat membentuk pecahan yang berupa celah besar di 

tanah. 

Semakin tinggi porositas maka semakin kecil 

kemungkinan tanaman untuk hidup lama karena akar 

tidak dapat menahan batang yang semakin besar hal ini 

disebabkan karena akar tidak bisa menancap dengan 

baik pada tanah karena prositas tanah sangat besar, 

dan begitu pula sebaliknya. Jadi, tanaman akan tumbuh 

dengan baik pada keadaan tanah yang memiliki 

porositas yang sedang atau tidak terlalu tinggi dan 

tidak terlalu rendah. Berdasarkan data pada Tabel 10 

tersebut diatas nilai porositas tanah bekas tambang 



~ 128 ~ 

batubara adalah sebesar 37,92% berada pada kisaran 

30 – 60%, hal ini menujukan bahwa tanah bekas 

tambang batubara masih bisa sebagai media tumbuh 

tanaman.   

4. Permeabilitas Tanah 

Menurut Jamulya (1983) dalam Sofia (2013), 

mengemukakan bahwa permeabilitas adalah cepat 

lambatnya air merembes ke dalam tanah baik melalui 

pori makro maupun pori mikro baik ke arah horizontal 

maupun vertikal. Tanah adalah kumpulan partikel 

padat dengan rongga yang saling berhubungan. Rongga 

ini memungkinkan air dapat mengalir di dalam partikel 

melalui rongga dari satu titik yang lebih tinggi ke titik 

yang lebih rendah. Sifat tanah yang memungkinkan air 

melewatinya pada berbagai laju alir tertentu disebut 

permeabilitas tanah. Sifat ini berasal dari sifat 

alami ganular tanah, meskipun dapat dipengaruhi oleh 

faktor lain (seperti air terikat di tanah liat), tanah yang 

berbeda akan memiliki permeabilitas yang berbeda. 
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Permeabilitas berhubungan erat dengan drainase. 

Mudah tidaknya air hilang dari tanah menentukan kelas 

drainase tanah tersebut. Air dapat hilang dari 

permukaan tanah maupun melalui presepan tanah. 

Menurut Saefuddin (1984) bahwa permeabilitas air 

dalam tanah banyak tergantung pada tekstur dan 

struktur tanahnya. Kelas fermeabilitas menurut United 

States Soil Survey, tanah bekas tambang batubara 

dilokasi penelitian termasuk dalam kriteria lambat 

karena nilai permeabilitas tanah bekas tambang 

batubara sebesar 0,20 cm/jam berada pada kisaran 

0,13 – 0,51 cm/jam, hal ini menunjukan bahwa aliran 

air permukaan (Run off) lambat masuk kedalam tanah.   

5. Struktur Tanah  

Menurut Kemas (2009), bahwa struktur merupakan 

kenampakan bentuk atau susunan partikel-partikel 

primer tanah (pasir, debu dan liat individual) hingga 

partikel-partikel sekunder (gabungan partikel-partikel 

primer yang disebut ped (gumpalan) yang membentuk 

agegat (bongkah). Tanah yang pertikel-partikelnya 
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belum bergabung, terutama yang bertekstur pasir, 

disebut tanpa struktur atau berstruktur lepas, 

sedangkan tanah bertukstur liat, yang terlihat massive 

(padu tanpa ruang pori, yang lembek jika basah dan 

keras jika kering) atau apabila dilumat dengan air 

membentuk pasta disebut juga tanpa struktur.  

Menurut Sarief (1984) struktur tanah merupakan 

suatu sifat fisik tanah yang sangat penting , karena 

dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman serta 

tidak langsung berupa perbaikan peredaran air, udara 

dan panas, aktivitas jasad hidup tanah ,tersedianya 

unsur hara bagi tanaman, perombakan bahan organik, 

dan mudah tidaknya akar tanaman menembus tanah 

lebih dalam. Tanah yang berstruktur baik akan 

membantu berfungsinya faktor-faktor pertumbuhan 

tanaman secara optimal, sedang tanah yang berstruktur 

jelek akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan 

tanaman.   

Berdasarkan hasil analisa dilaboratorium bahwa 

struktur tanah bekas tambang batubara di lokasi 
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penelitian memilik struktur tanah pejal, karena unit-

unit struktur tersebut tidak terbentuk maka dikatakan 

bahwa tanah tersebut tidak berstruktur atau pejal 

(massive), yakni buitr-butir tanah melekat satu sama 

lain dengan kuat sehingga tidak membentuk gumpalan-

gumpalan (ped). Hal ini menunjukan bahwa tanah 

bekas tambang batubara mempunyai struktur tanah 

yang jelek sehingga tanah bekas tambang batubara 

pada lokasi penelitian pertumbuhan tanaman akan 

terhambat.  

6. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah merupakan gambaran tingkat 

kekasaran atau kehalusan bahan mineral yang 

menyusun tanah. Tekstur tanah menunjukan komposisi 

atau perbandingan kandungan partikel tanah primer 

antara fraksir pasir (sand) , liat (clay) dan Debu/silt 

(Sarief, 1984) dan Hanafiah (2009). Tekstur tanah 

penting untuk diketahui karena komposisi ketiga fraksi 

tanah tersebut akan menentukan sifat-sifat fisika, sifat 

fisika-kimia dan sifat kimia tanah (Hakim dkk, 1986). 
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Makin kecil ukuran separate berarti makin banyak 

jumlah dan makin luas permukaannya per satuan bobot 

tanah, yang menunjukkan makin padatnya partikel-

partikel per satuan volume tanah. Hal ini berarti makin 

banyak ukuran pori mikro yang terbentuk, sebaliknya 

jika ukuran separate makin besar. Tanah yang 

didominasi pasir akan banyak mempunyai pori-pori 

makro (besar) (disebut lebih porous), tanah yang 

didominasi debu akan banyak mempunyai pori-pori 

meso (sedang) (agak porous), sedangkan yang 

didominasi liat akan banyak mempunyai pori-pori 

mikro (kecil) atau tidak porous. Hal ini berbanding 

terbalik dengan luas permukaan yang terbentuk, luas 

permukaan mencerminkan luas situs yang dapat 

bersentuhan dengan air, energi atau bahan lain, 

sehingga makin dominan fraksi pasir akan makin kecil 

daya menahan tanah terhadap ketiga material ini, dan 

sebaliknya jika liat yang dominan (Hanafiah, 2009).  

Menurut Hardjowigeno (1995) bahwa tanah-tanah 

yang bertekstur pasir mempunyai luas permukaan yang 
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kecil sehingga sulit menyerap (menahan) air dan unsur 

hara. Tanah-tanah yang bertekstur liat mempunyai luas 

permukaan yang besar sehingga kemampuan menahan 

air da menyediakan unsur hara tinggi, tanah-tanah yang 

bertekstur halus lebih aktif dalam reaksi kimia dari 

pada tanah yang bertekstur kasar. Tekstur tanah erat 

kaitannya dengan plastisitas, permeabilitas, kekerasan, 

kesuburan dan produktivitas tanah.   

Berdasarkan hasil analisa sifat fisika tanah bekas 

tambang batubara pada tabel 10 diketahui bahwa 

kandungan pasir sebesar 19,34%, kandungan Debu 

sebesar 28,49% dan liat 52,16%, hal ini menunjukan 

bahwa tanah bekas tambang batubara bertekstur liat 

berdasarkan kriteria segitiga tekstur. Dengan demikian 

tekstur liat pada tanah bekas tambang batubara banyak 

mempunyai pori-pori mikro (tidak porous), namun 

apabila dilihat dari luas permukaan maka tekstur liat 

mempunyai luas permukaan yang lebih besar.     

     
C. Kondisi  Sifat Kimia Tanah Bekas Tambang Batubara  
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Sifat kimia tanah menggambar kondisi atau keadaan 

tanah yang menentukan sifat dan ciri tanah yang akan 

terbentuk atau yang akan berkembang pada umumnya dan 

kesuburan tanah pada khususnya. Sifat kimia berhubungan 

erat dengan tekstur tanah yang tersusun dari 3 fraksi 

(pasir, liat dan debu), karena bagian – bagian ini tersusun 

dari unsur-unsur dan senyawa-senyawa kimia yang cukup 

lengkap. Berdasarkan hasil analisa di laboratorium bahwa 

kondisi awal tanah bekas tambang batubara mempunyai 

kandungan kimia dan biologi seperti pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Kondisi Awal Sifat kimia dan Biologi Tanah Bekas Tambang Batubara    
No Sifat Tanah Hasil  Analisa   Kriteria menurut (SPPT) 

 Kimia Tanah   

1 pH H2O 2,280 Sangat masam (< 4.5)  

2 pH KCL 1,980 Sangat masam (< 2.5)  

3 C-org  (%) 0,432 Sangat rendah  (< 1) 

4 N  (%) 0,048 Sangat rendah (< 0,10) 

5 K-dd (cmol(+)/kg) 0,013 Sangat Rendah  (< 0,01) 

6 Na-dd (cmol(+)/kg) 0,106 Rendah (0,1 – 0,3) 

7 Ca-dd (cmol(+)/kg) 0,004 Sangat Rendah (< 2) 

8 Mg-dd (cmol(+)/kg) 0,248 Sangat Rendah (< 0.4) 

9 KTK (cmol(+)/kg) 12,535 Rendah  (5 - 16) 

10 Kejenuhan Basa (%) 2,960 Sangat rendah (<20) 

11 Al-dd (cmol(+)/kg) 6,683 - 

12 Kejenuhan Al (%) 53,315 Tinggi (31 – 60) 

13 H (cmol(+)/kg) 10,470 - 

14 P Bray1 (ppm P) 1,243 Sangat rendah (<10) 

15 Fe (ppm) 4075,678 Rendah  

16 SO4 (ppm) 11351,979 - 

17 FeS2 (%) 1,701 - 

 Biologi Tanah   

1 Jumlah 3,27 x 105 108 - 109 
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Mikroorganisme 

Sumber : Pengolahan Data Primer (2015). 
Keterangan : SPPT (Staf Pusat Penelitian Tanah) 1983.  

 

 

 

1. Reaksi Tanah (pH) 

Kemasaman tanah merupakan gambaran terhadap 

besarnya kandungan konsentrasi ion H+ yang terdapat 

di dalam tanah. Reaksi tanah menunjukkan sifat 

kemasaman atau alkalinitas tanah yang dinyatakan 

dengan nilai pH. Nilai pH tanah menunjukkan 

banyaknya konsentrasi ion Hidrogen (H+) di dalam 

tanah. Sumber utama H+  dalam tanah adalah liat dan 

humus (Kartasapoetra, dkk 1985). Berdasarkan hasil 

analisis laboratorium pada Tabel 7 diatas, pH tanah 

(H2O) adalah sebesar 2,28 dan pH (KCL) sebesar 1,98), 

hal ini menunjukan bahwa tanah bekas tambang 

batubara mempunyai pH yang sangat masam (ekstrim), 

hal ini disebabkan bahwa tanah bekas tambang 

batubara terdapat air asam tambang dan adanya 
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pencemaran logam berat. Menurut Widyati (2009) 

Curah hujan yang tinggi dan sisa bahan galian yang 

tersusun atas mineral sulfidik merupakan penyebab 

utama tingginya fenomena air asam tambang di 

Indonesia. Air asam tambang mengakibatkan air di 

sekitar lokasi penambangan tidak layak untuk 

mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Air asam 

tambang ditandai dengan berubahnya warna air 

menjadi merah jingga karena ion ferrous (Fe2+) yang 

terdapat pada mineral pirit teroksidasi menjadi ferric 

(Fe3+). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Neculita et 

al. (2006) dalam Widyati (2009) bahwa air asam 

tambang ditandai dengan pH yang sangat rendah, 

konsentrasi sulfat tinggi dan terjadi akumulasi logam-

logam berat.  

Kondisi pH yang demikian, menyebabkan tanah 

bekas tambang batubara sangat tidak mungkin untuk 

dimanfaatkan, baik untuk tujuan revegetasi maupun 

untuk tujuan lainnya karena ketersediaan unsur hara 

sangat tergantung pada pH tanah, hal ini sesuai dengan 
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pendapatnya  Hakim dkk (1986), bahwa   pada  pH yang 

ekstrim unsur hara tidak tersedia seperti ; Fosfor (P), 

Kalsium, Magnesium dapat ditukar, aluminium dan 

unsur mikro serta ada beberapa unsur hara lainnya 

berada pada tingkat meracuni. Untuk itu tanah bekas 

tambang batubara perlu adanya pembenahan pH tanah 

agar dapat dimanfaatkan kembali.  

2. C-organik Tanah 

Menurut Overstreet dan DeJong (2007) Bahan 

organik tanah merupakan material tanah berasal dari 

jaringan organisme (tanaman, hewan, dan  

mikroorganisme). Bahan organik tanah kaya nutrisi 

seperti Nitrogen (N), Fosfor (P), Sulfur (S), dan mikro, 

dan terdiri dari sekitar 50% karbon (C). Bahan organik 

tanah telah secara langsung dan positif berhubungan 

dengan kesuburan tanah dan pertanian potensi 

produktivitas. Ada banyak keuntungan bahan organik 

tanah adalah ; Mengurangi bulk density, Peningkatan 

stabilitas agregat, Resistensi terhadap pemadatan 

tanah, Peningkatan kesuburan, pencucian hara 
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mengurangi, Resistensi terhadap erosi tanah, dan 

Peningkatan aktivitas biologis. Komponen bahan 

organik yang penting adalah C-organik dan Nitrogen 

(N) karena dapat mengukur kadar bahan organik dalam 

tanah. merupakan salah satu komponen yang penting 

bahan organik tanah. Kandungan C-organik tanah 

menunjukkan kadar bahan organik yang terkandung 

dalam tanah dan juga mengindentifikasikan tingkat 

kematangan bahan organik di dalam tanah. Kandungan 

C-organik pada tanah bekas tambang batubara adalah 

sebesar 0,432 % (BO = 0,745 %), menunjukan bahwa 

masuk dalam kriteria sangat rendah, karena nilai C-

organik pada tanah bekas tambang batubara kurang 

dari 1,00 %. Hal ini disebabkan oleh adanya 

penebangan vegetasi dan pembongkaran tanah 

tambang batubara (land clearing). Menurut Sabaruddin 

dkk (2009) adanya penghapusan (penebangan) 

vegetasi menyebabkan penurunan kandungan bahan 

organik.  Dengan rendahnya kandungan C-organik pada 
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tanah bekas tambang batubara, maka tingkat 

kesuburan tanahnya juga rendah.   

3. Nitrogen Tanah (N) 

Kadar unsur Nitrogen pada tanah bekas tambang 

batubara termasuk dalam kriteria sangat rendah 

karena nilai unsur Nitrogen tanah bekas tambang 

batubara  sebesar 0,048 kurang dari  0,10 %. Hal ini 

disebabkan oleh hilangnya vegetasi pada tanah bekas 

tambang batubara  sebagai akibat pembongkaran dan 

penggalian,  maka bahan organik pada tanah bekas 

tambang batubara menjadi sangat rendah dan dengan 

rendahnya bahan organik ini maka kandungan unsur 

Nitrogen  pada tanah bekas tambang batubara menjadi  

rendah. Bradshaw & Chadwick (1980) dalam Ardika 

(2013) mengemukakan bahwa akibat penambangan 

keseimbangan hara tanaman menjadi terganggu, 

sementara kelarutan unsur-unsur yang meracuni 

meningkat dan ketersediaan hara Nitrogen pada tanah 

galian tambang pada umumnya sangat rendah, 

walaupun pada beberapa tempat memiliki jumlah N-
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total yang tinggi. Namun demikian, Nitrogen tetap tidak 

cukup tersedia untuk usaha revegetasi.  

4. Kalium dapat ditukar (K-dd) 

Kalium dapat ditukar merupakan bentuk Kalium 

dalam tanah yang cepat tersedia bagi tanaman. Bentuk 

ini terikat secara elektrostatis pada permukaan koloid 

tanah, dan selalu berada dalam keseimbangan dengan 

K-larutan tanah dan bentuk Kalium (K) tidak dapat 

ditukar (non-exchangeable). Kalium tidak dapat ditukar 

dipandang sebagai cadangan K dalam tanah yang 

lambat tersedia bagi tanaman. Pelepasan K dari bentuk 

tidak dapat ditukar menjadi dapat ditukar bergantung 

pada beberapa faktor, seperti kelengasan tanah, jumlah 

dan tipe liat, dan bahan organik (Odjak 1992) dalam 

(Wihardjaka, 2002).   

Tanah dengan kandungan mineral liat yang tinggi 

lebih kuat selektivitasnya terhadap K, seperti illit 

mengfiksasi K, daripada tanah berpasir atau tanah 

dengan dominasi mineral liat kaolinit. Kapasitas fiksasi 

K oleh mineral liat kaolinit adalah < mika < illit < 
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vermikulit (Cao and Hu 1995) dalam (Wihardjaka, 

2002).  Berdasarkan hasil analisis dilaboratorium 

Kandungan kalium dapat ditukar (K-dd) pada tanah 

bekas tambang batubara adalah sebesar 0,013  

(cmol(+)/kg), termasuk dalam kriteria sangat rendah, 

karena berada pada kriteria kurang dari 1 me/100g 

(kriteria USDA).  

Unsur kalium merupakan unsur hara essensial yang 

diperlukan oleh tanaman, dengan sangat rendahnya 

kandungan unsur kalium pada tanah bekas tambang 

batubara, maka tanah bekas tambang batubara dapat 

dikatakan miskin unsur hara dan tingkat kesuburannya 

rendah, karena kekurangan salah satu unsur essensial. 

Untuk itu agar tanah bekas tambang batubara dapat 

dimanfaatkan kembali, baik untuk kepentingan 

revegetasi maupun lainnya, maka perlu adanya 

penambahan unsur kalium.          

5. Natrium dapat ditukar (Na-dd) 

Fungsi unsur  hara Natrium bagi tanaman yaitu 

berperan dalam pembukaan stomata dan dapat 
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menggantikan peranan unsur Kalium (K),  Kadar unsur 

Na-dd tanah bekas tambang batubara sebesar 0,106 

cmol(+)/kg termasuk rendah karena berada pada 

kisaran 0,1 – 0,3 me/100 g. Menurut Supriyadi (2009) 

bahwa Natrium meskipun bukan unsur hara essensial, 

namun keberadaannya dalam tanah kadang kala dapat 

menggantikan peran Kalium bagi tanaman tertentu, 

sehingga unsur ini dikenal sebagai unsur fungsional. 

Selain itu menurut  (Mengel dan Kirby, 1982) dalam 

Supriyadi (2009) keberadaan Natrium dalam tanah 

dapat meningkatkan kelarutan Kalium dari mineral ke 

larutan tanah. Unsur hara Natrium tidak saja 

berpengaruh pada sifat kimia tanah tetapi juga akan 

berpengaruh pada sifat fisika tanah, terutama dalam 

kemantapan struktur. Konsentarasi yang tinggi di 

dalam tanah selain secara fisiologi dapat menimbulkan 

gangguan pada metabolisme tanaman juga 

berpengaruh pada sifat osmosis dan kemantapan 

agregat tanah.        

6. Kalsium dapat ditukar (Ca-dd) 
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Kalsium (Ca) merupakan kation yang sering 

dihubungkan dengan keasaman tanah, disebabkan 

kalsium dapat mengurangi pengaruh keasaman, selain 

itu kalsium mampu memberikan pengaruh yang 

menguntungkan terhadap sifat-sifat tanah, pada tanah-

tanah daerah basah kalsium bersama-sama dengan ion 

Hidrogen merupakan kation yang dominan pada 

kompleks adsorpsi (Hakim dkk, 1986).  Kadar Unsur 

kalsium dapat ditukar tanah bekas tambang batubara 

sebesar 0,004 cmol(+)/kg termasuk dalam kriteria 

rendah, karena berada pada kisaran 0,1 – 0,3 me/100g.  

Rendahnya kadar kalisium pada tanah bekas tambang 

batubara ini akan menunjukan bahwa pH tanah bekas 

tambang batubara sangat rendah, hal ini dapat dilihat 

dari hasil analisis laboratorium pada Tabel 10, bahwa 

pH tanah bekas tambang batubara adalah  2,28 dengan 

kriteria sangat masam.  Dengan kondisi yang demikian 

akan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah 

bekas tambang batubara.   

7. Magnesium dapat ditukar (Mg-dd) 
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Berdasarkan hasil analisis Laboratorium Tabel 10, 

bahwa Magnesium dapat ditukar (Mg-dd) tanah bekas 

tambang batubara sebesar 0,248 cmol(+)/kg, termasuk 

dalam kriteria sangat rendah karena berada pada 

kisaran < 0,4 me/100g.    Magnesium (Mg) merupakan 

salah satu unsur hara yang selalu dihubungkan dengan 

keasaman tanah, karena ionnya dapat mengurangi efek 

keasaman tanah, dalam hal ini magnesium berperan 

dapat menggantikan kedudukan ion hydrogen dari 

kompleks adsorpsi (Hakim dkk, 1986). Menurut 

Sudaryono (2011), ketersediaan magnesium dalam 

tanah akan berpengaruh terhadap nilai kapasitas tukar 

kation (KTK) dan kejenuhan basa (KB), karena kation 

Magnesium merupakan kation yang berada dalam 

kompleks jerapan tanah. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa rendahnya Magnesium dalam tanah 

bekas tambang batubara maka akan berpengaruh 

terhadap KTK dan KB, sehingga tanah bekas tambang 

batubara dapat dikatakan rendah tgingkat kesuburan 

tanahnya.      
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8. Kapasitas Tukar Kation Tanah (KTK) 

Bahan organik memberikan konstribusi yang nyata 

terhadap KTK tanah. Sekitar 20 – 70 % kapasitas 

pertukaran tanah pada umumnya bersumber pada 

koloid humus, sehingga terdapat korelasi antara bahan 

organik dengan KTK tanah.  Soepardi (1983) dalam 

Nurhasanah (2012). Menambahkan, bahan organik 

sangat mempengaruhi besarnya KTK dan menjadi 

sumber energi bagi jasad mikro. Gao dan Chang (1989) 

dalam Whalen et al., (2000) dalam Nurhasanah (2012) 

menyatakan bahwa pemberian pupuk kandang dapat 

meningkatkan KTK tanah. Kejenuhan basa adalah 

perbandingan dari jumlah kation basa yang ditukarkan 

dengan kapasitas tukar kation yang dinyatakan dalam 

persen. 

Kejenuhan basa biasanya dapat digunakan sebagai 

indikasi kesuburan tanah. Tingginya kejenuhan basa 

pada lahan sawah dengan system of rice intensification 

diduga dipengaruhi oleh pH tanah dan KTK tanah yang 

tinggi dibandingan dengan sistem konvensional 
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(Nurhasanah, 2012).  Kapasitas tukar kation tanah 

bekas tambang batubara sebesar  12,535 cmol(+)/kg 

berada pada kisaran 5 – 16 me/100g dengan kriteria 

rendah.  Kejenuhan basa tanah bekas tambang batubara 

adalah sebesar 2,960% berada pada kisaran sangat 

rendah, karena < 20 %. Dengan demikian tanah bekas 

tambang batubara, tingkat kesuburan tanahnya sangat 

rendah.     

9. Aluminium Tanah (Al) 

Aluminium merupakan salah satu unsur hara 

penunjang dan dianggap  unsur yang tidak penting 

sebagai nutrisi, namun demikian konsentrasi rendah 

kadang-kadang dapat meningkatkan pertumbuhan 

tanaman atau menimbulkan pengaruh lainnya. Menurut 

Rosmarkan dan Yuwono (2002) Kadar kandungan Al-

dd sangat berhubungan dengan pH tanah. Makin tinggi 

pH tanah, makin rendah Al-dd dan makin rendah pH 

tanah, maka makin tinggi Al-dd. Tanah pada lokasi 

penelitian ini memiliki nilai pH yang rendah, dan hal 

tersebut menjelaskan ketersediaan Al-dd yang tinggi. 
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Kadar Aluminium tanah bekas tambang batubara 

adalah sebesar 6,683 cmol/kg, dengan kejenuhan. 

Menurut Krstic et al (2012) Keasaman tanah 

merupakan faktor pembatas yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil tanaman di seluruh dunia. 

Masalah dasar mengenai sifat kimia tanah lebih asam 

adalah, selain keasaman sendiri, kehadiran senyawa 

beracun dan elemen, seperti bentuk larut dari Al, Fe 

dan Mn, nitrit dan berbagai asam organik beracun.  

Aluminium (Al) toksisitas merupakan salah satu 

kendala utama pada produktivitas tanaman pada tanah 

asam, yang terjadi pada hingga 40% dari lahan garapan 

dunia. Al adalah unsur yang paling melimpah ketiga di 

kerak bumi dan merupakan racun bagi tanaman ketika 

dilarutkan ke dalam larutan tanah pada pH asam.  

10. Hidrogen Tanah (H) 

Menurut Soil Nutrient Management for Maui 

Country (2007) ion hidrogen merupakan kation asam. 

Ion hidrogen ini digunakan untuk mengukur 

tingkat keasaman dan alkalinitas tanah. Semakin 
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besar konsentrasi ion hidrogen dalam larutan air tanah, 

semakin rendah pH, dengan  semakin rendahnya nilai 

pH, maka semakin tinggi keasaman tanah. Konsentrasi 

ion hidrogen dalam larutan tanah berbanding lurus 

dengan dan dalam kesetimbangan dengan ion hidrogen 

disimpan di tukar kation kompleks tanah itu. Dengan 

demikian, ion hidrogen disimpan oleh partikel tanah 

liat mengisi, atau penyangga, ion hidrogen dalam air 

tanah. Berdasarkan hasil analisa laboratorium bahwa 

kadar ion  Hidrogen  pada tanah bekas tambang 

batubara adalah 0,92 cmol/kg.  

11. Fosfor Tanah (P) 

 Menurut Rosmarkam dan Yuwono (2002), Fosfor 

merupakan unsur yang diperlukan dalam jumlah besar 

dan dikatakan sebagai unsur hara makro. Tanaman 

menyerap fosfor dalam bentuk ion ortofosfat primer  

HPO4- dan   ion ortofosfat sekunder (HPO4=), sementara 

itu menurut Hanafiah (2009) bahwa proporsi 

penyerapan kedua ion ini dipengaruhi oleh pH area 

perakaran tanaman, yakni : pada pH rendah (asam) 
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tanaman lebih banyak menyerap ion orthofosfat primer 

dan pH tinggi (basa) ion orthofosfst sekunder yang 

lebih banyak diserap tanaman. Berdasarkan hasil 

analisa laboratorium kadar fosfat pada tanah bekas 

tambang batubara sebesar 1,234 ppm P, dengan 

Kriteria  sangat rendah <10. Dengan kadar fosfat yang 

demikian tanah bekas tambang batubara dapat 

dikatakan miskin akan unsur hara, karena salah satu 

unsur hara makro berada pada kriteria sangat rendah.   

12. Besi Tanah (Fe) 

Menurut Notohadiprawiro (2006) unsur Fe 

merupakan hara mikro yang diperlukan tanaman 

dalam jumlah kecil, yang berfungsi sebagai sintesis 

chlorofil, penyusun penting dari enzim dan sebagai 

akseptar oksigen dalam perubahan Fe2+ menjadi Fe3+ 

(Sudarmi, 2013),   namun kadar Fe terdapat dalam 

tanah dalam jumlah besar, maka Fe akan menjadi racun 

bagi tanaman.  Kemasaman tanah yang tinggi pada 

lokasi penelitian ini dapat menjelaskan tingginya 

kandungan Fe pada tanah tersebut meskipun 
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konsentrasinya belum mencapai level bermasalah. 

Kandungan Fe pada tanah bekas tambang batubara 

adalah sebesar 4075,678 (ppm), menurut Knezek 

(1980) dalam Rosmarkam dan Yuwono (2002) bahwa 

dalam tanah, kadar Fe berkisar antara 10.000 – 

100.000 ppm dan  menurut Buckman dan Brady (1982) 

bahwa kisaran normal besi (Fe) dalam tanah adalah 

5.000 – 50.000 ppm.   

13. Sulfida Tanah (SO4) 

 Tanaman pada umumnya menyerap sulfur dalam 

bentuk SO4- dari tanah melalui akar, sulfur juga diserap 

tanaman melalui udara dalam bentuk SO2. Kebutuhan 

tanaman terhadap hara sulfur hampir sama dengan 

kebutuhan P, kadar S dalam tanah sekitar 0,06%, yang 

terdapat dalam bentuk sulfide, sulfat dan senyawa 

organik (Rosmarkam dan Yuwono, 2002). Menurut 

Buckman dan Brady (1982). Bahwa sulfur adalah unsur 

dari asam amino, metioni dan sisten, sehingga 

kekurangan sulfur mengakibatkan makhluk hidup 

menjadi buruk. Berdasarkan hasil analisa laboratorium 
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kadar sulfur pada tanah bekas tambang batubara 

adalah  11.351,98 ppm.  

14. Pirit Tanah (FeS2)  

Menurut Sukandarrumidi (2006) dalam Kusmana 

(2013), bahwa  pirit merupakan salah satu senyawa 

penyusun mineral batubara, kecenderungan tanah-

tanah pada lahan pasca tambang batubara menjadi 

masam, keberadaan senyawa ini (Mineral pirit) dapat 

bereaksi dengan oksigen (atmosfir bebas) dan air hujan 

akan  membentuk larutan asam sulfat yang bersifat 

asam pekat.  

Menurut Widjaja et al., 1991. Bahwa proses 

pemasaman tanah terjadi, karena adanya senyawa pirit 

(FeS2) pada lapisan tanahnya, yang jika teroksidasi 

akibat terjadi kekeringan akan mengakibatkan 

hancurnya kisi-kisi mineral liat dan menghasilkan ion 

Al3+ dan Fe2+ yang beracun bagi tanaman. Disamping itu 

juga berakibat tercucinya basa-basa seperti ; Ca, Mg dan 

K, sehingga tanah menjadi masam dan miskin hara. 

Berdasarkan  hasil analisa laboratorium bahwa 
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kandungan pirit (FeS2) pada tanah bekas tambang 

batubara dilokasi penelitian adalah sebesar 1,701%.    

D. Kondisi Sifat Biologi tanah Bekas Tambang Batubara 

Tanah dengan nilai produktivitas tanah yang tinggi, 

tidak hanya terdiri dari komponen-komponen padat, cair 

dan udara (gas) saja akan tetapi, tanah tersusun dari hasil 

perpaduan beberapa bagian penyusun kerak/kulit bumi 

yakni ; litosfer, biosfer, hidrosfer dan atmosfer, namun 

demikian tanah bukan terdiri dari benda padat yang pejal 

tetapi tersusun dari empat bagian penyusun tanah yakni ; 

bahan mineral, bahan organik (sisa tanaman dan hewan), 

air tanah dan udara tanah.  Sehubungan dengan 

pengamatan mengenai karekteristik sifat biologi tanah 

maka difokuskan pada bahan organik (5%) sebagai 

penyusun tanah.   

Tanah harus mengandung jasad hidup tanah yang 

cukup banyak, karena dengan banyaknya jasad hidup 

dalam tanah sangat berpengaruh pada kesuburan tanah. 

Jaad hidup sangat berperan penting dalam proses-proses 
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pelapukan bahan organik dalam tanah sehingga unsur hara 

menjadi lebih tersedia bagi tanaman. Jasad hidup tanah 

yang disebut juga mikroorganisme atau mikroba tanah 

atau jasad renik merupakan jasad hidup yang sangat kecil 

yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang (Sarief, 

1984). Menurut Hakim dkk (1986) aktivitas 

mikroorganisme tanah dicirikan oleh parameter : Jumlah 

populasi dalam tanah, bobot tiap unit isi (Biomassa) dan 

aktivitas metabolik. Berdasarkan hasil analisa 

laboratorium pada Tabel 7 tersebut diatas, diketahui 

bahwa  jumlah populasi mikroorganisme pada tanah bekas 

tambang adalah sebesar  3,27 x 105, menurut kisaran 

kriteria penilaian adalah mikroorganisme (bakteri) dalam 

tanah pada umumnya adalah 108 – 109 /gam, dengan 

demikian mikroorganisme (bakteri) pada tanah bekas 

tambang batubara rendah.   

Kondisi awal tanah bekas tambang batubara pada lahan 

pertambangan batubara di Kecamatan Jorong Kalimantan 

Selatan, dilihat dari sifat fisika pada Tabel 6, dan sifat kimia 

dan biologi pada Tabel 7, dapat diketahui bahwa kondisi 
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tanah bekas tambang batubara kandungan sifat fisika, 

kimia dan biologi berkisar antara sangat rendah sampai 

dengan rendah, hal ini juga didukung oleh kondisi pH tanah 

yang sangat masam, apalagi berdasarkan kajian teoritis 

dan penelitian-penelitian terdahulu bahwa tanah bekas 

tambang batubara tercemar oleh logam berat dan 

munculnya Air Asam Tambang (AAT), dengan demikian 

tanah bekas tambang batubara dapat dikatakan tanah yang 

telah mengalami kerusakan, baik secara fisika, kimia, 

biologi maupun lingkungan. Untuk itu dalam rangka 

pemanfaatan tanah bekas tambang batubara untuk tujuan 

revegetasi atau tujuan lainnya, maka tanah bekas tambang 

batubara perlu dilakukan pembenahan tanah.  

Berdasarkan data hasil analisis laboratorium mengenai 

sifat fisika, kimia, biologi tanah Tabel 6, 7 dan kenyataan 

dilapangan pada Gambar  5 dan 6 tersebut diatas, maka 

tanah bekas tambang batubara tidak bisa digunakan untuk 

revegetasi atau tujuan lainnya, karena dilihat dari segi 

fisika tanah, telah mengalami kerusakan, kondisi susunan 

tanahnya terbalik, yakni lapisan atas yang banyak 
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mengandung bahan organik berada pada lapisan bawah 

atau hilang sama sekali (adanya pembongkaran tanah), 

dari segi sifat kimia bahwa tanah bekas tambang batubara  

terdapat kandungan logam berat, adanya air asam 

tambang, kondisi tanah sangat asam (pH) tanah sangat 

rendah (2,280). Secara keseluruhan sifat kimia tanah 

berada pada kriteria sangat rendah sampai rendah, hal 

akan menyebabkan bahwa tanah bekas tambang batubara 

sangat miskin unsur hara sehingga kesuburannya tanahnya 

sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan reklamasi yang 

dilaksanakan oleh Perusahaan, penanaman yang 

dilaksanakan mengalami pertumbuhan yang stagnan, 

bahkan tanaman yang telah berumur 3- - 4 tahun pada 

lokasi tertentu ada yang mengalami kematian. Dengan 

demikian tanah bekas tambang batubara, agar dapat 

dimanfaatkan untuk tujuan revegetasi dan tujuan lainnya 

maka tanah bekas tambang batubara harus dilakukan 

pembenahan.  

Pada penelitian ini pembenahan dilakukan dengan 

menggunakan bahan organik sebagai bahan pembenah 
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tanah, yakni Pupuk organik cair mikroorganisme lokal, 

pupuk organik cair N, pupuk organik cair B, dan pupuk 

organik cair GT.  Penggunaan pupuk ini sebagai bahan 

pembenah tanah dimaksudkan, bahwa tanah bekas 

tambang batubara telah tercemar oleh logam berat dan 

adanya Air Asam Tambang/ AAT (Acid Main Drainage), 

maka apabila dilakukan pembenahan dengan 

menggunakan pupuk buatan pabrik (Anorganik) maka 

akan terjadi peningkatan pencemaran logam berat, karena 

menurut Setyorini et al (2003) bahwa berbagai macam 

pupuk anorganik dan pupuk yang berasal dari batuan 

fosfat, mengandung logam berat, seperti ; asam, garam dan 

bahan tosik lainnya (timbale, cadmium dan mercuri), 

sehingga dengan adanya pemberian pupuk kimia 

(anorganik) pada tanah bekas tambang batubara justru 

akan meningkatkan kandungan logam berat. Menurut 

Rosmarkam dan Yuwono (2002) dan Solomon (2011) 

mengatakan bahwa pemberian pupuk anorganik pada 

tanah bekas tambang batubara akan menambah tingkat 

polusi tanah dan dapat mencemari air tanah. Selain itu 
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dengan pemberian pupuk organik cair mikroorganisme 

lokal dapat menyediakan mikroorganisme pada tanah 

bekas tambang batubara.              

1. organisasi berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap kinerja guru MTs. 

Saran peneliti kepada peneliti lain yang ingin melanjutkan 

penelitian sejenis adalah: (a) terkait dengan kepemimpinan, 

perlu diitingkatkannya komunikasi yang baik antara pimpinan 

dan semua guru, sehingga pada indikator yang sudah ada akan 

lebih baik lagi., (b) terkait kinerja, semua guru didalam 

melakukan pekerjaan harus selalu meningkatkan kinerjanya 

dengan baik, dengan cara selalu  mengawal proses belajar 

mengajar dimana seorang guru wajib membuat  perangkat 

pembelajaran sebelum masuk kelas, menyusun materi-materi 

yang akan diberikan, merencanakan kegiatan belajar  dengan 

baik, memilih. Menggunakan metode pengajaran yang sesuai 

dengan materi yang diberikan, memilih sumber belajar, evaluasi 

pembelajara, penilaian pembelajaran. Apabila dalam melakukan  

kinerja dengan baik, maka akan menumbuhkan suatu prestasi, 

kreativias yang baik pula,  (c) Terkait budaya organisasi, budaya 

kerja yang berintegritas yang didalamnya tercipta kerjasama 
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yang baik antar guru akan meningkatkan fungsi pimpinan lebih 

efektif, lebih jujur, lebih demokratis dalam menjalankan 

tugasnyya sebagai pimpinan yang baik. (d) bagi peneliti yang 

akan datang, yang akan mengambil uni t analisis kepemimpinan, 

kinerja, budaya, organisasi pada lembaga pendidikan dapat 

melakukan: membuat teknik analisis variabel yang diteliti 

dengan objek yang berbeda antar status guru, dan menambah 

variabel bebas sehingga membentuk kepemimpinan, kinerja, 

budaya organisasi lebih diketahui. 
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BAB 7 

ANALISIS FORMULASI PUPUK ORGANIK TERHADAP 

TANAMAN JAGUNG MANIS  

 

 

 

Dari hasil penelitian yang didapat, pupuk organik dari 

berbagai sumber bahan organik berfungsi sebagai gudang 

penyimpan hara, juga mudah melepaskan hara tersebut 

untuk dipakai oleh tanaman. Fosfat yang semula terfiksasi 

Ca, Fe dan Al dan tidak dapat diserap tanaman akan 

menjadi tersedia bila unsur-unsur Ca, Fe dan Qal tersebut, 

diikat bahan organik menjadi organo-kompleks. Proses ini 

adalah proses kimia, sehingga kelarutan Al dan Fe dalam 

tanah yang semula tinggi dan bersifat racun dapat 

dikurangi. Bahan dasar pupuk organik banyak ditemui di 

alam sekitar tempat tinggal atau di kebun. Pupuk organik 

merupakan pupuk yang berasal dari bahan yang sebagian 

besar berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui 

proses rekayasa untuk menyediakan hara terutama N dan 
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C-organik, serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi 

tanah.  

Pertumbuhan tanaman jagung manis meliputi tinggi 

tanaman, jumlah daun dan berat kering tanaman jagung 

manis. Hasil analisis statistik menunjukan bahwa terdapat 

interaksi antara formulasi pupuk organik dan pupuk 

phonska terhadap tinggi tanaman jagung manis Pupuk 

organik dapat dibuat dari berbagai jenis bahan dasar 

seperti sisa panen tanaman padi, jagung, tebu, kelapa 

(jerami, brangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, sabut 

kelapa), serbuk gergaji, kotoran hewan, limbah media 

jamur, limbah pasar, rumah tangga, dan pabrik, serta 

gulma (tumbuhan liar) baik yang hidup di darat maupun di 

air seperti eceng gondok, Hydrilla verticillata, Chromolaena 

odorata (krinyuh). Karena bahan dasar pembuatan pupuk 

organik sangat bervariasi, maka kualitas pupuk yang 

dihasilkan sangat beragam sesuai dengan kualitas bahan 

dasar. Pupuk organik dari beberapa bahan organik 

dipadukan untuk mendapatkan satu formulasi yang dapat 

memberikan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung 
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terbaik. Penggunaan formulasi pupuk organik dapat 

mengurangi dosis pupuk NPK pada tanaman jagung manis. 

Hasil penelitian Tumewu, Montolalu, dan Tulungen (2017) 

Substitusi Formulasi Pupuk Organik Untuk efisiensi 

Penggunaan Pupuk Anorganik Phonska pada Tanaman 

Jagung Manis (Zea mays saccharata Sturt) dengan 

formulasi pupuk organik Hydrilla verticillata+pupuk 

kotoran sapi+kotoran ayam dosis 20 ton/ha mampu 

menurunkan setengah dosis Phonska (dosis rekomendasi) 

terhadap bobot tongkol jagung manis. Ini berarti terjadi 

efisien penggunaan pupuk anorganik Phonska sebesar 

50% dari dosis rekomendasi 300 kg/ha menjadi 150 

kg/ha. Perlu dilakukan penelitian apakah dosis phonska 

masih bisa di turunkan sampai 25% dari dosis 

rekomendasi.   

Pemberian formulasi pupuk organik dan pupuk 

phonska saling melengkapi hara yang ada disamping itu 

terjadi peningkatan kualitas tanah secara fisik, kimia dan 

biologi. Sebab itu penggunaan formulasi pupuk organik 

yang tepat dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia 
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serta memberikan hasil jagung manis yang optimum. 

Pemberian pupuk organik dapat menggantikan atau 

mengurangi penggunaan pupuk anorganik secara terus 

menerus karena dapat merusak sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah. Seperti yang dikemukakan Rima, dkk, 

(2012), bahwa bahan organik dalam tanah berperan 

penting dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis 

tanah sehingga dapat menjaga dan meningkatkan 

kesuburan tanah, serta mengurangi ketergantungan pada 

pupuk anorganik. Hasil penelitian Martajaya dkk., (2009) 

menunjukkan bahwa pemberian paitan dalam kurun waktu 

seminggu sebelum tanam pada tanam jagung manis dapat 

menghasilkan bobot segar tongkol tertinggi dibandingkan 

perlakuan lainnya yaitu sebesar 8,5 ton/ha. Menurut 

Siagian dan Harahap (2001), pemupukan dengan pupuk 

organik tanpa pupuk NPK kurang mendukung 

pertumbuhan tanaman, akan tetapi kombinasi pupuk 

organik dengan pupuk NPK memberikan hasil 

pertumbuhan yang tinggi dan terbaik.  
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pemberian kompos 25 ton/ha menghasilkan tanaman 

lebih tinggi dibanding dengan perlakuan lainnya. Hal ini 

diduga bahwa pemberian kompos sebanyak 25 ton/ha 

dapat menyumbangkan hara yang cukup tersedia untuk 

pertumbuhan tanaman, karena kompos atau bahan organik 

selain memperbaiki sifat tanah juga dapat membuat tanah 

gembur dan struktur tanah menjadi lebih remah, dapat 

mengikat air serta dapat memperbaiki sifat kimia tanah 

dengan menyumbangkan hara ke dalam tanah sehingga 

terjadi proses kenaikan volume yang disebabkan oleh 

perkembangan jumlah sel dari kegiatan titik tumbuh dan 

pembelahan tiap sel. Harjadi (1989) menyatakan bahwa 

pembelahan sel dalam pembentukan sel-sel baru pada titik 

tumbuh yang memerlukan karbohidrat dalam jumlah 

besar.  

Ketersediaan unsur hara dalam tanah dapat 

ditingkatkan dengan memberikan input berupa kompos 

atau pupuk organik yang dapat dimanfaatkan oleh 

tanaman untuk menunjang proses pertumbuhan dan 

perkembangannya. Kompos dapat terurai oleh 
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mikroorganisme, dekomposisi karbohidrat sederhana 

seperti pati dan gula terjadi cukup cepat dengan 

membebaskan karbondioksida dengan peranan bakteri 

nitrat, sehingga unsur hara nitrogen menjadi tersedia. 

Penguraian bahan organik seperti karbohidrat, lemak atau 

protein menjadi bentuk yang terlarut yang akan 

ditranslokasikan ke titik-titik tumbuh melalui proses 

fotosintesis (Ashari,1995).  

Pemberian kompos atau pupuk organik 15 ton/ha 

cenderung lebih efisien dibandingkan perlakuan lainnya. 

Kecenderungan ini diduga karena pada dosis 15 ton/ha 

tanaman dapat menyerap unsur hara sesuai dengan 

kebutuhannya, walaupun unsur hara tersebut tersedia 

banyak. Djohana (1989) menyatakan bahwa pemberian 

pupuk harus dalam jumlah yang tepat sehingga diperoleh 

hasil pemupukan yang optimal. Lebih lanjut Lakitan (1996) 

bahwa komponen dari berbagai produk bahan organik di 

dalam tanah sebagian besar diminimalisir, sehingga 

berbagai unsur yang ada terlepas bebas secara berangsur-

angsur, terutama persenyawaan nitrogen dan fosfat, 
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sebagian lagi dari unsur organik itu di transfer menjadi 

humus. 

Bahan organik yang banyak tentu memberikan hasil 

yang banyak pula, karena tanaman menyerap unsur hara 

sesuai dengan kebutuhannya. Bahan organik berperan 

sebagai unsur hara, menunjang aktivitas mikroorganisme 

melalui tiga aspek, yang pertama memperbaiki sifat fisik 

tanah dimana penambahan bahan organik dapat 

meningkatkan daya sanggah air, memperbaiki 

permeabilitas dan aerase tanah. Kedua memperbaiki sifat 

kimia tanah dalam hal menyediakan unsur hara, 

memperbesar kapasitas tukar kation (KTK) tanah dan 

meningkatkan kelarutan fosfat dalam tanah. Ketiga 

memperbaiki sifat biologi tanah yaitu kegiatan 

mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik juga 

meningkat, dengan demikian unsur hara dalam tanah 

menjadi tersedia bagi tanaman. 
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BAB 8 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Keberadaan pertambangan secara signifikan menjadi 

sektor yang sangat strategis dan sentral dalam kerangka 

pembangunan nasional. Namun demikian kegiatan 

pertambangan apabila tidak dilaksanakan secara tepat 

dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 

Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat pengupasan dan 

penggalian tersebut adalah kerusakan pada fisika tanah, 

kimia tanah dan biologi tanah. Adanya kerusakan ini maka 

akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan, yakni 

lahan bekas pertambangan batubara tidak bisa lagi sebagai 

media produksi tanaman karena  unsurhara yang ada pada 

lapisan tanah dibuang atau ditempatkan pada 

penumpukan lapisan top soil dan untuk 

menggembalikannya lapisan tersebut belum tentu kembali 

seperti semula, sehingga perusahaan pertambangan 
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seringkali mengalami kegagalan dalam reklamasi lahan 

bekas tambang, apalagi reklamasi yang dilakukan asal 

tanam tanpa adanya pemeliharaan. Dengan kata lain 

bahwa lahan bekas penambangan batubara secara terbuka 

tingkat kesuburan tanahnya sangat rendah. 

Dalam  rangka meningkat kesuburan tanah pada lahan 

bekas tambang batubara agar dapat direklamasi maka 

perlu adanya pemberian nutrisi pada lahan tersebut. 

Pemberian pupuk organik merupakan salah satu nutrisi 

yang dilakukan dalam rangka reklamasi lahan bekas 

tambang batubara. agar efektifnya pemberian pupuk 

organik untuk reklamasi lahan bekas tambang batubara, 

maka   perlu formulasi pupuk organik yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah bekas 

tambang batubara, yang terkontaminasi oleh logam berat 

dan adanya air asam tambang (AAT).  

Formulasi pupuk organik untuk reklamasi lahan bekas 

pertambangan batubara terdiri dari bahan-bahan dasar 

dan bahan aktif. Bahan-bahan dasar terdiri dari bahan-

bahan organik yang mampu memperbaiki kerusakan fisika 



~ 169 ~ 

tanah, kimia tanah, biologi tanah dan mampu mengatasi 

racun yang ada pada lahan bekas pertambangan batubara 

tersebut serta mampu meningkatkan kesuburan tanah. 

Bahan baku Pupuk Organik terdiri dari Limbah dan residu 

tanaman; jerami dan sekam padi, gulma, batang dan 

tongkol jagung, semua bagian vegetatif tanaman, batang 

pisang dan sabut kelapa Limbah dan residu ternak; kotoran 

padat, limbah ternak cair, limbah pakan ternak, cairan 

biogas. Tanaman air; Azola, ganggang biru, enceng gondok, 

gulma air. 2) Industri ; Limbah padat: Serbuk gergaji kayu, 

blotong, kertas, ampas tebu, limbah kelapa sawit, limbah 

pengalengan makanan dan pemotongan hewan Limbah 

cair: Alkohol, limbah pengolahan kertas, limbah 

pengolahan minyak kelapa sawit. 3) Limbah rumah tangga, 

sampah rumah tangga dan sampah kota, tinja, urin dan 

ikan. Sedangkan bahan aktif yang terdapat dalam formulasi 

pupuk organic adalah Bahan aktif, yang terdapat dalam 

formulasi pupuk organik terdiri dari bakteri fiksasi 

nitrogen, mikrobia pelarut fosfat, mikoriza, bakteri 

pereduksi sulfat, rizobakteri penghasil zat pemacu tumbuh, 
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mikroba perombak bahan organik, mikroba penyubur 

tanah.  
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