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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Permasalahan yang muncul sebagai akibat 

penambangan batubara bukan hanya pada saat awal 

operasional pertambangan batubara saja, tetapi setelah 

penambangan batubara selesai (pasca penambangan) 

sangat banyak permasalahan yang muncul. Menurut 

Sabtanto (2012) sebagai akibat penambangan batubara, 

masalah utama yang timbul pada wilayah bekas tambang 

adalah perubahan lingkungan. Perubahan kimiawi 

terutama berdampak terhadap air tanah dan air 

permukaan, berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan 

topografi lahan. Lebih jauh lagi adalah perubahan iklim 

mikro yang disebabkan perubahan kecepatan angin, 

gangguan habitat biologi berupa flora dan fauna, serta 

penurunan produktivitas tanah dengan akibat tanah bekas 

tambang batubara menjadi tandus atau gundul. Menurut  
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Peacock (2008) mengatakan bahwa ;  batubara tidak ideal 

sebagai  sumber energi,  Karena  (1) Tidak efisien, dan 

dalam proses pembakaran batu bara, hampir 2/3 dari 

energi yang dikeluarkan dalam bentuk asap, hanya 1/3 

yang  dapat dipergunakan menjadi energi  listrik. (2) 

batubara melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan 

gas metana, efek rumah kaca berpengaruh, ke atmosfer, (3) 

penambangan adalah bisnis berbahaya.    

Menurut Barbara et al (2010) bahwa  abu batubara 

adalah produk limbah yang tersisa setelah pembakaran, 

banyak orang tidak menyadari bahwa abu batubara sangat 

beracun, diantaranya ; abu batubara umumnya 

mengandung beberapa logam beracun mematikan seperti : 

arsenik, timbal, merkuri, kadmium, kromium dan selenium, 

abu batubara dapat menyebabkan kanker dan kerusakan 

saraf pada manusia. Abu batubara  juga dapat 

membahayakan dan membunuh satwa liar, terutama ikan 

dan spesies air yang ada disekitarnya. 

Untuk mengembalikan lahan bekas tambang 

batubara ke kondisi sebelum dilakukan operasional 
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penambangan batubara (kondisi aslinya),  sangat sulit dan 

hampir tidak mungking, karena lahan bekas penambangan 

batubara mengalami ; kerusakan ekosistem, kerusakan 

tanah dan adanya lubang-lubang bekas galian yang sangat 

dalam, serta terjadinya erosi. Untuk itu dalam rangka  

mengurangi dan meminimalisir dampak yang lebih parah 

lagi, maka diperlukan reklamasi lahan bekas tambang  

untuk mengembalikan fungsi lahan bekas tambang 

batubara agar dapat berkelanjutan. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No 78 Tahun 2010, mengatur tata 

laksana reklamasi dan pasca tambang bahwa ; Pemegang 

IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah 

menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan 

permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana 

pasca tambang kepada Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, Rencana 

reklamasi dan rencana pasca tambang diajukan bersamaan 

dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi dan 

IUPK Operasi Produksi, Rencana reklamasi dan rencana 

pasca tambang disusun berdasarkan dokumen lingkungan 
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hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Bertdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan Nomor : 146/kpts-II/1999, tentang pedoman 

reklamsi bekas tambang dalam Kawasan Hutan ; bahwa 

Perusahaan pertambangan dan energi mempunyai 

kewajiban :  

1. Melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang atas 

kawasan hutan yang dipinjam-pakai. 

2. Menanggung biaya pelaksanaan reklamasi lahan 

bekas tambang atas kawasan hutan yang dipinjam-

pakai. 

3. Mempunyai organisasi pelaksana reklamasi lahan 

bekas tambang dalam kawasan hutan. 

4. Melakukan usaha perlindungan dan pengamanan 

hutan atas kawasan hutan yang dipinjam-pakai. 

Menurut Sabtanto (2012) tujuan dari reklamasi untuk 

mencegah erosi atau mengurangi kecepatan aliran air 

limpasan, dan untuk menjaga lahan agar tidak labil dan 
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lebih produktif. Akhirnya reklamasi diharapkan 

menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan 

menciptakan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan 

dengan keadaan sebelumnya. 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. (Iskandar et al, 2012). 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat di 

identifikasi ahwa penambangan batubara di Indonesia banyak 

menimbulkan masalah, dan masalahnya tidak hanya terjadi 

pada saat awal aktivitas penambangan saja tetapi pada saat 

pasca penambanganpun terdapat banyak sekali permasalahan 

yang muncul seperti ; kerusakan ekosistem, degradasi lahan, 

polusi udara, pencemaran perairan, dan perubahan iklim serta 

yang tidak kalah pentingnya adalah masalah sosial ekonomi 
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masyarakat sekitar pertambangan. Pengembalian kondisi lahan 

pasca penambangan batubara ke kondisi awal, sangat sulit 

untuk dilakukan dan hampir tidak mungkin karena sudah 

berubahnya bentuk wilayah lahan bekas penambangan 

batubara, sehingga lahan bekas penambangan batubara tidak 

dapat dimanfaatkan lagi untuk kepentingan produksi. Usaha 

yang dilakukan oleh perusahaan penambangan batubara, untuk 

mengembalikan lahan bekas penambangan batubara ke kondisi 

awal adalah dengan malakukan  reklamasi, namun demikian 

reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan penambangan 

hanya sekedar memenuhi kewajiban saja, reklamasi yang 

dilakukan hanya melakukan penanaman (revegetasi) saja dan 

terkesan tanam buang, sementara konsep reklamasi yang lain 

terabaikan seperti melakukan penataan lahan, pengendalian 

erosi dan sidimentasi, revegetasi, serta pemeliharaan, hal ini 

disebabkan oleh sulitnya melakukan reklamasi lahan bekas 

tambang batubara karena pada saat awal sebelum dilakukan 

operasional penambangan tidak memperhatikan kewajiban 

perusahaan pertambangan dalam mereklamasi lahan pasca 

tambang yang sudah di atur dalam undang-undang dan 
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peraturan pemerintah. Pada umumnya perusahaan 

pertambangan yang memiliki izin pertambangan,  beranggapan 

bahwa dengan membayar royalty dan CSR serta biaya 

reklamasi, permasalahan penambangan batubara sudah selesai, 

sehingga setelah selesai melaksanakan penambangan, lahan 

bekas penambangan batubara ditinggalkan begitu saja. 

 

B. Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang tersebut, penulis bertujuan 

untuk: memperoleh gambaran tentang pelaksanaan reklamasi 

pada lahan bekas tambang batubara. Penulisan ini adalah 

mendukung/menunjang pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini mengkaji tentang reklamasi lahan bekas 

tambang batubara. Jenis penelitian adalah kuantitatif agar 

tujuan dan hipotesis yang diajukan dapat diuji. Penelitian ini 

dilaksanakan pada wilayah izin usaha pertambangan  (IUP) PT. 

BRE Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Kalimantan 
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Selatan. Metode pengambila sampel yang digunakan adalah 

metode sampling sistematis yaitu sengaja dengan memilih 

tempat yang diduga terkena dampak akibat kegiatan 

penambangan batubara. penentuan titik sampling dilakukan 

secara menyebar namun tetap memperhatikan batas lokasi 

penelitian. Sampel yang diambil di lokasi penelitian antara lain 

pengukuran struktur geologi, pengamatan jalan, pengambilan 

sampel batuan dan tanah. Metode penelitian yang digunakan 

berdasarkan pada parameter fisik, kimia dan informasi yang 

berhubungan dengan penelitian dilakukan dengan cara metode 

pemetaan, survei, pengharkatan, wawasan dan analisis 

laboratoriumm, analisi studio menggunakan software. 
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BAB 2 

DESKRIPSI DASAR REKLAMASI LAHAN TAMBANG 

BATUBARA 

 

 

 

A. Pengertian Reklamasi 

Kata reklamasi istilah yang berasal dari Bahasa 

inggris “reclamation” dengan arti memperbarui. 

Sementara, secara bahasa, pengertian reklamasi adalah 

upaya perluasan daratan atau tanah untuk dibuat lahan 

yang bisa dimanfaatkan Sedangkan, secara umum, 

pengertian reklamasi adalah proses pembukaan daratan 

baru dari dasar perairan, sungai atau laut. Dalam KBBI, 

disebutkan bahwa reklamasi adalah proses perluasan 

tanah dengan memanfaatkan kawasan yang tidak berguna 

sebelumnya. Tanah yang digunakan untuk reklamasi 

disebut juga dengan landfill. Agar tanah tersebut tidak 

mengalami perubahan bentuk atau deformasi, perlu digali 

dan diperkuat dengan maksimal. Biasanya reklamasi 

adalah hal yang dilakukan pada sebuah pulau yang rentan 
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terhadap pergantian iklim dan kondisi pantai.  Selain 

pengertian di atas, ada pula beberapa pandangan ahli 

mengenai apa itu reklamasi. Berikut diantaranya: 

a. Menurut Save M Dagun, reklamasi adalah proses 

pemanfaatan tanah yang tidak ekonomis untuk 

berbagai keperluan, baik itu untuk pertanian, 

pemukiman atau pun wisata. Reklamasi tersebut 

dilakukan dengan cara pengawetan tanah, 

pembebasan lahan kering gersang, sumber air, 

drainase lembah dan proyek pasang surut. 

b. Wisnu Suhart, reklamasi adalah upaya penggunaan 

lahan yang relatif kosong dan berair dan diubah 

menjadi lahan yang berguna. Dengan kata lain, 

reklamasi merupakan upaya merubah perairan 

menjadi daratan. 

c. Dasar UU reklamasi tercantum dalam Undang-

Undang Nomoe 27 Tahun 2007 mengenai 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Dalam UU reklamasi tersebut juga dituliskan 

definisi reklamasi, yaitu “aktivitas yang dilakukan 
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untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan 

yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial 

ekonomi melalui pengerukan dan drainase 

(pengeringan lahan).” 

Sebagai contoh reklamasi pantai,  reklamasi pantai 

adalah upaya yang banyak dilakukan oleh berbagai kota 

besar yang berada di dekat daerah pesisir. daerah tersebut 

dimanfaat untuk pembangunan fasilitas kota, seperti 

pelabuhan, pemukiman dan sebagainya. Reklamasi pantai 

adalah proses perluasan daratan di area pantai dengan 

cara menimbun laut dengan material tertentu, bisa batu, 

tanah atau pasir. Dengan begitu, terbentuk daratan baru 

yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan. 

Terdapat dua bentuk reklamasi yaitu menempel pantai dan 

terpisah dari pantai. Bentuk menempel pantai biasanya 

dilakukan pada pantai yang kondisi drainasenya baik.  

Sedangkan, pada kondisi drainase pantai yang buruk 

dilakukan yaitu bentuk reklamasi terpisah. selain 

mengetahui penjelasan mengenai reklamasi pantai, agar 

lebih aman ketika memilih daerah untuk hunian Anda. 



~ 12 ~ 

Reklamasi adalah hal yang dilakukan dengan tujuan 

tertentu dan memerlukan kesepakatan dari pihak-pihak 

terkait. Kegiatan ini umumnya memerlukan perencanaan 

besar dengan diskusi yang cukup memakan waktu. Adapun 

tujuan reklamasi adalah sebagai berikut. 

1. Perbaika lahan rusak,  

Gelombang yang besar pada daerah pesisir 

seringkali merusak area di sekitarnya. Maka untuk 

memperbaikinya, fungsi reklamasi adalah memulihkan 

kondisi pesisir. Selain itu juga memberikan upaya 

perlindungan untuk menghindari kerusakan di hari 

nanti. 

2. Tindakan preventif terhadap erosi,  

Reklamasi adalah tindakan yang tepat untuk 

mencegah adanya erosi pada pesisir pantai. Mengingat 

bahwa erosi bisa menimbulkan dampak buruk, maka 

masalah ini harus segera diatasi. Dengan adanya 

reklamasi, area tersebut bisa lebih kuat untuk 

mencegah terjadinya erosi. 

3. Memperluas lahan 
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Perluasan lahan biasanya menjadi tujuan utama 

dari reklamasi. Dewasa ini, jumlah lahan di kota-kota 

besar semakin berkurang. Terbatasnya lahan tersebut 

dituntut untuk bisa mengatasi pesatnya peningkatan 

penduduk. Sehingga reklamasi adalah solusi yang bisa 

diambil untuk mengoptimalkan fungsi daerah perairan 

yang tidak digunakan. 

Reklamasi memiliki dampak,  seperti halnya pada 

tindakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya. 

1. Dampak positif, diadakannya reklamasi 

memberikan cukup banyak dampak positif untuk 

masyarakat diantaranya seperti: (a) Membuka 

lahan untuk lapangan kerja baru, (b) Menambah 

kawasan pemukiman baru (c) Dengan adanya lahan 

baru, dapat membantu meningkatkan 

perekonomian masyarakat, (d) Menjaga lingkungan 

dengan mencegah 

terjadinya erosi di kawasan pantai, (e) 

Mengembangkan sektor pariwisata. 
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2. Dampak negatif, (a) Berpotensi merusak ekosistem 

laut (b) Meningkatnya polusi pada air (c) Kawasan 

industri/ pemukiman di area reklamasi dapat 

meningkatkan pencemaran udara, (d) Bisa 

menyebabkan genangan air berlebih di kawasan 

pesisir. 

Reklamasi memiliki empat metode, diantaranya adalah 

drainase, polder, timbunan, serta polder dan timbunan. 

Berikut penjelasannya.  

1. Metode Drainase, Metode ini dilakukan pada 

kondisi pantai yang memiliki ketinggian rendah 

dibandingkan dengan permukaan sekitarnya. 

Sehingga nantinya ketinggian kawasan ini akan 

disejajarkan dengan sekitarnya menggunakan 

tumpukan tanah dan pasir. 

2. Metode Polder, Metode yang dilakukan dengan cara 

membuang air laut menggunakan pompa. Proses ini 

diiringi dengan pembuatan tanggul agar area yang 

sudah mengering tidak dimasuki air laut. 
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3. Metode Timbunan, umumnya, proses reklamasi 

paling banyak menggunakan metode timbunan. 

Metode ini dilakukan dengan cara menimbun area 

perairan menggunakan tanah atau pasir hingga 

jadilah sebuah lahan baru di permukaan air. 

4. Metode timbunan dan polder, Metode ini 

merupakan gabungan dari polder dan timbunan. 

Proses ini lebih efisien karena tidak membutuhkan 

waktu yang lebih lama. 

Sebagai contoh dalam  kegiatan reklamasi yang telah 

diterapkan di banyak negara. Beberapa negara yang 

berhasil menciptakan pulau baru melalui reklamasi 

diantaranya: (a) PIK 2 Pantai Indah Kapuk, Indonesia, bisa 

melihat contoh reklamasi di negara kita tercinta, Indonesia. 

Salah satu pulau hasil reklamasi di Indonesia adalah PIK 2 

Pantai Pulau Kapuk. Pulau indah ini diciptakan sebagai 

kawasan bisnis dan hunian baru dengan tata kota yang 

cukup baik. (b) The World Islands, Dubai, Selanjutnya, 

contoh pulau reklamasi adalah The World Islands yang 

berada di Dubai. Kawasan ini merupakan hasil reklamasi 
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dari di Teluk Persia yang di desain dengan bentuk yang 

indah layaknya kepulauan. (c) Ile aux Cygnes, Perancis, Ile 

aux Cygnes merupakan sebuah pulau reklamasi yang 

berada di tengah-tengah Sungai Seine, Perancis. 

Penempatan pulau tersebut disengaja untuk melindungi 

Pelabuhan Granelle dari serangan air pasang dan erosi 

sekaligus menjadi kawasan hijau di tengah Kota Paris. 

 

B. Deskripsi Batubara  

Sebagai salah satu bahan galian dari alam, batubara 

mempunyai heterogenitas, dan kompleksitas yang tinggi. 

Beberapa pakar telah mencoba memberikan definisi 

batubara yaitu: 

1. Spackman (1958 ): Batubara adalah suatu benda 

padat karbonan berkomposisi maseral tertentu. 

2. The lnternational Hand Book of Coal Petrography 

(1963) : Batubara adalah batuan sedimen yang 

mudah terbakar, terbentuk dari sisa-sisa tanaman 

dalam variasi tingkat pengawetan, diikat oleh 

proses kompaksi dan terkubur dalam cekungan-
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cekungan pada kedalaman yang bervariasi, dari 

dangkal sampai dalam. 

3. Thiessen (1974) : Batubara adalah suatu benda 

padat yang kompleks, terdiri dari bermacam-

macam unsur kimia atau merupakan benda padat 

organik yang sangat rumit. 

4. Achmad Prijono, dkk. (1992) : Batubara adalah 

bahan bakar hydro-karbon padat yang terbentuk 

dari tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan bebas 

oksigen dan terkena pengaruh temperatur serta 

tekanan yang berlangsung sangat lama. 

5. Sukandarrumidi 1995 mengatakan bahwa batubara 

merupakan bahan bakar hidrokarbon padat yang 

terbentuk dari proses penggambutan dan 

pembatubaraan di dalam suatu cekungan (daerah 

rawa) dalam jangka waktu geologis yang meliputi 

aktivitas bio-geokimia terhadap akumulasi flora di 

alam yang mengandung selulosa dan lignin. 

6. Elliot (1981) yang merupakan geokimia batubara, 

berpendapat bahwa batubara merupakan batuan 
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sedimen yang secara kimia dan fisika adalah 

heterogen yang mengandung unsur-unsur karbon, 

hydrogen, serta oksigen sebagai komponen unsur 

utama dan belerang serta nitrogen sebagai unsur 

tambahan. Zat lain, yaitu senyawa anorganik 

pembentuk ash (debu), tersebarsebagai partikel zat 

mineral yang terpisah di seluruh senyawa batubara. 

Secara ringkas, batubara bisa didefinisikan sebagai 

batuan karbonat berbentuk padat, rapuh, berwarna 

cokelat tua sampai hitam, dapat terbakar, yang 

terjadi akibat perubahan tumbuhan secara kimia 

dan fisik. 

7. 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 
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karakteristik yang berbeda-beda di seluruh dunia 

dalam jenis bahan tanaman yang disimpan (jenis 

batubara), dalam tingkat metamorfisme atau batu 

bara (peringkat batu bara), dan dalam kisaran 

kotoran yang termasuk (kadar batu bara). 

8. Di komunitas industri, definisi batubara lebih 

spesifik lagi, yaitu batuan yang pada tingkat kualitas 

tertentu memiliki nilai ekonomi.  

Dari beberapa sumber diatas, dapat dirangkum suatu 

definisi yaitu batubara adalah berupa sedimen organik 

bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari 

tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan 

secara biokimia, kimia dan fisika dalam kondisi bebas 

oksigen yang berlangsung pada tekanan serta temperatur 

tertentu pada kurun waktu yang sangat lama. 

Berdasarkan kualitasnya, batubara memiliki kelas 

(grade) yang secara umum diklasifikasikan menjadi empat 

kelas utama menurut standar ASTM (Kirk-Othmer, 1979) 

atau lima kelas jika dimasukkan peat atau gambut sebagai 

13 jenis batubara yang paling muda (Larsen, 1978). Dalam 
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hal ini kelas batubara disertai dengan kriteria berdasarkan 

analisis proximate dan nilai kalornya, juga kriteria 

berdasarkan analisis ultimate dan kandungan sulfur total 

serta densitasnya. Masing- masing jenis batubara tersebut 

secara berurutan memiliki perbandingan C : O dan C : H 

yang lebih tinggi. Antrasit merupakan batubara yang paling 

bernilai tinggi, dan lignit, yang paling bernilai rendah. 

1. Gambut/ Peat,  

Golongan ini sebenarnya termasuk jenis batubara, 

tapi merupakan bahan bakar. Hal ini disebabkan karena 

masih merupakan fase awal dari proses pembentukan 

batubara. Endapan ini masih memperlihatkan sifat awal 

dari bahan dasarnya (tumbuh-tumbuhan). 

2. Lignit  

Lignit sering disebut juga brown-coal, golongan ini 

sudah memperlihatkan proses selanjutnya berupa 

struktur kekar dan gejala pelapisan. Apabila 

dikeringkan, maka gas dan airnya akan keluar. Endapan 

ini bisa dimanfaatkan secara terbatas untuk 

kepentingan yang bersifat sederhana, karena panas 
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yang dikeluarkan sangat rendah sehingga seringkali 

digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit 

listrik. 

3. Subbituminous/ Bitumen Menengah  

Golongan ini memperlihatkan ciri-ciri tertentu yaitu 

warna yang kehitam-hitaman dan sudah mengandung 

lilin. Endapan ini dapat digunakan untuk pemanfaatan 

pembakaran yang cukup dengan temperatur yang tidak 

terlalu tinggi. Subbituminous umum digunakan sebagai 

pembangkit listrik tenaga uap. Subbituminous juga 

merupakan sumber bahan baku yang penting dalam 

pembuatan hidrokarbon aromatis dalam industri kimia 

sintetis.  

4. Bituminous  

Golongan ini merupakan mineral padat, berwarna 

hitam dan kadang coklat tua, rapuh (brittle) dengan 

membentuk bongkah-bongkah prismatik berlapis dan 

tidak mengeluarkan gas dan air bila dikeringkan sering 

digunakan untuk kepentingan transportasi dan industri 

serta untuk pembangkit listrik tenaga uap. 
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5. Antrasit, 

Golongan ini berwarna hitam, keras, kilap tinggi, 

dan pecahannya memperlihatkan pecahan chocoidal. 

Pada proses pembakaran memperlihatkan warna biru 

dengan derajat pemanasan yang tinggi. Digunakan 

untuk berbagai macam industri besar yang 

memerlukan temperatur tinggi. 

Semakin tinggi kualitas batubara, maka kadar karbon 

akan meningkat, sedangkan hidrogen dan oksigen akan 

berkurang. Batubara bermutu rendah, seperti lignite dan 

sub-bituminous, memiliki tingkat kelembaban (moisture) 

yang tinggi dan kadar karbon yang rendah, sehingga 

energinya juga rendah. Semakin tinggi mutu batubara, 

umumnya akan semakin keras dan kompak, serta 

warnanya akan semakin hitam mengkilat. Selain itu, 

kelembabannya pun akan berkurang sedangkan kadar 

karbonnya akan meningkat, sehingga kandungan 

energinya juga semakin besar. Ada 3 macam klasifikasi 

yang dikenal untuk dapat memperoleh beda variasi kelas / 

mutu dari batubara yaitu (Miller, 2005) 
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Berdasarkan  kandungan batubara, diketahui adanya 

unsur  kimia dalam batubara yang   terbagi menjadi 2, yaitu 

unsur organik yang terdiri dari karbon (C) (sebagai 

aromatik/alifatik), Hidrogen (H) (terdapat dalam gugus 

metil (-CH3), dan gugus metilena (CH2-)), oksigen (O) 

(terdapat dalam gugus hidroksil (- OH), karboksil (-COOH), 

karbonil (=C=O), dan eter (-O-)), Nitrogen (N), Sulfur (S) 

(terdapat dalam gugus thiolik (R-SH), dan gugus alifatik 

sulfida (R-S-R)), dan Phosphor (P) (Sukandarrumidi, 2009; 

Kirk-Othmer, 2001). Sedangkan unsur anorganik berupa 

logam yang berasal dari pengotor seperti Silika (Si), 

Alumunium (Al), Besi (Fe), Kalsium (Ca), dan Magnesium 

(Mg) (Ullmann’s et al.,1999); Anggara S., dan Guntoro, 

2017).  

Batubara banyak diaplikasikan sebagai bahan bakar 

untuk unit PLTU (14%), bahan bakar furnace untuk 

pemanas air, bahan bakar untuk proses pencairan logam 

(11%), bahan bakar dalam pengoperasian tanur putar/kiln 

dalam pabrik semen (8%) serta pabrik kertas (1%), dan 

sekarang hadir dengan sedikit inovasi seperti batubara 
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briket (serbuk batubara yang dipadatkan), dan CWM (Coal-

Water Mixture) atau batubara cair yang merupakan 

campuran antara pulverized coal peringkat rendah dengan 

minyak (Bambang, S., 2007). 

Maka, dari penjelasan di atas, dapat di ambil makna 

bahwa batubara merupakan bahan mineral yang heterogen 

baik secara kimia maupun fisika, yang tersusun dari unsur 

utama karbon, hydrogen, oksigen, sedikit kandungan sulfur 

dan nitrogen. Tingkat pembatubaraan secara umum dapat 

dihubungkan dengan mutu atau kualitas batubara. Kualitas 

batubara dilihat dari semakin tingginya tingkat 

pembatubaraan maka kadar karbon akan meningkat.  

Sedangkan kadar hydrogen, oksigen, dan sulfur akan 

bekurang. Karbon pada batubara membentuk lebih dari 

50% berat dan 70% volume (termasuk moisture). Moisture 

yang dimaksud adalah air yang terperangkap diantara 

partikel-partikel batubara. Batubara dengan tingkat 

pembatubaraan yang rendah, disebut juga batubara 

peringkat rendah, seperti lignit dan sub-bituminus 

biasanya lebih lembut dengan materi yang rapuh dan 
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berwarna suram seperti tanah, memiliki moisture yang 

tinggi dan kadar karbon yang rendah, sehingga memiliki 

kandungan energi yang rendah. Semakin tinggi peringkat 

batubara, umumnya akan semakin keras dan kompak, 

serta warnanya akan semakin hitam mengkilat. Selain itu, 

kelembaban batubara pun akan berkurang sedangkan 

kadar karbonnya akan meningkat, sehingga memiliki 

kandungan energy yang juga semakin besar. 

  

C. Jenis-jenis Batubara 

Di Indonesia sendiri batubara banyak sekali yang 

tersebar dimana batubara tersebut berjenis low caloric - 

high caloric. Penyebaran batubara ini dikarenakan 

Indonesia banyak terbentuk cekungan sedimen akibat 

aktifnya pergerakan lempeng yang diakibatkan pergerakan 

lempeng Eurasia dari utara ke selatan dan pergerakan 

lempeng Indo-Australia dari selatan ke utara. 

1. Ukuran (Coal Size)  

Dalam pengelompoakn ukuran butir batubara 

dibatasi pada rentang butir halus (pulverized coal atau 



~ 26 ~ 

dust coal) 28 dan butir kasar (limp coal). Pada 

kelompok ukuran butir paling halus berada pada 

ukuran maksimum 3 milimeter, sedangkan untuk 

kelompok ukuran butir paling kasar sampai dengan 

ukuran 50 milimeter. Butir paling halus dibatasi oelh 

dustness dan tingkat kemudahan diterbangkan angin 

sehingga dapat mengotori lingkungan. Tingkat dustness 

dan kemudahan diterbangkan masih ditentukan pula 

oleh kandungan moisture batubara. Ukuran partikel 

batubara pada umumnya menggunakan satuan mesh. 

2. Hardgrove Grindability Index (HGI)  

Merupakan parameter untuk mengindikasikan 

tingkat kekerasan dalam batubara yang nantinya 

berpengaruh terhadap proses size reduction. Semakin 

kecil nilai HGI, mengindikasikan batubara tersebut 

semakin keras. HGI merupakan suatu bilangan yang 

dapat menunjukkan mengenai mudah sukarnya 

batubara digerus. Harga dari HGI diperoleh dari 

persamaan sebagai berikut : HGI = 13,6 + 6,93 W W 

merupakan berat dalam gram dari batubara lembut 
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berukuran 200 mesh. Penggolongan kekerasan 

batubara berdasarkan nilai HGI yaitu :   (a) HGI > 70 = 

soft (lunak),   (b)  HGI 50 – 70 = medium soft (agak 

lunak HGI 30 – 50 = hard (keras) Rata-rata niai HGI 

batubara Indonesia adalah berkisar 35- 60. 

3. Kandungan Moisture  

Kandungan moisture pada batubara dapat 

mempengaruhi kegiatan pembatubaraan mulai dari 

eksplorasi, penanganan, penyimpanan, penggilingan 

hingga pembakaran. Berikut ini pengaruh moisture 

pada batubara, yaitu : a). Kandungan moisture tinggi 

dapat meningkatkan biaya transportasi, penanganan, 

dan peralatan. b). Semakin tinggi air di permukaan 

batubara akan semakin rendah daya gerus grinding mill 

yang menggerusnya. c). Kandungan moisture akan 

mempengaruhi jumlah pemakaian udara primer. 

Batubara dengan kandungan moisture tinggi akan 

membutuhkan udara primer lebih banyak untuk 

mengeringkan batubara tersebut pada suhu keluar mill 

tetap. Kandungan moisture pada batubara bukan 



~ 28 ~ 

seluruh air yang terdapat di dalam batubara baik besar 

maupun kecil dan yang terbentuk dari penguraian 

batubara selama pemanasan. Namun air pada batubara 

dapat ditemukan di dalam batubara maupun terurai 

dari batubara apabila dipanaskan sampai kondisi 

tertentu akibat terjadinya oksidasi. Menurut pendapat 

Deevi dan Suuberg 1993, moisture dalam batubara 

berada dalam beberapa bentuk berbeda yaitu air bebas 

di permukaan; air yang terkondensasi di kapiler; air 

yang terserap, air yang terikat dengan gugus polar 

kation; dan air yang timbul akibat dekomposisi kimia 

baik material organik maupun inorganik 

4. Karbon Tetap (Fixed Carbon/ FC)  

Fixed Carbon merupakan kandungan utama dari 

batubara. Hal tersebut dikarenakan kandungan fixed 

carbon paling berperan dalam menentukan besarnya 

heating value suatu batubara. Kandungan fixed carbon 

yang semakin banyak, maka akan memperbesar heating 

value-nya. Nilai kadar karbon diperoleh melalui 

pengurangan angka 100 dengan jumlah kadar moisture 
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(kelembaban), kadar abu, dan jumlah zat terbang. Nilai 

kadar karbon semakin bertambah seiring dengan 

tingkat pembatubaraan. Nilai kadar karbon dan jumlah 

zat terbang digunakan sebagai perhitungan untuk 

menilai kualitas bahan bakar, yaitu berupa nilai fuel 

ratio. Kadar Karbon Tetap (FC) adalah karbon yang 

terdapat dalam batubara yang berupa zat padat/ 

karbon yang tertinggal sesudah penentuan nilai zat 

terbang (VM). Melalui pengeluaran zat terbang dan 

kadar air, maka karbon tertambat secara otomatis 

sehingga akan naik. Dengan begitu makin tinggi nilai 

karbonnya, maka peringkat batubara meningkat 

5. Nilai Kalor (Calorific Value/ CV)  

Nilai Kalor (CV) adalah penjumlahan dari harga-

harga panas pembakaran unsur-unsur pembentuk 

batubara. Nilai kalor sangat berpengaruh terhadap 

pengoperasian pulverizer/ mill pipa batubara, dan 

windbox, serta burner. Nilai CV yang semakin tinggi 

maka aliran batubara setiap jam-nya semakin rendah 

sehingga kecepatan coal feeder harus disesuaikan. 
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Sedangkan batubara dengan kadar kelembaban dan 

tingkat ketergerusan yang sama, maka dengan CV yang 

tinggi menyebabkan pulverizer akan beroperasi di 

bawah kapasitas normalnya atau dengan kata lain 

operating ratio-nya menjadi lebih rendah 

6. Kadar Abu (Ash Content, satuan persen)  

Komposisi batubara bersifat heterogen yang terdiri 

dari zat organik (lignin-selulosa-humus) maupun 

anorganik (besi, silika, allumunium, magnesium, dll) 

yang bercampur dengan batuan sedimen lain 

disekitarnya selama proses pembatubaraan 

berlangsung. Bila dibakar, senyawa anorganik diubah 

menjadi senyawa oksida dalam bentuk abu. Abu 

merupakan komponen yang terkandung pada batubara 

yang tidak dapat terbakar. Pada umumnya abu ini 

berupa mineral yang berasal dari dalam tanah. 

Kandungan abu akan terbawa bersama gas 

pembakaran melalui ruang bakar dan daerah konversi 

daalam bentuk abu terbang (fly ash) yang jumlahnya 

mencapai 80% dan abu dasar sebanyak 20%. Kadar abu 



~ 31 ~ 

ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pencemaran 

udara serta mengakibatkan terjadinya hujan asam 

(kontak abu yang mengandung SO2 dengan air hujan) 

yang menyebabkan korosif pada peralatan 

(Sukandarrumidi, 2005). Senyawa abu yang dihasilkan 

dari pembakaran batubara tersebut antara lain SiO2, 

Al2O3, TiO2, Mn3O4, CaO, Fe2O3, MgO, K2O, Na2O, 

P2O, dan SO3, yang dimana kadar abu batubara di 

Indonesia adalah sekitar 15-20% 

7. Sulfur  

Sulfur adalah salah satu komponen dalam batubara, 

yang terdapat sebagai sulfur organik maupun 

anorganik. 35 Umumnya komponen sulfur dalam 

batubara terdapat sebagai sulfur syngenetik yang erat 

hubungannya dengan proses fisika dan kimia selama 

proses penggambutan (Meyers, 1982) dan dapat juga 

sebagai sulfur epygenetik yang dapat diamati sebagai 

pirit pengisi cleat pada batubara akibat proses 

presipitasi kimia pada akhir proses pembatubaraan 

(Mackowsky, 1968). 
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Sulfur yang terdapat dalam batubara terbagi 

menjadi 3 jenis, yaitu :  

a. Sulfur Pirit  

Pirit dan markasit merupakan mineral sulfida 

yang paling umum dijumpai pada batubara. Kedua 

jenis mineral ini memiliki komposisi kimia yang 

sama (FeS2) tetapi berbeda pada sistem kristalnya. 

Pirit berbentuk isometric sedangkan Markasit 

berbentuk orthorombik (Taylor G.H, et.al., 1998). 

 Pirit (FeS2) merupakan mineral yang 

memberikan kontribusi besar terhadap kandungan 

sulfur dalam batubara, atau lebih dikenal dengan 

sulfur pirit (Mackowsky, 1943 dalam Organic 

Petrology, 1998). Berdasarkan genesanya, pirit 

pada batubara dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : 

(a) Pirit Syngenetik, yaitu pirit yang terbentuk 

selama proses penggambutan (peatification). Pirit 

jenis ini biasanya berbentuk framboidal dengan 

butiran sangat halus dan tersebar dalam material 

pembentuk batubara (Demchuk, 1992). (b) Pirit 
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Epygenetik, yaitu pirit yang terbentuk setelah 

proses pembatubaraan. Pirit jenis ini biasanya 

terendapkan dalam kekar, rekahan dan cleat pada 

batubara serta biasanya bersifat masif (Mackowsky, 

1968; Gluskoter, 1977; Frankie and Howe, 1987).  

b. Sulfur Organik  

Sulfur organik merupakan suatu elemen pada 

struktur makromolekul dalam batubara yang 

kehadirannya secara parsial dikondisikan oleh 

kandungan dari elemen yang berasal dari material 

tumbuhan asal. Dalam kondisi geokimia dan 

mikrobiologis spesifik, sulfur inorganik dapat 

terubah menjadi sulfur organik. Sulfur organik 

dapat terakumulasi dari sejumlah material organik 

oleh proses penghancuran biokimia dan oksidasi. 

Namun secara umum, penghancuran biokimia 

merupakan proses yang paling penting dalam 

pembentukan sulfur organik, yang 

pembentukannya berjalan lebih lambat pada 
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lingkungan yang basah atau jenuh air (A.C. Cook, 

1982).  

Sulfur yang bukan berasal dari material 

pembentuk batubara diduga mendominasi dalam 

menentukan kandungan sulfur total. Sulfur 

inorganik yang biasanya melimpah dalam 

lingkungan marin atau payau kemungkinan besar 

akan terubah membentuk hidrogen sulfida dan 

senyawa sulfat dalam kondisi dan proses geokimia. 

Reaksi yang terjadi adalah reduksi sulfat oleh 

material organik menjadi hidrogen sulfida (H2S). 

Reaksi reduksi ini dipicu oleh adanya bakteri 

desulfovibrio dan desulfotomaculum (Meyers, 

1982).  

c. Sulfur Sulfat  

Kandungan sulfur sulfat biasanya rendah sekali 

atau tidak ada kecuali jika batubara telah 

terlapukkan dan beberapa mineral pirit teroksidasi 

akan menjadi sulfat (Meyers, 1982). Pada umumnya 

kandungan sulfur organik lebih tinggi pada bagian 
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bawah lapisan, sedangkan kandungan sulfur piritik 

dan sulfat akan tinggi pada bagian atas dan bagian 

bawah lapisan batubara. Kadar S dalam batubara 

bervariasi, mulai dari jumlah yang sangat kecil 

hingga lebih dari 4% (Nukman dkk., 2006). Unsur S 

mudah bereaksi dengan unsur H atau O membentuk 

senyawa asam (pH < 5), yang dimana senyawa asam 

tersebut merupakan pemicu polusi. Sulfur 

anorganik dalam batubara dapat dikurangi dengan 

proses pencucian (Speight et al., 2005), yang 

dimana terbentuk dari reaksi reduksi sulfur primer 

oleh bakteri desulfovibrio/desulfotomaculum dan 

air tanah yang mengandung ion Fe 2+.  

Sulfur organik berikatan dengan senyawa 

hidrokarbon di batubara, yang terbentuk dari 

reduksi sulfat oleh material organik dibantu dengan 

bakteri menjadi hidrogen sulfida (H2S) pada 

lingkungan kering dan minim kandungan Fe, 

sehingga tidak dapat dikurangi dengan proses 

pembersihan. Sedangkan sulfur sulfat biasa 
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dijumpai dalam bentuk sulfat besi, sulfat barium 

dan sulfat kalsium dan tidak terlibat dalam 

pembentukan SOX (oksida sulfur) (Sukandarrumidi, 

2005).  

Menurut Casagrandre (1987), kandungan S 

terbesar terdapat pada bagian ujung-ujung lapisan 

batubara serta kandungan S terkecil (< 1%) 

didominasi oleh sulfur organik. Jika dibakar akan 

menghasilkan gas SO2, bila teremisi di udara akan 

teroksidasi menjadi SO3. Apabila SO3 berkontak 

dengan uap air, maka akan membentuk kabut asam 

yang akhirnya menjadi hujan asam yang dapat 

menyebabkan korosi pada alat yang berkontak 

dengan cairan asam tersebut. 

8. Titik Leleh Abu Batubara (AFT) 

Ash fusion temperature (AFT) merupakan titik leleh 

abu batubara. Abu batubara biasanya akan meleleh 

pada saat harga AFT-nya lebih rendah dari temperatur 

boiler tepatnya furnace exit gas temperature (FEGT) 

yang ditetapkan. Akibatnya, abu batubara berpotensi 
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membentuk slagging yang menyebabkan penurunan 

efisiensi boiler. Penurunan ini menyebabkan kerugian 

yang cukup besar bagi industri. Oleh karena itu, 

dibutuhkan nilai AFT batubara yang tinggi melebihi 

temperatur FEGT. Pengukuran temperatur leleh abu 

dilakukan dengan memanaskan abu batubara yang 

dibentuk kerucut di dalam suatu tungku.  

Temperatur pelelehan abu ini dibagi ke dalam 

empat kategori, yaitu:  

a) Temperatur deformasi awal (initial temperatur(IT)) 

Temperatur dimana pembulatan pada ujung 

kerucut terjadi. 

b) Temperatur pelunakan (softening temperatur, ST) 

Temperatur dimana kerucut telah meleleh menjadi 

bulat dengan ketinggian sama dengan lebarnya.  

c) Temperatur hemispherical (HT), Temperatur 

dimana kerucut telah meleleh menjadi bentuk 

hemispherical dengan ketinggian menjadi setengah 

lebar dasarnya.  
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d) Temperatur Fluida (FT) Temperatur dimana 

seluruh abu telah meleleh dengan ketinggian 

maksimal 1/16 inci. 

9. Zat Terbang (Volatile Matter atau VM, satuan persen) 

Volatile Matter (VM) merupakan zat aktif yang 

menghasilkan energi panas apabila batubara tersebut 

dibakar. Umumnya terdiri dari gas-gas yang mudah 

terbakar seperti Hidrogen, Karbon Monoksida (CO) dan 

Metan (CH4). Volatile Matter sangat erat kaitannya 

dengan rank batubara, makin tinggi kandungan VM 

makin rendah kelasnya. Dalam pembakaran batubara 

dengan VM tinggi akan mempercepat pembakaran 

karbon tetap (Fixed Carbon/FC) dan intensitas nyala 

api. Sebaliknya bila VM rendah mempersulit proses 

pembakaran. Berikut  fuel rasio berbagai jenis batubara 

(sukandarrumidi, 1995). 

Jenis Fuel Rasio 
Coke  92 
Antrasit 24 
Semi Antrasit 8,6 
Bitumen  

1. Low Volatile 2.8 
2. Medium Volatile  1.9 
3. High Volatile 1.3 

Lignit 0.9 
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Zat Terbang (Volatile Matter atau VM) merupakan 

kuantitas sejumlah senyawa-senyawa yang mudah 

menguap. Senyawa volatile ini berperan sebagai 

pematik proses terbakarnya batubara. Semakin 

sedikitnya senyawa volatile pada batubara, maka akan 

semakin sulit batubara terbakar meskipun batubara 

tersebut memiliki fixed carbon yang besar. 

 

D. Sejarah Batubara  

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 kemudian kembali ke negerinya dengan 

membawa banyak cerita dan pengalaman. Salah satu kisah 

menarik adalah ditemukannya benda aneh yang disebut 
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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. Negara-negara 

produsen minyak khususnya negara Timur tengah sekitar 

tahun 1973/1974 mengalami gejolak politik membuat 

ketidakstabilan di negara tersebut. Akibatnya terjadi krisis 

minyak yang melanda hampir seluruh negara di dunia, 

termasuk Indonesia. Persediaan minyak di dunia tidak 

dapat memenuhi kebutuhan dunia, terutama oleh negara-

negara industri, menyebabkan harga minyak meningkat 

tidak terkendali, dan biaya produksi di industri terpaksa 

meningkat tinggi. Akibatnya, pada saat itu negara-negara 

industri di Eropa dan Asia mulai lagi melirik sumber bahan 

bakar batubara dan bahkan mencari sumber-sumber 

energi alternatif lain seperti gas alam, panas bumi 

(geothermal), tenaga angin, tenaga nuklir, tenaga 

gelombang laut, tenaga matahari dan lain-lain. Secara 
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khusus di Indonesia, penggunaan energi alternatif 

batubara kembali gencar setelah krisis moneter (krismon) 

melanda sekitar tahun 1996. Pilihan kembali penggunaan 

batubara sebagai sumber energi alternatif cukup beralasan 

mengingat disamping semakin terasa krisis sumber energi 

minyak bumi dan gas, cadangan batubara Indonesia masih 

cukup besar mencapai hampir 30 milyar ton yang tersebar 

di berbagai daerah, khususnya di Sumatera, Kalimantan 

dan Sulawesi serta sedikit tersedia cadangan di Jawa 

(Aladin, 2011). Ada banyak kantung cadangan batubara 

yang kecil terdapat di pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, 3 

Sulawesi dan Papua, namun demikian tiga daerah dengan 

cadangan batubara terbesar di Indonesia adalah Sumatra 

Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.   

Industri batubara Indonesia terbagi dengan hanya 

sedikit produsen besar dan banyak pelaku skala kecil yang 

memiliki tambang batubara dan konsesi tambang batubara 

(terutama di Sumatra dan Kalimantan). Ekspor batubara 

Indonesia berkisar antara 70 sampai 80 persen dari total 

produksi batubara, sisanya dijual di pasar domestik. 
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E. Dampak Batubara 

Batubara merupakan sumber daya alam yang tak 

terbaharui atau non-renewable resource, ini berarti sekali 

bahan galian tambang ini habis, maka tidak akan dapat 

pulih atau kembali ke keadaan semula. Pertambangan 

batubara sebagaimana pertambangan secara umum adalah 

serangkaian kegiatan yang meliputi tahapan kegiatan 

penyelidikan/umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan enjualan serta pasca tambang. 

Karakteristik mendasar industri pertambangan adalah 

membuka lahan dan mengubah bentang alam sehingga 

mempunyai potensi merubah tatanan ekosistem suatu 

wilayah baik dari segi biologi, geologi dan fisik maupun 

tatanan sosio ekonomi dan budaya masyarakat. 

Keberadaan industri pertambangan batu bara dapat 

menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial dan 

ekonomi masyarakat setempat.  
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Dari sisi dampak negatifnya, pertambangan lebih sering 

dipahami sebagai aktifitas lebih banyak menimbulkan 

permasalahan dari pada manfaat, mulai dari mengganggu 

kesehatan, konflik perebutan lahan, terjadinya kerusakan 

lingkungan, hingga areal bekas pertambangan yang 

dibiarkan menganga.  

Di sisi lain, banyak manfaat dari kegiatan 

pertambangan, seperti membuka daerah terisolir, sumber 

pendapatan asli daerah, membuka lapangan pekerjaan 

hingga merupakan sumberdevisa negara (Hakim I, 2014). 

Teknik penambangan yang baik (good mining practice) 

sudah harus dilakukan sejak eksplorasi, konstruksi, 

eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan sampai 

dengan tahap pasca operasi (mining closure) sehingga 

dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, 

sosial dan ekonomi. Cara pandang yang proporsional dapat 

mengantarkan pada pengelolaan bahan tambang yang 

menguntungkan saat ini berupa nilai tambah ekonomi dan 

kesejahteraan serta jangka panjang juga tidak merugikan 

generasi masa depan. Tulisan ini akan memaparkan 
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dampak pertambangan batu bara secara lingkungan , sosial 

dan ekonomi. 

1. Dampak Lingkungan  

Kegiatan pertambangan batubara merupakan 

kegiatan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat 

diperbaharui, dimana didalam kegiatan penambangan 

dapat berdampak pada rusaknya ekosistem. Ekosistem 

yang rusak diartikan suatu eosistem yang tidak dapat 

lagi menjalankan fungsinya secara optimal, seperti 

perlindungan tanah , tata air, pengatur cuaca, dan 

fungsi lainnya dalam mengatur perlindungan alam 

lingkungan. Mekanisasi peralatan dan teknologi 

pertambangan telah menyebabkan skala pertambangan 

semakin besar dan ekstraksi batubara kadar 

rendahpun menjadi ekonomis sehingga semakin luas 

dan dalam lapisan bumi yang harus digali. Ini 

menyebabkan kegiatan tambang batambang batubara 

menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti 

sebagai berikut ( Raden dkk, 2010: Purwanto, 2015). 
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a) Perubahan bentang lahan. Kegiatan 

pertambangan batubara dimulai dengan 

pembukaan tanah pucuk dan tanah penutup 

serta pembongkaran batubara yang berpotensi 

terhadap perubahan bentang alam. Lubang-

lubang tambang yang dihasilkan dari kegatan 

pertambangan ini harus ditutup melalui 

kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan. 

Penutupan lubang tambang secara keseluruhan 

sangat sulit untuk dipenuhi mengingat 

kekurangan tanah penutup akibat deposit 

batubara yang terangkat keluar dari lubang 

tambang jauh lebih besar dibandingkan tanah 

penutup yang ada. Walaupun di dalam dokumen 

AMDAL yang dimiliki oleh setiap perusahaan 

pertabangan batubara, ditekankan bahwa 

lubang tambang yang dihasilkan harus ditutup 

melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan, 

namun pada kenyataannnya perusahaan 

pertambangan batubara sebagian meninggalkan 
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lubang-lubang tambang yang besar (Hakim I, 

2014).  

b) Penurunan tingkat kesuburan tanah. Dampak 

penurunan kesuburan tanah oleh aktivitas 

pertambangan batubara terjadi pada kegiatan 

pengupasan tanah pucuk (top soil) dan tanah 

penutup (sub soil/overburden). Pengupasan 

tanah pucuk dan tanah penutup akan merubah 

sifat-sifat tanah terutama sifat fisik tanah 

dimana susunan tanah yang terbentuk secara 

alamiah dengan lapisan-lapisan yang tertata rapi 

dari lapisan atas ke lapisan bawah akan 

terganggu dan terbongkar akibat pengupasan 

tanah tersebut. Tanah yang telah dikupas, 

selanjutnya akan ditranslokasi pada tempat 

yang telah ditentukan di mana tanah pucuk 

dipisahkan dengan tanah penutup, Setelah 

proses pembongkaran deposit batubara, maka 

tanah pucuk dan tanah penutup dikembalikan ke 

lubang tambang dengan cara backfilling. Waktu 
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pengembalian tanah ke lubang tambang 

membutuhkan waktu yang lebih lama 

tergantung pada kecepatan proses 

penambangan berlangsung. Tanah pucuk dan 

tanah penutup yang telah ditimbun atau telah 

dikembalikan ke lubang tambang, sangat rentan 

terhadap perubahan kesuburan tanah terutama 

kesuburan kimia dan biologi akibat tanah 

tersebut telah rusak karena dibongkar untuk 

mengambil deposit batubara yang ada di 

bawahnya. Curah hujan yang tinggi, akan 

memberikan pengaruh yang besar terhadap 

kandungan unsur hara yang terdapat di 

dalamnya, sebab akan terjadi pencucian unsur 

hara, sehingga tanah dapat kekurangan unsur 

hara yang dibutuhkan tamanan pada saat 

dilakukan revegetasi tanaman.  

c) Terjadinya ancaman terhadap keanekargaman 

hayati (biodiversity). Pembukaan lahan untuk 

penambangan menyebabkan terjadinya 
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degradasi vegetasi akibat kegatan pembukaan 

lahan, terganggunya keanekaragaman hayati 

terutama flora dan fauna. 

d) Penurunan Kualitas perairan. Kegiatan 

penambangan batubara memberikan kontribusi 

tertinggi dalam menurunkan kualitas air yaitu 

air sungai menjadi keruh dan menjadi penyebab 

banjir. Kegiatan pembukaan dan pembersihan 

lahan tambang serta aktivitas lainnya 

mempercepat aliran permukaan yang membawa 

bahan-bahan pencemar masuk ke badan air 

serta sumur-sumur penduduk pada saat terjadi 

hujan lebat. Raden, dkk (2010) menyatakan 

bahwa parameter pH, kandungan besi, mangan, 

TSS dan TDS berada diatas baku mutu 

lingkungan pada semua titik pengamatan pada 

lokasi dekat penambangan dan pengolahan 

salah satu perusahaan batubara di Kutai. 

Tingginya kandungan bahan pencemaran air 

diakibatkan oleh aktivitas penambangan dan 
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pengolahan batubara (proses pencucia 

batubara) dimana material bahan pencemar 

terbawa oleh air limpasan permukaan (surface 

run-off) ke bagian yang lebih rendah dan masuk 

ke badan air.  

e) Penurunan Kualitas Udara Penurunan kualitas 

udara disebabkan oleh pembongkaran batubara 

dan mobilitas pengangkutan batubara dan 

peralatan dari dalam dan keluar lokasi 

penambangan. Viktor (2010) menyatakan 

provinsi Mpumalanga di Afrika Selatan memiliki 

kualitas udara terburuk didunia, yang umumnya 

disebabkan oleh aktivitas pertambangan 

batubara, kebakaran lahan yang tak terkendali 

serta penggunaan batubara sebagai bahan bakar 

pada unit pembangkit tenaga listrik. Tingginya 

kadar SO2, partikulat (PM10 and PM2.5), NOxes, 

O3, benzene and H2S telah meningkatkan 

kejadian penyakit pernafasan. Pembakaran 

spontan batubara melepaskan senyawa beracun 
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termasuk karbon monoksida, karbondioksida, 

methana, benzene, toluene, xylene, sulphur, 

arsenik, merkuri dan timbal.  

f) Pencemaran lingkungan akibat limbah-limbah 

yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan. 

Limbah pertambangan biasanya tercemar asam 

sulfat dan senyawa besi yang dapat mengalir 

keluar daerah pertambangan. Air yang 

mengandung kedua senyawa ini akan menjadi 

asam. Limbah pertambangan yang bersifat asam 

bisa menyebabkan korosi dan melarutkan 

logam-logam berat sehingga air yang dicemari 

bersifat racun dan dapat memusnahkan 

kehidupan akuatik. Di kutai, limbah tambang 

masuk ke lahan pertanian yang mengganggu 

kegiatan pertanian penduduk setempat 

2. Dampak sosial  

Adapun dampak sosial yang ditimbulkan dari 

kegiatan pertambangan batubara diantaranya: 
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a) Adanya konflik yang terjadi antara masyarakat 

dengan perusahaan karena masalah 

pembebasan lahan, pencemaran air dan udara, 

adanya kecemburuan sosial antara penduduk 

lokal dengan warga pendatang. Lebih lanjut, 

Purwanto (2015) menyatakan konflik di 

masyarakat muncul dalam bentu unjuk rasa 

karena terganggunya ruas jalan oleh truk 

pengangkut batubara, rusaknya jalan, terjadinya 

kecelakaan lalu lintas. Konflik dimasyarakat 

sebagian besar juga dipicu oleh masalah limbah 

yang keberadannya mengganggu sumber air 

minum , rendahnya jumlah tenaga kerja lokal 

yang diterima di perusahaan serta masalah ganti 

rugi lahan masyarakat (Raden dkk, 2010) 

b) Menurunnya kualitas kesehatan akibat debu. 

Penurunan tingkat kesehatan masyarakat bisa 

dilihat dengan semakin seringnya masyarakat 

yeng terkena batuk dan penyakit pernapasan 

lainya. 
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c) Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat. 

adanya kegiatan pertambangan merubah pola 

pikir masyarakat didalam mencari uang guna 

memenuhi kebutuhan hidup. Adanya 

kompensasi uang penggantian lahan, rusaknya 

lahan pertanian, serta adanya kesempatan 

bekerja di pertambangan mendorong 

masyarakat untuk beralih mata pencarian dari 

profesi petani ke profesi lain. Hal ini tidak lepas 

dari hubungan masyarakat dengan perusahaan 

tersebut, begitu juga sebaliknya. Keberadaan 

perusahaan juga sangat berpengaruh besar 

terhadap kondisi perubahan sosial yang dulunya 

masyarakat sangat tergantung dengan alam 

demi pemenuhan kebutuhan hidup, sekarang 

masyarakat justru beralih ketergantung pada 

perusahaan yang berada di tengah-tengah 

masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan 

kebutuhan masyarakat yang semakin hari 

semakin menanjak dan pemenuhan penghasilan 
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hidup semakin bertambah. kondisi masyarakat 

yang dulunya swasembada pangan, kini 

pemenuhan kebutuhan ekonominya digantikan 

oleh hasil-hasil dari produksi tambang yang 

lebih banyak menghasilkan uang.  

d) Struktur sosial di masyarakat juga mengalami 

perubahan karena masyarakat sekitar 

pertambangan termotivasi untuk mampu 

menyesuaikan perubahan struktur sosial yang 

disebabkan banyaknya masyarakat pendatang 

yang menjadi karyawan di perusahaan 

pertambangan batubara maupun masyarakat 

pendatang berusaha di sekitaar perusahaan 

batubara. Aprianto dan Rika (2012) menyatakan 

terdapat tiga jenis pendatang yang melakukan 

migrasi masuk baik secara permanen ataupun 

nonpermanen. Jenis yang pertama adalah jenis 

migrasi yang paling banyak terjadi dimana 

kebanyakan pendatang melakukan migrasi 

sirkuler (ulang-alik), dimana kebanyakan dari 
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pendatang tersebut adalah pekerja di 

pertambangan. Jenis yang kedua adalah warga 

yang menetap di sekitar lokasi pertambangan 

dan kemudian mendirikan usaha, dikarenakan 

mereka tidak memiliki keahlian untuk bekerja di 

sektor pertambangan sehingga hanya 

menangkap peluang usaha yang ada seperti 

mendirikan bengkel, ataupun warung. Kemudian 

jenis yang ketiga adalah parapendatang yang 

berasal dari luar daerah dan bekerja di 

perusahaan pertambangan sehingga tinggal 

menetap di sekitar lokasi pertambangan dengan 

menyewa rumah milik warga sekitar lokasi 

pertambangan. Pengaruh negatif struktur sosial 

masyarakat disekitar perusahaan pertambangan 

yang mungkin bisa terjadi adalah perilaku dan 

atau kebiasaan yang bersifat negatif seperti 

perjudian, kebiasaan minumminuman keras dan 

pola hidup konsumtif para karyawan yang bisa 

mendorong perubahan masyarakat lokal akan 
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lebih konsumtif dan bila hal tersebut tidak 

didukung oleh perubahan kemampuan daya beli 

masyarakat lokal akan menyebabkan 

kecemburuan sosial yang pada akhirnya bisa 

menyebabkan ketidak harmonisan (Basuki, 

2007).  

e) Kehadiran perusahaan juga mempengaruhi 

perilaku gotong royong terutama partisipasi 

masyarakat dalam mengikuti kegiatan kerja 

bakti dan kegiatan keagamaan. Suprihatin 

(2014) menyatakan, sebelum hadirnya 

pertambangan batubara, warga sangat antusias 

dalam mengikuti segala kegiatan gotong royong. 

Frekuensi kegiatan gotong royong masyarakat 

pun lebih intensif dan terkoordinir dengan baik 

serta masih dilakukan secara tradisional dengan 

peralatan serta kondisi yang sederhana. Setelah 

pertambangan batubara hadir dan beroperasi, 

perilaku masyarakat dalam bergotong royong 

lebih berorientasi pada materi atau sistem 
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bayaran (upah). Serta lebih dominan memberi 

bantuan dalam bentuk finansial ketimbang 

bantuan tenaga. Selain itu, intensitas partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan gotong royong pun 

mengalami penurunan karena faktor kesibukan 

kerja masing-masing warga yang kian 

bervariasi. 

3. Dampak ekonomi 

Kesejahteraan masyarakat di wilayah 

pertambangan secara umum terlihat meningkat karena 

efek domino dari keberadaaan perusahaan telah 

mampu mendorong dan menggerakkan sendi-sendi 

ekonomi masyarakat. Berbagai dampak positif 

diantaranya tersedianya fasilitas sosial dan fasilitas 

umum, kesempatan kerja karena adanya penerimaan 

tenaga kerja, meningkatnya tingkat pendapatan 

masyarakat sekitar tambang, dan adanya kesempatan 

berusahaRaden dkk (2010) menyatakan tiga peluang 

usaha yang dominan yang dilakukan masyarakat 

disekitar pertambangan batubara adalah warung 
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sembako, rumah sewaan dan warung makan. Irawan 

(2015) menyatakan adanya pemanfaatan uang ganti 

rugi alih fungsi lahan bagi para pemilik lahan 

memungkinkan munculnya lapangan pekerjaan baru di 

sektor informal seperti investasi usaha warung 

sembako, warung makan, usaha jasa, dan lainnya 

Pengembangan ekonomi masyarakat juga dilakukan 

oleh perusahaan melalui Corporate Social 

Responcibility (CSR) yang dapat memberikan manfaat 

langsung bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya seperti penanggulangan kemiskinan, 

membantu dalam menyediaan fasilitas kesehatan, 

pendidikan, beasiswa, peningkatkan skill, peningkatan 

daya beli masyarakat sekitar tambang, memberikan 

pelatihan agar masyarakat sekitar tambang mempunyai 

daya saing, dan membantu membangun infrastruktur 

yang sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk di 

dalamnya fasilitas air bersih.  

Musthopa (2008) menjabarkan potensi manfaat 

ekonomi dengan hadirnya pertambangan dalam 



~ 58 ~ 

beberapa hal sebagai berikut : (1) Menjadi pionir roda 

ekonomi, (2) Mendorong pengembangan wilayah (3) 

Memberikan manfaat ekonomi regional dan nasional 

(4) Memberikan peluang usaha pendukung (5) 

Pembangunan infrastruktur baru (6) Memberikan 

kesempatan kerja (7) Membuka isolasi daerah terpencil 

(8) Meningkatan ilmu pengetahuan dengan transfer 

teknologi. 

4. Pertambangan Berkelanjutan 

Strategi pembangunan berkelanjutan adalah 

integrasi ekonomi, ekologi dan sosial. Berpijak dari 

konsep pembangunan tersebut maka terdapat tiga 

elemen yang mendukung yaitu keberlanjutan secara 

ekonomi, keberlanjutan secara sosial, dan 

keberlanjutan lingkungan, dimana ketiga elemen ini 

saling berinteraksi dan mendukung. Termasuk pula 

didalam sektor pertambangan. Pertambangan batubara 

jelas memberikan dampak kepada lingkungan, sosial 

dan ekonomi. Ketiga dampak tersebut dapat ditekan 

dengan menerapkan praktik pertambangan yang baik 



~ 59 ~ 

(good mining practice). Menyadari bahwa industri 

pertambangan adalah industri yang akan terus 

berlangsung sejalan dengan semakin meningkatnya 

peradaban manusia, maka yang harus menjadi 

perhatian semua pihak adalah bagaimana mendorong 

industri pertambangan sebagai industri yang dapat 

memaksimalkan dampak positif dan menekan dampak 

negatif seminimal mungkin melalui konsep pengelolaan 

usaha pertambangan berwawasan jangka panjang 

(Sudrajat, 2010).  

Teknik penambangan menjadi salah satu penentu 

karakteristik tambang terhadap lingkungan. Teknik 

penambangan yang baik (good mining practice) harus 

sudah dilakukan sejak eksplorasi, konstruksi, 

eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan 

sampai dengan tahap pasca operasi (mining closure).  

Selain itu, untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan pasca tambang, perlu ada kebijakan 

penutupan tambang sejak awal sehingga mampu 

mendorong setiap aktivitas pertambangan mempunyai 
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konsep penataan lahan bekas tambang agar aman dan 

tetap mempunyai fungsi ekologi. 

 

F. Proses Pembuatan Batubara 

Proses pembatubaraan juga dibantu oleh factor 

tekanan (berhubungan dengan kedalaman), dan suhu 

(berhubungan dengan pengurangan kadar air dalam 

batubara). Batubara dapat didefinisikan sebagai batuan 

sedimen yang terbentuk dari dekomposisi tumpukan 

tanaman selama kira-kira 300 juta tahun. Dekomposisi 

tanaman ini terjadi karena proses biologi dengan mikroba 

dimana banyak oksigen dalam selulosa diubah menjadi 

karbondioksida (CO2) dan air (H2O). Perubahan yang 

terjadi dalam kandungan bahan tersebut disebabkan oleh 

adanya tekanan, pemanasan yang kemudian membentuk 

lapisan tebal sebagai akibat pengaruh panas bumi dalam 

jangka waktu berjuta-juta tahun, sehingga lapisan tersebut 

akhirnya memadat dan mengeras (Mutasim, 2010). 

Dalam artikel sebuah laman di ptba.co.id menyatakan 

bahwa ada 2 teori  proses pembuatan batubara,yaitu: 
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a) Teori Drift : Batubara terbentuk dari tumbuhan atau 

pohon yang berasal dari hutan yang bukan di 

tempat dimana batubara tersebut 

terbentuk. Batubara yang terbentuk sesuai dengan 

teori drift biasanya terjadi di delta-delta, 

mempunyai ciri-ciri lapisan batubara tipis, tidak 

menerus (splitting), banyak lapisannya (multiple 

seam), banyak pengotor (kandungan abu cenderung 

tinggi). Proses pembentukan batubara terdiri dari 

dua tahap yaitu tahap biokimia (penggambutan) 

dan tahap geokimia (pembatubaraan). 

b) Tahap penggambutan (peatification) adalah tahap 

dimana sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi 

tersimpan dalam kondisi bebas oksigen (anaerobik) 

di daerah rawa dengan sistem pengeringan yang 

buruk dan selalu tergenang air pada kedalaman 0,5 

- -[10 meter. Material tumbuhan yang busuk ini 

melepaskan unsur H, N, O, dan C dalam bentuk 

senyawa CO2, H2O, dan NH3 untuk menjadi humus. 

Selanjutnya oleh bakteri anaerobik dan fungi diubah 
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menjadi gambut (Stach, 1982, op cit Susilawati 

1992). 

c) Tahap pembatubaraan (coalification) merupakan 

gabungan proses biologi, kimia, dan fisika yang 

terjadi karena pengaruh pembebanan dari sedimen 

yang menutupinya, temperatur, tekanan, dan waktu 

terhadap komponen organik dari gambut (Stach, 

1982, op cit Susilawati 1992). Pada tahap ini 

prosentase karbon akan meningkat, sedangkan 

prosentase hidrogen dan oksigen akan berkurang 

(Fischer, 1927, op cit Susilawati 1992). Proses ini 

akan menghasilkan batubara dalam berbagai 

tingkat kematangan material organiknya mulai dari 

lignit, sub bituminus, bituminus, semi antrasit, 

antrasit, hingga meta antrasit. 

Faktor faktor yang memengaruhi proses pembentukan 

batubara seperti suhu, umur, dan tekanan. Mutu endapan 

batubara juga ditentukan oleh suhu, tekanan serta lama waktu 

pembentukan, yang disebut sebagai 'maturitas organik. 

Pembentukan batubara dimulai sejak periode pembentukan 
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Karbon (Carboniferous Period) dikenal sebagai zaman batubara 

pertama yang berlangsung antara 360 juta sampai 290 juta 

tahun yang lalu. Proses awalnya, endapan tumbuhan berubah 

menjadi gambut/peat (C60H6O34) yang selanjutnya berubah 

menjadi batubara muda (lignite) atau disebut pula batubara 

coklat (brown coal). Batubara muda adalah batubara dengan 

jenis maturitas organik rendah.  

Setelah mendapat pengaruh suhu dan tekanan yang terus 

menerus selama jutaan tahun, maka batubara muda akan 

mengalami perubahan yang secara bertahap menambah 

maturitas organiknya dan mengubah batubara muda menjadi 

batubara sub-bituminus (sub-bituminous). Perubahan kimiawi 

dan fisika terus berlangsung hingga batubara menjadi lebih 

keras dan warnanya lebih hitam sehingga membentuk 

bituminus (bituminous) atau antrasit (anthracite). Dalam 

kondisi yang tepat, peningkatan maturitas organik yang semakin 

tinggi terus berlangsung hingga membentuk antrasit. 

Dalam proses pembatubaraan, maturitas organik 

sebenarnya menggambarkan perubahan konsentrasi dari setiap 

unsur utama pembentuk batubara. Disamping itu semakin tinggi 

peringkat batubara, maka kadar karbon akan meningkat, 
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sedangkan hidrogen dan oksigen akan berkurang. Karena 

tingkat pembatubaraan secara umum dapat diasosiasikan 

dengan mutu atau mutu batubara, maka batubara dengan 

tingkat pembatubaraan rendah disebut pula batubara bermutu 

rendah seperti lignite dan sub-bituminus biasanya lebih lembut 

dengan materi yang rapuh dan berwarna suram seperti tanah, 

memiliki tingkat kelembaban (moisture) yang tinggi dan kadar 

karbon yang rendah, sehingga kandungan energinya juga 

rendah. Semakin tinggi mutu batubara, umumnya akan semakin 

keras dan kompak, serta warnanya akan semakin hitam 

mengkilat. Selain itu, kelembabannya pun akan berkurang 

sedangkan kadar karbonnya akan meningkat, sehingga 

kandungan energinya juga semakin besar. 
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BAB 3 
PENAMBANGAN SISTEM  TERBUKA  

(Open Pit Mining) 
 

 

 

 

A. Penambangan Secara Sistem Terbuka 

Menurut Hasmana (2010) Sistem penambangan batubara 

di Indonesia pada umumnya adalah sistem tambang terbuka 

dengan metoda konvensional yang merupakan kombinasi 

penggunaan excavator shovel dan truck. Menurut Yani 

(2005) urutan kegiatan penambangan terbuka batubara 

meliputi tahapan sebagai berikut:  

1. Pembukaan lahan,  

2. Pengupasan  

3. penimbunan tanah tertutup,  

4. pengambilan  

5. pengangkutan batubara  

6. pengecilan ukuran tanpa  

7. proses pencucian batubara.  
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Secara umum metode penambangan terbuka sesuai untuk 

lokasi batubara yang dangkal. sedangkan metode 

penambangan bawah tanah untuk daerah lokasi batubara yang 

dalam dan daerah yang subur. Dampak penting yang mungkin 

timbul pada penambangan batubara pada tahap pra 

penambangan adalah terbukanya lahan akibat pembukaan 

lahan (land clearing) yang dapat menimbulkan dampak 

lanjutan seperti berkurangnya daya tahan lahan terhadap erosi, 

perubahan karakteristik infiltrasi yang akan mempengaruhi 

pengisian (recharge) air tanah, perubahan unsur/komponen 

neraca air, berubah bentuknya bentangan alam.   

Menurut Faslul dkk (2014) Penambangan terbuka adalah 

penambangan yang berada dipermukaan tanah yang bertujuan 

untuk mengambil mineral batubara, pembukaan tanah tersebut 

akan dibiarkan tetap terbuka selama pengambilan mineral atau 

batubara masih berlangsung. Desain suatu tambang terbuka 

sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan salah satu hal penting 

yang diperhitungkan adalah kestabilan lereng. Kestabilan 

lereng merupakan suatu faktor yang sangat penting karena 

menyangkut persoalan keselamatan manusia, keamanan 
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peralatan serta kelancaran produksi. Mengingat pentingnya 

kestabilan lereng dalam tambang terbuka, maka perlu 

diketahui metoda analisis kestabilan lereng, pemodelan sifat 

material, termasuk bentuk dan potensi bidang runtuh yang 

dapat terbentuk pada lereng highwall dan footwall.  

Potensi keruntuhan pada desain tersebut selanjutnya akan 

dibandingkan dengan longsoran yang secara aktual terjadi 

pada tambang terbuka. Kestabilan lereng tergantung pada gaya 

penggerak dan penahan yang bekerja pada lereng. Gaya 

penggerak adalah gaya-gaya yang mengakibatkan suatu bagian 

lereng bergerak. Sedangkan gaya penahan adalah gaya-gaya 

yang mempertahankan kestabilan bagian lereng tersebut. Jika 

gaya penahannya lebih besar dari gaya penggerak, maka lereng 

tersebut dalam keadaan stabil.  

Pada saat ini sebagian besar penambangan batubara di 

Indonesia, dilakukan dengan metode penambangan secara 

terbuka, lebih-lebih setelah digunakannya alat-alat besar yang 

mempunyai kapasitas muat dan angkut yang besar untuk 

membuang lapisan penutup batubara menjadi lebih murah dan 

menekan biaya ekstraksi batubara. Selain itu prosentase 
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batubara yang diambil jauh lebih besar dibandingkan dengan 

batubara yang dapat diekstraksi dengan cara tambang dalam. 

Penambangan batubara dengan metode tambang terbuka saat 

ini diperoleh 85% dari total mineable reserve, sedang dengan 

metode tambang dalam paling besar hanya 50% saja. 

Walaupun demikian penambangan secara terbuka mempunyai 

keterbatasan yaitu : (1) Dengan peralatan yang ada pada saat 

sekarang ini keterbatasan kedalaman lapisan batubara yang 

dapat ditambang. (2) Pertimbangan ekonomi antara biaya 

pembuangan batuan penutup dengan biaya pengambilan 

batubara. Beberapa tipe tambang terbuka: 

Tipe penambangan batubara dengan metode terbuka 

tergantung pada letak dan kemiringan serta banyaknya lapisan 

batubara dalan satu cadangan. Disamping itu metode tambang 

terbuka dapat dibedakan juga dari cara pemakain alat dan 

mesin yang digunakan dalam penambangan. 

Tahapan penambangan secara terbuka, adalah  mengupas 

tanah bagian atas ( tanah penutup), dengan menggunakan 

peralatan yang ada sekarang dapat dimodifikasikan sehingga 

berfungsi ganda . Perlu diketahui pula bahwa berbagai jenis 
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batubara memerlukan jenis dan peralatan yang berbeda pula. 

Mesin-mesin tambang modern sudah dapat digunakan untuk 

pekaerjaan kegiatan penambangan dengan jangkauan kerja 

yang lebih luas dan mampu melaksanakan berbagai macam 

pekerjaan tanpa perlu dilakukan perubahan atau modifikasi 

yang besar. Sukandarumidi (2014).  

 

B. Metode Penanganan Tambang dengan  Sistem Terbuka 

Pemilihan metode penambangan dilakukan 

berdasarkan pada metode yang dapat member ikan 

keuntungan optimum dan bukan pada dangkal dalamnya 

letak endapan bahan gali an tersebut, serta mempunyai 

perolehan tambang (mining recovery) yang terbaik.  

Keuntungan dari tambang terbuka antara lain: 1) 

Ongkos penambangan per ton atau per bcm endapan 

mineral/bijh lebih murah karena tidak perlu adanya 

penyanggaan, ventilasi dan penerangan. 2) Kondisi 

kerjanya baik, karena berhubungan langsung dengan udara 

luar dan sinar matahari. 3) Penggunaan alat-alat mekanis 

dengan ukuran besar dapat lebih leluasa, se hingga 
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produksi bisa lebih besar. 4) Pemakaian bahan peledak 

bisa lebih efisien, leluasa dan hasilnya lebih b aik, karena : 

a. Adanya bidang besar (free face) yang lebih banyak b. 

Gas-gas beracun yang ditimbulkan oleh peledakan dapat 

dihembuskan angin dengan cepat 5) Perolehan tambang 

(mining recovery) lebih besar, karena batas endapan da 

pat dilihat dengan jelas. 6) Relatif lebih aman, karena 

adanya yang mungkin timbul terutama akibat ke 

longsoran. 7) Pengawasan dan pengamatan mutu bijih 

(grade control) lebih mudah.  

Kerugian dari tambang terbuka antara lain : 1) Para 

pekerja langsung dipengaruhi oleh keadaan cuaca, dimana 

hujan yang lebat atau suhu yang tinggi mengakibatkan 

efisiensi kerja menurun, sehingga hasi l kerja juga 

menurun. 2) Kedalaman penggalian terbatas, karena 

semakin dalam penggalian akan sema kin banyak tanah 

penutup (overburden) yang harus digali. 3) Timbul 

masalah dalam mencari tempat pembuangan tanah yang 

jumlahnya cuku p banyak. 4) Alat-alat mekanis letaknya 
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menyebar. 5) Pencemaran lingkungan hidup relatif lebih 

besar. (Widyawati Oesman: 2016) 

 

C. Jenis Jenis Penambangan Sistem Terbuka 

Penambangan terbuka adalah penambangan yang 

dilakukan di atas permukaan bumi dengan cara menggali 

lapisan-lapisan tanah sehingga pengerjaannya langsung 

berhubungan dengan udara luar. Penambangan terbuka 

terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu : 

a. Open Pit/Open Cut, Penerapan metode open pit dan 

open cut ditentukan oleh letak endapan bijih yang akan 

diambil. Open pit merupakan tambang terbuka dengan 

arah penggalian mulai dari permukaan tanah yang 

relatif mendatar menuju ke arah bawah dimana 

endapan bijih berada. Sedangkan open cut dilakukan 

jika endapan bijih berada di lereng bukit atau daerah 

pegunungan. 

b. Quarry, jenis tambang ini digunakan untuk menambang 

bahan tambang berupa batuan atau endapan mineral 
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industry. Bahan tambang yang dihasilkan pada jenis ini 

berupa bongkahan-bongkahan. 

c. Strip Mine, strip minning merupakan sistem tambang 

terbuka yang biasanya digunakan dalam penambangan 

batu bara. Strip minning dilakukan dengan pengupasan 

tanah atau batuan penutup lapisan batu bara dengan 

bentuk pengupasan horizontal dan sejajar. 

d. Alluvial Mine, tambang terbuka jenis ini digunakan 

untuk melakukan penambangan pada endapan-

endapan alluvial yaitu endapan bahan galian atau 

batuan yang telah mengalami proses pelapukan. 

 

D. Perkembangan Teknologi Tambang  

 Pada dasarnya perkembangan teknologi peralatan 

tambang terbuka bertujuan untuk mempermudah 

pengoperasian dalam arti agar lebih efisien, dan untuk 

memperbesar jumlah produksi. Perkembangan-

perkembangan terbaru dari peralatan tambang terbuka 

antara lain :  

1. Bulldozer  
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Saat ini, kriteria pemilihan alat pada tambang 

terbuka lebih banyak dan lebih detail menyangkut: 

ukuran dan berat, kenyamanan bagi operator, 

kapasitas dan ukuran blade, penyediaan suku 

cadang yang cepat dan ekonomis, harga, sistem 

kerja mesin yang menghemat bahan bakar . 

2. Hydraulic excavator,  

Pengontrolan yang diperbaharui (misalnya: 

dilengkapi dengan Mistral Electronic Control 

System). Pemilihan penggunaan boom (terdapat 3 

pilihan) yaitu :Mass excavation, reach, variabel 

geometri. Misalnya untuk dipper terdapat 7 pilihan 

yang dapat menggali hingga 15,7 m dan angkatan 

18,82 m. Umur mesin yang lama, unjuk kerja yang 

baik dalam waktu edar, penanganan pekerjaan yang 

berat, kemudahan dalam service, ruang operator 

yang nyaman, perbaikan mesin: (a) Teknologi tinggi 

untuk unjuk kerja yang baik (b) Operasi yang 

berwawasan lingkungan (konsep litronic) (c) 

otomatisasi sistem kontrol, wheel loader.  
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3. Wheel loader sangat membantu untukkuari karena 

fleksibilitasnya. Pengembangan wh eel loader 

antara lain, pengendalian secara elektronik, sistem 

pengereman yang diperbaharui (tidak lagi gesekan), 

vital sign monitor (VSM) untuk memantau unjuk 

kerja wheel loader, kemampuan untuk bekerja pada 

berbagai jenjang, pengembangan sistem 

pengontrolan untuk meningkatkan efisiensi, 

pengembangan-pengembangan ini telah dilakukan 

secara sendiri-sendiri oleh masing-masing 

perusahaan pembuat alat-alat berat,  

4. Rope excavator, dalam pengembangan-

pengembangan berikut dilakukan oleh masing-

masing perusahaan alat-alat berat dengan informasi 

timbal balik dengan perusahaan tambang: (a) 

sistem elektronik yang canggih, menggantikan 

sistem elektronik yang lama (Santa Fe) (b) 

meningkatkan kemampuan rata-rata pemuatan 

sejak dihidupkan (Syncrude Can ada Ltd.) (c). 

Optimasi bucket dan boom (maroko) (d) 
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Pengembangan BWE (yang berwawasan 

lingkungan). 

5. Truk, dalam pengembangan-pengembangannya 

antara lain: (a). Pengaturan kemiringan dan letak 

titik berat untuk memperbaiki kestabilan 

(Caterpillar), (b) Penambahan kemampuan dan 

pengurangan penggantian suku cadang (Carter) (c) 

Penambahan pada Range Articulated (Caterpillar) 

(d) Perbaikan interior, elektronik dan pilihan sistem 

perhitungan pemuatan (Komatsu) 

6. In-Pit Crushing, keuntungannya adalah mengurangi 

biaya pemindahan material dari lokasi ke pabrik 

pengolahan. Perbandingan biaya dari metode 

pemuatan, penghancuran dan pengangkut an di 

open pit dan kuari menunjukkan pengubahan 

sistem penggunaan truk ke sistem in-pit crushing 

dan menggunakan konveyor sebagai alat angkut 

akan lebih mengunt ungkan untuk tambang open 

cast besar (> 500.000 ton/hari).  
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7. Conveying, sistem konveyor bergerak merupakan 

konsep baru untuk pemindahan material dalam 

kuari dan tambang open cast (Holywell, North 

Wales). Sistem Nordberg’s Loko Link merupakan 

sistem yang terdiri dari serangkaian konve yor. Bisa 

digunakan secara individual maupun bersama-sama 

dengan panjang radius kerja maksimum 100 m dari 

pemuka kerja.  

8. Anchillary Equipment, Anchillary merupakan 

peralatan penghancur dengan menerapkan metode 

penghancuran sekunder, sehingga secara berturut-

turut biaya penghancuran dari atas ke bawah makin 

murah. Tahap penghancurannya adalah, drilling & 

blasting, drop ball, talisher impact crusher. Faktor-

faktor yang mempengaruhi metode ini adalah 

perbedaan tipe batuan secara geologi, kimia dan 

komposisi fisik, kecakapan operator dalam 

pelaksanaannya, perlakuan buruk terhadap 

lingkungan sering terjadi pada lingkungan tambang 

(bany ak di negara-negara blok Timur). Untuk itu 
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diperlukan suatu penelitian yang intensif mengenai 

teknik reklamasi yang optimal telah menghasilkan 

kontribusi penting untuk pembangunan teknologi 

restorasi tambang. Pada tahap awal kesuksesan 

usaha restorasi tergantung dari pengontrolan tanah 

dan air, Interaksi kompleks dari iklim, kimia, 

bakteriologi dan gaya-gaya fisik, pemadatan tanah 

sebagai akibat pergerakan dari alat-alat berat, dan 

desain drainas. Reklamasi daerah tambang saat ini 

telah berkembang secara kreatif. Kecenderungan 

untuk mengembalikan keadaan tanah dengan 

menutupinya kembali dengan top soil dan 

menanaminya, sekarang diganti dengan beragam 

cara yang imajinatif, seperti: (a) Pembangunan 

perumahan dan industri taman, (b) Fasilitas 

rekreasi seperti pemancingan, golf, dan lain-lain, (c) 

Perubahan topografi secara drastis dapat 

memberikan prospek menarik untu k pembangunan 

perkantoran dan pabrik. 
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BAB 4 
KERUSAKAN LAHAN AKIBAT TAMBANG 

BATUBARA 
 

 

 

 

A. Kerusakan Lingkungan 

Menurut Ahyar (2009). Kerusakan akibat 

pertambangan dapat terjadi selama kegiatan 

pertambangan maupun pasca pertambangan. Dampak 

lingkungan sangat terkait dengan teknologi dan teknik 

pertambangan yang digunakan. Sementara teknologi dan 

teknik pertambangan tergantung pada jenis mineral yang 

ditambang dan kedalaman lahan tambang, misalnya 

penambangan batubara dilakukan dengan sistem tambang 

terbuka, sistem dumping (suatu cara penambangan 

batubara dengan sistem mengupas permukaan tanah). 

Seiring dengan meningkatnya kegiatan perusahaan 

batubara resmi, juga meningkat kegiatan. 

 Pertambangan Tanpa Izin (PETI) batubara di berbagai 

lokasi pemanbangan Kabupaten Banjar sebagai salah satu 

kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan 
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peningkatan intensitas kegiatan PETI batubara yang 

berkembang cepat seiring dengan perubahan situasi dan 

kondisi ekonomi politik di tanah air. Adanya lahan terbuka 

yang secara visual tampak pada citra akibat aktivitas open 

mining seharusnya bisa dibedakan dna diidentifikasi 

secara cepat dengan lahn terbuka akibat aktivitas dan 

seperti misalnya perkebunan, pembukaan lahan, jalan dan 

pemukiman. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

metode cepat identifikasi identifikasi lahan terbuka di 

lahan pasca tambang batubara dan mengetahui efisiensi 

relatif dan waktu metode cepat idenfikasi lahan terbuka di 

lahan pasca tambang batubara dibandingkan metode 

ground survey. 

Menurut Syawal (2013) mengatakan Salah stau 

aktivitas manusia yang baik secara langsung maupun tidak 

langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan 

hidup adalah Pemanfaatan sumber daya alam 

(Pertambangan Batubara) secara tidak terkendali, dari 

aktivitas tersebut akan menimbulkan kerusakan 

lingkungan, antara lain: 



~ 81 ~ 

1. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, 

tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan 

industri. 

2. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya 

drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan 

dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak 

pengrusakan hutan. 

3. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung 

dari rusaknya hutan. 

Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru 

lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini 

mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara 

terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini 

umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak 

ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi 

hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah 

dan lain sebagainya. 

Menurut Muhjiddin (2012) Manusia merupakan 

penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan di 

permukaan bumi ini. Peningkatan jumlah penduduk dunia 

http://alamendah.org/2010/03/09/kerusakan-hutan-deforestasi-di-indonesia/
http://alamendah.org/2009/09/23/tingkat-pencemaran-udara-di-indonesia/
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yang sangat pesat, telah mengakibatkan terjadinya 

eksplorasi intensif (berlebihan) terhadap sumber daya 

alam, terutama hutan dan bahan tambang yang akibatnya 

ikut memacu terjadinya kerusakan lingkungan terutama 

yang berupa degradasi lahan. Padahal lahan dengan 

sumberdayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan 

hewan dan tumbuhan termasuk manusia. 

Menurut Sofyan (2009) beberapa dampak yang 

ditimbulkan oleh  pertambangan batubara secara terbuka 

adalah  : 

1. Lubang tambang, Pada kawasan pertambangan yang 

menyebabkan bumi menganga sehingga tak mungkin 

bisa direklamasi  

2. Air Asam tambang, mengandung logam berat yang 

berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka 

panjang. 

3. Tailing, mengandung logam-logam berat dalam kadar 

yang mengkhawatirkan seperti tembaga, timbal, 

merkuri, seng, arsen yang berbahaya bagi makhluk 

hidup. 
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4. Sludge, limbah cucian batubara yang ditampung dalam 

bak penampung yang juga   mengandung logam 

berbahaya seperti boron, selenium dan nikel dll. 

5. Polusi udara, akibat dari (debu) flying ashes yang 

berbahaya bagi kesehatan penduduk dan  

menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Menurut 

Barbara Gottlieb et al (2010) bahwa kandungan racun 

pada  abu batubara dapat bervariasi tergantung di 

mana batubara tersebut ditambang, pada umumnya 

abu batubara mengandung beberapa logam beracun 

paling mematikan di dunia: arsenik, timbal, merkuri, 

kadmium, kromium dan selenium. 

 

B. Kerusakan Ekosistem 

Ekosistem adalah sistem pendukung kehidupan di 

planet ini yang sangat penting bagi  kesehatan manusia dan 

sangat diperlukan untuk kesejahteraan umat manusia 

dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan dan 

Lingkungan yang Sehat, selanjutnya yang  terpenting 

adalah bahwa keputusan yang berkaitan dengan 
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pembangunan ekonomi juga harus berwawasan dan 

melindungi lingkungan (WHO. 2005). 

Ekosistem merupakan  satu kesatuan tatanan yang 

terbentuk oleh adanya   hubungan timbal balik antara 

unsur biotik dengan unsur-unsur  abiotik pada suatu 

wilayah. Ekosistem terdiri dari unsur-unsur biotik, seperti ;  

tumbuhan, satwa/hewan, mikroorganisme dan manusia 

serta abiotik unsur fisik, kimia dan lingkungan seperti ; 

tanah, suhu, kelembabam dan unsur iklim lainnya, bahan 

organik, hubungan timbal balik ini berjalan secara dinamis 

dan seimbang sehingga tercipta kondisi lingungan yang 

mendukung kehidupan makhluk hidup (Karden, 2009). 

Apabila salah satu unsur dalam suatu ekosistem ada 

yang hilang dalam suatu wilayah, maka suatu ekosistem 

dapat dikatakan mengalami kerusakan,  kerusakan ini 

sebagai akibat dari kerusakan alami, seperti ; kebakaran 

hutan, tsunami dan longsor dan kerusakan akibat campur 

tanagan manusia, seperti;  penambangan, penggunaan zat-

zat kimia yang terus menerus dan tidak terkendali, 

pertanian monokultur (Perkebunan Kelapa sawit). 
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Menurut Rensi (2012) diperkirakan dalam masa 300 

(tiga ratus) tahun belakangan ini telah banyak spesies yang 

sudah punah dari muka bumi ini, dan semakin lama akan 

semakin bertambah sehingga dikhawatirkan suatu saat 

manusia juga, akan dapat menjadi korban kepunahan. 

Kepunahan jenis di Indonesia terutama disebabkan oleh 

degradasi habitat (deforestasi, perubahan peruntukan 

lahan), bencana (kebakaran), eksploitasi secara tidak 

bijaksana (perburuan/pemanenan liar) dan masuknya 

spesies asing invasif serta perdagangan satwa liar. 

Menurut Hendy (2013) Studi CIFOR (International 

Forestry Research) menelaah tentang penyebab perubahan 

tutupam hutan yang terdiri dari pertambangan berpindah, 

perambahanhutan, transmigrai pertambangan dan 

perkebunan, pembalakan serta  industri perkayuan. Selain 

itu kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh kelompok 

profesional atau penyelundup yang didukung secara illegal 

oleh oknum-oknum. Pembukaan areal hutan untuk 

dijadikan perkebunan kelapa sawit ditunding sebagai salah 

satu penyebab kerusakan hutan, Hutan yang didalamnya 

http://pengertian-definisi.blogspot.com/2012/09/definisi-dan-pengertian-perambah-hutan.html
http://www.irwantoshut.net/kerusakan_hutan.html
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terdapat beranekaragam jenis pohon mengalami 

perubahan menjadi tanaman monokultur, menyebabkan 

hilangnya biodiversitas dan keseimbangan ekologis di 

areal tersebut.  

Beberapa jenis satwa yang menjadikan hutan tersebut 

sebagai habitatnya akan berpindah mencari tempat hidup 

yang lebih sesuai. Pembukaan lahan untuk perkebunan 

kelapa sawit pada areal hutan tropis merupakan salah satu 

pemicu terjadinya kebakaran hutan dan berdampak negatif 

terhadap emisi gas rumah kaca. 

Hasil Penelitian terakhir dari CIFOR mengungkapkan 

beberapa dampak negatif dari perubahan penggunaan 

lahan untuk produksi bahan bakar nabati atau biofuel. 

Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada lahan 

gambut, menyebabkan emisi karbon yang dihasilkan dari 

konversi lahan memerlukan waktu ratusan tahun untuk 

proses pemulihan seperti sedia kala. 

Berdasarkan data Bank Dunia 2001 diperkirakan 

bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,6 juta ha 

per tahun atau tiga ha per menit hingga dua juta ha per 

http://www.irwantoshut.net/miracle_tree.html
http://www.irwantoshut.net/wanagama.html
http://pengertian-definisi.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-definisi-keanekaragaman.html
http://www.irwantoshut.net/ekologi.html
http://www.irwantoshut.net/kebakaran_hutan_kaltim.html
http://www.irwantoshut.net/global_warming_pictures.html
http://www.irwantoshut.net/pongamia.html
http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/11/definisi-bioenergi-atau-energi-biomassa.html
http://www.irwantoshut.net/carbon_trade_indonesia_forests.html


~ 87 ~ 

tahun. Jika penggundulan hutan terjadi secara terus 

menerus, maka akan mengancam spesies flora dan fauna 

dan merusak sumber penghidupan masyarakat. 

Pembukaan jalan dalam kawasan yang dilindungi lebih 

banyak membawa dampak negatif bagi lingkungan. 

Indonesia mempunyai lahan basah (termasuk hutan rawa 

gambut) terluas di Asia, yaitu 38 juta ha yang tersebar 

mulai dari bagian timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 

Jawa, Maluku sampai Papua. Tetapi luas lahan basah 

tersebut telah menyusut menjadi kurang lebih 25,8 juta ha 

(Suryadiputra, 1994 dalam Irwanto, 2010). 

 

 



~ 88 ~ 

 



~ 89 ~ 

 

BAB 5 
KERUSAKAN TANAH BERDASARKAN ILMU 

TANAH 
 

 

 

 

A. Kondisi Tanah  

Tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh 

kandungan mineral di dalamnya  saja tetapi juga sifat fisika 

dan kimia tanah. Sifat fisika tanah  adalah sifat-sifat tanah 

yang ditentukan oleh bahan penyusunnya.  Sifat fisika 

tanah mencakup tekstur, struktur, porositas dan warna 

tanah. 

Tekstur tanah merupakan besar kecilnya ukuran 

partikel yang menyusun tanah. Setiap jenis tanah memiliki 

ukuran partikel yang berbeda-beda, oleh karenanya tanah 

dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain tanah pasir,  

tanah liat, dan tanah lempung. Pasir memiliki partikel yang 

berukuran paling besar yaitu 2 – 0,05 mm, liat memiliki 

partikel yang berukuran paling kecil yaitu < 0,002 mm. 

Keadaan struktur tanah sangat berpengaruh terhadap 
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sifat-sifat fisik tanah yang lain seperti  struktur tanah ,  

porositas tanah, dan warna tanah.  

Struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang 

menggambarkan susunan ruangan partikel-partikel tanah 

yang bergabung satu dengan yang lain membentuk 

gumpalan kecil. Gumpalan-gumpalan kecil ini mempunyai 

bentuk, ukuran, dan kemantapan (ketahanan) yang 

berbeda-beda). Beberapa jenis struktur tanah antara lain 

granular,  gumpal (blocky), prisma (prismatic), tiang 

(columnar), dan  lempeng (platy). 

Porositas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap 

air. Besar kecilnya kemampuan tanah dalam menyerap air 

berhubungan dengan tingkat kepadatan tanah. Semakin padat 

tanah, porositas tanahnya semakin kecil karena tanah yang 

padat sulit untuk menyerap air. Tanah yang baik adalah tanah 

yang porositasnya besar karena akan memudahkan akar 

tanaman untuk menembus tanah dalam mencari bahan organik. 

Selain itu tanah tersebut juga mampu menahan air hujan 

sehingga tanaman tidak kekurangan air. Ukuran porositas dan 

kualitas tanah dapat dilihat pada tabel  ukuran porositas dan 

kualitas tanah berikut. 
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Porositas (%) Kualitas 

0-5 Dianggap jelek sekali 

5-10 Dianggap jelek 

10-15 Dianggap sedang 

15-20 Dianggap baik 

Diatas 20 Sangat baik 

 
Warna tanah merupakan ciri fisik yang paling mudah 

dikenali. Perbedaan warna tanah umumnya dipengaruhi 

oleh perbedaan kandungan bahan organik. Semakin hitam 

warna tanah menunjukkan tanah tersebut semakin subur. 

Sebaliknya semakin terang warna tanah menunjukkan 

semakin tidak suburnya tanah tersebut. Salah satu sifat 

kimia tanah yang perlu kamu ketahui adalah derajat 

keasaman tanah atau pH. Nilai pH tanah dapat digunakan 

sebagai indikator dalam menentukan kesuburan tanah. 

Tanah yang subur memiliki pH antara 6 – 7. Pada kisaran 

tersebut unsur hara tersedia bebas di dalam tanah dan 

mudah larut dalam air. Keadaan yang demikian 

memudahkan tanaman untuk menyerap unsur hara yang 

tersedia dalam tanah. Sedangkan pada tanah asam (pH < 

4,5), tanah banyak mengandung ion Al, Fe, dan Mn. Ion-ion 
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ini akan mengikat unsur hara yang sangat dibutuhkan 

tanaman, terutama unsur P (fosfor), K ( kalium), S (sulfur), 

Mg (magnesium) dan Mo (molibdenum) sehingga tanaman 

tidak dapat menyerap makanan dengan baik meskipun 

kandungan unsur hara dalam tanahnya banyak. Selain itu, 

tanah asam juga banyak mengandung logam berat seperti 

Al dan Cu yang dapat meracuni tanaman. Pada tanah basa 

dengan nilai derajat keasaman (pH>7) unsur P (fosfor) 

akan banyak terikat oleh Ca (kalsium), sementara unsur 

mikro molibdenum (Mo) berada dalam jumlah banyak. 

Unsur Mo pada tanah basa menyebabkan tanaman 

keracunan. Selain itu tanah basa juga akan mengakibatkan 

pertumbuhan tanaman terganggu karena tumbuhan 

kekurangan unsur hara yang terdapat pada tanah seperti 

seng, tembaga, mangan, dan besi. 

 

B. Kondisi Kerusakan  Tanah 

Kerusakan tanah secara fisik dapat diakibatkan 

penambangan (batubara) yang tidak terkendali, pertanian 

monokultur (perkebunan kelapa sawit), penggunaan 
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pupuk kimia (anorganik) secara terus menerus, hal ini 

akan menyebabkan menurunnya kapasitas infiltrasi dan 

kemampuan tanah menahan air, meningkatnya kepadatan 

dan ketahanan penetrasi tanah, serta berkurangnya 

kemantapan struktur tanah yang pada akhirnya 

terhambatnya pertumbuhan tanaman dan menurunnya 

produktivitas. 

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 
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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 

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 
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dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan pengaruh 

negatif, baik di dalam areal pertambangan (on site) 

maupun di luar areal penambangan (off site). Pengaruh 

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). 

 

C. Kerusakan Fisika Tanah 

Perubahan penggunaan lahan dari hutan atau 

perkebunan menjadi lahan pertanian maupun permukiman 

akan menurunkan fungsi tanah. Tanah merupakan media 

untuk pertumbuhan vegetasi, terdapat hubungan erat 

antara komponen tanah, air, dan vegetasi. Perubahan 

penggunaan lahan dapat mengubah tutupan vegetasi pada 



~ 96 ~ 

lahan terbuka seperti lahan sawah dan tegalan  menjadi 

rumput atau pekarangan, serta cenderung menambah 

proporsi luas lahan terbangun (Setyowaty, 2007). Menurut  

Ismanto (2012), konversi hutan menjadi lahan pertanian 

khususnya pada lahan miring merupakan kegiatan yang 

beresiko tinggi. Karena dapat menyebabkan terjadinya 

penurunan kualitas tanah akibat terjadinya erosi.  

Kerusakan struktur tanah diawali dengan penurunan 

kestabilan agregat tanah sebagai akibat dari 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 
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tanah. Pada saat hujan turun kerak yang terbentuk di 

permukaan tanah (soil crusting) yang mempunyai sifat 

padat dan keras bila kering (Suprayogo,2004).  

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.  

Tanah memiliki sifat fisik, biologi dan kimia yang 

berbeda beda pada lingkungan yang berbeda pula. 

Demikian halnya pada lahan hutan, pertanian campuran 

maupun pertanian monokultur. Keadaan sifat fisik tanah 

yang baik dapat memperbaiki lingkungan untuk perakaran 

tanaman dan secara tidak langsung memudahkan 

penyerapan unsurhara. sehingga relatif menguntungkan 

bagi pertumbuhan tanaman. Tanaman secara tidak 

langsung dapat melindungi tanah dari kerusakan sifat 

fisiknya, terutama kerusakan akibat aliran permukaan (run 
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off). Adanya tanaman akan menyebabkan air hujan yang 

jatuh tidak menghantam permukaan tanah melainkan 

terlebih dahulu ditangkap oleh tajuk daun tanaman, dan 

proses ini disebut intersepsi (Wani, 1994).  

Besarnya intersepsi hujan oleh tajuk daun tanaman 

juga sangat ditentukan oleh populasi dalam hal ini 

berhubungan dengan jumlah dan kerapatan tanaman 

(lebar tajuk). Hutan dan vegetasinya memiliki peranan 

dalam pernbentukan dan pemantapan agregat tanah. 

Vegetasinya berperan sebagai pemantap agregat tanah 

karena akarnya dapat mengikat partikel partikel tanah dan 

juga mampu menahan daya tumbuk butir butir air hujan 

secara langsung ke permukaan tanah sehingga 

penghancuran tanah dapat dicegah. Selain itu seresah yang 

berasal dari daun-daunnya dapat meningkatkan 

kandungan bahan organik tanah. Hal inilah yang dapat 

mengakibatkan perbaikan terhadap sifat fisik tanah, yaitu 

pembentukan struktur tanah yang baik maupun 

peningkatan porositas yang dapat meningkatkan perkolasi, 

sehingga memperkecil erosi (Kartasapoetra, 1988). 
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D. Kerusakan Kimia Tanah 

Menurut Buckman and Brady (1982) mengatakan 

bahwa komponen utama tanah  terdiri dari bahan mineral, 

bahan organik, air dan udara. Menurut Dirjend Dikti 

(1991) mengatakan bahwa campuran komponen utama ini 

akan saling mempengaruhi satu sama lain, seperti ; reaksi-

reaksi bahan padat berpengaruh terhadap kualitas udara 

dan air, akan berpengaruh terhadap pelapukan (hancuran 

iklim) bahan padat, dan reaksi-reaksi (bersifat katalisator) 

dari jasad renik. Kimia tanah terlibat dalam semua reaksi 

ini, namun lebih ditekankan pada larutan tanah yang 

merupakan suatu lapisan air yang tipis (the tin aqueous 

film) sekeliling butiran tanah. Kecepatan reaksi-reaksi ini 

berlangsung sangat tergantung pada keadaan lingkungan.  

Penambangan batubara secara terbuka diawali dengan 

menebang, membersihkan (land clearing) vegetasi penutup 

tanah sekaligus mengupas tanah lapisan atas yang relatif 

subur kemudian menimbun kembali areal bekas 

penambangan. Cara ini berpotensi menimbulkan 
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kerusakan ekosistem dan kerusakan lahan, antara lain ; 

kerusakan ekosistem,  seperti ; terjadinya  kepunahan 

spesies baik mikro maupun makro fauna, hilangnya 

vegetasi penutup tanah dan kerusakan lahan, seperti ; 

terjadinya perubahan sifat tanah, hilangnya lapisan bahan 

organik atau munculnya lapisan bahan induk yang 

produktivitasnya rendah, timbulnya lahan masam dan 

garam-garam yang dapat meracuni tanaman, rusaknya 

bentang alam, serta terjadinya erosi dan sedimentasi, 

karena bahan-bahan nonbatubara yang jumlahnya 3-6 kali 

jumlah batubara yang diperoleh perlu dibongkar dan 

dipindahkan.  

Tanah hasil pembongkaran tersebut mempunyai sifat 

yang berbeda dengan keadaan sebelum dibongkar, yaitu 

tanah terlalu padat, struktur tidak mantap, aerasi dan 

drainase buruk, serta lambat meresapkan air. Dalam 

proses penimbunan, lapisan tanah menjadi tercampur 

aduk. Tidak jarang bahan induk berada di lapisan atas dan 

lapisan subur yang mengandung bahan organik berada di 

bawah. Bahan induk yang berada di lapisan teratas dapat 
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menjadi masalah karena bahan tersebut miskin unsur hara. 

Masalah lain adalah timbulnya tanah masam. Pirit (FeS2), 

bila teroksidasi menyebabkan pH tanah menjadi masam 

(4-5).  

Bahkan pada areal timbunan yang baru, pH tanah 

sangat masam (2,6 - 3,6). Kation yang dapat ditukar tinggi, 

seperti Al (1,7- 6,25), Mg (4,45- 13,84), dan Ca (3,01 - 8,72) 

me/100 g tanah. Kandungan garam-garam sulfat yang 

tinggi seperti ; MgSO4, CaSO4, dan AlSO4, dapat 

menyebabkan tanaman mengalami keracunan. Pada musim 

kemarau, garam-garam ini akan muncul ke permukaan 

tanah sebagai kerak putih. Perubahan bentang alam juga 

dapat mengganggu keseimbangan alam. Penambangan 

batu bara secara terbuka akan memunculkan lubang-

lubang galian yang sangat dalam dan luas. Tanah yang 

dibongkar kemudian dipindahkan ke areal tertentu. Sering 

terjadi lahan yang sebelumnya bukit setelah tanahnya 

dibongkar berubah menjadi lembah, atau lahan yang 

sebelumnya lembah lalu ditimbun menjadi bukit. Hal ini 
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menyebabkan stabilitas lingkungan berubah dan tanah 

mudah longsor (Yoza, 2008).  

 

E. Kerusakan  Biologis Tanah 

Kerusakan biologi ditandai oleh penyusutan populasi 

maupun berkurangnya biodiversitas organisme tanah, 

Organisme tanah memainkan peran penting dalam 

membentuk dan menstabilkan struktur tanah. Pada tanah 

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. pori 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 
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lain (fisik dan atau kimia), sebagai akibat pertambangan 

batubara,  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 bahan-bahan bawaan 

seperti ; Air Asam Tambang (AAT) atau Acid Mine Drainage 

(AMD), yang akan merusak fisika tanah dan tanah 

mengalami keracunan.  

Menurut World Coal Asociation (2014) Air asam 

tambang (AMD) dapat menjadi tantangan pada aktivitasi 

penambangan batubara. 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 

batubara 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 
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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 6 

KERUSAKAN LINGKUNGAN PERAIRAN 
 

 

 

 

 

A. Kondisi Kerusakan Lingkungan Perairan  

Pencemaran perairan, pada tahun–tahun terakhir ini 

telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh berbagai 

daerah di Indonesia, dengan meningkatnya kegiatan 

pembangunan nasional, nampaknya pencemaran perairan 

akan terus menjadi masalah bagi umat manusia yang akan 

datang. Suatu perairan dikatakan telah tercemar, apabila 

suatu bahan atau kondisi yang dapat menyebabkan 

penurunan kualitas perairan sampai pada tingkat tertentu 

sehingga lingkungan perairan tersebut tidak bisa 

dimanfaatkan (Miller, 1985).  

Menurut Lockwood (2012) bahwa air minum yang 

terkontaminasi merupakan salah satu masalah kesehatan 

utama untuk masyarakat sekitar pertambangan batubara, 

karena limbah tambang di kolam lumpur melepaskan 
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logam berat dan polutan lain yang mencemari permukaan 

dan air tanah. Air limbah dari proses pencucian kotoran 

dari batubara sebelum pengiriman akan meresap kedalam 

tanah (Halzman, 2011). 

Kebanyakan teknik pertambangan modern memiliki 

kebutuhan air yang tinggi untuk ekstraksi, pengolahan, dan 

pembuangan limbah. Air limbah dari proses ini dapat 

mencemari sumber air di dekatnya dan menguras 

persediaan air tawar di wilayah sekitar tambang. Beberapa 

tambang, seperti tambang Mountain Pass di California 

selatan, telah menerapkan teknologi daur ulang air limbah, 

mengakibatkan penurunan besar dalam permintaan air 

dan limbah cair (Molycorp, 2012).  

Tingkat pencemaran perairan dapat diketahui melalui 

pengukuran secara fisika, kimia dan biologi. Pengukuran 

secara fisika, kimia dapat dilakukan dengan mengukur 

kadar logam berat, pH, kekeruhan, suhu, kadar pestisida 

atau bahan kimia lainnyayang terdapat dalam air. Kualitas 

kehidupan didalam air sangat dipengaruhi oleh kualitas 

perairan itu sendiri sebagai media hidup organism air, 
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makin buruk kualitas suatu perairan, makin buruk pula 

kualitas kehidupan di dalam perairan tersebut. Ini berarti 

bahwa komunitas organisme yang hidup di perairan baik  

berbeda dengan yang hidup  diperairan yang tercemar 

(Soegianto, 2004).  

Pencemaran suatu perairan dapat disebabkan oleh 

adanya aktivitas pertambangan khususnya pertambangan 

batubara, yang secara jelas akan berpengaruh terhadap 

lingkungan perairan karena bahan-bahan hasil eksploitasi 

pertambangan batubara akan terbawa oleh air hujan (Run 

Off)  ke sungai dan sungai tersebut mengalami sidimentasi, 

dengan adanya sidimentasi, maka sungai tersebut akan 

mengalami pendangkalan dan pada akhirnya akan 

menimbulkan bencana seperti ; banjir dan memburuknya 

kualitas air.  apabila terjadi pencemaran di air, maka 

terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air. 

Akumulasi pencemar ini semakin meningkat pada 

organisme pemangsa yang lebih besar. 

Menurut Darmano (1995), pencemaran air terdiri 

dari bermacam-macam jenis, antara lain: 
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B. Pencemaran Mikroorganisme  dalam Air 

Berbagai kuman penyebab penyakit pada makhluk 

hidup seperti bakteri, virus, protozoa, dan parasit sering 

mencemari air. Kuman yang masuk ke dalam air tersebut 

berasal dari buangan limbah rumah tangga maupun 

buangan dari industri peternakan, rumah sakit, tanah 

pertanian dan lain sebagainya. Pencemaran dari kuman 

penyakit ini merupakan penyebab utama terjadinya 

penyakit pada orang yang terinfeksi. Penyakit yang 

disebabkan oleh pencemaran air ini disebut water-borne 

disease dan sering ditemukan pada penyakit tifus, kolera, 

dan disentri. 

 

C. Pencemaran Air oleh  Bahan Anorganik Nutrisi 

Tanaman 

Penggunaan pupuk nitrogen dan fosfat dalam bidang 

pertanian telah dilakukan sejak lama secara meluas. Pupuk 

kimia ini dapat menghasilkan produksi tanaman yang 

tinggi sehingga menguntungkan petani. Tetapi dilain pihak, 

nitrat dan fosfat dapat mencemari sungai, danau, dan 
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lautan. Sebetulnya sumber pencemaran nitrat ini tidak 

hanya berasal dari pupuk pertanian saja, karena di 

atmosfer bumi mengandung 78% gas nitrogen . Pada 

waktu hujan dan terjadi kilat dan petir, di udara akan 

terbentuk amoniak dan nitrogen terbawa air hujan menuju 

permukaan tanah. Nitrogen akan bersenyawa dengan 

komponen yang kompleks lainnya. 

Menurut Setyorini et al (2003) bahwa berbagai macam 

pupuk anorganik dan pupuk yang berasal dari batuan 

fosfat mengandung logam berat, lihat Tabel 1 dan 2.  

Tabel 1. Kandungan Logam Berat dalam Beberapa Jenis Pupuk Anorganik 

No Logam Berat 
Pupuk Fosfat 

(mg/kg) 

Pupuk N 

(mg/kg) 

1 Arsen  2 – 1.200 2,3 – 120 

2 Baron 5 – 115 - 

3 Kadmium 0,1 – 170 0,05 – 8,5 

4 Kobal 1 – 12 5,4 – 12 

5 Kromium 66 – 245 3,2 – 19 

6 Tembaga 1 – 300 - 

7 Air Raksa 0,01 – 1,2 0,3 – 2,9 

8 Timah (timbal) 40 – 2.000 - 

9 Mangan 0,1 – 60 1 – 7 

10 Molibdenum 7 – 38 7 -34 

11 Nikel 7 – 225 227 

12 Selenium 0,5 - 

13 Uranium 30 – 300 - 

14 Vanadium 2 – 1.600 - 
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15 Seng 50 - 1450 1 – 42 

    Sumber Setyorini et al. 2003. 

 

Tabel 2. Logam Berat dalam Berbagai Jenis Bahan Fosfat Alam (PA) dan SP-36 

No Asal Batuan Fosfat 
Cd 

(mg/kg) 

Cr 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

 PA Chrismast 38 - 60 

 PA Tunisia 76 - 42 

 PA Moroko 57 - 113 

 PA Jordan 5 244 Tu 

 PA Senegal 113 - 55 

 PA China Huinan 3 - Tu 

 PA Ciamis 28 20 Tu 

 PA Sukabumi 65 - 65 

 SP-36 11 4 Tu 

Sumber Setyorini et al 2003, tu = tidak terukur. 

 

 
D. Pencemar Bahan Kimia Anorganik 

Bahan kimia anorganik seperti asam, garam dan bahan 

toksik logam lainnya seperti timbal (Pb), kadmium (Cd), 

merkuri (Hg) dalam kadar yang tinggi dapat menyebabkan 

air tidak enak diminum. Disamping dapat menyebabkan 

matinya kehidupan air seperti ikan dan organisme lainnya, 

pencemaran bahan tersebut juga dapat menurunkan 

produksi tanaman pangan dan merusak peralatan yang 

dilalui air tersebut (karena korosif). 

 

E. Pencemaran  Bahan Kimia Organik 
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Bahan kimia organik seperti minyak, plastik, pestisida, 

larutan pembersih, detergen dan masih banyak lagi bahan 

organik terlarut yang digunakan oleh manusia dapat 

menyebabkan kematian pada ikan maupun organisme air 

lainnya. Lebih dari 700 bahan kimia organik sintetis 

ditemukan dalam jumlah relatif sedikit pada permukaan 

air tanah untuk diminum di Amerika, dan dapat 

menyebabkan gangguan pada ginjal, gangguan kelahiran, 

dan beberapa bentuk kanker pada hewan percobaan di 

laboratorium. Tetapi sampai sekarang belum diketahui apa 

akibatnya pada orang yang mengkonsumsi air tersebut 

sehingga dapat menyebabkan keracunan kronis. 
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BAB 7 
KONDISI KERUSAKAN UDARA  

 

 

 

A. Polusi Udara 

Pencemaran udara atau sering kita dengar dengan 

istilah polusi udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan 

atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan 

perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan 

normalnya (Wardhana,2001). Pencemaran udara 

disebabkan oleh berbagai macam zat kimia, baik 

berdampak langsung maupun tidak langsung yang semakin 

lama akan semakin mengganggu kehidupan manusia, 

hewan dan tumbuhan.  

Pencemaran udara ini dapat berbentuk padatan, seperti 

partikel kecil yang disebabkan oleh debu yang 

berterbangan akibat tiupan angin, asap dari industri dan 

kendaraan bermotor, dan proses pembusukan sampah 

organik. Selain berbentuk padatan pencemaran dapat 
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berupa cairan dan gelombang. Pencemaran berupa cairan 

seperti air hujan maupun bahan kimia yang cukup 

dominan (bentuk gas seperti Ozon, CO2), sedangkan 

pencemaran udara yang berbentuk gelombang seperti 

kebisingan akibat suara yang dihasilkan oleh kendaraan 

bermotor.  

Pencemaran udara yang melampaui batas kewajaran 

akan menimbulkan dampak terhadap makhluk hidup yang 

hidup di atas bumi ini. Oleh sebab itu, maka perlu kita 

fahami dampak apa saja yang dapat ditimbulkan oleh 

pencemaran udara khususnya terhadap tumbuhan. Ada 

beberapa polutan yang mencemari udara dan berdampak 

internasional sehingga digelar dalam konferensi 

internasional maupun regional, antara lain: 

  

B. Efek Rumah Kaca 

Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca (CO2, 

CH4, CFC, HFC, N2O), terutama peningkatan konsentrasi 

CO2, di atmosfir menyebabkan terjadinya global warming 

(peningkatan suhu udara secara global) yang memicu 
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terjadinya global climate change (perubahan iklim secara 

global). Fenomena ini memberikan berbagai dampak yang 

berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup 

manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi ini, di 

antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan 

pola/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan 

tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada 

musim kemarau, naiknya muka air laut yang berpotensi 

menenggelamkan pulau-pulau kecil dan banjir rob, dan 

bencana badai/gelombang yang sering meluluhlantakan 

sarana-prasarana penopang kehidupan di kawasan pesisir. 

Perubahan iklim global sebagai implikasi dari pemanasan 

global telah mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer di 

lapisan bawah terutama yang dekat dengan permukaan 

bumi (Hery, 2012).  

Kekhawatiran akan meningkatnya emisi CO2 yang 

mempercepat laju pemanasan bumi yang antara lain 

mengakibatkan naiknya permukaan laut sehingga sebagian 

besar pantai dunia akan tergenang. Konferensi Tingkat 

Tinggi Dunia di Rio de Jenairo, Brazil pada bulan Juni 1992 
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mengeluarkan pernyataan yang lebih dikenal sebagai 

Agenda 21 bahwa seluruh dunia bersepakat untuk 

mengurangi emisi CO2 negara-negara industri pada tahun 

2000 harus sama dengan tahun 1990, sedangkan pada 

negara berkembang baru diberlakukan tahun 2010 

(AGENDA 21, Rio declaration; The United Nation 

Departement of Public Information, 1990).  

 

C. Penipisan Lapiran Ozon 

Ozon sangat penting dalam mencegah radiasi ultra-

violet yang masuk ke bumi. Hal ini penting artinya, sebab 

jika Ozon tidak lagi berfungsi sebagai pencegah masuknya 

radasi ultra-violet yang masuk ke bumi, maka akan 

menyebabkan kerusakan-kerusakan pada makhluk hidup 

termasuk tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi dengan 

sinar ultra-violet tersebut. Dilaporkan bahwa sinar 

tersebut dapat menyebabkan kanker pada kulit manusia. 

Menurut Graedel and Crutzen, (1990) Diyakini bahwa 

penyebab menipisnya lapisan ozon ini adalah gas CFC baik 

CFC-11(CFCl2) dan CFC-12 (CF2Cl2). Gas ini banyak 
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dipergunakan dalam industri untuk pendingin yang lebih 

dikenal dengan istilah freon. Dalam Agenda 21 juga 

disepakati bahwa negara di dunia harus menghapuskan 

penggunaan CFC ini dan secepatnya diganti dengan produk 

yang ramah lingkungan (AGENDA 21, Rio eclaration; The 

United Nation Departement of Public Information, 1990).   

 

D. Hujan Asam (Acid Rain) 

Hujan asam adalah hujan yang memiliki kandungan pH 

(derajat keasaman) kurang dari 5,6. Pencemar udara 

seperti SO2 dan NO2 bereaksi dengan air hujan membentuk 

asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan 

asam ini antara lain: Mempengaruhi kualitas air 

permukaan Merusak tanaman Melarutkan logam-logam 

berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi 

kualitas air tanah dan air permukaan.  Bersifat korosif 

sehingga merusak material dan bangunan SO2 dan NOx 

(NO2 dan NO3) yang menguap ke udara akan bercampur 

dengan embun. Dengan bantuan cahaya matahari, senyawa 

tersebut akan diubah menjadi tetesan-tetesan asam yang 
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kemudian turun ke bumi sebagai hujan asam. Namun, bila 

H2SO2 dan HNO2 dalam bentuk butiran-butiran padat dan 

halus turun ke permukaan bumi akibat adanya gaya 

gravitasi bumi, maka peristiwa ini disebut dengan deposisi 

asam. SO2 dan NOx (NO2 dan NO3) yang dihasilkan dari 

proses pembakaran bahan bakar fosil (kendaraan 

bermotor) dan pembakaran batubara (pabrik dan 

pembangkit energi listrik) akan menguap ke udara. 

Sebagian lainnya bercampur dengan O2 yang dihirup oleh 

makhluk hidup dan sisanya akan langsung mengendap di 

tanah sehingga mencemari air dan mineral tanah 

(Wardhana, 2001).  

Batubara yang mengandung sulfur melalui pembakaran 

akan menghasilkan sulfur dioksida. Sulfur dioksida 

bersama dengan udara serta oksigen dan sinar matahari 

dapat menghasilkan asam sulfur. Asam ini membentuk 

kabut dan suatu saat akan jatuh sebagai hujan yang disebut 

hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan gangguan 

pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Misalnya 

gangguan pernapasan,perubahan morfologi pada daun, 
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batang, dan benih. Akibat polusi NH4, H2SO4 yang turun 

bersama hujan menyebabkan pH air menurun, juga 

endapannya dapat bertahan di tanah oleh hujan akan 

dilarutkan menyebabkan pH menurun.  

Penyebab utamanya adalah terbentuknya gas SO2 dan 

NO2 oleh ulah manusia dari bahan bakar batubara dan 

bahan bakar minyak Suatu pelajaran penting dari hujan 

asam dapat dilihat dari data di Skandinavia yang terkenal 

dengan hutan dan banyaknya sungai dan danau. Di 

samping itu, pengukuran pH pada air permukaan Norwegia 

Tengah dari 21 perairan yang diukur pHnya rata-rata 

turun dari 7,5 menjadi 5,4 hingga 6,3 diantara tahun 1941-

1970. Di Swedia, dari 14 perairan yang diukur, pH air 

permukaan menurun dari 6,5 – 6,6 ke 5,4 – 5,6 dari tahun 

1950 ke 1971 dan menurun dari 5,7 menjadi 4,9 antara 

tahun 1955 ke 1973  (Manahan, 1994).  
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BAB 8 
KERUSAKAN LINGKUNGAN BERDASARKAN 

PERUBAHAN IKLIM 
 

 

 

 

 

Menurut Geoff (2010), Pandangan sebagian besar 

ilmuwan iklim adalah bahwa perubahan iklim sudah 

terjadi dan bahwa gas rumah kaca yang sudah dilepaskan 

akan terus berkontribusi lebih lanjut terhadap pemanasan 

global paling tidak sepanjang dekade mendatang. Mereka 

mendesak adanya langkah-langkah mitigasi yang tegas 

untuk memangkas timbulnya gas rumah kaca dan dengan 

demikian membatasi dampak negatif serius yang 

diramalkan. Sebagian besar pemerintah juga memberi 

komitmen mereka dalam perkataan dan dalam 

kesepakatan internasional sampai pada cara-cara guna 

meminimalkan tingkat dan memitigasi dampak perubahan 

iklim. Sejumlah pemerintah memberi komitmen, secara 

teori, terhadap tindakan-tindakan radikal untuk 

mengurangi output gas rumah kaca. Inggris, misalnya, 
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belum lama ini mengadopsi target untuk pengurangan 

emisi karbon dioksida di Inggris sebesar 80% 

(dibandingkan dengan tingkat 1990) pada tahun 2050. 

Pengurangan sebesar itu dipandang perlu untuk mengatasi 

besarnya krisis.  

Pengurangan ini tidak dapat dicapai tanpa perubahan 

signifikan dalam sifat perekonomian dewasa ini. Ini tidak 

berarti bahwa tenaga kerja harus dikurangi-justru, 

kelompok-kelompok yang peduli terhadap iklim secara 

khusus menganjurkan investasi dalam pekerjaan hijau 

yang baru di negara-negara industri. Ini juga tak berarti 

harus mengurangi penggunaan energi secara besar-

besaran-yang perlu dilakukan adalah melakukan 

perubahan dalam sumber energi yang diperlukan. 

Sejumlah ilmuwan berargumentasi bahwa 95% dari 

kebutuhan energi dunia dapat disediakan oleh sumber 

terbarukan pada tahun 2050. 

Meskipun ada rasa skeptis yang meningkatdi sejumlah 

bagian dunia, terdapat kesepakatan yang meluas di antara 

para ilmuwan iklim bahwa gas-gas tertentu yang ada 



~ 123 ~ 

dalam atmosfer bumi, khususnya karbon dioksida, nitrus 

oksida dan metana, menjerat panas dan berfungsi sebagai 

gas rumah kaca, dikhawatirkan bahwa peningkatan 

konsentrasi atmosferik dari gas-gas tersebut yang 

diakibatkan oleh kegiatan manusia akan mengakibatkan 

naiknya suhu paling sedikit dua derajat dan mungkin, 

sampai enam derajat celsius dalam abad ini.  

Dampak pasti kenaikan suhu yang pesat itu sulit 

diramalkan tetapi diyakini bahwa akan mencakup 

kenaikan suhu yang semakin tinggi pada garis lintang yang 

lebih tinggi, khususnya di wilayah kutub; meningkatnya 

permukaan laut secara signifikan, yang menyebabkan 

banjir di daerah-daerah yang rendah; mencairnya 

bongkahan es, tanah beku abadi dan glasier; dan 

perubahan dalam pola cuaca, termasuk lebih banyak 

musim kering, gelombang panas, serta badai yang semakin 

hebat dan mungkin di luar musim.  

Beberapa negara kepulauan yang terletak di daerah 

rendah di Samudra Pasifik dan Hindia merasa khawatir 

akan kelangsungan eksistensi mereka bahkan sekalipun 
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jika peningkatan permukaan laut tidak terlalu tinggi. 

Banyak wilayah dataran rendah juga mungkin terimbas 

secara serius. 
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BAB 9 
PENGELOLAAN REKLAMASI LAHAN BEKAS 

TAMBANG  BATUBARA 
 

 

 

 

A. Perencanaan Reklamasi Lahan 

Reklamasi merupakan suatu proses perbaikan pada 

suatu daerah tertentu (lahan bekas tambang) sebagai 

akibat dari kegiatan penambangan sehingga dapat 

berfungsi kembali secara optimal. Dalam melaksanakan 

reklamasi diperlukan perencanaan yang matang agar tepat 

pada sasaran. Perencanaan reklamasi harus sudah 

dipersiapkan sebelum kegiatan penambangan Karena telah 

di atur dalam dokumen lingkungan. Lingkup reklamasi 

meliputi penatagunaan lahan, pencegahan dan 

penanggulangan air asam tambang, dan pekerjaan sipil. 

Dalam reklamasi lahan akibat penambangan harus melihat 

dari empat aspek, yaitu aspek teknis, ekonomi, 

sosial/lingkungan, dan kelembagaan. Aspek teknis dapat 

dilihat dari sifat fisik dan sifat kimia tanah, aspek 

lingkungan dilihat dari dampak penambangan batubara 
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terhadap sosial masyarakat, aspek ekonomi dari 

produktivitas lahannya. Sedangkan aspek kelembagaan 

dilihat dari fungsi dan peran masing-masing institusi 

dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan (Santoso, 

2012).  

Untuk melaksanakan reklamasi menurut Arif (2004) 

diperlukan perencanaan yang baik agar dalam 

pelaksanaannya tercapai sasaran yang diinginkan. 

Perencanaan reklamasi harus sudah disiapkan sebelum 

melaksanakan operasional penambangan dan program 

yang terpadu dalam aktivitas penambangan. Masalah yang 

perlu diperhatikan  dalam perencanaan reklamasi lahan 

bekas tambang batubara adalah, 

a. Mempersiapkan rencana reklamasi sebelum 

operasional penambangan  

b. Luas areal yang direklamasi sama dengan luas areal 

penambangan  

c. Memindahkan dan menempatkan tanah pucuk pada 

tempat tertentu dan mengatur sedemikian rupa 

untuk keperluan revegetasi. 
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d. Mengembalikan/memperbaiki kandungan kadar 

bahan beracun  sampai tingkat yang aman sebelum 

dapat dibuang ketempat pembuangan. 

e. Mengembalikan lahan seperti keadaan semula 

dan/atau sesuai dengan tujuan penggunaannya.  

f. Memperkecil erosi selama dan setelah reklamasi 

g. Memindahkan semua peralatan yang tidak 

dipergunakan lagi dalam operasional penambangan  

h. Melakukan penggemburan permukaan tanah yang 

padat. Apabila tidak dilakukan penggemburan, 

Karena kondisi yang tidak memungkinkan maka 

dilakukan penanaman dengan tanaman pionir.  

i. Setelah penambangan maka pada lahan bekas 

tambang yang diperuntukan bagi revegetasi, segera 

dilakukan penanaman. 

j. Mencegah masuknya hama dan gulma berbahaya 

k. Memantau dan mengelola areal reklamasi sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan. 

Diskripsi lahan bekas penambangan batubara 

merupakan gambaran tentang kondisi terakhir lahan yang 
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akan direklamasi. Gambaran lahan ini sangat penting 

dalam perencanaan reklamasi, agar dapat diketahui arah 

dan jenis perlakuan dalam pelaksanaan reklamasi. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

reklamsi adalah : kondisi iklim, geologi, jenis tanah, bentuk 

alam, air permukaan dan air tanah, flora dan fauna, 

penggunaan lahan serta rencana tata ruang. 

 

B. Pelaksanaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang 

Batubara 

Reklamasi lahan tambang meliputi proses penutupan 

tambang yang disertai dengan kegiatan pengaturan 

kembali kontur lahan agar diperoleh kondisi stabil, dan 

melakukan revegetasi pada lahan yang telah distabilisasi. 

Reklamasi lahan tambang menjadi bagian penting dari 

suatu siklus hidup tambang karena tuntutan masyarakat 

terhadap lingkungan yang lebih bersih dan berdayaguna. 

Keseluruhan proses pembangunan tambang dan rencana 

penggunaan lahan pada masa pasca tambang merupakan 

bagian dari pembangunan berkelanjutan. Proses reklamasi 
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lahan bekas tambang dimulai pada saat sebelum ekskavasi 

pertama dimulai.  

Dengan kata lain, kegiatan reklamasi ini sudah 

diperhitungkan sejak awal sehingga keseluruhan biaya 

penambangan dan reklamasi bisa lebih efisien. Sejak awal 

biaya reklamasi sudah menjadi bagian dari biaya 

penambangan. Dalam perencanaan reklamasi lahan bekas 

tambang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 

Pertama adalah keselamatan lokasi tambang, khususnya 

jika areal tambang terbuka untuk akses publik. Penutupan 

gedung-gedung perkantoran, pemindahan fasilitas-fasilitas 

pemrosesan, peralatan transportasi, serta prasarana dan 

sarana lainnya harus diselesaikan dengan baik. Perusahaan 

juga harus menutup terowongan-terowongan dan lubang-

lubang lainnya yang secara potensial dapat menimbulkan 

bahaya. Berikutnya yang harus diperhatikan pada saat 

reklamasi lokasi tambang adalah rehabilitasi permukaan 

lahan, kualitas air, dan tempat-tempat pembuangan limbah 

sehingga dalam jangka panjang tidak menimbulkan polusi 
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air, erosi tanah, pembentukan debu ataupun berbagai 

masalah yang terkait dengan vegetasi. 

Perhatian juga perlu diberikan pada saat penempatan 

overburden ataupun tailing yang berpotensi menghasilkan 

asam ataupun logam-logam berat agar tidak mencemari 

lingkungan sekitarnya. Perencanaan yang baik terhadap 

penempatan lokasi-lokasi pembuangan limbah, tailing dan 

areal-areal terganggu lainnya akan 2 mengurangi resiko 

pencemaran. Namun demikian remediasi juga perlu 

dilakukan untuk menyempurnakan tingkat keberhasilan 

usaha reklamasi lahan bekas tambang. 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 tambang ditutup dengan berbagai material yang 

dikupas pada saat ekskavasi awal lubang tambang. Hasil 
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dari kegiatan landscaping ini umumnya baru memenuhi 

persyaratan stabilitas lereng dari segi geologi saja, namun 

belum memenuhi syarat sebagai media pertumbuhan 

tanaman.  

Meskipun bagian permukaan lahan hasil landscaping 

telah ditaburi atau ditutup kembali dengan “tanah pucuk” ( 

top soil), umumnya sifat kimia-fisik tanah tidak subur. 

Kondisi tanah pucuk pada salah satu lahan bekas tambang. 

Tanah terlihat secara fisik dan kimia tanah tidak subur.  

Setelah tanah sebagai media tumbuh tanaman disiapkan 

dengan baik, maka kegiatan selanjutnya adalah revegetasi, 

baik dengan tanaman asli lokal, tanaman kehutanan 

introduksi, ataupun tanaman lainnya yang dinilai akan 

bermanfaat untuk mempercepat dan meningkatkan 

keberhasilan usaha reklamasi.  

Revegetasi umumnya dimulai dengan menanam 

tanaman penutup tanah yang cepat berkembang, yaitu agar 

tanah terlindungi dari bahaya erosi dan meningkatkan 

kadar bahan organik tanah secara merata. Keberhasilan 

Reklamasi – Revegetasi Kendala utama yang sering 
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menghambat keberhasilan usaha reklamasi lahan bekas 

tambang untuk tujuan revegetasi adalah sifat fisik dan 

kimia tanah pucuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

tanaman, kondisi iklim mikro yang belum sesuai, kesulitan 

mendapatkan bahan-bahan amelioran, khususnya bahan 

organik, dan lain-lain.  

Paparan berikut lebih mengarah kepada kondisi tanah 

pucuk. a). Sumber Tanah Pucuk Tanah pucuk dalam 

kegiatan reklamasi tambang digunakan sebagai media 

tanam tempat berjangkarnya akar tanaman. Tanah pucuk 

disebarkan di atas lahan bekas tambang yang telah ditata 

ulang dengan ketebalan sekitar 50 – 100 cm. Tanah pucuk 

diperoleh dari pengupasan lahan pada areal tambang. 

Tanah pucuk yang diperlukan tentu sangat banyak 

tergantung kepada luas areal reklamasi dan ketebalan 

tanah pucuk yang disebarkan. Jika tidak mencukupi, maka 

tanah pucuk perlu dicari pada lahan lain di sekitar 

tambang. Untuk mengetahui jumlah dan dimana tanah 

pucuk dapat diperoleh, perlu dilakukan survei tanah 
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terlebih secara detil pada saat sebelum penambangan 

dimulai (Iskandar. 2012).  

Reklamasi merupakan suatu proses perbaikan pada 

suatu daerah tertentu (lahan bekas tambang) sebagai 

akibat dari kegiatan penambangan sehingga dapat 

berfungsi kembali secara optimal. Dalam melaksanakan 

reklamasi diperlukan perencanaan yang matang agar tepat 

pada sasaran. Perencanaan reklamasi harus sudah 

dipersiapkan sebelum kegiatan penambangan Karena telah 

di atur dalam dokumen lingkungan. Lingkup reklamasi 

meliputi penatagunaan lahan, pencegahan dan 

penanggulangan Air Asam Tambang (AAT), dan pekerjaan 

sipil. Dalam reklamasi lahan akibat penambangan harus 

melihat dari empat aspek, yaitu aspek teknis, ekonomi, 

sosial/lingkungan, dan kelembagaan. Aspek teknis dapat 

dilihat dari sifat fisik dan sifat kimia tanah, aspek 

lingkungan dilihat dari dampak penambangan batubara 

terhadap sosial masyarakat, aspek ekonomi dari 

produktivitas lahannya. Sedangkan aspek kelembagaan 
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dilihat dari fungsi dan peran masing-masing institusi 

dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan (Triaji, 2013). 

Reklamasi lahan pasca tambang di Negara-negara maju 

diatur dalam Undang-Undang. Pelaksanaannya dikontrol 

sangat ketat oleh warga negara /masyarakat dan 

pemerintah daerah. Sebagai contoh, yang dilakukan di 

Negara bagian Illinois USA. Pemerintah atas nama negara 

mengamankan sumberdaya lahan agar tidak rusak pada 

aktifitas eksploitasi tambang batubara terbuka.  Supervisi 

reklamasi lahan dilakukan oleh pemerintah daerah yang 

didukung dengan Undang-Undang tentang perlindungan 

sumberdaya lahan dengan perangkat aturan 

pelaksanaannya (Arnold.2001).  Demikian pula di 

Indonesia,  pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya 

alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 

seperti tercantum dalam UUD 1945.  

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 

Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh 
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Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung dibidang 

pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar 

penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang 

telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai satu 

kesatuan yang bulat dan utuh didalam suatu sistem (Rensi, 

2012). 

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa 

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi 

kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, 

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian 

lingkungan hidup. 

Menurut Sitorus (2003)  alat strategis untuk 

memperbaiki kerusakan akibat penambangan sistem 

terbuka adalah  dengan mengembalikan sisa hasil 

penambangan kedalam lubang-lubang tambang, dan 

menanam kembali vegetasi dengan memperhatikan sisa 

galian (tailing) yang mengandung bahan beracun. Pada 
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lahan pasca tambang batubara, reklamasi lahan adalah 

usaha / upaya menciptakan agar permukaan tanah dapat 

stabil, dapat menopang sendiri secara keberlanjutan (self-

sustaining) dan dapat digunakan untuk berproduksi, 

dimulai dari hubungan antara tanah dan vegetasi, sebagai 

titik awal membangun ekosistem baru.  

Reklamasi lahan pasca tambang batubara yang 

dikaitkan dengan revegetasi pada dasarnya adalah untuk 

mengatasi berlanjutnya kerusakan lahan dan menciptakan 

proses pembentukan unsur hara melalui pelapukan 

serasah daun yang jatuh. Aktifitas tersebut diharapkan 

dapat secara berkelanjutan dan dapat membentuk 

ekosistem baru.   

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.  

Reklamasi lahan bekas tambang selain merupakan upaya 

untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang, 

agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan 
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juga diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan rona 

awalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan potensi 

bahan galian yang masih tertinggal.  

Prinsip lingkungan hidup yang wajib dipenuhi dalam 

melaksanakan reklamasi dan pasca tambang adalah: 

1. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air 

tanah, air laut, dan udara. 

2. Perlindungan Keanekaragaman hayati3 

3. Penjaminan stabilitas dan keamanan timbangan 

bantuan penutup, kolam tailing, lahan bekas 

tambang dan struktur buatan lainnya. 

4. Pemanfaatan lahan bekas tambang 

5. Memperhatikan nilai‐nilai sosial dan budaya 

setempat 

6. Perlindungan terhadap kuantitas air tanah 

Menurut Latifah (2003) Prinsip kegiatan Reklamasi 

adalah : (1) Kegiatan reklamasi harus dianggap sebagai 

kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan (2) 

Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan 
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tidak harus menunggu proses penambangan secara 

keseluruhan selesai dilakukan.  

Kegiatan reklamasi merupakan akhir dari kegiatan 

penambangan yang diharapkan dapat mengembalikan 

lahan kepada keadaan semula, bahkan jika memungkinkan 

dapat lebih baik dari kondisi sebelum penambangan. 

Kegiatan reklamasi meliputi pemulihan lahan bekas 

tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu 

ekologinya dan mempersiapkan lahan bekas tambang yang 

sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan 

selanjutnya. Sasaran akhir dari reklamasi adalah untuk 

memperbaiki lahan bekas tambang agar kondisinya aman, 

stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat 

dimanfaatkan kembali. 

Secara teknis usaha reklamasi lahan tambang terdiri 

dari recontouring/ regrading/resloping lubang bekas 

tambang dan pembuatan saluran-saluran drainase untuk 

memperoleh bentuk wilayah dengan kemiringan stabil, top 

soil spreading agar memenuhi syarat sebagai media 

pertumbuhan tanaman,  untuk memperbaiki tanah sebagai 
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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 

(Djati, 2011).  

 

C. Langkah-langkah Reklamasi Lahan Bekas Tambang 

Batubara 

Menurut Dariah [dkk], (2010), bahwa Reklamasi lahan 

perlu dilakukan diantaranya untuk meningkatkan daya 

dukung dan daya guna bagi produksi biomassa. Penentuan 

jenis pemanfaatan lahan antara lain perlu didasarkan atas 

status kepemilikan dan kondisi bio-fisik lahan, serta 

kebutuhan masyarakat atau Pemda setempat. Ke depan, 

persyaratan pengelolaan lahan tambang tidak cukup hanya 

dengan study kelayakan pembukaan usaha penambangan 

saja, namun perlu dilengkapi juga dengan perencanaan 

penutupannya (planning of closure), yang mencakup 

perlindungan lingkungan dan penanggulangan masalah 
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sosial-ekonomi. Hal ini perlu dijadikan salah satu 

persyaratan dalam pemberian izin penambangan.  

Reklamasi lahan bekas tambang memerlukan pendekatan 

dan teknologi yang berbeda tergantung atas sifat gangguan 

yang terjadi dan juga peruntukannya (penggunaan setelah 

proses reklamasi). Namun secara umum, garis besar 

tahapan reklamasi adalah sebagai berikut: 

1. Konservasi Top Soil 

Lapisan tanah paling atas atau tanah pucuk, 

merupakan lapisan tanah yang perlu dikonservasi, 

karena paling memenuhi syarat untuk dijadikan media 

tumbuh tanaman.  Hal ini mencerminkan bahwa proses 

reklamasi harus sudah mulai berjalan sejak proses 

penambangan dilakukan, karena konservasi tanah 

pucuk harus dilakukan pada awal penggalian.  Namun  

banyak perusahaan tambang yang tidak mematuhi hal 

ini, akibatnya harus mengangkut tanah pucuk dari luar 

dengan biaya tinggi, dan menimbulkan permasalahan di 

lokasi tanah pucuk berada. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan, adalah: (a) menghindari tercampurnya 
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subsoil yang mengandung unsur atau senyawa beracun, 

seperti pirit, dengan tanah pucuk, dengan cara 

mengenali sifat-sifat lapisan tanah sebelum penggalian 

dilakukan, (b) menggali tanah pucuk sampai lapisan 

yang memenuhi persyaratan untuk tumbuh tanaman, 

(c) menempatkan galian tanah pucuk pada areal yang 

aman dari erosi dan penimbunan bahan galian lainnya, 

(d) menanam legum yang cepat tumbuh pada 

tumpukan tanah pucuk untuk mencegah erosi dan 

menjaga kesuburan tanah. 

2. Penataan lahan 

Penataan lahan dilakukan untuk memperbaiki 

kondisi bentang alam, antara lain dengan cara: (a) 

menutup lubang galian (kolong) dengan menggunakan 

limbah tailing (overburden).  Lubang kolong yang 

sangat dalam dibiarkan terbuka, untuk penampung air; 

(b) membuat saluran drainase untuk mengendalikan 

kelebihan air, (c) menata lahan agar revegetasi lebih 

mudah dan erosi terkendali, diantaranya dilakukan 

dengan cara meratakan permukaan tanah, jika tanah 
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sangat bergelombang penataan lahan dilakukan 

bersamaan dengan penerapan suatu teknik konservasi, 

misalnya dengan pembuatan teras, (d) menempatkan 

tanah pucuk agar dapat digunakan secara lebih efisien. 

Karena umumnya jumlah tanah pucuk terbatas, maka 

tanah pucuk diletakan pada areal atau jalur tanaman. 

Tanah pucuk dapat pula diletakkan pada lubang tanam. 

3. Pengelolaan sedimen 

Pengelolaan sedimen dilakukan dengan membuat 

bangunan penangkap sedimen, seperti rorak, dan di 

dekat outlet dibuat bangunan penangkap yang relatif 

besar. Cara vegetative juga merupakan metode 

pencegahan erosi yang dapat diterapkan pada areal 

bekas tambang.  Tala’ohu et al. (1995) menggunakan 

strip vetiver untuk pencegahan erosi pada areal bekas 

tambang batu bara. Vetiver merupakan pilihan yang 

terbukti tepat, karena selain efektif menahan erosi, 

tanaman ini juga relatif mudah tumbuh pada kondisi 

lahan buruk sehingga bertindak sebagai tanaman 

pioner. 
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4. Penanaman cover crop 

Penanaman cover crop (tanaman penutup) merupakan 

usaha untuk memulihkan kualitas tanah dan 

mengendalikan erosi. Oleh karena itu keberhasilan 

penanaman penutup tanah sangat menentukan keberhasilan 

reklamasi lahan pasca penambangan. Karakteristik cover 

crop yang dibutuhkan, sebagai berikut: mudah ditanam, 

cepat tumbuh dan rapat, bersimbiosis dengan bakteri atau 

fungi yang menguntungkan (rhizobium, frankia, 

azospirilum, dan mikoriza), menghasilkan biomassa yang 

melimpah dan mudah terdekomposisi, tidak berkompetisi 

dengan tanaman pokok dan tidak melilit. Pada areal bekas 

tambang nikel PT Inco (Ambodo, 2008) menggunakan dua 

jenis rumput (Echinocloa sp. dan Cynodon dactylon) serta 

dua jenis legum (Macroptilium bracteatum dan 

Chamaecrista sp.) sebagai cover crop.  

Selain itu juga dicampurkan tanaman legum lokal 

seperti Clotalaria sp., Theprosia sp., Calindra sp., dan 

Sesbania rostata. Dengan campuran jenis tersebut dalam 

waktu dua bulan setelah penanaman didapatkan penutupan 
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lebih dari 80%. Kemampuan tanaman penutup untuk 

mendukung pemulihan kualitas tanah sangat tergantung 

pada tingkat kerusakan tanah.  Santoso [dkk], (2008).  

menyatakan bahwa sebaiknya cover crop ditanam pada 

tahun pertama dan kedua proses reklamasi. 

5. Penanaman Tanaman Pionir 

Untuk mengurangi kerentanan terhadap serangan hama 

dan penyakit, serta untuk lebih banyak menarik binatang 

penyebar benih, khususnya burung, lebih baik jika 

digunakan lebih dari satu jenis tanaman pionir/multikultur 

(Ambodo, 2008). Beberapa jenis tanaman pionir adalah : 

sengon buto (Enterrolobium cylocarpum), Sengon 

(Paraserianthes falcataria), johar (Casia siamea), Cemara 

(Casuarina sp.), dan Eukaliptus pelita. Dalam waktu dua 

tahun kerapatan tajuk yang dibentuk tanaman-tanaman 

tersebut mampu mencapai 50-60% sehingga kondusif 

untuk melakukan restorasi jenis-jenis lokal, yang 

umumnya bersifat semitoleran. Tanaman pioner ditanam 

dengan sistem pot pada lubang berukuran lebar x panjang x 

dalam sekitar 60 x 60 x 60 cm, yang diisi dengan tanah 
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pucuk dan pupuk organik. Di beberapa lokasi, tanaman 

pioneer ditanam langsung setelah penataan lahan, padahal 

tingkat keberhasilannya relatif rendah (Puslittanak, 1995). 

Pada areal bekas timah, meskipun sudah ditanam dengan 

sistem pot, tanaman tumbuh baik hanya pada awal 

pertumbuhan, selanjutnya pertumbuhannya lambat dan 

beberapa diantaranya mati, karena media tanam dalam pot 

sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan tanaman. Santoso 

[dkk], (2008) menyatakan bahwa penanaman tanaman 

pioner sebaiknya dilakukan pada tahun ke 3-5, setelah 

penanaman tanaman penutup tanah. 

6. Penanggulangan logam berat. 

Pada areal yang mengandung logam berat dengan 

kadar di atas ambang batas diperlukan perlakuan tertentu 

untuk mengurangi kadar logam berat tersebut. Vegetasi 

penutup tanah yang digunakan untuk memantapkan 

timbunan buangan tambang dan membangun kandungan 

bahan organik, bermanfaat pula untuk mengurangi 

kadungan logam berat dengan menyerapnya ke dalam 

jaringan (Notohadiprawiro, 2006).  Beberapa laporan juga 
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menunjukkan bahwa bahan organik berkorelasi negatif 

dengan kelarutan logam berat di dalam tanah, karena 

keberadaan bahan organik tanah meningkatkan kapasitas 

tukar kation (KTK) tanah (Salam [dkk]. dalam Haryono 

dan Soemono, 2009).  

Hasil penelitian menunjukkan pemberian bahan 

organik dikombinasikan dengan pencucian dapat 

menurunkan kandungan logam mercuri (Hg) dalam tanah 

sampai 84%. Pada areal dengan kandungan logam berat 

tinggi sebaiknya jangan dulu dilakukan penanaman 

komoditas yang dikonsumsi. Perlu dipilih jenis tanaman 

yang toleran terhadap logam berat, misalnya di Ameria 

Serikat ditemukan jenis tanaman pohon hutan, diantaranya 

Betula spp. dan Salix spp. yang dapat bertahan hidup di 

areal bekas tambang yang mengandung Pb sampai 30.000 

mg/kg dan Zn sampai 100.000 mg/kg. Kemampuan ini 

ternyata dibangkitkan oleh asosiasi pohon dengan mikoriza 

(Notohadiprawiro, 2006).  Perlu diidentifikasi tanaman-

tanaman lain yang toleran terhadap logam berat yang dapat 

tumbuh baik di wilayah tropis seperti Indonesia. Selain 
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dalam tanah penanggulangan pencemaran logam berat 

dalam air juga harus dilakukan, tanaman eceng gondok 

dapat digunakan untuk membersihkan badan air dari logam 

berat (Notohadiprawiro, 2006). Penanganan logam berat 

dengan mikroorganisme atau mikrobia (dalam istilah 

biologi disebut dengan bioakumulsi, bioremediasi, atau 

bioremoval), menjadi alternatif yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi keracuan elemen logam berat di lingkungan 

perairan (Mursyidin, 2006). 

  

D. Sasaran Reklamasi  

Menurut Latifah (2003) mengatakan bahwa 

Penambangan dapat mengubah lingkungan fisik, kimia dan 

biologi seperti : bentuk lahan dan kondisi tanah, kualitas 

dan aliran air, debu, getaran, pola vegetasi dan habitat 

fauna, dan sebagainya. Perubahan-perubahan ini harus 

dikelola untuk menghindari dampak lingkungan yang 

merugikan seperti erosi, sedimentasi, drainase yang buruk, 

masuknya gulma/hama/penyakit tanaman, pencemaran 

air permukaan/air tanah oleh bahan beracun dan lain-lain. 
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Sasaran Reklamasi Dalam kegiatan reklamasi terdiri 

dari dua Kegiatan yaitu : 

1. Pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki 

lahan yang terganggu ekologinya.  

2. Mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah 

diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatannya 

selanjutnya. 

Untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang 

diperlukan perencanaan yang baik agar dalam 

pelaksanaannya dapat tercapai sasaran sesuai yang 

dikehendaki. Hal-hal yang harus diperhatikan didalam 

perencanaan reklamasi adalah sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan rencana reklamasi sebelum 

pelaksanaan penambangan  

b. Luas areal yang direklamasikan sama dengan luas 

areal penambangan.  

c. Memindahkan dan menempatkan tanah pucuk pada 

tempat tertentu dan mengatur sedemikian rupa 

untuk keperluan revegetasi.  
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d. Mengembalikan/memperbaiki pola drainase alam 

yang rusak  

e. Menghilangkan/memperkecil kandungan (kadar) 

bahan beracun sampai tingkat yang aman sebelum 

dapat dibuang ke suatu tempat pembuangan.  

f. Mengembalikan lahan seperti keadaan semula 

dan/atau sesuai dengan tujuan penggunaannya.  

g. Memperkecil erosi selama dan setelah proses 

reklamasi.  

h. Memindahkan semua peralatan yang tidak 

digunakan lagi dalam aktifitas penambangan.  

i. Permukaan yang padat harus digemburkan namun 

bila tidak memungkinkan agar ditanami dengan 

tanaman pionir yang akarnya mampu menembus 

tanah yang keras.  

j. Setelah penambangan maka pada lahan bekas 

tambang yang diperuntukkan bagi revegetasi, 

segera dilakukan penanaman kembali dengan jenis 

tanaman yang sesuai dengan rencana rehabilitasi 

dari Departemen Kehutanan dan RKL yang dibuat.  
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k. Mencegah masuknya hama dan gulma yang 

berbahaya.  

l. Memantau dan mengelola areal reklamasi sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan. 

 

E. Revegetasi Lahan  

Revegetasi adalah usaha atau kegiatan penanaman 

kembali lahan bekas tambang (Ditjen RLPS). Setiadi (2006) 

menyatakan bahwa model revegetasi  dalam rehabilitasi 

lahan yang terdegradasi terdiri dari beberapa model antara 

lain  restorasi (memiliki aksentuasi pada fungsi proteksi 

dan konservasi serta  bertujuan untuk kembali ke kondisi 

awal), reforestasi dan agroforestri. Lebih lanjut lagi 

dinyatakan bahwa aktivitas dalam kegiatan revegetasi 

meliputi beberapa hal yaitu (i) seleksi dari tanaman lokal 

yang potensial, (ii) produksi bibit, (iii) penyiapan lahan, 

(iv) amandemen t anah, (v) teknik penanaman, (vi) 

pemeliharaan, dan (vii) program monitoring, Revegetasi 

yang sukses tergantung pada pemilihan vegetasi yang 

adaptif, tumbuh sesuai dengan karakteristik tanah, iklim 
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dan kegiatan pasca penambangan. Vegetasi yang cocok 

untuk tanah berbatu termasuk klasifikasi herba, pohon dan 

rumput yang cepat tumbuh, sehingga dapat mengendalikan 

erosi tanah. Tumbuhan yang bersimbiosis dengan 

mikroorganisme tanah yang mampu memfiksasi nitrogen 

adalah salah satu vegetasi revegetasi lahan pasca tambang, 

seperti tanaman yang term asuk dalam famili 

Leguminoceaea.  

Pada lahan bekas tambang, revegetasi merupakan 

sebuah usaha yang kompleks yang meliputi banyak aspek, 

tetapi juga memiliki banyak keuntungan. Beberapa 

keuntungan yang didapat dari revegetasi antara lain, 

menjaga lahan terkena erosi dan aliran permukaan yang 

deras; membangun habitat bagi satwaliar; membangun 

keanekaragaman jenis-jenis lokal; memperbaiki 

produktivitas dan kestabilan tanah; memperbaiki kondisi 

lingkungan secara biologis dan estetika; dan menyediakan 

tempat perlindungan bagi jenis-jenis lokal dan plasma 

nutfah (Setiadi, 2006). 
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Menurut Yani (2005), Pemilihan jenis tanaman dalam 

rehabilitasi setidaknya memerlukan persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Tanaman harus bisa tumbuh cepat sehingga bisa 

menutup tanah alam waktu yang tidak lama 

b. Mempunyai perakatan yang lebar dan atau dalam 

c. Jika ditaman pada daerah yang sering turun hujan 

harus mempunyai sifat mudah menguapkan air 

d. Sebaliknya untuk daerah yang kering, tanaman 

harus dipilih yang mempunyai sifat sulit 

menguapkan air 

e. Tanaman bisa dimanfaatkan kemudian hari. artinya 

mempunyai prospek ekonomi yang baik. 

 

F. Kendala Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara 

Menurut Arif (2013) Lahan pasca tambang dapat 

dianalisis secara fisik, kimia dan hidrologis. Secara fisik, 

lahan telah mengalami kerusakan, kedalaman efektif tanah 

menjadi dangkal, terdapat berbagai lapisan penghambat 

pertumbuhan tanaman seperti pasir, kerikil, lapisan sisa-
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sisa tailing dan pada kondisi yang parah dapat pula terlihat 

lapisan cadas. Bentuk permukaan tanah biasanya secara 

topografis sangat ekstrem, yaitu antara permukaan tanah 

yang berkontur dengan nilai rendah dan berkontur dengan 

nilai tinggi pada jarak pendek bedanya sangat menonjol. 

Dengan kata lain terdapat perbedaan kemiringan tanah 

yang sangat mencolok pada jarak pendek. 

Secara kimia, lahan tidak dapat lagi memberikan 

dukungan positif terhadap penyediaan unsur hara untuk 

pertumbuhan tanaman. Secara hidrologis, lahan pasca 

tambang tidak mampu lagi mempertahankan fungsinya 

sebagai pengatur tata air. Hal ini terjadi karena 

terganggunya kemampuan lahan untuk menahan, 

menyerap air dan menyimpan air, karena tidak ada 

vegetasi atau tanaman penutup lahan. (Sitorus,2003). 

Untuk melakukan reklamasi tambang terdapat berbagai 

kendala, antara lain :  

1. Kendala utama yang sering menghambat 

keberhasilan usaha reklamasi lahan bekas tambang 

adalah kondisi iklim mikro yang belum sesuai, 
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kekurangan air untuk menyiram dan kesulitan 

mendapatkan bahan-bahan amelioran, khususnya 

bahan organik. 

2. Pada beberapa lahan tambang, kesulitan lain yang 

dihadapi bertambah dengan sulitnya memperoleh 

“tanah pucuk” karena kondisi asli tambang tersebut 

yang berada pada jenis tanah Litosol yang memiliki 

solum sangat tipis. 

3. Kondisi tanah yang marginal bagi pertumbuhan 

tanaman. Kondisi ini secara langsung akan 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 

4. Berpengaruh pada kenaikan komponen biaya 

kegiatan lingkungan hidup dan sosial perusahaan 

5. Bahan tambang merupakan sumber daya yang tidak 

dapat diperbaharui atau tidak berkelanjutan 

6. Banyaknya komponen biaya tidak terduga yang 

harus dikeluarkan oleh perusahaan tambang di 

negara berkembang, sehingga seringkali regulasi 

penutupan tambang hanya sebatas wacana dan 

persyaratan administrasi dari pemerintah. 



~ 155 ~ 

Kadangkala syarat tersebut dapat dinegosiasi 

dengan kompensasi lain. 

7. Masih adanya perbedaan tentang konsep dan tujuan 

penutupan tambang yang berkelanjutan. 

Salah satu cara untuk mengatasi kendala seperti yang 

diuraikan tersebut di atas adalah merumuskan model 

reklamasi lahan pasca tambang yang efektif dan efisien. 

Efektif artinya dapat dilaksanakan di lapangan dengan 

menggunakan teknologi yang mudah dilakukan oleh 

masyarakat setempat, dan dapat memberikan manfaat 

ekonomi, baik kepada masyarakat maupun pemerintah 

daerah secara berkesinambungan. Efisien, artinya memilih 

strategi untuk melakukan rehabilitasi lahan dalam sebuah 

model reklamasi dengan biaya relatif rendah, namun 

mendapatkan hasil yang optimal dan dalam kaidah-kaidah 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 
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BAB 10 

ANALISIS TAMBANG BATUBARA DI KALIMANTAN 

SELATAN 

 

 

Sistem penambangan batubara pada umumnya di 

Indonesia adalah sistem tambang terbuka dengan metode 

konvensional yang merupakan kombinasi penggunaan 

excavator  shovel dan truk. Urutan kegiatannya meilputi 

pembukaan, lahan, penguaapan dan penimbuan tanah 

tertutup, pengambila dan pengangkatan batubara serta 

pengecilan ukuran tanpa proses pencucian batubara. 

sistem penambangan ini belum memungkinkan untuk 

dilaksanakan pengisian lubang bekas tambang sehingga 

tanah pembukaan yang terkumpul  disebarkan pada lahan 

yang sudah siap direklamasi. Apabila  lahan reklamasi 

tersebut belum tersedia, maka tanah pucuk tersebut harus 

dikumpulkan keluar batas daerah penimbuan atau 

diamankan ke tempat kumpulan tanah pucuk. Kemudian 

lapisan  bantuan penutup, ditimbun diluar areal tambang 

dengan sistem terasering dan recontoring.   
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Dampak penting yang mungkin timbul pada 

penambangan batubara pada tahap pra penambangan 

adalah terbukanya lahan akibat pembukaan lahan yang 

dapat menimbulkan dampak lanjutan seperti 

berkurangnay daya tahan terhadap erosi, perubahan 

karakteristik infiltrasi yang akan mempengaruhi pengisian 

air tanah, perubahan unsur`komponen neraca air,, berubah 

bentuk bentang alam, dan tata guna lahan, serta penurunan 

mengenai reklamasi lahan bekas tambang batu bara di PT 

Bhumi Rantau Energi (BRE) agar nantinya lahan tersebut 

dapat berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.  

Berdasarkan hasil penelitian ini yang dilakukan pada 

wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT. BRE yang 

berada di Kecamatan Lok Paikat Kabupaten Tapin, Provinsi 

Kalimantan Selatan. 
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Luas bukaan secara akumulatif rencana bukaan lahan 

untuk tambang dan fasilitas, seperti jalan,, crushing plant, 

mess, gudang  dll.  adalah sebesar 790,98 ha. Dengan 

rincian  sebagai berikut pit area 742,85 ha. Bangunan dan 

fasilitas 2,94 ha, workshop area, 7,5 ha, waste dump area 

29,89 ha. Jalan angkut  7,8 ha dan romstockpile 1 ha. Umur 

tambang PT BRE  di perkirakan akan berlangsung 19 

tahun. Peruntukkan lahan dalam hal ini berada pada kawan 

budidaya tanaman pertanian RTRW Kabupaten Tapin.  



~ 160 ~ 

Adapun rencana  kegiatan  reklamasi  tidak harus 

menunggu semua lokasi penambangan selesai di ambil 

batubara tetapi dapat dilakukan secara bertahap.  

Berdasarkan rencana reklamasi dan revegatasi dilakukan 

mulai tahun ke-2 diketahui bahwa akan dilakukan 

penanaman areal dengan tanaman coverscrops dan 

tanaman pokok jenis fast growing tress.  Pada periode 

reklamasi tahun berikutnya dilakukan penanaman  dengan 

jenis tanaman produksi dan tanaman Multi Purpose Tress 

Species (MPTS). Untuk jenis tanaman produksi akan 

dilakukan penanaman dengan jenis akasia, trembesi 

sengon laut dan neranti.. untuk jenis tanaman MPTS 

dilakukan dengan kebutuhan masyarakat  dan jenis yang 

mudah tumbuh di areal bekas penambangan. Rencana 

peruntukan lahan pasca penambangan tetap mengacu pada 

tata guna lahan di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.  

Berdasarkan hasil kajian dan perhitungan yang sudah 

luas bukaan pit area sampai akhir  penambngan tahun ke 

19 tahun 2013 adalah seluas 742,85 ha. Berdasarkan 

realisasi dan rencana reklamasi dan revegetasi sampai 
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dengan akhir tambang dimana direncanakan pada akhir 

pertambangan tahun ke -19 terdapat lubang bekas 

tambang sebanyak 1 lubang dengan luasan 73,72 ha yang 

berada pada bekas bukaan pit tahun  ke 18 dan 19. 

Rencana revehetasi pada akhir penambangan adalah seluas 

699,13 ha.  

Untuk menjaga kestabilan void supaya tidak longsor 

perlu nantinya dilakukan kaian geoteknik dan geohidrologi 

lebih lanjut. Sedangkan dimensi lereng untuk void adalah 

sebagai berikut.  

a. Lereng tunggal, untuk jenis material sandstone, 

siltstone, mudstone, dan batubara dengan melihat 

faktor keamanan dan kemudahan penambangan 

maka lereng tunggal tingginya(h) = 10 m dan sudut 

lereng (α)= 45°.  

b. Lereng  keseluruhan, dengan melihat perhitungan 

dan desain tambang yang ada di mana nisbah kupas 

telah ditentukan dan ternyata tidak ditemukan 

tinggi lereng atas dan bawah lebih dari 100m, maka 
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sudut lereng  secara keseluruhan yang digunakan 

adalah 27°  dengan faktor keamanan FK=1,543. 

Pada penelitian ini, rencana reklamasi dimulai dari pit 

sebekah selatan maju ke sebalah utara. Jadi nantiny pada 

akhir umur tambang lokasi penambangan berada di pit 

sebelah utara. Reklamasi dari pit  yang sudah selesai 

dilakukan penambangan. Pit yang pertama kali direklamasi 

yaitu pit yang berada disebelah selatan maju ke pit sebelah 

utara, sesuai dengan kemajuan tambang yang dilakukan 

oleh PT. BRE. Semua lahan bekas tambang  tidak bisa 

dilakukan reklamasi karena tanah penutup yang ada tidak 

mencukupi untuk melakukan reklamasi, sehingga tersisa 

lubang bekas tambang batubara. pada akhir penambangan 

yang berada di pit sebelah utara tidak bisa langsung di 

timbun di lahan bekas tambang melainkan harus ditumpuk 

disposal terlebih dahulu. Luas disposal/WDA yang di 

persiapkan adalah 29,82 ha. Kegiatan back filling baru 

bisadilakukan pada tahun ke 2 yaitu pada lahan bekas 

tambang yang telah selesai ditambang pada tahun ke 1. 

Dan begitu seterusnya sampai umur tambang selesai. 
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Jadi, luas area buaan pit tambang selama umur 

tambang 19 tahun adalah sebesar 742,85 ha. Kegiatan 

reklamasi dimulai dari tahun ke-2 pada lokasi pit yang 

sudah selesai dilakukan penambangan. Tanaman yang 

digunakan pada kegiatan reklamasi adalah jenis tanaman 

produksi dan tanaman MPTS, seperti  akasia, trembes, 

sengon laut dan meranti. 
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BAB 11 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Di Indonesia sektor penambangan dapat dikatakan sebagai 

motor penggerak perekonomian nasional, karena   kontribusi 

penambangan untuk pembangunan regional cukup besar,  

penambangan merupakan opsi menarik untuk optimalisasi 

penggunaan lahan, menambah lapangan kerja, memenuhi 

kebutuhan dalam negeri dan penerimaan devisa Negara, 

namun demikian dampak yang ditimbulkan akibat 

penambangan batubara akan menimbulkan ketidak 

seimbangan ekologi `atau  ekosistem, hal ini akan 

menyebabkan kerusakan lingkungan, krisis lingkungan, 

konflik sosial  dan lain sebagainya.    

Reklamasi sebagai usaha untuk memperbaiki atau 

memulihkan kembali lahan yang rusak sebagai akibat kegiatan 

usaha pertambangan, agar dapat berfungsi secara optimal 

sesuai dengan kemampuannya, sehingga reklamasi mutlak 
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harus dilakukan mengingat saat ini banyak masalah atau 

musibah yang muncul sebagai akibat dari lahan pasca tambang 

yang dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk reklamasi, 

seperti ; bencana banjir, pencemaran lingkungan, sedimentasi  

daerah aliran sungai, konflik sosial, hilangnya lahan-lahan 

produktif,  sulitnya pada daerah penambangan mendapatkan 

air bersih dan lain sebagainya, hal ini apabila dibiarkan begitu 

saja, maka akan menjadi ancaman baru terhadap kehidupan 

diatas muka bumi ini. 

Beberapa tahapan reklamasi lahan bekas tambang batubara 

adalah konservasi top soil,  penataan lahan,  pengendalian air 

asam tambang, pengelolaan sidemen / pengendalian logam 

berat, revegetasi (penanaman tanaman penutup tanah dan 

penanaman tanaman pioneer), serta pemeliharaan dan 

pengawasan.      

Pada umumnya reklamasi yang dilakukan oleh para 

perusahaan penambangan saat ini ditemukan beberapa kendala 

diantaranya, memerlukan biaya yang sangat besar dan 

teknologi modern, sehingga sanggup melakukan hal ini hanya 

perusahaan besar saja dan  luasan yang reklamasi hanya 
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sebagian kecil saja, apakah sebanding antara lahan yang rusak 

dengan yang direklamasi, dan nampaknya kegiatan reklamasi 

dilakukan tidak serius, terkesan tanam buang karena terkendala 

oleh iklim.  
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