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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya pembangunan saat ini kebutuhan akan produk 

tambang dalam hal ini batu andesit terus bertambah. Dengan adanya sektor 

industri pertambangan ini berdampak terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. 

Dampak yang dihasilkan itu dapat bersifat positif dan negatif. 

Dampak positif dengan adanya industri pertambangan antara lain 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat selain itu industri pertambangan 

dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak 

positif yang lain dari adanya sektor pertambangan ini mampu memutarkan dan 

menciptakan roda perekonomian di daearah sekitar area pertambangan itu sendiri.  

Namun dalam kegiatan usaha pertambangan itu sendiri memiliki dampak 

yang negatif,  banyak sekali yang beranggapan bahwa tambang itu merusak alam 

dan lingkungan,  sehingga penilaian khalayak sebagian orang usaha pertambangan 

itu sendiri menjadi buruk di mata masyarakat. Akan tetapi dalam kehidupan sehari 

- hari segala sesuatu yang dihasilkan dalam kegiatan pertambangan itu sebagian 

besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

 Sehinga kegiatan reklamasi menjadi hal penting dalam dunia 

pertambangan saat ini. Hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan merubah 
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tatanan alam dan rona muka bumi sehingga perlu dilakukan reklamasi untuk 

mengembalikan fungsi lahan kembali seperti semula. Sehingga sesuai dengan 

peraturan yang berlaku bahwa reklamasi wajib dilakukan oleh setiap perusahaan 

yang melakukan usaha di bidang pertambangan.  

Seperti yang telah tersurat pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 

2010 dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 

tentang reklamasi telah disampaikan bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dan 

IUP Operasi Produksi dalam hal ini perusahaan suatu tambang wajib memiliki 

rencana kegiatan reklamasi tambang dan melaksanakan kegiatan reklamasi lahan 

bekas tambang jika tambangnya telah memasuki masa akhir tambang yang 

berprinsip pada pengelolaan lingkungan hidup, agar pada akhir kegiatan 

penambangan lahan tersebut dapat menjadi lahan yang bermanfaat bagi 

perusahaan ataupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian 

mengenai kegiatan reklamasi ini agar dapat berjalan efektif dan efisien. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dilakukan penelitian 

tugas akhir yang menyangkut dengan Rencana Teknis dan Biaya Reklamasi pada 

Tambang Batu Andesit di CV. Jayabaya Batu Persada di Kecamatan  Malingping, 

Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk merumuskan rencana teknis dan 

biaya kegiatan reklamasi dalam upaya menjadikan lahan pasca tambang menjadi 
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lahan yang bermanfaat bagi perusahaan ataupun masyarakat sekitar di lokasi 

penelitian. 

Berpijak dari maksud tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan pemanfaatan lahan bekas tambang  

2. Mengetahui jenis tanaman dan metode penanaman tanaman dalam 

kegiatan reklamasi lahan bekas tambang 

3. Menentukan biaya yang diperlukan pada kegiatan reklamasi tambang 

 

1.3 Rumusan Permasalahan  

Lahan bekas tambang andesit yang ditelantarkan dapat menyebabkan lahan 

menjadi tidak produktif, mengalami penurunan kualitas tanah yang berdampak 

pada lingkungan, serta terjadinya penyerobotan lahan. Oleh karena itu, dibutuhkan 

suatu upaya pemanfaatan lahan bekas tambang yang tepat dan dapat bermanfaat 

bagi masyarakat sekitar ataupun pihak perusahaan agar tidak menyebabkan hal – 

hal yang buruk seperti yang telah disampaikan di atas. 

  

1.4 Ruang Lingkup Masalah 

Berbagai masalah banyak terjadi saat ini di lokasi penelitian, maka untuk 

pembahasan masalah lebih terarah. Adapun batasan masalah tersebut adalah : 

a. Pada penelitian ini, membahas masalah – masalah yang berkaitan dengan 

rencana teknis kegiatan reklamasi. 
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b. Penentuan pemanfaatan lahan bekas tambang dan memprioritaskan 

penggunaan lahan yang sesuai untuk lahan bekas tambang pada daerah 

penelitian.  

c. Rencana biaya yang dibutuhkan pada kegiatan reklamasi lahan pasca 

tambang. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian diawali dengan studi 

literatur seperti laporan terdahulu dan teori dasar seperti Peraturan Daerah, 

Rencana Tata Ruang Wilayah daerah penelitian dan Peraturan Menteri. Untuk 

memudahkan menggambarkan kegiatan penelitian dapat digambarkan melalui alur 

pikir penelitian sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 
Skema Kegiatan Penelitian 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan 

tujuan, ruang lingkup masalah, alur pikir dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN UMUM 

Pada bab ini menjelaskan keadaan umum yang dapat 

menggambarkan tentang kondisi dan lingkungan dimana 

penelitian dilakukan. Yaitu terdiri dari kesampaian daerah, 

keadaan daerah penelitian seperti tata guna lahan, iklim, geologi 

regional, curah hujan, temperatur, morfologi, dll. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dipaparkan tentang teori – teori yang berkenaan 

dengan penelitian ini, atau yang berhubungan dengan masalah 

pada penelitian ini. 

BAB  IV DATA DAN PENGOLAHAN  

Pada bab ini akan menjelaskan hal – hal yang berkaitan dengan 

data, dimana data yang terkumpul diolah untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang ditentukan. Data yang dikumpulkan terdiri 

dari data geologi, data curah hujan, data kualitas tanah, dan data 

biaya operasional yang dibutuhkan untuk menentukan suatu 

rencana teknis dan biaya reklamasi. 
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