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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1  Pengertian Reklamasi 

Pengertian reklamasi dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya 

Mineral  nomor 07 tahun 2014  adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan 

usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas 

lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 

Reklamasi bertujuan meningkatkan ketaatan dari pemegang izin usaha 

pertambangan tahap eksploitasi/operasi produksi dalam melaksanakan reklamasi 

lahan bekas tambang, sesuai dengan rencana yang disetujui oleh pejabat yang 

berwenang.  

 

3.2 Landasan Hukum Kegiatan Reklamasi 

Program reklamasi dalam kegiatan pertambangan adalah hal mutlak harus 

dilakukan. Pada pelaksanaan kegiatan pertambangan selalu dihadapkan pada dua 

kenyataan yang bertentangan yaitu disatu pihak membutuhkan sumber daya 

mineral yang tidak dapat diperbaruhui dan dilain pihak kegiatan pertambangan 

mengorbankan sumber alam dan lingkungan sekitarnya bila tidak dikelola dengan 

baik. Untuk mengendalikan dampak negatif kegiatan penambangan, sekaligus 

mengupayakan pembangunan sektor pertambangan berwawasan lingkungan, 

maka kegiatan penambangan yang berdampak besar dan penting diwajibkan 
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mengikuti peraturan perundangan yang mengatur pengendalian dampak negatif 

penambangan. 

Berdasarkan 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. Adapun kegiatan reklamasi yang berprinsip 

pada pengelolaan lingkungan hidup 

       Demikian juga pasal 6 UU No. 23 Tahun 1997 (Undang-Undang Tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup), yang menyatakan :  “Setiap orang berkewajiban 

memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan 

menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”. Kewajiban 

pelaksanaan kegiatan reklamasi pasca penambangan di wilayah negara Indonesia, 

berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada. 

 Mengacu pada regulasi pemerintah tentang pertambangan berdasarkan 

Undang - Undang Mineral dan Batubara No. 4 tahun 2009, mewajibkan setiap 

perusahaan tambang melakukan reklamasi, dan secara rinci diatur pada Peraturan 

Pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Proses 

reklamasi bekas tambang diharapkan dapat melibatkan peran masyarakat agar 
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dapat menyentuh dari sisi sosial, ekonomi, budaya dan politik yang berkembang 

di masyarakat. 

Prinsip dasar reklamasi adalah bahwa : 

a. Kegiatan reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari 

kegiatan penambangan. 

b. Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus 

menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. 

Reklamasi adalah usaha sadar untuk memulihkan lingkungan yang sudah 

rusak akibat penambangan bagi suatu manfaat tertentu. (A. Mangunwijaya 1989) 

Untuk itu usaha reklamasi sebagai aspek penanganan lingkungan 

pertambangan menjadi salah satu prioritas demi kelestarian lingkungan hidup, 

dalam hal ini merupakan bagian dari konservasi sumber daya alam. 

 

3.3  Perencanaan Reklamasi 

Pada kegiatan perencanaan pertambangan diwajibkan memiliki suatu 

perencanaan reklamasi. Kegiatan reklamasi memerlukan suatu perencanaan yang 

sangat baik dan matang, agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai sesuai dengan 

yang diinginkan. Perencanan reklamasi harus sudah dipersiapkan sebelum 

kegiatan operasi penambangan berlangsung. (Herdiansyah, 2006) 

Adapun beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam kegiatan 

reklamasi adalah sebagai berikut : 
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a. Mempersiapkan rencana reklamasi sebelum pelaksanaan 

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 vegetasi. 

d. Mengembalikan dan memperbaiki kandungan bahan beracun sampai 

tingkat aman sebelum dapat dibuang ke suatu tempat pebuangan. 

e. Mengembalikan lahan seperti keadaan semula dan sesuai dengan 

tujuan penggunaannya. 

f. Memperkecil erosi selama dan setelah proses reklamasi. 

g. Memindahkan semua peralatan yang tidak digunakan lagi dalam 

aktivitas penambangan. 

h. Permukaan tanah yang padat harus digemburkan, bila tidak 

memungkinkan ada baiknya ditanami dengan tanaman pionir yang 

akarnya mampu menembus tanag yang keras. 

i. Setelah penambnagan, maka pada lahan bekas tambang yang 

diperuntukan untuk vegetasi, segera dilakukan penanaman kembali 

dengan jenis tanaman yang sesuai dengan rencana rehabilitasi. 

j. Mencegah masuknya hama dan gulma berbahaya. 

k. Memantau dan mengelola areal reklamasi sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan. 
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3.3.1 Pemeraian Lahan 

Pemeraian lahan penambangan merupakan hal yang terpenting dalam 

merencanakan jenis perlakuan dalam kegiatan suatu reklamasi. Jenis perlakuan 

reklamasi dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut : 

1. Kondisi iklim  

2. Geologi 

3. Jenis tanah  

4. Bentang alam 

5. Flora dan fauna 

6. Penggunaan lahan 

7. Tata ruang dan lain lain 

Untuk memperoleh data tersebut, diperlukan suatu penelitian lapangan. 

Dari berbagai faktor tersebut di atas, kondisi iklim terutama dan jenis tanah 

merupakan faktor terpenting. (Herdiansyah, 2006) 

3.3.2 Tata Guna Lahan 

Menurut arahan RTRW Nasional dan Provinsi Banten, Kabupaten Lebak 

bersama-sama dengan Kabupaten Pandeglang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan 

Lokal (PKL) pada Wilayah Kerja Pembangunan 3 (WKP 3) yang mendukung 

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Bojonegara-Merak-Cilegon (BMC) sebagai Kota 

Pelabuhan Nasional di Kota Cilegon. Adapun Perencanaan Pengembangan 

wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan arahan tersebut diarahkan pada sektor  
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unggulan yang menujang wilayah ini adalah pertanian, perkebunan, pertambangan 

dan pariwisata. 

Tabel 3.1 
Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Lebak 

 

Rencana Pemanfaatan Ruang Luas (Ha) 
Persentase (Terhadap 

luas total Kab. Lebak 

Kawasan Pertanian: 153.485 53,66 

- Pertanian lahan basah (Padi sawah, perikanan) 17.400 6,08 

- Pertanian lahan kering (Tanaman pangan lahan 

kering, tanaman keras tahunan dan peternakan) 
136.085 47,58 

Kawasan Non Pertanian: 35.285 12,34 

- Kawasan permukiman 28.835 10,08 

- Kawasan industri 2000 0,70 

- Kawasan pariwisata 4.450 1,36 

   Sumber: BAPPEDA Kab. Lebak, RTRW Kab. Lebak Tahun 2008-2028 

 

3.4 Pelaksanaan Reklamasi 

 Kegiatan pelaksanaan reklamasi harus dimulai sesuai dengan rencana 

tahunan pengelola lingkungan (RTKL) yang telah disetujui dan selesai pada 

waktu yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan reklamasi, 

perusahaan pertambangan bertanggung jawab kondisi akhir yang telah disepakati 

tercapai. (Yusmardani, 2003) 

Pelaksanaan reklamasi lahan meliputi kegiatan sebagai berikut : 
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a. Persiapan lahan yang berupa pengamanan lahan bekas tambang, 

 pengaturan bentuk tambang (landscaping), pengaturan/penempatan 

 bahan tambang kadar rendah yang belum dimanfaatkan. 

b. Pengendalian erosi dan sedimentasi. 

c. Pengelolaan tanah pucuk (top soil). 

d. Revegetasi (penanaman kembali) atau pemanfaatan lahan bekas 

 tambang untuk tujuan lainnya. 

3.4.1 Persiapan Lahan 

     Pengamanan lahan bekas tambang, kegiatan ini meliputi : 

a. Pemindahan/pembersihan seluruh peralatan dan prasarana yang tidak 

digunakan di lahan yang akan direklamasi. 

b. Perencanaan secara tepat lokasi pembuangan sampah/limbah beracun dan 

berbahaya dengan perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. 

c. Penutupan lubang bukaan tambang secara aman dan permanen. 

d. Melarang atau menutup jalan masuk ke lahan bekas tambang yang akan di 

reklamasi. 

3.4.2  Pengendalian erosi dan sedimentasi 

 Untuk pengendalian erosi dan sedimentasi, pengaturan bentuk lahan harus 

disesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi atau keadaaan topografi dan keadaan 

hidrologi daerah tersebut. Kegiatan ini meliputi : 

1. Pengaturan Bentuk Lereng 

• Pengaturan bentuk lereng bertujuan untuk mengurangi kecepatan air 

limpasan (run off), erosi, sedimentasi dan longsor. 
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• Kekuatan batuan untuk menahan tekanan atau gaya tergantung dari sifat 

fisik dan sifat mekanik batuan tersebut, sehingga pada saat kita akan 

menentukan suatu kemiringan atau jenjang dan ketinggian suatu lereng, 

ada baiknya kita sesuaikan dengan sifat fisik dan sifat mekanik dari batuan 

itu sendiri. 

• Suatu lereng jangan dibuat terlalu tinggi atau terjal dan dibentuk berteras – 

teras. Tinggi jenjang dan kemiringan lereng yang dianggap aman  dapat 

dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 
Tinggi Jenjang dan Kemiringan Lereng yang Dianggap Aman 

Material 
Tinggi Jenjang 

(Meter) 

Kemiringan 

Lereng (O) 

Batuan Beku 

Batuan Sedimen 

Batuan Semi Keras, Batuan Pasir Kering 

Lempung berpasir, batuan lempung 

Batuan pasir dan batu pasir 

Batu lempung 

Material lempung 

Batuan 

Lempung berpasir 

Lempung 

Tak Terbatas 

Tak Terbatas 

25 – 30 

26 – 30 

20 – 25 

10 – 15 

8 – 10 

40 – 60 

30 – 45 

20 – 30 

70 – 80 

50 – 60 

40 – 50 

30 – 40  

30 – 35 

34 – 40  

35 – 40  

30 – 40  

33 – 36 

38 – 40 

Sumber : Kartodharmo, “Pedoman Teknik Peledakan” 
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 Teras adalah bangunan konservasi tanah dan air yang dibuat dengan 

penggalian dan pengurugan tanah, membentuk bangunan utama berupa bidang 

olah, guludan, dan saluran air yang mengikuti kontur serta dapat pula dilengkapi 

dengan bangunan pelengkapnya seperti Saluran Pembuangan Air (SPA) dan 

terjunan air yang tegak lurus kontur. (Yuliarta, 2002) 

 Teras adalah bangunan konservasi tanah dan air secara mekanis yang 

dibuat untuk memperpendek panjang lereng dan atau memperkecil kemiringan 

lereng dengan jalan penggalian dan pengurugan tanah melintang lereng. Tujuan 

pembuatan teras adalah untuk mengurangi kecepatan aliran permukaan (run off) 

dan memperbesar peresapan air, sehingga kehilangan tanah berkurang. 

(Sukartaatmadja, 2004) 

 Teras berfungsi mengurangi panjang lereng dan menahan air, sehingga 

mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, dan memungkinkan 

penyerapan air oleh tanah. Dengan demikian erosi berkurang. (Arsyad, 1989) 

Bentuk dari teras terdiri dari : 

• Teras Datar 

Dalam Sukartaatmadja (2004) dijelaskan bahwa tujuan pembuatan teras 

datar adalah untuk memperbaiki pengaliran air dan pembasahan tanah, 

yaitu dengan pembuatan selokan menurut garis kontur. Tanah galian 

ditimbun di tepi luar sehingga air dapat tertahan dan terkumpul. Di atas 

pematang sebaiknya ditanami tanaman penguat teras berupa rumput. 

Sesuai dengan namanya teras ini digunakan pada lahan yang relatif datar 

dengan kemiringan 0 – 3 %. (lihat Gambar 3.1) 
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(Sumber Panduan Kehutanan Indonesia, 1999 dalam Priyono et.al 2002.) 

      Gambar 3.1  

        Teras Datar 

• Teras Kredit 

Jenis teras ini untk lahan yang landai dan berombak dengan tingkat 

kemiringan antara 3- 10 %. Pada teras kredit jarak antara dua gulungan 

biasanya 5 – 12 meter, punggung gulungan yang mengarah ke bawah 

biasanya diperkuat dengan rumput, sisanya tanaman dan batu. (lihat 

gambar 3.2) 

 

               (Sumber Panduan Kehutanan Indonesia, 1999 dalam Priyono et.al 2002.) 

Gambar 3.2  

Teras Kredit 
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• Teras Guludan dan Pematang 

Teras guludan dibuat bertujuan untuk menurangi kecepatan air yang 

mengalir jika hujan turun. Teras jenis ini cocok digunakam pada lahan 

yang mempunyai kemiringan sekitar 10 – 15 %. Untuk kedalaman dan 

lebar saluran tergantung pada kemiringan dan jarak antara dua guludan. 

Pada teras ini guludan dibuat lebih tinggi dari teras terdahulu dengan 

bentuk yang agak miring ke arah saluran air. (lihat gambar 3.3) 

 

        (Sumber Panduan Kehutanan Indonesia, 1999 dalam Priyono et.al 2002.) 

Gambar 3.3  

Teras Guludan 

• Teras Bangku 

Teras bangku adalah bangunan teras yang dibuat sedemikian rupa 

sehingga bidang olah miring ke belakang (reverse back slope) dan 
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dilengkapi dengan bangunan pelengkap lainnya untuk menampung dan 

mengalirkan air permukaan secara aman dan terkendali. (Sukartaatmadja, 

2004) 

Teras ini cocok digunakan untuk tanah yang mempunyai kemiringan 

antara 10 – 30 %. Teras sangat baik untuk mempertahankan tanah dari 

bahaya erosi. Perbedaan tinggi antara dua bidang sebaiknya lebih dari 1,5 

meter. Sedangkan untuk lebar bidangnya tidak lebih dari 10 meter. (lihat 

Gambar 3.4) 

 

(a) 

 

(b) 

              (Sumber Panduan Kehutanan Indonesia, 1999 dalam Priyono et.al 2002.) 

Gambar 3.4  
Teras Kredit (a) dan Detail Penampang Teras Bangku (b) 
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• Teras Kebun 

Teras kebun digunakan untuk lahan yang memiliki kemiringan sekitar 30 

– 50 %. Cara pembuatan teras ini cukup dilakukan dengan jalur tanaman 

saja. Teras ini cocok untuk tanaman perkebunan.  

(lihat Gambar 3.5) 

 

(a) 

 

(b) 

                  (Sumber Panduan Kehutanan Indonesia, 1999 dalam Priyono et.al 2002.) 

Gambar 3.5  

Teras Kredit (a) dan Lahan sebelum diteras dan teras kebun yang telah ditanami  (b) 
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• Teras Individu 

Teras individu dibuat pada lahan dengan kemiringan lereng antara 30 – 50 

% yang direncanakan untuk areal penanaman tanaman perkebunan di 

daerah yang curah hujannya terbatas dan penutupan tanahnya cukup baik 

sehingga memungkinkan pembuatan teras individu. (lihat Gambar 3.6) 

Teras dibuat berdiri sendiri untuk setiap tanaman (pohon) sebagai tempat 

pembuatan lobang tanaman. Ukuran teras individu disesuaikan dengan 

kebutuhan masing – masing jenis komoditas. Cara dan teknik pembuatan 

teras individu cukup sederhana yaitu dengan menggali tanah pada tempat 

rencana lubang tanaman dan menimbunnya ke lereng sebelah bawah 

sampai datar sehingga bentuknya seperti teras bangku yang terpisah. 

Tanah di sekeliling teras individu tidak diolah (tetap berupa padang 

rumput) atau ditanami dengan rumput atau tanaman penutup tanah. 

(Sukartaatmadja, 2004) 

 

              (Sumber Panduan Kehutanan Indonesia, 1999 dalam Priyono et.al 2002.) 

Gambar 3.6  

Teras Individu 
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2. Pengaturan Saluran Pembuangan Air (SPA) 

• Pengaturan Saluran Pembuangan Air (SPA) dimaksudkan untuk mengatur 

air agar mengalir pada tempat teretentu dan dapat mengurangi kerusakan 

lahan akibat erosi. 

• Jumlah atau bentuk SPA tergantung dari bentuk dari bentuk lahan 

(topografi) dan luas areal yang akan direklamasi. 

3.4.3 Pengelolaan Tanah Pucuk 

Maksud dari pengelolaan ini untuk mengatur dan memisahkan tanah 

pucuk dengan lapisan tanah lain. Hal ini dikarenakan tanah pucuk merupakan 

media tumbuh bagi tanaman dan merupakan salah satu faktor penting untuk 

keberhasilan pertumbuhan tanaman pada kegiatan reklamasi. Hal yang harus 

diperhatikan dalam pengelolaan tanah pucuk adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan profil tanah dan identifikasi pelapisan tanah tersebut sampai 

endapan bahan galian. 

2. Pengupasan tanah berdasarkan lapisan – lapisan tanah dan ditempatkan pada 

tempat tertentu sesuai tingkat lapisannya dan tibunan tanah pucuk tidak lebih 

dari 2 meter. 

3. Pembentukan lahan sesuai dengan susunan lapisan tanah semula dengan 

pucuk ditempatkan paling atas dengan ketebalan 0,15 meter. 

4. Ketebalan timbunan tanah pucuk pada tanah yang mengandung racun 

dianjurkan lebih tebal dari yang tidak beracun atau dilakukan perlakukan 

khusus dengan cara mengisolasi dan memisahkannya. 
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5. Pengupasan tanah sebaiknya jangan dilakukan dalam keadaan basah untuk 

menghindari pemadatan dan rusaknya struktur tanah. 

6. Bila lapisan tanah pucuk tipis (terbatas/sedikit), maka memerlukan beberapa 

pertimbangan sebagai berikut : 

a. Penentuan daerah prioritas, yaitu daerah yang sangat peka terhadap erosi 

sehingga perlu penanganan konservasi tanah dan pertumbuhan tanaman 

dengan segera. 

b. Penempatan tanah pucuk jalur penanaman. 

c. Jumlah tanah pucuk yang terbatas (sangat tipis) dapat dicampur dengan 

tanah bawah (sub soil). 

d. Dilakukan penanaman langsung dengan tanaman penutup (cover crop) 

yang cepat tumbuh dan menutup permukaan.  

7. Dalam pemanfaatan tanah pucuk, hindari kondisi tanah pucuk yang  

a. Sangat berpasir (70% pasir atau kerikil) 

b. Sangat berlempung (60% lempung) 

c. Mempunyai pH < 5 atau > 8 

d. Mengandung khlorida 3% 

e. Mempunyai electrical conductivity (ec) 400 miliseimens/meter 

Untuk mengetahui sifat tanah daerah tersebut, kita harus membandingkan 

dengan tingkat kesuburan tanah hasil pusat penelitian tanah bogor. 

(Hardjowigeno. S,1986) 
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Tabel 3.3 

Kriteria Penilaian Tingkat Kesuburan Tanah 

Sifat Tanah 
Sangat 
Rendah Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 
tinggi 

C -Organik (%) < 1,00 1,00 - 2,00 2,01 - 3,00 3,01 - 5,00 > 5,00 

Nitrogen (%) < 0,10 0,10 - 0,20 0,21 - 0,50 0,51 - 0,75 > 0,75 

C/N < 5 5 – 10 11 – 15 16 - 25 > 25 
P2O5   HCl   (mg/100g) < 10 10 - 20 21 – 40 41 - 60 > 60 

P2O5  Bray-1  (ppm) < 10 10 - 15 16 – 25 26 - 35 > 35 
P2O5 Olsen   (ppm) < 10 10 - 25 26 – 45 46 - 60 > 60 

K2O HCl 25% (mg/100g) < 10 10 - 20 21 – 40 41 - 60 > 60 
KTK  (me/100g) < 5 5 – 16 17 – 24 25 - 40 > 40 

Susunan Kation :   
K   (me/100g) < 0,1 0,1 - 0,2 0,3 - 0,5 0,6 - 1,0 >1,0 
Na  (me/100g) < 0,1 0,1 - 0,3 0,4 - 0,7 0,8 - 1,0 >1,0 
Mg  (me/100g) < 0,4 0,4 - 1,0 1,1 - 2,0 2,1 - 8,0 > 8,0 
Ca   (me/100g) < 0,2 2 – 5 6 – 10 10 - 20 > 20 

Kejenuhan Basa (%) < 20 20 - 35 36 – 50 51 - 70 > 70 
Aluminium (%) < 10 10 - 20 21 – 30 31 - 60 > 60 

Parameter 
Sangat 
Asam 

Asam 
Agak 
Asam 

Netral 
Agak 
Alkali 

Alkali 

pH (H2O) < 4.5 4.5 – 5.5 
5.6 – 6.5 

6.6 – 7.5 7.6 – 8.5 > 8.5 

PH KCl < 2.5 2.5 – 4.0 4.1 – 6.0 6.1 – 6.5 > 6.5 

Sumber : Pusat Penelitian Bogor, 1983 

Pembandingan dilakukan dengan menyamakan terlebih dahulu satuan dari 

masing – masing parameter. Dimana : me / 100g = g / valensi / 100 g x 100% = % 

dan g / 100 g x 100 % = %. 

3.4.4 Revegetasi 

Revegetasi dilakukan melalui tahapan kegiatan penyusunan rancangan 

teknis tanaman, persiapan lapangan, pengadaan bibit, pelaksanaan penanaman 

dan pemeliharaan tanaman. (Staf pengajar Dept. Ilmu Tanah & Sumberdaya 
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Lahan, Fakultas Pertanian IPB, dan Peneliti pada Pusat Studi Reklamasi 

Tambang, LPPM IPB) 

• Penyusunan Rancangan Teknis Tanaman 

Rancangan teknis tanaman adalah rencana detail kegiatan revegetasi yang 

menggambarkan kondisi lokasi, jenis tanaman yang akan ditanam, uraian jenis 

pekerjaan, kebutuha bahan dan alat, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan biaya dan 

tatacara pelaksanaan kegiatan. (Herdiansyah, 2006) 

Rancangan tersebut disusun berdasarkan hasil analisis kondisi biofisik dan 

sosial ekonomi daerah setempat. Kondisi biofisik meliputi topografi atau bentuk 

lahan, iklim, hidrologi, kondisi vegetasi awal dan vegetasi asli. Sedangkan 

kondisi sosial ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain adalah sarana, 

prasarana, dan eksestibilitas yang ada. 

Jenis yang akan ditanam ada sebaiknya mengikuti tanaman asli yang 

berada di daerah tersebut yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah tersebut. 

Untuk itu perlu selalu mengikuti perkembangan pengetahuan mengenai jenis 

tanaman yang cocok untuk keperluan revegetasi lokasi bekas tambang.  

• Persiapan Lapangan  

Pada umumnya persiapan lapangan meliputi pekerjaan pembersihan 

lahan, pengolahan tanah dan kegiatan perbaikan tanah. Kegiatan tersebut sangat 

penting agar keberhasilan tanaman dapat tercapai.  

a. Pembersihan Lahan 

b. Pengolahan Lahan 

c. Perbaikan Tanah 
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• Sifat Karakteristik Tumbuhan 

Tumbuhan pioneer merupakan perintis kehidupan bagi tumbuhan lain. 

Tumbuhan seperti ini dapat tumbuh pada kondisi tanah yang sangat rendah 

sekalipun. Tumbuhan pioner ini biasanya tumbuh lebih awal daripada tumbuhan 

yang lain, namun mempunyai umur yang pendek dari tumbuhan yang lain.  Jenis 

tumbuhan pioner diantaranya kayu akasia, kayu sengon, lamtoro, kayu pinus, dll. 

Jenis tanaman yang dipakai harus mempunyai kesesuaian dengan iklim 

dan kondisi tanah setempat dan akan berguna dan memiliki nilai ekonomis di 

masa yang akan datang. Dalam kegiatan penelitian di Kabupaten Lebak ini, jenis 

tanaman Sengon adalah tanaman yang dipergunakan untuk kegiatan reklamasi 

lahan pasca tambang. 

• Karakteristik Pohon Sengon  

Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen, juga dikenal dengan nama sengon, 

merupakan salah satu jenis pionir serbaguna yang sangat penting di Indonesia. 

Jenis ini dipilih sebagai salah jenis tanaman hutan tanaman industri di Indonesia 

karena pertumbuhannya yang sangat cepat, mampu beradaptasi pada berbagai 

jenis tanah, karakteristik silvikulturnya yang bagus dan kualitas kayunya dapat 

diterima untuk industri panel dan kayu pertukangan. (Charomaini dan Suhaendi, 

1997) 

Di beberapa lokasi di Indonesia, sengon berperan sangat penting baik 

dalam sistem pertanian tradisional maupun komersial. Sengon, seperti halnya 

jenis-jenis pohon cepat tumbuh lainnya, diharapkan menjadi jenis yang semakin 

penting bagi industri perkayuan di masa mendatang, terutama ketika persediaan 
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kayu pertukangan dari hutan alam semakin berkurang. Jumlah tanaman sengon di 

Indonesia baik dalam skala besar ataupun kecil meningkat dengan cepat selama 

berapa tahun terakhir. Daerah penyebaran sengon cukup luas, mulai dari 

Sumatera, Jawa, Bali, Flores dan Maluku. (Charomaini dan Suhaendi, 1997) 

Menurut laporan Departemen Kehutanan dan Badan Statistika Nasional 

(2004), provinsi dengan luas tanaman sengon rakyat terbesar adalah Jawa Tengah 

dan Jawa Barat, dimana total jumlah pohon yang dibudidayakan di kedua provinsi 

ini dilaporkan lebih dari 60% dari total jumlah pohon sengon yang ditanam oleh 

masyarakat di Indonesia. 

• Kondisi Tempat Untuk Tumbuh Sengon 

Sengon dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, termasuk tanah kering, 

tanah lembab dan bahkan di tanah yang mengandung garam dan asam selama 

drainasenya cukup (Soerianegara dan Lemmens, 1993). Di Jawa, sengon 

dilaporkan dapat tumbuh di berbagai jenis tanah kecuali tanah grumusol 

(Charomaini dan Suhaendi, 1997). Pada tanah latosol, andosol, luvial dan 

podzolik merah kuning, sengon tumbuh sangat cepat. 

Di tanah marjinal, pupuk mungkin diperlukan untuk mempercepat 

pertumbuhan awal setelah itu, pertumbuhan sengon akan lebih cepat karena 

kemampuan untuk mengikat nitrogen meningkat. Sengon termasuk jenis pionir 

yang dapat tumbuh di hutan primer, hutan hujan dataran rendah sekunder dan 

hutan pegunungan, padang rumput dan di sepanjang pinggir jalan dekat laut. Di 

habitat alaminya di Papua, sengon berasosiasi dengan jenisjenis seperti Agathis 

Unisba.Repository.ac.id



37 

 

labillardieri, Celtis spp., Diospyros spp., Pterocarpus indicus, Terminalia spp. 

dan Toona sureni (Soerianegara dan Lemmens, 1993). 

Suhu optimal untuk pertumbuhan sengon adalah 22–29 °C dengan suhu 

maksimum 30–34 °C dan suhu minimum 20–24 °C (Soerianegara dan Lemmens, 

1993). Selama bulan kering, jumlah hari hujan minimal yang diperlukan adalah 15 

hari. Pada daerah yang sangat kering, pertumbuhan sengon mungkin kurang baik 

dan risiko serangan hama penggerek batang akan meningkat. Jarak tanam yang 

direkomendasikan tergantung pada tujuan pengelolaan. Jarak tanam yang umum 

digunakan untuk produksi kayu pulp adalah 3 × 3 m.  

Untuk produksi kayu pertukangan, jarak tanam 5 × 5 m. Untuk produksi 

kayu bulat premium, pohon sengon kadang juga ditanam dalam larikan selebar 10 

m, dengan jarak antar pohon dalam sekitar 1 m. Di lahan petani, sengon umumnya 

ditanam dalam blok dengan jarak tanam 2 × 2 m; kadang-kadang ditanam di garis 

pagar atau batas lahan dengan tujuan untuk diambil kayunya. Di lahan petani 

dimana pohon sengon tumbuh menyebar dengan jarak tanam yang tidak teratur, 

sering pula dijumpai anakan alam (Soerianegera dan Lemmens, 1993, Bhat dkk. 

1998). 

 Melihat dari kondisi daerah penelitian baik keadaan tanah ataupun iklim, 

tanaman sengon memiliki karakteristik tanaman yang sesuai untuk kegiatan 

reklamasi lahan bekas tambang di daerah penelitian ini.  

• Pengadaan Bibit 

Bibit yang dibutuhkan untuk kegiatan revegetasi dapat dipenuhi melalui 

pembelian bibit siap tanam ataupun melalui pengadaan bibit yang dapat kita 
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dapatkan dengan membeli dari perusahaan yang mengadakan atau menjual bibit 

tanaman yang sesuai dengan kebutuhan. 

• Pelaksanaan Penanaman 

Tahapan pelaksanaan penanaman meliputi pengaturan arah tanaman, 

distribusi bibit, pembuatan lubang tanaman dan penanaman. 

• Pemeliharaan 

Tingkat keberhasilan dari semua kegiatan reklamasi akan berkurang dan 

sia – sia apabila tidak ada pemeliharaan yang baik. Pemeliharaan tumbuhan 

dimaksudkan agar pertumbuhan tanaman akan berjalan dengan optimum. 

 

3.5 Biaya Reklamasi 

Seperti yang telah tersurat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral (PERMEN ESDM) nomor 7 tahun 2014. Biaya reklamasi terbagi 

menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Komponen – 

komponen biaya reklamasi terdiri dari : 

• Biaya Langsung meliputi : 

a. Biaya pembongkaran fasilitas tambang (bangunan, jalan, kantor, dll), 

kecuali ada persetujuan dari instansi yang berwenang bahwa fasilitas 

tersebut akan digunakan pemerintah. 

b.   Biaya penataan kegunaan lahan yang terdiri dari : 

� Sewa alat – alat berat dan mekanis 

� Pengaturan permukaan lahan 

� Pengisian kembali lahan bekas tambang 
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c.  Biaya Reklamasi meliputi : 

� Analisis kualitas kualitas tanah 

� Pemupukan 

� Pengadaan bibit 

� Penanaman, dll 

d.  Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang. 

• Biaya Tidak Langsung : 

a.  Biaya mobilisasi dan Demobilisasi alat – alat berat. 

b.  Biaya perencanaan reklamasi.  

c.  Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor/pihak ketiga pelaksana 

reklamasi. 
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