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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Tata Ruang Lahan Daerah Penelitian 

Menurut penataan ruang Kaupaten Lebak lokasi penambangn ini 

diperuntukan untuk perkebunan dan budidaya. Disebelah timur lokasi tambang 

pada jarak sekitar 700 meter terdapat kebun pohon sengon dan kelapa sawit. 

Berdasarkan pertimbangan beberapa faktor seperti topografi daerah penelitian dan 

berdasarkan Tata Ruang Kabupaten Lebak maka areal bekas penambangan 

direncanakan akan dijadikan kembali menjadi daerah perkebunan. 

 

5.2 Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi 

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pelaksanaan reklamasi pada 

areal bekas penambangan dilakukan secara bertahap. Tahapan reklamasi ini 

tergantung kepada kemajuan tambang. Karena kegiatan penambangan masih 

berlangsung, maka pelaksanaan reklamasi dilakukan di bagian pinggir lahan yang 

telah selesai ditambang. 

Untuk melakukan reklamasi lahan bekas penambangan perlu dilakukan 

lebih dahulu penataan atau persiapan lahan bekas penambangan, sehingga lahan 

bekas penambangan yang akan direklamasi dapat ditanami tumbuhan yang cocok 

dan sesuai dengan keadaan tanah yang ada sehingga dapat tumbuh dengan baik. 
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Adapun urutan pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan tahapan 

berikut: 

i) Penyiapan Lahan, meliputi; 

• Kegiatan Penataan jenjang  

• Kegiatan Penebaran Tanah Pucuk  

• Kegiatan Perataan Lahan  

• Kegiatan Pembuatan Saluran  

• Kegiatan Penyiapan Lubang  

ii)  Persemaian  

iii)  Penanaman  

iv) Pemeliharaan  

Peralatan yang digunakan di antaranya adalah alat-alat mekanis seperti 

Excavator/Back Hoe, Bulldozer, Dumptruck serta peralatan tradisional seperti 

sekop dan cangkul.  

5.2.1 Persiapan Lahan  

A. Pengamanan Lahan Bekas Tambang 

Lahan bekas tambang dibersihkan dari seluruh peralatan dan prasarana 

yang tidak digunakan dilahan yang akan direklamasi. Peralatan yang dimiliki 

perusahaan antara lain dump truck, backhoe dan loader serta unit pengolahan batu 

andesit. Sedangkan sarana dan prasarana antara lain bengkel, kantor dan gudang. 

B. Pengaturan Bentuk Lahan 

Bentuk akhir dari perencanaan lahan penambangan adalah suatu lahan 

yang berbentuk lubang bukaan yang dimana level terendah itu pada level 93 meter 
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diatas permukaan laut sedangkan top levelnya berada di level 102 meter diatas 

permukaan laut. Lahan bekas tambang itu direncanakan sesuai dengan Rancangan 

Tataguna Lahan daerah tersebut yang dimana didalam peraturan daerah tersebut 

menyebutkan bahwa bekas lahan tambang itu dapat dijadikan kawasan 

perkebunan. 

5.2.2 Tanah 

Karakteristik batuan yang berada dilokasi penambangan adalah batu 

andesit. Berdasarkan hasil analisa kimia tanah yang telah dilakukan perusahaan 

dengan kriteria kesuburan tanah bogor, maka dapat disimpulkan kondisi tanah di 

daerah penelitian ini agak asam. Selain itu dari data yang telah di dapatkan tanah 

di lokasi penelitian ini memiliki Kapasitas Tukar Kation (KTK) yang rendah, yang 

berarti kemampuan tanah untuk mengadsorpsi kationnya rendah dan tidak 

maksimal. Apabila kita kaitkan dengan proses pemupukan, maka dengan jenis 

tanah seperti ini akan menyulitkan dalam proses pemupukan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat di atasi dengan 

menggunakan gypsum. Penggunaan gypsum akan menggantikan ion sodium dan 

ion kalsium sehingga dapat meningkatkan struktur tanah dan kualitas tanah itu 

sendiri. Selain itu penggunaan gypsum pada tanah dapat meningkatkan daya serap 

pada tanah terhadap air dan udara.  

5.2.3 Tanah Pucuk 

Untuk kebutuhan tanah pucuk yang akan ditebarkan dilahan bekas 

tambang dalam kegiatan reklamasi ini pihak perusahaan menggunakan tanah 

pucuk sebelumnya dan tidak membeli dari distributor di luar perusahaan. Oleh 
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karena itu tanah pucuk dapat langsung ditebar kembali pada lahan bekas tambang. 

Volume tanah pucuk yang ditebar pada kegiatan reklamasi lahan bekas 

tambang dan revegetasi pada lahan bekas tambang adalah sebesar 100.000m3. 

 

5.3 Revegetasi 

1. Karakteristik Pohon Sengon 

Sengon dapat tumbuh pada tanah yang tidak subur dan beriklim kering. 

Berdasarkan penelitian lembaga Penelitian Hutan Bogor, 1974, pohon sengon 

dapat tumbuh dengan baik sekalipun pada tanah yang kurang subur dan beriklim 

kering, pada ketinggian 30 - 1.185 m di atas permukaan air laut. Keadaan iklim 

dapat dirinci sebagai berikut : cahaya matahari, suhu, kelembaban dan curah 

hujan. Semua faktor itu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. 

Sengon termasuk jenis tanaman tropis sehingga untuk pertumbuhannya 

memerlukan suhu sekitar 23 - 29° C. Pada dasarnya tanaman sengon ini dapat 

tumbuh di mana-mana mulai dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. 

2.  Penyusunan Rancangan Teknis Tanaman 

Tanaman yang ditanam di lahan bekas tambang dalam kegiatan revegetasi 

adalah tanaman atau pohon yang mempunyai nilai ekonomis dan  berfungsi 

sebagai pohon pelindung seperti pohon sengon. Untuk pelaksanaan penanaman 

bibit memerlukan lubang tanaman yang berukuran 30 x 30 x 30 cm, dengan jarak 

5 x 5 m. Berdasarkan perhitungan jumlah pohon yang dibutuhkan adalah 4000 

batang pohon sengon. 
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Gambar 5.1 
 Ukuran lubang pembibitan 

 
3. Pengadaan Benih 

Benih atau bibit yang digunakan untuk kegiatan revegetasi diperoleh 

dengan membeli dari perusahaan pengadaan bibit pohon sengon yang telah 

ditunjuk dan dipercaya oleh pihak perusahaan. 

 

5.4 Biaya Reklamasi 

Biaya reklamasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu terdiri dari biaya 

langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya penataan lahan dan 

biaya revegetasi.  

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan penataan lahan sebelum dilakukan 

kegiatan revegetasi meliputi biaya : 

• Biaya Penyiapan Lahan, meliputi biaya operasional penataan jenjang, 

penebaran tanah pucuk, perataan lahan, pembuatan saluran dan pembuatan 
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lubang. Perkiraan biaya kegiatan tersebut didasarkan kepada satuan operasi 

peralatan untuk 1 Ha lahan. 

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan revegetasi di CV. Jayabaya Batu 

Persada. Meliputi biaya : 

• Pembelian bibit pohon sengon 

Rencana pemebelian bibit pohon sengon untuk revegetasi berjumlah 4000 

batang pohon. Disesuaikan dengan jarak tanam antar pohon 5 x 5 meter 

dengan total luasan 10 ha. 

• Pemupukan 

Pemupukan sendiri dilakukan 3 bulan sekali selama 1 tahun. Hal tersebut 

dikarenakan setelah 2 tahun pohon tersebut dapat mencari nutrisi sendiri. 

Pada umur pohon sudah masuk 1 tahun pohon pun sudah mulai mempunyai 

batang yang kokoh dan mempunyai akar yang sudah menjalar ke dalam. 

• Penanaman 

Rencana penanaman bibit pohon sengon dilakukan secara berkala sesuai 

dengan rencana teknis reklamasi. Penanaman bibit dilakukan secara 3 tahap. 

Tahap pertama dilakukan pada luasan area 2 ha tahap kedua dilakuan pada 

luasan 3 ha dan tahap ketiga dilakukan pada luasan 5 ha. Jadi total luasan 

areal yang direklamasi adalah 10 ha. 

• Pemeliharaan dan Pemantauan Tanaman 

Pemeliharaan dan pemantauan tanaman terdiri dari kegiatan pemupukan, 

penyulaman, analisis tanah yang dilakukan oleh pegawai. Pemeliharaan dan 

pemantauan tanaman dilakukan dengan harapan pohon yang telah ditanam 
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tidak mengalami kerusakan atau mati. Jika ada bibit pohon yang rusak atau 

mati pihak perusahan akan mengganti atau menanamnya dengan bibit pohon 

yang baru dengan kata lain pihak perusahaan akan melakukan penyulaman. 
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