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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1   KESIMPULAN 

1. Berdasarkan pertimbangan dari beberapa faktor seperti keadaan topografi 

dan keadaan lingkungan saat ini di lokasi penelitian, serta berdasarkan 

Rencana Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lebak maka areal bekas lahan 

tambang CV. Jayabaya Batu Persada ini akan dijadikan untuk lahan 

perkebunan dan lahan budidaya pohon sengon. Kegiatan reklamasi 

dilakukan dengan 3 tahap dengan jarak waktunya adalah satu tahun.  

2. Revegetasi yang direncanakan pada lahan bekas tambang menggunakan 

jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis untuk kedepannya seperti 

pohon sengon dengan jarak antar tanaman 5 x 5 meter. Jumlah pohon yang 

dibutuhkan dengan luas areal lahan bekas tambang 10 ha adalah 4000 

batang pohon. 

3. Jumlah total biaya yang diperlukan untuk proses kegiatan reklamasi di 

lahan bekas tambang CV. Jayabaya Batu Persada ini adalah sebesar          

Rp 752.496.607,14 

 

 

 

 

Unisba.Repository.ac.id



79 

 

6.2 SARAN 

 Rencana kegiatan reklamasi di CV. Jayabaya Batu Persada akan terlaksana 

dengan baik apabila : 

• Adanya komitmen yang penuh dan tulus dari pihak perusahaan untuk 

melaksanakan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang secara tepat guna 

dan efektif yang akan tercipta dengan adanya sinkronisasi kerja antara 

kegiatan penambangan dengan kegiatan reklamasi tambang. 

• Sebelum kegiatan tambang berlangsung ada baiknya pihak perusahaan 

sudah mempersiapkan rencana reklamasi yang tepat sesuai dengan kondisi 

lapangan dari perusahaan. 

• Selama kegiatan penambangan berlangsung ada baiknya pihak perusahaan 

memiliki tempat khusus untuk pengamanan tanah pucuk agar tanah pucuk 

yang telah dibongkar dapat dikumpulkan pada satu tempat. 

• Kegiatan reklamasi lahan bekas tamabang pada CV. Jayabaya Batu 

Persada ada baiknya jika dilakuakn secara bertahap. Hal ini agar dapat 

meminimalisir dari biaya dan proses kegiatan reklamasi. 

• Rencana pemanfaatan lahan bekas tambang di CV. Jayabaya Batu Persada 

yang dijadikan untuk lahan perkebunan dan lahan budidaya akan lebih 

mantap jika pihak perusahaan berkonsultasi lebih lanjut dengan instansi 

yang mempunyai kapasitas dibidangnya seperti Dinas Pertanian dan 

BAPPEDA Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. 
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