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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan pulihnya keadaan perekonomian dari krisis global yang menerpa

perekonomian negeri Indonesia beberapa tahun kebelakang yang menyebabkan

perubahan – perubahan dalam kondisi masyarakat. Hal ini berakibat pula pada

semakin meningkatnya pembangunan di segala bidang. Salah satunya adalah

sektor pembangunan infrastruktur (pembangunan fisik seperti perumahan, gedung,

jalan bebas hambatan, jembatan serta lain sebagainya). Salah satu kebutuhan

bahan baku atau material penting adalah andesit. Sampai saat ini bahan galian

andesit merupakan salah satu jenis bahan bangunan yang sangat diperlukan

sebagai bahan baku atau material penting pada bangunan - bangunan fisik, seperti

perumahan, gedung, jalan, jembatan dan bangunan lainnya, misalnya untuk

konstruksi, pondasi, campuran beton, campuran aspal beton (hotmix) dan lain - lain.

Dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan, PT Desira Guna

Utama mencoba akan melakukan penambangan andesit guna memenuhi sebagian

kebutuhan tersebut. Dengan harapan dari kegiatan pelaksanaan penambangan

andesit ini akan membuka lapangan kerja baru, sehingga akan menambah

pendapatan penduduk, pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah

sekitar lokasi khususnya, umumnya wilayah Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hal di atas, maka perlu dilakukan studi Upaya Pengelolaan Lingkungan

(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), yang berpedoman kepada

Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 1453/29/MEM/2000 tentang
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Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan

Umum dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dengan demikian maka prakiraan dampak

yang akan terjadi pada kegiatan penambangan andesit ini akan dapat diketahui

sejak dini, baik dampak yang bersifat negatif maupun dampak yang bersifat positif,

sehingga dampak yang bersifat negatif akan dapat diminimalkan dan dampak yang

bersifat positif akan dapat dioptimalkan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dilakukan rumusan masalah dari

kegiatan penelitian yang dilakukan di PT Desira Guna Utama, kajian upaya

pemantauan dan pengelolaan lingkungan dalam kajian teknis ini hubungan kausal

(sebab-akibat) antara rona awal lingkungan sebelum kegiatan penambangan

dengan kegiatan penambangan tercakup dalam studi ini, memperkirakan dampak

yang timbul dengan adanya rencana kegiatan pada tahap pra-operasi

penambangan, tahap operasi penambangan, dan tahap pasca operasi

penambangan. Mengupayakan cara - cara pengelolaan lingkungan yang efektif

untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang akan

timbul setelah pasca operasi penambangan, serta untuk mengetahui sampai sejauh

mana efektifitas pemantauan dan pengelolaan yang dilaksanakan.

Pengambilan data dilakukan dengan pengambilan data primer dan data

sekunder. Data primer diambil dari hasil pengamatan rona lingkungan awal kegiatan

pemetaan topografi, kegiatan pemetaan geologi permukaan, kegiatan analisis data

untuk mendapatkan gambaran kondisi di lapangan. Data sekunder diambil dari data
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yang bersumber dari pemerintah Desa wilayah Gunung Siwaluh, Kp. Bolang Desa

Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kab. Bogor serta instansi terkait yang memiliki

informasi tentang keadaan daerah rencana kegiatan.

Sehingga perumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah keadaan rona awal dan kondisi fisik area tambang PT Desira

Guna Utama ?

2. Bagaimanakah kondisi rona akhir setelah kegiatan pasca tambang PT

Desira Guna Utama ?

3. Bagaimanakah pengelolaan dan pemantauan lokasi pasca tambang PT

Desira Guna Utama ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang mengacu pada dokumen UKL dan UPL yang

di buat oleh PT DESIRA GUNA UTAMA adalah :

1. Mengetahui keadaan rona awal dan keadaan fisik rona akhir terhadap

rencana kegiatan pasca tambang batuan andesit PT Desira Guna Utama

secara teknis.

2. Mengidentifikasi dampak lingkungan yang terjadi pada kegiatan pasca

penambangan meliputi kegiatan rencana reklamasi, dan persiapan

penutupan tambang ahli fungsi lahan tambang menjadi lahan produktif

selepas kegiatan tambang berakhir.

3. Merencanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang lebih baik

terhadap lingkungan akibat kegiatan penambangan di PT DESIRA GUNA

UTAMA di Desa Gunung Siwaluh, Site Kp. Bolang Desa Argapura,

Kecamatan Cigudeg, Kab. Bogor.
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1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa

tahapan, yaitu :

1. Studi Literatur

Tahap pengumpulan laporan terdahulu dan buku sebagai referensi sebagai

pedoman sehingga dapat menunjang dalam penelitian.

2. Pengambilan data pendukung yang berkaitan dengan penelitian, anatara lain

peta topografi, peta luas area penambangan, peta tata guna lahan, peta site

plan, dan orientasi dan observasi lingkungan diareal sekitar PT Desira Guna

Utama.

3. Pengolahan Data

Setelah dilakukan proses pengumpulan data maka tahapan selanjutnya

yang dilakukan adalah pengolahan data menghitung aspek pengelolaan dan

pemantauan lingkungan berdasarkan UKL dan UPL serta membuat kriteria

keberhasilan pemantauan lingkungan.

4. Kesimpulan dan Saran

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis terhadap data–data yang

didapat dan hasil pengolahan data maka selanjutnya dilakukan penarikan

kesimpulan terhadap masalah–masalah yang ada untuk mendapatkan hasil

evaluasi pengelolaan lingkungan di PT Desira Guna Utama.
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Mulai

Persiapan

Studi Literatur

1. UPL dan UKL Tahap Pasca Penambangan

Data Primer

1. Kondisi Fisik Lokasi Rencana
Kegiatan

2. Kondisi Rona Akhir Lokasi
Rencana Kegiatan

3. Data Uji Kualitas Udara dan
Kebisingan

Data

Data Sekunder

1. Peta Upaya Pemantauan dan
Pengelolaan Lingkungan

2. Peta Layout tambang
3. Data Uji Kualitas Air Permukaan
4. Peta Geologi
5. Peta Topografi

Pengolahan Data
1. Upaya Pemantauan Lingkungan Tahap Pasca Operasi Penambangan
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Tahap Pasca Operasi Penambangan

Analisa dan Hasil

1. Hasil Pemantauan Lingkungan Tahap Pasca Operasi Penambangan
2. Hasil Pengelolaan Lingkungan Tahap Pasca Operasi Penambangan
3. Perbandingan Hasil Pemantauan dan Baku Mutu Standar Yang Digunakan

Kesimpulan

Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Tahap
Pasca Operasi Penambangan Di PT Desira Guna Utama

Selesai

Gambar 1.1
Diagram Alir Penelitian
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