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I.   PENGANTAR 

 

Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi di lokasi tambang dan sekitarnya 

merupakan konsekuensi dari proses kegiatan penambangan. Namun demikian perubahan 

lingkungan tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan reklamasi pada lahan-lahan 

bekas tambang yang telah dinyatakan selesai. Kegiatan reklamasi ini disesuaikan dengan 

rencana akhir pemanfaatan lahan bekas tambang, misalnya untuk tujuan kehutanan, 

perkebunan, hortikultura, ekowisata, pemukiman, dan lain-lain. Dalam Lampiran V 

Pedoman Penilaian Kriteria Keberhasilan Reklamasi, Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2008, reklamasi yang mengarah kepada 

revegetasi lahan bekas tambang dinilai dari berbagai aspek yang terkait dengan 

penyiapan lahan dan revegetasi. Kedua hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman di areal reklamasi. Untuk memperoleh hasil revegetasi yang baik, kondisi 

kesuburan media tanam, dalam hal ini tanah pucuk yang disebarkan pada lahan yang 

sudah ditata ulang, perlu mendapat perhatian. Paramater-parameter yang menyangkut 

kebutuhan tanaman untuk tumbuh dengan baik perlu diperhatikan. Pembatas 

pertumbuhan tanaman yang menyangkut tanah, baik pembatas fisik maupun pembatas 

kimia perlu diatasi dengan cara yang tepat. 

 

                                                 
1
Disampaikan dalam “Pertemuan Teknis Lingkungan dan Penyerahan Penghargaan Lingkungan 

Pertambangan”, Ditjen Minerba Pabum, Dept. ESDM, 10 Desember 2008 di Kompleks Bidakara, Jakarta 
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II.  KEGIATAN REKLAMASI 

 

2.1. Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Tambang 

Untuk mengatasi berbagai dampak dari proses penambangan, maka salah satu 

tahapan penting dari suatu operasi penambangan adalah melakukan reklamasi pada 

lahan bekas tambang. Reklamasi lahan tambang meliputi proses penutupan tambang  

yang disertai dengan kegiatan pengaturan kembali kontur lahan agar diperoleh kondisi 

stabil, dan melakukan revegetasi pada lahan yang telah distabilisasi. Reklamasi lahan 

tambang menjadi bagian penting dari suatu siklus hidup tambang karena tuntutan 

masyarakat terhadap lingkungan yang lebih bersih dan berdayaguna. Keseluruhan 

proses pembangunan tambang dan rencana penggunaan lahan pada masa pasca 

tambang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Proses reklamasi lahan 

bekas tambang dimulai pada saat sebelum ekskavasi pertama dimulai. Dengan kata 

lain, kegiatan reklamasi ini sudah diperhitungkan sejak awal sehingga keseluruhan 

biaya penambangan dan reklamasi bisa lebih efisien. Sejak awal biaya reklamasi 

sudah menjadi bagian dari biaya penambangan.  

Dalam perencanaan reklamasi lahan bekas tambang, ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan. Pertama adalah keselamatan lokasi tambang, khususnya jika areal 

tambang terbuka untuk akses publik. Penutupan gedung-gedung perkantoran, 

pemindahan fasilitas-fasilitas pemrosesan, peralatan transportasi, serta prasarana dan 

sarana lainnya harus diselesaikan dengan baik. Perusahaan juga harus menutup 

terowongan-terowongan dan lubang-lubang lainnya yang secara potensial dapat 

menimbulkan bahaya. Berikutnya yang harus diperhatikan pada saat reklamasi lokasi 

tambang adalah rehabilitasi permukaan lahan, kualitas air, dan tempat-tempat 

pembuangan limbah sehingga dalam jangka panjang tidak menimbulkan polusi air, 

erosi tanah, pembentukan debu ataupun berbagai masalah yang terkait dengan 

vegetasi. Perhatian juga perlu diberikan pada saat penempatan overburden ataupun 

tailing yang berpotensi menghasilkan asam ataupun logam-logam berat agar tidak 

mencemari lingkungan sekitarnya. Perencanaan yang baik terhadap penempatan 

lokasi-lokasi pembuangan limbah, tailing dan areal-areal terganggu lainnya akan 
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mengurangi resiko pencemaran. Namun demikian remediasi juga perlu dilakukan 

untuk menyempurnakan tingkat keberhasilan usaha reklamasi lahan bekas tambang. 

Secara teknis usaha reklamasi lahan bekas tambang dimulai dengan kegiatan 

recontouring, regrading atau resloping dari lubang-lubang bekas tambang. Hal ini 

dilakukan agar diperoleh suatu bentuk wilayah dengan kemiringan lereng yang stabil. 

Pembuatan saluran-saluran drainase dan bangunan-bangunan konservasi disiapkan 

pada tahap ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, lubang tambang ditutup dengan 

berbagai material yang dikupas pada saat ekskavasi awal lubang tambang. Hasil dari 

kegiatan landscaping ini umumnya baru memenuhi persyaratan stabilitas lereng dari 

segi geologi saja, namun belum memenuhi syarat sebagai media pertumbuhan 

tanaman. Meskipun bagian permukaan lahan hasil landscaping telah ditaburi atau 

ditutup kembali dengan “tanah pucuk” (top soil), umumnya sifat kimia-fisik tanah 

tidak subur (Gambar 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   1.  Kondisi tanah pucuk pada salah satu lahan bekas tambang. Tanah terlihat 

secara fisik dan kimia tanah tidak subur. 
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Setelah tanah sebagai media tumbuh tanaman disiapkan dengan baik, maka 

kegiatan selanjutnya adalah revegetasi, baik dengan tanaman asli lokal, tanaman 

kehutanan introduksi, ataupun tanaman lainnya yang dinilai akan bermanfaat untuk 

mempercepat dan meningkatkan keberhasilan usaha reklamasi. Revegetasi umumnya 

dimulai dengan menanam tanaman penutup tanah yang cepat berkembang, yaitu agar 

tanah terlindungi dari bahaya erosi dan meningkatkan kadar bahan organik tanah 

secara merata. 

 

2.2. Keberhasilan Reklamasi – Revegetasi  

Kendala utama yang sering menghambat keberhasilan usaha reklamasi lahan 

bekas tambang untuk tujuan revegetasi adalah sifat fisik dan kimia tanah pucuk yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman, kondisi iklim mikro yang belum sesuai, 

kesulitan mendapatkan bahan-bahan amelioran, khususnya bahan organik, dan lain-

lain. Paparan berikut lebih mengarah kepada kondisi tanah pucuk. 

 

a). Sumber Tanah Pucuk 

 Tanah pucuk dalam kegiatan reklamasi tambang digunakan sebagai media tanam 

tempat berjangkarnya akar tanaman. Tanah pucuk disebarkan di atas lahan bekas 

tambang yang telah ditata ulang dengan ketebalan sekitar 50 – 100 cm. Tanah pucuk 

diperoleh dari pengupasan lahan pada areal tambang. Tanah pucuk yang diperlukan tentu 

sangat banyak tergantung kepada luas areal reklamasi dan ketebalan tanah pucuk yang 

disebarkan. Jika tidak mencukupi, maka tanah pucuk perlu dicari pada lahan lain di 

sekitar tambang. Untuk mengetahui jumlah dan dimana tanah pucuk dapat diperoleh, 

perlu dilakukan survei tanah terlebih secara detil pada saat sebelum penambangan 

dimulai. Survei tanah dilakukan dengan cara pemboran tanah sedalam sekitar 120 cm 

pada jarak tertentu tergantung kepada skala survei. Selain jenis tanah, dari hasil survei 

tanah tersebut dapat diketahui ketebalan solum dan penyebarannya, sehingga jumlah 

tanah pucuk potensial yang  dapat dimanfaatkan untuk reklamasi dapat diketahui.  
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b). Kesuburan Tanah Pucuk 

 Tanah pucuk (top soil) dalam ilmu tanah memiliki pengertian yang berbeda 

dengan tanah pucuk yang dimaksud dalam kegiatan reklamasi tambang. Dalam ilmu 

tanah, tanah pucuk adalah tanah lapisan atas dengan ketebalan sekitar 20 cm dan 

mengandung bahan organik yang relatif tinggi sehingga warnanya gelap dan memiliki 

konsistensi gembur dengan struktur tanah yang berkembang dengan baik serta kandungan 

unsur hara yang relatif tinggi. Gabungan konsistensi dan struktur demikian 

memungkinkan terjadinya sirkulasi air dan udara yang baik pada lingkungan akar 

tanaman. Untuk kegiatan reklamasi, tanah pucuk yang dimaksud adalah hasil kupasan 

yang bisa mencapai ketebalan 100 cm atau bahkan lebih sehingga merupakan campuran 

antara horison A dan B dalam suatu penampang profil tanah. Dampak dari pencampuran 

tersebut, maka tanah pucuk untuk reklamasi memiliki kandungan bahan organik yang 

sangat rendah dengan struktur yang sudah rusak sehingga mudah sekali padat. Perbedaan 

sifat tanah pucuk dalam ilmu tanah dan tanah pucuk untuk reklamasi dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Perbedaan sifat tanah pucuk dalam ilmu tanah dan tanah pucuk untuk reklamasi 

Sifat 
Tanah pucuk  

dalam ilmu tanah 

Tanah pucuk  

untuk reklamasi 

Kandungan bahan organik Sedang – tinggi  Sangat rendah 

Aktivitas mikroorganisme Sedang – tinggi  Sangat rendah 

Struktur Baik Rusak  

Konsistensi Gembur Keras – sangat keras bila 

kering, teguh – sangat teguh 

bila lembab, lekat – sangat 

lekat dan plastis – sangat 

plastis bila basah 

Bobot isi Sekitar 1 – 1.2 g/cm
3
 > 1.2 g/cm

3
 

Kapasitas tukar kation Sedang – tinggi  Sangat rendah – rendah  

Ketersediaan unsur hara Sedang – tinggi  Sangat rendah – rendah  
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 Akibat rendahnya kesuburan fisik, kimia dan biologi tanah pucuk untuk kegiatan 

reklamasi seperti disajikan pada Tabel 1 di atas, pertumbuhan tanaman menjadi 

terganggu. Infiltrasi air ke dalam tanah dan kapasitas tanah memegang air pada tanah 

pucuk tersebut juga menurun sehingga tanaman cepat kekurangan air.  

  

c). Perbaikan Kualitas Tanah Pucuk 

Secara umum pembatas pertumbuhan tanaman dapat dibagi menjadi pembatas 

fisik dan pembatas kimia. Pembatas fisik tanah menyangkut permeabilitas tanah, 

ketebalan solum tanah, masalah terkait dengan tekstur tanah (kerak, kepadatan, batu), 

erosi, kelembaban dan genangan (waterlodging). Sementara itu pembatas kimia tanah 

menyangkut defisiensi/ketidakseimbangan hara, kapasitas tukar kation yang rendah, 

kejenuhan basa yang rendah, fiksasi P, dan kemasaman tanah tinggi atau rendah. Oleh 

karena itu diperlukan teknik rekayasa tanah (soil technology), sehingga proses 

reklamasi dapat dipercepat dengan hasil lebih memuaskan. Beberapa tindakan 

perbaikan kualitas tanah pucuk yang dapat dilakukan adalah pengapuran, pemupukan dan 

pemberian bahan organik. Tindakan perbaikan kualitas tanah pucuk ini dapat diketahui 

dengan baik setelah sifat-sifat kimia fisik tanah pucuk tersebut diketahui melalui analisis 

di laboratorium. Gambar 2 memperlihatkan hasil perbaikan kualitas tanah melalui 

pemberian senyawa organik. 

 

d). Penanaman dan Perawatan Tanaman 

 Hasil perbaikan kualitas tanah pucuk tidak akan memberi arti yang banyak bila 

tidak disertai dengan perawatan tanaman, seperti penyiangan gulma di sekitar tanaman 

muda, pemupukan dan pengendalian hama penyakit tanaman. Perawatan tanaman ini 

perlu dilakukan secara periodik, sehingga kondisi tanaman dapat diketahui dari waktu ke 

waktu. Kondisi daun tanaman dapat memberikan indikasi adanya kekurangan unsur hara, 

misalnya daun berwarna kuning bintik-bintik kekurangan K, hijau pucat kekurangan N, 

warna ungu kekurangan P.  

.  
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Gambar 2.  Perbaikan kualitas tanah pucuk. Tanaman Mucuna sp. pada petak kontrol 

(kiri), Mucuna sp. pada petak hasil perbaikan dengan senyawa humat 

(kanan). 

 

 

III.  PENUTUP 

 

 Reklamasi lahan bekas tambang merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh perusahaan seperti tertuang dalam Permen ESDM No. 18 Tahun 

2008. Untuk memperoleh hasil reklamasi yang baik, maka pelaksanaan reklamasi 

perlu dilakukan sesuai dengan kaidah keilmuan. Lereng stabil dan diusahakan 

selandai mungkin, erosi terkendali, perbaikan kualitas tanah pucuk, dan perawatan 

tanaman adalah beberapa dari kunci-kunci yang perlu diperhatikan. 
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