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PENGELOLAAN LAHAN DAN LINGKUNGAN PASCA 
PENAMBANGAN 

 
Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Pengertian Lahan 

 Secara ringkas, lahan adalah hamparan di muka bumi berupa suatu tembereng 

(segment) sistem terestrik yang merupakan suatu perpaduan sejumlah sumberdaya alam 

dan binaan. Lahan juga merupakan wahana sejumlah ekosistem. Lahan merupakan suatu 

wilayah (region), yaitu suatu satuan ruang berupa suatu lingkungan hunian masyarakat 

manusia dan masyarakat hayati yang lain. Sebagai suatu lingkungan hunian masyarakat 

hayati, lahan mengunjuk kepada keseluruhan keadaan luar tempat suatu organisme, 

masyarakat organisme atau obyek berada, yang melingkupi dan mempengaruhi 

kemaujudan (existence) organisme, masyarakat organisme atau obyek dimaksud. Lahan 

merupakan penjelmaan keseluruhan faktor atau kakas (force) di suatu tapak (site) yang 

mempengaruhi atau berperan dalam hidup dan kehidupan suatu makhluk atau masyarakat 

makhluk. Menurut pengertian ekologi, lahan adalah habitat. 

 Lahan berkonsep holistik, dinamik dan geografik. Konsepnya bersifat holistik 

karena berpangkal pada kebulatan ujud dan fungsi komponen-komponennya. Konsepnya 

bersifat dinamik karena nasabah struktural dan fungsional antarkomponennya dapat 

berganti menurut tempat dan/atau waktu. Konsepnya bersifat geografik karena lahan 

diperikan sebagai suatu hamparan yang dicirikan oleh berbagai tampakan muka daratan 

dan pola agihannya (distribution pattern).  

 Semua sumberdaya alam menjadi komponen lahan, yaitu atmosfer (udara, iklim, 

musim), pedosfer (tanah), bentuk muka bumi, geologi (batuan, mineral, bahan tambang), 

hidrologi (air), dan biosfer (flora, fauna). Sumberdaya binaan adalah hasil rekayasa 

manusia pada masa lampau atau pada masa kini. Sumberdaya binaan menjadi komponen 

lahan apabila kehadirannya berpengaruh penting atas penggunaan lahan pada masa kini 

dan pada masa mendatang, seperti waduk, hamparan sawah, kawasan industri, jaringan 

jalan besar, kota, dll. Jadi, komponen lahan ialah segala tampakan dan gejala baik yang 

bersifat tetap (contoh tanah) maupun yang bersifat mendaur (contoh musim), yang 

menentukan nilaiguna lahan untuk manusia. 
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Harkat Lahan 

 Harkat lahan dinilai dengan menaksir (assess) kemungkinan lahan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia, seperti pertanian, kehutanan, rekayasa, rekreasi, dsb. 

(Stewart, 1968). Penilaian lahan dipandang sebagai proses pembandingan secara teliti dan 

penafsiran inventarisasi dasar mengenai tanah, iklim, vegetasi penutup, penggunaan lahan 

kini, dan gatra (aspect) lahan yang lain, dengan maksud membandingkan berbagai 

alternatif penggunaan lahan yang memberikan harapan dapat diterapkan di macam lahan 

yang berbeda-beda (FAO, 1984). Dengan konsep ekonomi, penilaian lahan menetapkan 

seberapa banyak permintaan yang diajukan oleh macam atau bentuk penggunaan lahan 

yang direncanakan dapat dipenuhi oleh penawaran yang disajikan oleh lahan bersangkutan 

(Melitz, 1986).  

 Harkat lahan yang ditaksir berdasarkan sifat dan perilaku semua komponennya dan 

salingtindak antarkomponennya, menghasilkan pemahaman tentang mutu lahan. Mutu 

lahan ialah suatu pengenal majemuk (complex attribute) lahan yang bertindak berbeda 

dengan tindakan mutu lahan yang lain dalam mempengaruhi kesesuaian lahan untuk suatu 

penggunaan tertentu (FAO, 1977). Tiap macam penggunaan lahan mempersyaratkan mutu 

lahan sendiri-sendiri. Oleh karena itu mutu lahan bermakna nisbi dan dengan demikian 

penilaian lahan bersifat subyektif. 

 Hakekat penilaian lahan secara umum ialah suatu pemeringkatan atau klasifikasi 

lahan secara praktis menurut ciri-ciri lahan, keterbatasan kegunaan lahan, kapasitas 

produktif lahan sebagai tanggapan terhadap pengelolaan, kebutuhan akan pengelolaan 

menurut ukuran ikhtiar dan masukan, serta risiko kerusakan lahan dalam penggunaan 

(Soepraptohardjo & Robinson, 1975). Kriteria harkat lahan tercakup dalam tiga takrif 

(definition) kemampuan, kesesuaian dan daya dukung. Makna ketiga takrif tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan lahan (land capability) dinilai menurut macam pengelolaan yang 

disyaratkan berdasarkan pertimbangan biofisik untuk mencegah terjadinya kerusakan 

lahan selama penggunaan. Semakin rumit pengelolaan yang diperlukan, kemampuan 

lahan dinilai semakin rendah untuk macam penggunaan yang direncanakan. 

Kemampuan lahan menjadi dasar pemilihan macam penggunaan lahan yang paling 

aman bagi keselamatan lahan. 

2. Kesesuaian lahan (land suitability) dinilai menurut pengelolaan khas yang diperlukan 

untuk mendapatkan nisbah (ratio) yang lebih baik antara manfaat yang dapat diperoleh 
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dan korbanan (masukan) yang diperlukan. Semakin rumit pengelolaan khas yang 

diperlukan, kesesuaian lahan dinilai semakin rendah untuk macam penggunaan yang 

direncanakan. Kesesuaian lahan berkonotasi ekonomi. Menurut Melitz (1986), 

penilaian kesesuaian lahan merupakan pemeringkatan kecukupan mutu lahan selaku 

barang yang ditawarkan dalam memenuhi permintaan suatu macam penggunaan lahan 

tertentu akan mutu lahan dimaksud. Semakin kurang kecukupannya, kesesuaian lahan 

dinilai semakin rendah untuk macam penggunaan lahan bersangkutan. 

3. Daya dukung lahan (land carrying capacity) dinilai menurut ambang batas 

kesanggupan lahan sebagai suatu ekosistem menahan keruntuhan akibat usikan 

penggunaan. Daya dukung lahan berkenaan dengan kelayakan penggunaan lahan. 

Penggunaan lahan di atas ambang batas menjamin sepenuhnya keselamatan lingkungan 

karena aras (level) intensitas penggunaan lahan lebih rendah daripada tingkat ketahanan 

lahan. Akan tetapi dengan demikian lahan digunakan secara tidak efektif. Penggunaan 

lahan di bawah ambang batas membawa risiko besar meruntuhkan lingkungan karena 

aras intensitas penggunaan lahan melampaui tingkat ketahanan lahan. Aras intensitas 

penggunaan lahan pada ambang batas menandakan penggunaan lahan secara optimal. 

 

Dampak Atas Lahan 

 Dampak (impact) boleh diartikan sebagai konsekuensi kegiatan atas keadaan lahan. 

Dampak merupakan ungkapan usikan. Dampak dapat diukur menurut (1) perangkuman-

nya, yaitu terbatas pada satu-dua komponen lahan atau pada banyak komponen sekaligus, 

(2) kedalamannya yaitu pengaruhnya dangkal saja atau mendalam mengenai sifat-sifat 

utama komponen lahan, dan (3) keluasannya, yaitu terbatas setempat saja atau pengaruh-

nya berangsur menjalar ke tempat-tempat lain (mengekspor dampak). 

 Dampak juga dapat dinilai menurut (1) kebesaran atau skalanya (magnitude) dan 

(2) kepentingannya (importance). Kebesaran dampak adalah ukuran berat-ringannya 

berdasarkan suatu tolok ukur batas kewajaran berupa baku mutu lahan (land quality 

standard). Kepentingan dampak adalah ukuran makna akibatnya bagi keseluruhan keadaan 

lahan. Jadi, kebesaran dampak berkenaan dengan intensitas atau kualitas dampak, sedang 

kepentingan dampak berkenaan dengan keluasan atau kuantitas dampak. Dibandingkan 

dengan ukuran tersebut terdahulu, kebesaran/skala dampak bermakna setara dengan 

kedalaman dampak, dan kepentingan dampak bermakna setara dengan gabungan 

perangkuman dan keluasan dampak. 
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 Pengeksporan/penjalaran dampak berlangsung dengan medium air atau udara. 

Dengan medium air dampak mengikuti aliran limpas (runoff atau runon), rembesan 

(seepage), atau arus laut berupa bahan suspensi atau zat larut. Dengan medium udara 

dampak mengikuti angin berupa debu, abu, asap atau gas. Erosi di hulu mengekspor 

dampak sedimentasi ke hilir dengan medium air berupa aliran limpas. Tumpahan minyak 

di laut mengekspor dampak pencemaran minyak ke pantai dengan medium air berupa arus 

laut. Asap atau gas buangan pabrik di kawasan industri mengekspor dampak pencemaran 

udara ke kawasan permukiman dengan medium udara berupa angin.  

 Ada dampak yang sumbernya terunjukkan (indicated) secara jelas, contohnya 

pabrik kimia di tempat tertentu (point source). Ada dampak yang sumbernya hanya dapat 

diunjukkan secara rampat (general) karena titik pelepasan bahan/zat pendampak banyak, 

terpencar dan baur, contohnya kawasan pertanian yang menggunakan pupuk dan pestisida 

(nonpoint source). 

 Antarkomponen lahan berlangsung salingtindak (interaction) melalui proses 

pertukaran energi dan bahan, yang membangkitkan peristiwa alihrupa (transformation) dan 

alihtempat (translocation) energi dan bahan dalam komponen lahan bersangkutan. Dalam 

hal salingtindak antarkomponen berlangsung secara kompensatif (compensatory 

interaction), lahan berada dalam keadaan mantap atau berada dalam keseimbangan tahana 

tunak (steady state equilibrium) atau dalam keseimbangan dinamik. Usikan (disturbance) 

memberikan dampak yang mengganggu nasabah kompensatif (compensatory relationship). 

antarkomponen lahan. 

 Ketahanan lahan menghadapi usikan ditentukan oleh kekuatan nasabah kompen-

satif antarkomponen dan kelentingan komponen masing-masing melawan kakas pengubah 

(deformation force). Semakin kuat nasabah kompensatif antarkomponen, semakin tegar 

lahan menghadapi dampak. Semakin lenting komponen yang terkena dampak, semakin 

besar dayanya memugar diri. Contoh, tanah yang bernasabah dengan lereng kecil membuat 

lahan lebih tegar menghadapi erosi air daripada apabila tanahnya bernasabah dengan 

lereng besar. Tanah yang kaya akan bahan organik bersifat lebih lenting daripada tanah 

yang miskin akan bahan organik, karena bahan organik dalam jumlah banyak berdaya 

sangga fisik dan kimia besar. 

 Dampak dapat datang secara alami (contoh, gempa bumi), atau karena ulah 

manusia (contoh, pencemaran oleh limbah). Dampak atas lahan menurunkan kemampuan, 
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kesesuaian dan/atau daya dukung lahan. Memperbaiki lahan rusak karena usikan bertujuan 

memulihkan harkat lahan. 

 

Dampak Penambangan 

 keluasan dan kegawatan dampak penambangan tergantung pada macam bahan yang 

ditambang dan sistem penambangan yang diterapkan. Tingkat dampak yang dapat diduga 

akan diderita lahan karena penambangan menentukan kemungkinan menjaga harkat lahan 

selama kegiatan penambangan berlangsung, dan kemungkinan memulihkan harkat lahan 

pasca penambangan. 

 

Penambangan tanah, batu dan pasir 

 Penambangan yang paling sederhana dan karena itu dapat diusahakan secara 

perorangan atau keluarga, ialah penggalian tanah untuk bahan mentah dalam pembuatan 

genting, bata dan barang tembikar, serta penggalian batu dan pasir untuk bahan bangunan. 

Meskipun tampak sederhana, namun dampaknya atas lahan tidak dapat diabaikan. 

 Penggalian tersebut pertama-tama merusak bentuk muka lahan menjadi bercekung-

cekung. Cekung-cekung tersebut menimbulkan persoalan tata air pada musim basah 

dengan terjadinya genangan-genangan air yang terpencar tidak keruan dan sulit diatus. 

Persoalan ini terutama menonjol di tapak-tapak penggalian tanah. Di tapak-tapak penggali-

an batu dan pasir persoalan tata air dapat dikatakan kecil karena lahan batu dan pasir 

berdaya serap air besar, sehingga genangan air cepat hilang. Karena penggaliannya 

biasanya dangkal, perusakan bentuk muka lahan meluas cepat. 

 Penambangan tanah pada umumnya dikerjakan di lahan pertanian, khususnya 

sawah, karena mengandung lempung dan air cukup. Sehabis penambangan, lahan bekas 

galian dikembalikan untuk bercocok tanam lagi. Pada pasca penambangan tanah, yang 

tertinggal untuk bercocok tanam ialah tanah bagian bawah sedalam sekitar 1 meter, yang 

pada umumnya kurang subur dibandingkan dengan tanah bagian atas. Jadi, pertanian 

memperoleh kembali lahannya dengan bentuk permukaan bercekung-cekung tidak keruan 

dan tanah yang berkesuburan lebih rendah. 

 Menjaga harkat lahan selama kegiatan penambangan tanah tidak mungkin 

dilakukan. Yang dapat dikerjakan ialah pemulihan harkat lahan pasca penambangan. Untuk 

ini diperlukan reklamasi yang mencakup pendataran muka lahan dan penyuburan tanah. 
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 Penambangan batu dan pasir tidak berdampak atas harkat lahan untuk produksi 

biomassa berguna karena lahan batu dan pasir memang tidak bernilai untuk maksud 

tersebut. Oleh karena endapan batu dan pasir biasanya berujud murni dan sudah berada 

dalam keadaan tersingkap, penambangannya tidak menghasilkan buangan tambang (spoi1) 

dan cerih (tailings). Maka tidak akan mendatangkan usikan atas lahan-lahan sekitar tempat 

penambangan. 

 Penambangan batu dan pasir dengan mengeruk kaki tebing/bukit merusak 

kemantapan lereng. Perongrongan kaki tebing/bukit memacu keruntuhan seluruh lereng. 

Pengambilan pasir dari dasar sungai membuat dasar sungai menjadi tidak rata. Hal ini 

memacu terjadinya aliran turbulen yang meningkatkan erosivitas dan daya angkut aliran 

sungai, dan selanjutnya mengubah regim sungai. Regim sungai ialah kemampuan sungai 

mempertahankan geometri melintang dan membujur alurnya dengan mengimbangkan laju 

pengendapan dan pengikisan sepanjang alurnya. Pengubahan regim sungai berarti 

mengubah perilaku sungai sebagai penyalur air, yang pada gilirannya akan mengubah 

hidrologi wilayah. 

 

Penambangan pasir besi 

 Penambangan pasir besi tidak berdampak negatif setempat karena tanahnya 

memang tidak bernilai pertanian. Akan tetapi penambangan ini menghasilkan cerih berupa 

bahan pasir kasar. Kalau cerih ini menimbuni lahan pertanian atau lahan permukiman di 

sekitarnya, penambangan pasir besi berdampak buruk. Peristiwa ini perlu dicegah. 

 

Penambangan cebakan dan batubara 

 Penambangan cebakan (ore) dan batubara mendampak jauh lebih berat daripada 

penambangan tanah, batu, pasir dan pasir besi karena 

1. Menimbuni lahan kawasan penambangan dengan buangan tambang dan cerih, yang 

sebagian akan menjalar menutupi lahan tetangga. Kegawatan dampak tergantung pada 

macam cebakan. Semakin gawat dampaknya, semakin kecil prospek keberhasilan 

pemugaran harkat lahan.  

2. Penambangan terbuka merusak bentuk muka lahan secara besar-besaran yang tidak 

mungkin direklamasi. Kerusakan bersifat tetap.  
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3. Mengambil lahan luas sehingga banyak mengurangi ketersediaan lahan bagi memenuhi 

keperluan lain (dampak ruang), kecuali penambangan di daerah yang lahannya bagi 

keperluan lain tidak bernilai (contoh, puncak gunung terjal, hamparan batuan). 

 Pengaruh buangan tambang tidak seburuk pengaruh cerih. Cerih halus mudah 

membentuk lapisan mampat yang kedap air. Tanah yang tertutup lapisan cerih menjadi 

mudah mengalami penggenangan atau tumpat air (waterlogged) sewaktu hujan. Pada 

waktu kering, tanah yang terkena cerih menjadi keras dan meretak. Cerih kasar berdaya 

simpan air kecil sekali dan pelulusan air cepat sampai berlebihan. Akibatnya, cerih kasar 

menyebabkan tanah rentan sekali terhadap kekeringan, suhu permukaannya pada siang hari 

dapat mencapai 40 - 600C karena itu laju evaporasinya sangat cepat. Suhu setinggi itu 

dapat membuat hidup akar merana. Timbunan cerih kasar mudah longsor. Secara nisbi 

cerih halus berkesuburan kimiawi lebih baik daripada cerih kasar. 

 Secara umum cerih miskin bahan organik dan hara tumbuhan. Tergantung pada 

lingkungan pembentukan cebakan dan macam bahan geologinya, ada cerih yang sangat 

masam dengan pH di bawah 3,5 karena mengandung pirit yang kemudian teroksidasi 

menjadi asam sulfat. Ada pula cerih yang alkalin dengan pH 7-8 karena mengandung 

gamping atau Na karbonat. Ada juga cerih yang berkadar garam terlarutkan air tinggi, 

kadar kuarsa tinggi, atau mengandung logam berat dalam jumlah meracun (Cu, Zn, Pb, 

atau Ni). Cerih halus berjangkauan pengaruh lebih luas dan lebih jauh daripada yang kasar 

karena  mudah terbawa aliran air (Bradshaw & Chadwick, 1980; Lim, dkk., 1981). 

 Asam tambang adalah asam sulfat yang terbentuk oleh reaksi air dan udara atas 

belerang yang dikandung cebakan atau cerih. Batubara banyak mengandung belerang. 

Asam tambang berpotensi paling besar mencemari lingkungan. Kurasan asam tambang 

yang dibawa oleh aliran limpas merusak mutu air sungai, sedang yang meresap ke dalam 

tanah merusak mutu air tanah. Kurasan asam tambang mengandung pula logam-logam 

yang beracun bagi kehidupan akuatik, seperti Fe, Cu, Pb dan Zn (Canter, 1977). Kurasan 

asam tambang bergerak dengan medium air. Maka bahaya muncul pada waktu hujan 

sehingga dampak meningkat secara kumulatif. 

 

Penambangan minyak dan gas bumi 

 Penambangan ini juga berdampak ruang. Sumur-sumur minyak dapat berdampak 

merugikan atas pertanaman pertanian di dekatnya. Persoalan semacam ini antara lain 

ditemukan di daerah irigasi Rentang (Indramayu, Jawa Barat). Tumpahan minyak mentah 
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dari pompa-pompa terbawa oleh aliran limpas ke petak-petak pertanaman. Tumpahan 

minyak mentah juga dapat mengotori air sungai, terbawa air limpas masuk ke sungai. 

Penelitian Ronoprawiro & Soejono (1981) mengunjukkan bahwa tingkat pengaruh minyak 

mentah atas pertanaman bergantung pada macam dan umur tanaman, serta pada macam 

tanah. Pengaruhnya lebih bersifat fisik daripada peracunan kimia. Pengaruh buruk atas 

tanah berkenaan dengan penurunan kemampuan tanah menyediakan air bagi pertanaman. 

Ada kemungkinan minyak mentah mengganggu pembentukan bintil akar pada tanaman 

kedelai sehingga penyediaan nitrogen bagi tanaman kedelai berkurang. Kecambah padi 

lebih tahan terhadap pengaruh minyak mentah daripada kecambah kedelai dan kecambah 

berumur 10 hari kedua tanaman tersebut lebih peka daripada yang berumur 4 hari. 

Pengaruh buruk tetesan minyak mentah pada daun barangkali karena menutupi sebagian 

muka daun sehingga mengurangi efektivitas fotosintesis. Pengurangan efektivitas 

fotosintesis juga terjadi karena penutupan daun oleh debu tambang. Kegiatan 

penambangan yang menghasilkan debu ialah pemboran, peledakan, penggalian, dan 

pengangkutan hasil tambang. Debu juga membahayakan kesehatan para pekerja tambang 

dan penduduk sekitar daerah penambangan. 

 Pembuangan sebagian gas bumi pada penambangannya dengan cara penyalaan 

(flaring) menambah pelepasan gas CO2 ke udara. Ini berarti meningkatkan bahaya 

pemanasan atmosfer bumi. 

  

Memugar Lahan Kritis 

Lahan Kritis 

 Suatu lahan dinilai kritis apabila lahan berdayaguna piasan (marginal) atau bawah-

piasan (submarginal) menurut ukuran fungsi, kegunaan, dan ciri (attribute). Fungsi 

menyangkut kinerja alami (nirguna = nonuse) berkenaan dengan lingkungan. Kegunaan 

menyangkut kinerja produksi berkenaan dengan penghasilan bahan berguna, baik dengan 

menyadap sumberdaya alami maupun dengan menciptakan sumberdaya binaan. Ciri 

menyangkut keistimewaan ujud berkenaan dengan ekosistem. 

 Kepiasanan atau kebawah-piasanan suatu lahan dapat ada karena keadaan alam atau 

terjadi karena akibat penggunaan oleh manusia. Yang ada secara alami mencakup yang 

dijumpai di daerah berlereng terjal tempat erosi merajai sehingga lahan tidak bertanah atau 

bertanah sangat tipis, di daerah longgokan gambut tebal yang miskin hara dan rentan 

ambles serta longsor, di dataran pantai yang terkena susupan air laut sehingga tanah 
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bergaram tinggi, dan di daerah gurun yang kahat air, bertanah pasir, dan tidak terlindungi 

vegetasi. Kepiasanan atau kebawah-piasanan lahan yang diakibatkan oleh salahguna atau 

salahurus oleh manusia menyangkut peningkatan erosi, sedimentasi, banjir, atau 

kekeringan, perusakan keadaan fisik, kimia, dan/atau biologi tanah, penimpangan neraca 

air dalam tanah, perusakan bentuk muka lahan, penurunan keanekaan hayati dan 

pencemaran tanah serta air. 

 Kekritikan lahan dapat berkenaan dengan gatra biofisik, ekonomi, sosial, dan/atau 

warisan alami/budaya. Gatra biofisik mencakup sifat iklim, ketersediaan air menurut 

kuantitas dan kualitas, kesehatan tanah, sumberdaya flora dan fauna, serta potensi 

terdegradasi dan mendegradasi lahan sekitarnya. Gatra ekonomi menyangkut kapasitas 

membangkitkan pendapatan penduduk dan/atau daerah. Gatra sosial menyangkut 

ketersediaan kesempatan mengupayakan peri-kehidupan yang layak (keterbukaan wilayah, 

kelancaran perhubungan, kemudahan komunikasi, dsb.). Gatra sosial berhubungan erat 

dengan gatra ekonomi dan dipengaruhi oleh gatra biofisik. Gatra warisan nilai 

alami/budaya menyangkut keanekaan hayati, sumberdaya plasma nutfah, kekhasan 

ekosistem, dan kekhasan kehidupan budaya.  

 Kekritisan lahan dapat bersifat aktual atau potensial. Kekritisan aktual ialah 

keadaan kritis yang sudah maujud. Kekritisan potensial ialah keadaan yang rentan menjadi 

kritis. Kerentanan dapat ada karena faktor biofisik alami, seperti lereng yang menyebabkan 

tanah rentan erosi, struktur geologi yang menyebabkan lahan rentan longsor, dan daerah 

bencana alam (gempa bumi, volkan aktif, banjir). Kerentanan dapat ada karena faktor 

antropogen, seperti mendirikan pabrik kimia (lahan menjadi rentan terkena pencemaran), 

pembukaan hutan (lahan menjadi rentan akan kekeringan atau erosi), dan pemupukan lahan 

pertanian (air tanah menjadi rentan terkena pencemaran nitrat). 

 

Memugar Lahan Kritis 

 Memugar berarti mengembalikan lahan kritis ke keadaan seperti semula yang tidak 

kritis (menghilangkan kekritisan). Dapat juga berarti menyingkirkan faktor-faktor yang 

dapat menimbulkan keadaan kritis (mencegah kekritisan). 

 Menghilangkan kekritisan dapat dilakukan dengan cara: (1) membiarkan lahan 

tidak terusik (menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung) atau (2) memberikan suatu 

perlakuan tertentu kepada lahan. Cara pertama dapat dilakukan kalau diperkirakan lahan 

dapat memugar diri sendiri. Memugar diri sendiri hanya dapat diharapkan apabila 
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kerusakan lahan belum melampaui ambang batas kelentingannya. Cara kedua diperlukan 

apabila kerusakan lahan telah melampaui ambang batas kelentingan lahan. Cara kedua 

dapat digabungkan pada cara pertama untuk mempercepat pemugaran diri sendiri. 

 Menghilangkan faktor yang dapat menimbulkan keadaan kritis ialah dengan: (1) 

membenahi pengagihan peruntukan lahan berdasarkan konsep daya dukung, (2) 

rnenggunakan teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal, dan (3) menerapkan 

pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah efektif dirancang berdasarkan sifat fisik, kimia 

dan biologi limbah. Berikut ini disampaikan sebagai contoh bandingan sifat fisik dan kimia 

cerih tambang timah Nibung (Bangka) dengan  sifat fisik dan kimia tanah asli setempat. 

 

Daftar 1. Sifat fisik dan kimia cerih tambang timah Nibung (Bangka) dan tanah asli 
setempat 

 
 Sifat fisik dan kimia Tanah asli Cerih 

Kadar air 1/3 atm 
Kadar air 1 atm 
Lempung/(pasir + debu) 
pH-H2O 
N-total, % 
P-tersdia, ppm 
K-tertukar, cmol (+) kg-1 
C-organik, % 

11      - 21 
10      - 16 
  0,02 - 0,69 
  4,0   - 4,8 
  0,02 - 0,17 
  0,3   - 3,4 
  0,1   - 0,7 
  0,4   - 5,4 

1      - 4 
1      - 2 
0,00 - 0,02 
4,4   - 5,0 
0,01 - 0,05 
0,1   - 2,0 
0,0   - 0,1 
0,2   - 0,7 

 

 Sifat fisik cerih lebih buruk daripada sifat fisik tanah menurut kadar air dan 

nisbah lempung terhadap jumlah pasir dan debu. Cerih lebih rentan kekeringan dan tekstur 

lebih kasar daripada tanah. Kekasaran tekstur menyebabkan cerih lebih rendah daya sangga 

kimiawi dan daya simpan hara basa. Hara basa dalam cerih lebih rentan pelindian. Kadar 

bahan organik cerih jauh lebih rendah daripada kadarnya dalam tanah. Maka struktur cerih 

lebih buruk daripada struktur tanah. Kadar hara N, P, dan K cerih lebih rendah daripada 

kadarnya dalam tanah, berarti kesuburan cerih lebih rendah daripada tanah. Cerih 

mempunyai pH lebih baik sedikit daripada tanah. Penimbunan atau pencampuran tanah 

oleh cerih memperburuk produktivitas tanah untuk pertanian.  

 

Pemugaran Lahan Pasca Penambangan 

 Dalam pemugaran lahan yang terkena dampak berat, dikenal dua upaya yang 

berurutan. Upaya pertama disebut reklamasi, yaitu mengembalikan dayaguna lahan yang 

telah hilang, atau membuat lahan yang tidak berdayaguna menjadi berdayaguna. Tindakan 
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ditujukan menghilangkan/menyembuhkan kerusakan. Upaya kedua disebut ameliorasi 

yaitu meningkatkan dayaguna lahan. Tindakan ditujukan memperbaiki mutu lahan setelah 

kerusakan berhasil dihilangkan/disembuhkan.  

 Reklamasi lahan yang terkena buangan tambang dan lebih-lebih yang terkena cerih, 

tidak saja sulit akan tetapi juga sangat mahal dan memakan waktu lama (Bradshaw & 

Chadwick, 1980; Lim, dkk., 1981). Reklamasi pertama-tama ditujukan memantapkan 

timbunan buangan tambang dan cerih agar tidak bergerak meluas. Untuk ini digunakan 

vegetasi penutup yang sekaligus dapat membangun kandungan bahan organik dalam 

buangan tambang dan cerih, serta mengurangi kandungan logam beratnya dengan 

menyerapnya ke dalam jaringan. Tentu saja harus dipilih tumbuhan yang dapat 

menenggang kandungan logam berat tinggi dalam jaringannya. Belum diketahui tumbuhan 

apa yang ada di Indonesia yang berdaya tenggang tinggi terhadap logam berat. Yang baru 

diketahui ialah tumbuhan air eceng gondok yang dapat digunakan membersihkan badan air 

dari logam berat.  

 Di Amerika Serikat ditemukan banyak jenis pohon hutan yang dapat bertahan 

hidup dalam lingkungan yang tercemar logam. Pohon-pohon Betula spp dan Salix spp 

dapat bertahan hidup di cerih yang mengandung Pb sampai 30.000 mg.kg-1 dan Zn sampai 

100.000 mg.kg-1. Kemampuan ini ternyata dibangkitkan oleh asosiasi pohon dengan 

mikorisa. Mikorisa dapat membuat tetap kadar logam dalam jaringan pohon pada kisaran 

kadar logam yang meningkat dalam cerih. Banyak pohon berdaun lebar dan berdaun jarum 

juga tahan terhadap peracunan Al (Turner, 1994). 

 Reklamasi lahan pasca penambangan perlu dirancang sebagai bagian tidak 

terpisahkan dengan rancangan penambangan. Dengan memadukan kedua kegiatan tersebut 

menjadi satu sistem kerja, kegiatan penambangan dapat diatur sedemikian rupa sehingga 

kegiatan reklamasi pasca penambangan menjadi efektif dan hemat biaya (Muchlis, 1978). 

Karena sudah diantisipasi dan ditata sejak awal, kebutuhan reklamasi dapat dibatasi dan 

kegiatannya menjadi lebih sederhana. 
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