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BAB I  PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

 Semakin menipisnya cadangan minyak bumi membuat manusia berupaya mencari 

alternatif bahan bakar lainnya. Salah satu bahan bakar yang potensial sebagai pengganti 

minyak bumi adalah batubara, yang banyak terdapat di dalam perut bumi.  Batubara tersimpan 

sebagai cadangan yang masih cukup besar di dalam bumi dan terdistribusi merata di hampir 

semua belahan bumi di dunia. 

 Cadangan batubara di dunia diperkirakan mencapai 984 Milyar ton  yang cukup untuk 

menghidupi selama 190 tahun, dengan negara yang memiliki cadangan terbesar adalah 

Amerika Serikat, Rusia, Cina dan India (WCI, 2009).  Indonesia memiliki cadangan batubara 

mencapai  5 milyar ton  (IEA, 2008), namun selama ini cadangan batubara di Indonesia belum 

dieksploitasi secara maksimal, karena masih berorientasi pada minyak bumi.  Dengan adanya 

estimasi bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia hanya tersisa untuk 20 tahunan 

mendatang (Damanik dan Wadrianto, 2010), maka pertambangan batubara menjadi semakin 

marak di Indonesia. Tragisnya, batubara ini banyak yang dieksploitasi untuk tujuan ekspor. 

Pada tahun 2003, jumlah batubara yang diekspor ke Jepang dan Taiwan mencapai 40% dari 

total batubara yang diproduksi (Pui-Kwan, 2003)  

  Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi di Indonesia yang memproduksi 75% 

batubara Indonesia (Jatam, 2010). Selanjutnya Jatam (2010) memberitakan bahwa hingga 

tahun 2010 di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 1.212 Kuasa Pertambangan (KP) dan 33 

PKP2B2 dalam kurun waktu enam (6) tahun terakhir. Sementara di Kota Samarinda sebagai 

Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki kandungan batubara mencakup hampir 54% 

luas Kota Samarinda yaitu 38.814 ha (BappedaSamarinda, 2010). Tercatat secara legal, bahwa 
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di Kota Samarinda terdapat 38 Karya Pertambangan (KP) dan 5 Pemegang Perjanjian 

Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B2) (Pemerintah Kota Samarinda, 

2009).  

 Jumlah produksi batubara di Kota Samarinda pada tahun 2004 sebesar 2.148.094 ton, 

kemudian meningkat drastis di tahun 2005 sebesar 5.774.304 ton, tahun 2006 sebesar 

4.030.000 ton, dan tahun 2007 sebesar 4.842.639 ton. Dari data yang ada maka perkembangan 

produksi batu bara dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 secara umum mengalami 

peningkatan sebesar 2.694.545 ton, dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 898.182 

ton (BappedaSamarinda, 2010).  

 Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima dari produksi batubara sangat kecil. Kompas 

(2010) memberitakan bahwa dari nilai produksi batubara sebesar 80 – 100 ton pertahun yang 

senilai Rp. 22 trilyun, PAD yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan tidak 

lebih dari Rp. 1 trilyun. Sementara di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 

pendapatan yang diperoleh dari sektor pertambangan batubara pada Tahun 2008 adalah Rp. 

399.000.000,- yaitu hanya sekitar 4,13% dari total PAD Kota Samarinda (Jatam, 2010). 

 Dibalik sebagai sumber PAD yang kecil, menyisakan pula berbagai permasalahan 

lingkungan dan konflik sosial. Saat ini dilaporkan terdapat lebih dari 25 kasus pencemaran 

akibat pertambangan batubara di Indonesia pada tahun 2010 (Kompas, 2011). Sementara di 

Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ditemukan berbagai kerusakan lingkungan oleh 

10 perusahaan tambang batubara (Khodijah, 2011), sebagai akibat tidak dilakukannya 

penataan lingkungan, tidak menutup lubang tambang, dan tidak melakukan reklamasi lahan.  
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 Pencemaran yang terjadi akibat pertambangan batubara meliputi pencemaran tanah,air 

dan udara. Adanya kontaminasi tanah oleh logam berat (EPA, 2000; Maiti et.al., 2004; Saidy 

dan Badruzsaufari, 2009; Wan Yaacob et.al., 2009) dengan kandungan yang melebihi ambang 

batas akan mengalir ke sungai saat terjadi hujan atau tersimpan di dalam air tanah sehingga 

terjadi pencemaran air (EPA, 2000; WCI, 2009; WCA, 2011).  

 Kandungan logam yang lebih tinggi dipengaruhi oleh kandungan kimia senyawa 

anorganik pada batubara yaitu sebesar 2% (Chemistry encyclopedia, 2008), berupa aluminium 

dan abu yang terdiri dari silika, besi, alumina dan bahan tidak dapat terbakar lainnya (KOEP 

and KCA, 2008). Sifat kimia tanah yang memang mengandung logam berat, maka dengan 

adanya kandungan logam di dalam batubara akan mempertinggi kandungan logam di dalam 

tanah.  

 Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada lahan yang telah dieksploitasi akan 

mengandung logam seperti kromium, arsen, tembaga, besi, mangan, timbal, dan seng, dengan 

pH yang rendah (Maiti et.al., 2004; Wan Yaacob et.al., 2009; Saidy dan Badruzsaufari, 2009). 

Pada tanah penutup batubara ditemukan mengandung logam yang lebih tinggi dibandingkan 

tanah yang tidak mengandung batubara, yaitu Pb sebesar 74,29 ppm, Cd sebesar 14,14 ppm, 

Co sebesar 21,82 ppm, Cu sebesar 46,03 ppm, Cr sebesar 276,98 ppm dan Hg sebesar 0,25 

ppb (Dowarah et al., 2009). Sementara penelitian pada lahan bekas tambang batubara di di 

Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa tanah tersebut mengandung Cr (VI) yang 

bersifat toksik dan karsinogen dengan kisaran 7 – 14 mg/kg dan total Cr dengan kisaran 

mencapai 700 – 1500 mg/kg (Saidy dan Badruzsaufari, 2009). 

 Jumlah logam yang berlebihan di dalam tanah akan berdampak langsung terhadap 

kehidupan mikroorganisme tanah, yaitu berkurangnya keragaman mikroba tanah sehingga 
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mengakibatkan penurunan ketahanan vegetasi terhadap penyakit, penurunan fungsi ekosistem,  

berkurangnya jumlah bakteri heteotrofik, penurunan aktifitas enzim dehydrogenase, hilangnya 

kemampuan tanah untuk mengikat nitrogen di atmosfer, menghambat kolonisasi bakteri pada 

permukaan tanah dan penurunan aktifitas pengikatan oksigen hingga 30% (Ghorbani et.al., 

2002; Crowley, 2008). Di samping itu, lahan bekas tambang batubara memiliki tanah dengan 

tingkat kesuburan yang rendah, penyerapan air rendah, pH rendah dan kandungan logam yang 

tinggi, sehingga sangat menghambat perkembangan akar vegetasi dan pertumbuhan biomasa 

tanaman (Fahutan Unmul, 2008). 

 Pengusahaan pertambangan batubara memiliki kewajiban untuk mereklamasi lahan 

yang sudah dieksploitasi, sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang serta Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor 56 tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal 

Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan 

Kawasan Hutan.  

 Kenyataannya di lapangan bertolak belakang terhadap kewajiban yang diamanatkan di 

dalam peraturan dan kebijakan pemerintah terhadap para penambang batubara. Hingga saat 

ini masih banyak ditemukan lahan yang telah dieksploitasi dibiarkan begitu saja dan tidak 

dilakukan penutupan lahan sehingga terjadi lubang yang sangat besar. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya lahan kritis dan mengurangi tutupan lahan bervegetasi sehingga pada saat terjadi 

hujan tidak ada resapan air dan terjadi banjir di daerah lain yang lebih rendah.  

  Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka diperlukan suatu teknologi yang 

mampu mengurangi pencemaran air dan tanah akibat pertambangan batubara, di samping 

mengurangi erosi dan menambah penutupan lahan bervegetasi. Fitoremediasi merupakan 
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suatu teknologi yang menggunakan tanaman untuk menyerap polutan seperti logam. 

Penggunaan tanaman berarti menambah tutupan lahan dan mengurangi erosi.  

 Fitoremediasi memiliki beberapa keuntungan dari segi ekonomi maupun teknis. 

Fitoremediasi tidak memerlukan biaya yang mahal dalam aplikasinya di lapangan 

dibandingkan dengan teknologi lainnya. Di samping itu, tidak diperlukan keahlian khusus 

dalam mengoperasikannya dan dapat memberikan hasil yang optimum. Namun diperlukan 

desain dalam aplikasi fitoremediasi di lapangan, sebagai upaya untuk memilih jenis tanaman 

yang sesuai untuk remediasi kondisi lahan bekas tambang batubara agar memiliki kesesuaian 

dan kinerja yang efektif dan efisien 

 Berbagai jenis tanaman memiliki potensi untuk menjadi fitoremediator,  tetapi 

kemampuan tanaman tersebut berbeda-beda dalam menyerap logam. Salah satu syarat untuk 

dapat menjadi fitoremediator adalah memiliki kemampuan untuk menyerap polutan, 

menyimpannya di dalam jaringan organ tanaman dan menstabilisasi polutan tersebut serta 

akarnya memiliki mikorhiza (Anand, 2010).  

 Saat ini potensi jenis tanaman kehutanan sebagai fitoremediator sudah banyak 

dikembangkan. Penggunaan fitoremediator dari jenis tanaman kehutanan memberikan 

beberapa keuntungan dibandingkan menggunakan tanaman musiman, yaitu sistem perakaran 

yang dalam dan lebar, memiliki produktifitas biomasa dan aktifitas transpirasi yang tinggi 

(Tlustoš et.al., 2006). Beberapa jenis pohon yang cepat tumbuh (fast growing species) seperti 

Acacia mangium (Mangium), Hopea odorata (Merawan), Swietenia macrophylla (Mahoni), 

Intsia palembanica (Merbau) yang memiliki kemampuan untuk menyerap logam kadmium 

dan timbal serta besi, krom, tembaga dan nikel di lahan bekas pertambangan timah di 

Malaysia (Chayed, 2009; Ang et.al., 2010). Sementara jenis tanaman Dalbergia sisso 
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(Sonobrit)  memiliki kemampuan untuk tumbuh dengan baik pada tanah asam  dan defisiensi 

mikronutrient (Maiti et.al., 2004). Jenis pohon lainnya seperti Acacia nilotica (Kabesak/Duri 

Putih), Samanea saman (Trembesi), Azadirachta indica (Mimba), Dalbergia sissoo, 

Eucalyptus (leda), Cassia seamea (Johar), Acacia mangium (mangium), Gmelina arborea 

(Jati Putih), Acacia crassicarpa, Acacia podalyriaefolia G (Mimosa), Melaleuca cajuputi 

(Gelam/Kayu Putih), dan  Dyera costulata (jelutung) telah diteliti mampu mengurangi 

beberapa logam seperti Pb, Cu, Cd, Zn. Ni. Cr. Fe, dan Mn (Maldonado-Magaña et al, 2011; 

Widyati, 2011; Ashraf et al, 2011; Kabir et al, 2011; Islam et al, 2011; Majid et al, 2011; 

Mohd et al, 2011; Arifin et al, 2012; dan Ghafooori et al, 2012) 

 Penelitian-penelitian tentang fitoremediasi logam telah banyak dikembangkan baik 

menggunakan jenis tanaman kehutanan, tumbuhan musiman maupun organisme. Namun, 

penjelasan spesifik tentang mekanisme fitoremediasi oleh tumbuhan kehutanan jenis pionir 

alami yang tumbuh di Kalimantan Timur beserta toksisitas logam terhadap tumbuhan tersebut 

belum banyak ditemukan. 

 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terdapat peluang untuk diteliti lebih lanjut 

mengenai kemampuan tumbuhan kehutanan jenis pionir dalam mengakumulasi  logam pada 

lahan bekas pertambangan batubara dan toksisitas logam terhadap tumbuhan tersebut. 

 

1.2. Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai 

berikut:     

1. Bagaimana sifat fisik-kimia tanah pada lahan bekas tambang batubara dan kandungan logam 

pada tanah tersebut? 
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2. Vegetasi jenis kehutanan apa saja yang memiliki dominansi tertinggi pada lahan bekas tambang 

batubara?  

3. Bagaimana kesesuaian vegetasi jenis Kehutanan yang ditemukan di lahan bekas tambang 

batubara berdasarkan kemampuannya dalam mengakumulasi logam? 

4. Bagaimana kinerja vegetasi jenis Kehutanan tersebut ditinjau dari pertumbuhannya pada tanah 

terpapar logam serta kemampuannya dalam mengakumulasi logam secara efektif? 

 

1.3. Orisinalitas 

 Pemanfaatan tumbuh-tumbuhan untuk mengurangi polutan bukan merupakan hal yang 

baru. Sejak 300 tahun yang lalu konsep ini telah diimplementasikan (Ghosh and Singh, 2005). 

Beberapa penelitian pun telah banyak dilakukan terkait dengan teknologi fitoremediasi ini,  

baik menggunakan tanaman musiman maupun tanaman berkayu (pohon-pohonan).   

 Pemanfaatan tanaman musiman dan tanaman pertanian telah terbukti mampu secara 

efektif mengurangi logam pencemar. Tanaman gandum dapat digunakan sebagai 

fitoremediator dengan mengabsorbsi logam seng, kadmium, arsen, krom, dan tembaga. Shen 

et.al. (2006) menemukan bahwa tanaman jagung (Zea mays L.) memiliki kemampuan 

fitostabilisasi dengan menggunakan mikoriza dalam mengabsorbsi logam seng dan kadmium, 

di mana panjang akar tanaman yang berkolonisasi dengan mikoriza akan menurun secara 

signifikan dengan peningkatan kadar Zn atau Cd di dalam tanah. Adanya inokulasi jamur AM 

akan meningkatkan pertumbuhan tanahan dengan penyerapan nutrisi fosfor sehingga akan 

meningkatkan toleransi tanaman terhadap Zn dan Cd, meningkatkan pH tanah setelah 

pemanenan, yang memungkinkan untuk mengurangi pengambilan logam dan menurunkan 

konsentrasi kelarutan Zn dan Cd dalam tanah melalui penyerapan kedalam miselium. Di 

samping itu, Uwumarongie-Ilori and Okieimen (2011) menyatakan bahwa tanaman jagung 
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(Zea mays L.) juga dapat digunakan untuk mengurangi arsen (As), krom (Cr) dan tembaga 

(Cu) pada tanah terkontaminasi CCA yang berasal dari pabrik pengawetan kayu, di mana 

jumlah arsen ditemukan paling banyak di dalam tanaman gandum. 

 Tanaman lain yang digunakan dalam fitoekstraksi adalah bunga matahari (Hellianthus 

annuus) dan canola (Brassica napus) dalam mengurangi timbal (Pb) dan seng (Zn) yang 

ditunjukkan dengan pertumbuhan baik dan tingkat konsentrasi logam yang di dalam tunas 

tanaman. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perlakuan pemberian 3 mmol DTPA 

terhadap tanaman mampu menyerap Pb dan Zn terbesar di dalam tunas dibanding perlakuan 

lainnya, pemberian pupuk kandang kotoran hewan mampu menghasilkan tunas yang terbesar 

dan bunga matahari memiliki potensi yang paling besar untuk mengekstrasi Pb dan Zn (Solhi 

et.al., 2005). Selain itu, Pb juga dapat diserap oleh tanaman Armeria maritime, Ambrosia 

artemisiifolia, Brassica juncea, Brassica oleracea, Festuca ovina, Thlaspi rotundifolium, Zea 

mays, dan Triticum aestivum. 

 Pemanfaatan bibit tanaman Brassica juncea (L.) Czern. yang tumbuh secara hidroponik 

mampu mengurangi logam kadmium, seperti hasil penelitian Belimov et.al (2007) yang 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara warna biji dan kualitas biji terhadap toleransi 

terhadap kadmium, sehingga sifat fenotip tanaman dapat digunakan untuk teknik 

fitoremediasi terhadap tanah yang tercemar kadmium. 

 Penelitian mengenai akumulasi logam berat Cd, Pb, Al atau Cu di dalam jaringan 

tanaman Corchorus olitorius dilakukan oleh Mazen (2004), menunjukkan bahwa tanaman 

Corchorus mampu mentoleransi logam berat tersebut di dalam jaringannya dengan sintesis 

dan akumuluasi asam amino, yang turut juga dipengaruhi oleh eksogenus sulfur dan asam 
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salisilat. Sementara itu, tumbuhan yang berpotensi besar sebagai bahan baku pulp dan kertas, 

yaitu kenaf (Hibiscus cannabimus L.) mampu mengabsorbsi kontaminan Pb (Ho et.al., 2008). 

 Tanaman kehutanan juga dapat digunakan sebagai fitoremediator untuk logam 

pencemar seperti kadmium, timbal, krom, nikel, natrium, aluminium dan tembaga.  Jenis 

Acacia mangium, Hopea odorata, Swietenia macrophylla, Intsia palembanica  memiliki 

potensi sebagai tanaman fitoekstraksi dalam menyerap logam kadmium dan timbal di lahan 

bekas pertambangan timah di Peninsulan Malaysia. Hasil penelitian Ang et.al., (2010) 

menunjukkan bahwa akumulasi logam Pb dan Kadmium di dalam jaringan kayu tersebut lebih 

besar daripada di dalam tanah, di mana jenis H. odorata dan I. palembanica mampu menyerap 

kadmium lebih besar, sedangkan jenis A. mangium dan H. odorata memiliki kemampuan 

untuk menyerap timbal yang lebih besar. Lebih lanjut dijelaskan oleh Arifin et al (2012) 

bahwa akumulasi logam Cd terbesar adalah pada akar H. odorata dan nilai  faktor 

bioakumulasi (BAF) >1 dengan nilai Translocation Factor (TF) < 1 menunjukkan mekanisme 

fitostabilisasi sebagai fitoremediator. 

 Jenis tropis lainnya adalah Melaleuca cajuputi yang memiliki kapasitas tinggi untuk 

mengakumulasi Zn dan Cd pada bagian batangnya (Mohd, et al, 2011). Di samping itu, 

penggunaan Jelutung (Dyera costulata) dapat mengurangi Zn, Cd, Ni, Cr dan Pb, di mana 

akumulasi Zn, Cd, Ni, dan Cr tertinggi ditemukan pada daun dan Pb pada batang. Namun D. 

costulata  memiliki nilai TF dan BAF yang rendah. 

 Beberapa penelitian telah dilakukan menggunakan jenis Acacia mangium, yang 

menunjukkan bahwa jenis pohon Acacia mangium mampu menyerap logam berat Fe, Cr, Pb, 

Cu, Cd dan Ni di mana akar mengandung konsentrasi logam yang tertinggi diikuti dengan 

daun dan batang pohon tersebut (Chayed, 2009; Ang, et al, 2010; Islam, et al, 2011; Madjid, 
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et al, 2011; dan Mohd, et al, 2011). Nilai Translocation Factor (TF) yang dihasilkan adalah 

tinggi dan rendah untuk nilai Faktor bioakumulasi (BAF) yang menunjukkan bahwa A. 

mangium merupakan akumulator dalam fitoremediasi logam (Madjid, et al, 2011). 

Selanjutnya, Mohd et al (2011) melakukan uji coba di lapangan dan  menunjukkan hasil yang 

baik dengan persentase kematian A. mangium hanya sebesar 30% dan tingkat pertumbuhan 

yang cepat, dibandingkan dengan jenis Melaleuca cajuputi yang memiliki persentase 

kematian 60% dan tingkat pertumbuhan lambat.  

 Pemanfaatan tanaman kehutanan jenis Acacia farnesiana dalam fitoremediasi memiliki 

kemampuan yang sangat besar dalam mengurangi logam timbal (Pb). Penelitian yang 

dilakukan oleh Maldonado-Magaña et al. (2011) menunjukkan bahwa tanaman jenis Acacia 

farnesiana mampu mengakumulasi logam Pb berkonsentrasi tinggi di dalam akar, membatasi 

translokasinya ke tajuk dan dapat tumbuh dengan baik pada konsentrasi Pb 500 mg/l, 

sehingga sangat sesuai untuk fitostabilisasi dan digunakan sebagai tanaman reklamasi 

pertambangan tailing. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa paparan logam Pb dibawah 500 mg/l 

tidak mempengaruhi peroksidasi lemak di dalam tunas dan meningkatkan kandungan 

glutathione. 

 Jenis Acacia lainnya diteliti oleh Widyati (2011) adalah Acacia crassicarpa ditanam 

menggunakan tanah bekas tambang batubara dan diberi perlakuan ameliorasi tanah dengan 

sludge mampu mengoptimasi pertumbuhan tanaman dan menurunkan konsentrasi Fe, Mn, Zn 

dan Cu.Adanya  inokulasi bibit dengan konsorsium FMA, rhizobium dan bakteri pelarut 

fosfat pada ameliorasi tanah dapat meningkatkan serapan logam tanpa adanya gejala toksisitas 

pada tanaman. 
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  Penelitian juga dilakukan di lahan reklamasi bekas tambang dengan mengamati 

tanaman yang tumbuh secara alami maupun tanaman reklamasi di lahan tersebut. Jensen et.al. 

(2010) di Green Valley, Indiana, USA melakukan penelitian untuk mengetahui toksisitas 

polutan terhadap tumbuhan jenis black locust (Robinia pseudoacacia L.) dan green ash 

(Fraxinus pennsylvanica  Marsh.) dan hasil penelitian menunjukkan terdapat Natrium (Na) 

yang berberpengaruh terhadap kematian pohon akibat defisiensi mikronutrisi pada pohon. 

Selanjutnya Maiti et.al. (2004) menyatakan bahwa  lahan bekas tambang batubara KD 

Heslong Project the Central Coalfields Limited (CCL) memiliki mobilitas logam berat Zn dan 

Cr yang disebabkan oleh pH yang asam dan defisiensi berat bahan-bahan organik dan 

pengamatan terhadap tanaman reklamasi Dalbergia sissoo, Eucalyptus sp, Casia seamea, 

Acacia mangium, dan Gmelina sp, di mana Dalbergia sissoo memiliki pertumbuhan yang 

baik dibandingkan tanaman reklamasi lainnya dan turut memperbaiki kapasitas kelembaban 

tanah, pH, C organik  dan nutrisi makro (N,P,K) di dalam tanah.  

 Tumbuhan pionir Trema orientalis ditemukan di lahan bekas tambang kromium mampu 

tumbuh secara alami dengan baik. Samantaray et.al. (1999) melaporkan bahwa tumbuhan 

Trema orientalis yang ditemukan di lahan bekas tambang kromium di Regional Plant 

Resource Centre, Bhubaneswar memiliki kalus tanaman yang bersifat toleran terhadap logam 

krom dan nikel dan memilliki pertumbuhan lebih baik daripada tanaman yang tidak 

terkontaminasi, karena adanya aktivitas enzim katalase dan peroksidase yang lebih tinggi dan 

penurunan aktifitas asam fosfatase.  

 Penggunaan jumlah jenis pohon yang berbeda juga turut berpengaruh terhadap keefektifan 

teknik fitoremediasi. Beberapa jenis pohon Pongamia glabra, Polyalthia longifolia, Thespesia 

populnea, Pithecolobium dulci, Mangifera indica, Moringa olefera, Tamarindus indica yang 
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ditanam secara bersamaan dapat menghasilkan pengurangan pollutant yang sangat besar 

dibandingkan dengan menggunakan monospesies (Lakshmi and Sundaramoorthy, 2010). 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disarikan penelitian-penelitian terkait dengan 

fitoremediasi logam menggunakan tanaman kehutanan dapat dilihat di dalam Tabel 17 (Hal. 

400). Dari penelitian-penelitian tersebut, hingga kini penelitian tentang kondisi sifat fisik, 

kima dan kandungan logam pada tanah bekas tambang batubara di luar kawasan hutan di 

Provinsi Kalimantan Timur dengan diversitas jenis tumbuhan kehutanan pionir yang tumbuh 

di lahan tersebut belum diteliti secara mendalam. Di samping itu di Indonesia, fitoremediasi 

tanah yang menggunakan tanaman kehutanan juga belum digunakan secara luas, terutama 

dalam industri pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur yang banyak 

menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, terdapat peluang 

untuk dilakukan penelitian menggunakan tanaman kehutanan  dengan jenis yang sesuai 

karakteristik tanah tertentu pada lahan bekas tambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur 

dalam mengabsorbsi logam pencemar, serta toksisitas logam tersebut terhadap fitoremediator. 

 Orisinalitas penelitian ini berupa rekomendasi/usulan model/desain rehabilitasi lahan 

bekas tambang batubara berbasis fitoremediasi logam yang mencakup empat tahap, yaitu: 

tahap identifikasi dan screening kondisi fisik-kimia tanah bekas tambang, jenis dan 

konsentrasi kontaminan; tahap analisis vegetasi kehutanan sesuai dengan dominansi dan lokal 

biodiversitas; tahap kesesuaian vegetasi sebagai fitoremediator logam sekaligus sebagai 

tanaman rehabilitasi lahan bekas tambang; serta tahap kinerja vegetasi sebagai fitoremediator 

logam berupa pertumbuhan tanaman dan kemampuan mengakumulasi logam.  
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1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1.Tujuan Mayor 

 Mengkaji kesesuaian dan kinerja beberapa tanaman kehutanan di lahan bekas tambang 

batubara dalam mengakumulasi logam untuk pengembangan desain fitoremediasi logam pada 

lahan bekas tambang batubara. 

 

1.4.2.Tujuan Minor 

 Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi kandungan logam serta menganalisis sifat fisik dan kimia tanah di lahan 

bekas tambang batubara 

b. Mengidentifikasi dan menganalisis dominansi dan diversitas jenis tumbuhan kehutanan 

pada lahan bekas tambang batubara 

c. Menganalisis kesesuaian jenis tumbuhan kehutanan yang ditemukan di lahan bekas 

tambang batubara dalam mengakumulasi logam 

d. Mengevaluasi kinerja jenis tumbuhan kehutanan yang potensial sebagai fitoremediator 

logam berdasarkan toksisitas dan mekanisme fitoremediasinya  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasam impelementasi bagi kebijakan 

dalam reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang batubara sebagaimana diamanatkan di 

dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan 

Pasca Tambang yang menyatakan bahwa “Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup pertambangan meliputi: a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, 

air laut dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan 
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lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perlindungan 

dan pemulihan keanekaragaman hayati; c. Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan 

timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang dan struktur batuan lainnya; 

d. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukkannya; e. Memperhatikan 

nilai-nilai sosial dan budaya setempat dan f. Perlindungan terhadap kuantitas air tanah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

 Selain itu, hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yaitu dasar dari pemilihan jenis untuk pengembangan desain 

fitoremediasi logam dalam rehabilitasi lahan pasca penambangan batubara berdasarkan jenis 

dan tingkat kontaminan, karakteristik lapangan, serta kemampuan tanaman untuk tumbuh 

dengan baik dan kemampuan tanaman meremediasi kontaminan. 

 
 

 

 

 


