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BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1.Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. a. Lahan bekas tambang batubara milik CV. Tujuh-Tujuh yang terletak di Kota 

Samarinda Propinsi Kalimantan Timur memiliki kandungan As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, 

Mn, Pb, Ni dan Zn yang lebih tinggi. Namun hanya kandungan Zn, Ni dan Cd, yang 

melebihi ambang batas yang diperbolehkan. 

b. Lahan bekas tambang batubara memiliki sifat fisik-kimia tanah yang tidak optimal 

untuk kesuburan tanah sehingga tidak menunjang pertumbuhan tanaman dan 

memerlukan perlakuan khusus sebelum dilakukan penanaman vegetasi utama pada 

lahan bekas tambang batubara.  

2. Lahan bekas tambang batubara memiliki komunitas vegetasi jenis Kehutanan yang 

homogen dengan dominansi vegetasi terdapat pada Acacia mangium Willd. (mangium), 

Anthocephalus cadamba  Miq. (Jabon) dan Samanea saman(Jacq.) Merr.(trembesi).   

3. Vegetasi Kehutanan yang memiliki kesesuaian sebagai fitoremediator Seng, Nikel dan 

Kadmium secara berurutan adalah A. mangium (mangium) > A. cadamba (Jabon) > S. 

saman (trembesi) 

4. a. Berdasarkan kemampuan tanaman bertahan hidup maka tingkat toksisitas Seng, 

Nikel dan Kadmium pada Mangium, Jabon dan Trembesi secara berurutan adalah 

Seng dengan konsentrasi 800 mg/kg > Nikel dengan konsentrasi 120 mg/kg > 

Kadmium dengan konsentrasi 5 mg/kg.  

b. Kinerja tanaman sebagai fitoremediator berdasarkan pada pertumbuhan tinggi dan 

biomasa fitoremediator, kemampuan akumulasi logam di dalam organ,  pengurangan 
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logam di dalam tanah, muatan logam di dalam tanaman, efisiensi fitoremediasi serta 

pengurangan ketersediaan fraksi logam di dalam tanah maka A. mangium (Mangium) 

memiliki kinerja sebagai fitoremediator Seng, sementara tanaman yang memiliki 

kinerja terbesar sebagai fitoremediator Nikel secara berurutan adalah S. saman > A. 

mangium (Mangium). Kinerja terbesar sebagai fitoremediator Kadmium secara 

berurutan terdapat pada A. cadamba (Jabon) > S. saman (Trembesi) > A. mangium 

(Mangium) 

c. A. mangium (Mangium) memiliki kinerja sebagai fitoremediator Seng dan Kadmium 

yang dapat meningkatkan pH tanah. 

 

6.2.Saran 

  Berdasarkan uraian di atas dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Desain fitoremediasi yang merupakan desain rehabilitasi lahan bekas tambang 

batubara wajib dibuat dengan melakukan pemilihan jenis tanaman rehabilitasi 

berdasarkan kondisi fisik dan kimia tanah, jenis kontaminan, dominansi dan diversitas 

vegetasi yang ada di sekitar maupun pada lahan tersebut serta kesesuaian dan kinerja 

tanaman tersebut. 

2. Tahap awal revegetasi lahan bekas tambang batubara adalah remediasi tanah baik sifat 

fisik dan kimia tanah untuk perbaikan kesuburan tanah dan pencegahan erosi maupun 

kandungan logam di dalam tanah yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan 

menggunakan jenis tanaman Kehutanan cepat tumbuh yang bernilai ekonomis dan 

pada rotasi berikutnya menggunakan tanaman utama jenis tanaman kehutanan 

endemik yang menjadi unggulan setempat dalam rangka melestarikan 

keanekaragaman hayati. 



347 

 

3. Pemanfaatan Mangium, Jabon dan Trembesi sebagai tanaman rehabilitasi lahan bekas 

tambang batubara untuk meremediasi Zn, Ni dan Cd sebelum ditanami tanaman 

penutup utama jenis unggulan setempat. 

4. Penanaman Mangium pada lahan bekas tambang batubara dapat diaplikasikan untuk 

meningkatkan pH tanah disamping meremediasi lahan terkontaminasi Zn, Ni dan Cd  

5. Pemerintah wajib membuat kebijakan mengenai standar kualitas tanah atau batas 

logam yang diperbolehkan pada tanah sesuai dengan peruntukan lahan. 

6. Sebaiknya Pemerintah membuat kebijakan yang mewajibkan perusahaan tambang 

untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap kandungan logam di tanah bekas 

tambang disamping kewajiban perusahaan tambang untuk meremediasi lahan bekas 

tambang yang terkontaminasi logam yang melebihi standar. 

7. Pengembangan potensi vegetasi jenis Kehutanan lainnya yang bernilai ekonomis 

sebagai tanaman rehabilitasi lahan bekas tambang batubara sekaligus sebagai 

remediator logam dan tanah pada lahan bekas tambang batubara  


