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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang penelitian 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam. 

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah 

minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbarui. Agar ketersediaan minyak dan gas bumi tetap ada dan 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat maka, pihak industry pertambangan terus 

melakukan ekplorasi pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi menyimpan 

minyak dan gas bumi. Salah satu wilayah yang berpotensi menyimpan minyak 

dan gas bumi adalah kawasan hutan produksi KPH Padangan. 

Ekplorasi tambang dilakukan untuk mengetahui keberdaan kebutuhan minyak 

dan gas bumi. Minyak dan gas bumi digunakan sebagai bahan bakar oleh 

masyarakat Indonesia juga sebagai sumber devisa bagi Negara. Peningkatan 

penduduk berpengaruh terhadap kebutuhan konsumsi minyak dan gas bumi yang 

akan meningkat juga setiap tahunnya. Adanya eksplorasi dikhawatirkan akan 

terjadi pengelolaan yang tidak benar atau terjadinya eksploitasi sumber daya alam 

secara berlebihan. Seperti halnya yang terjadi di kawasan hutan produksi KPH 

Padangan Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu 

penghasil sumber daya alam berupa minyak bumi terbesar di Jawa Timur. Industri 

pertambangan pun tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Bojonegoro 

terdapat 6 titik pengeboran minyak yang hingga saat ini masih terus 

dimanfaatkan. Salah satu titik pertambangan minyak dan gas bumi berada di 

wilayah hutan produksi.  

Adanya pemanfaatan hasil bumi berupa minyak dan gas memiliki pengaruh 

terhadap lingkungan. Lokasi ekplorasi pertambangan selain berada di kawasan 

hutan juga berdekatan dengan pemukiman warga maka kestabilan lingkungan di 
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kawasan tersebut ikut berperngaruh juga.  Pemanfaatan hasil bumi dengan adanya 

pertambangan yang dilakukan di wilayah hutan produksi akan mempengaruhi 

ekosistem hutan. Sehingga akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kondisi 

fisik hutan produksi KPH Padangan. Hal ini karena terjadi pengurangan luas 

lahan hutan produksi yang mengakibatkan penebangan habis pada wilayah hutan 

yang dimanfaatkan sebagai ekplorasi tambang minyak dan gas bumi. 

 Aktifitas pertambangan akan masih tetap berlangsung sekitar 35 tahun lagi 

atau jika sumber minyak dan gas di dalam perut bumi telah habis. Maka terjadi 

perubahan karakteristik lingkungan terutama pada tanah yang kemungkinan akan 

semakin buruk. Maka diperlukan penelitian untuk mengetahui karakteristik tanah 

agar dapat mengetahui tanaman yang masih dapat tumbuh pada kawasan 

tambang. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis karakteristik dan kesesuaian 

pada lahan pada lahan ekplorasi pertambangan yang berada di wilayah hutan 

produksi di KPH Padangan. Lahan pertambangan tersebut merupakan hasil 

konversi hutan produksi maka terdapat kemungkinan setelah aktifitas 

pertambangan selesai lahan tersebut dapat ditanami jenis lain guna membantu 

proses rehabilitasi lahan bekas tambang tersebut.  

1.2 Rumusan masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya perubahan 

fungsi hutan produksi menjadi areal eksplorasi tambang minyak dan gas sehingga 

mengakibatkan perubahan karakteristik tanah pada hutan produksi. 

1.3 Tujuan penelitian 

1) Untuk mengetahui karakteristik tanah hutan produksi untuk kegiatan 

eksplorasi pertambangan 

2) Untuk menentukan kesesuaian tanaman Jati, Mahoni, Sengon, Mangium, 

Eukaliptus, Akasia, pada lahan kegiatan ekplorasi pertambangan  
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1.4 Manfaat penelitian 

Bila penelitian ini selesai, instansi yang terkait seperti Pemda dan pihak 

pertambangan dapat mengambil manfaat dengan adanya rekomendasi tanaman 

yang cocok saat dilakukannya rehabilitasi lahan kegiatan ekslporasi tambang 

minyak dan gas nantinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


