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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertambangan batubara di Kalimantan Timur merupakan salah satu sumber 

daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan unt 

uk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut ELTI (2013), unit produksi 

tambang batu bara yang memiliki Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 

(PKP2B) di Kalimantan timur sebanyak 35 perusahaan. Aktivitas pertambangan 

batubara terbanyak di Kalimantan Timur adalah Kutai Kartanegara. Dari 18 

kecamatan yang ada terdapat sekitar 200 perusahaan tambang yang beroperasi di 

kabupaten tersebut (Sulastri, Alaydrus, & Budiman, 2018). Salah satu perusahaan 

tambang di Kutai Kartanegara adalah PT. Mahakam Sumber Jaya.  

Teknik penambangan batubara yang paling umum dilakukan di Kalimantan 

adalah teknik penambangan terbuka (open pit mining) dengan metode gali-isi 

kembali (back filling methods). Namun, kegiatan pertambangan terbuka ini 

memiliki dampak antara lain hilangnya keanekaragaman hayati, terjadinya 

degradasi pada daerah aliran sungai, perubahan bentuk lahan dan terlepasnya 

logam-logam berat yang masuk ke lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya 

pemulihan lingkungan melalui reklamasi dan revegetasi (Adman, Hendrarto, & 

Sasongko, 2012). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang 

rehabilitasi dan reklamasi hutan mengharuskan setiap perusahaan tambang untuk 

melakukan revegetasi pada lahan-lahan kritis bekas tambang. Dalam Peraturan 
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Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.4/Menhut-II/2011 menyatakan 

bahwa reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali 

lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai 

perutuntukannya. Sedangkan revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki atau 

memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan 

pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan.  

Kondisi lahan pasca tambang batubara dibagi menjadi kondisi fisik, kimia, 

dan biologi. Umumnya, karakteristik lahan reklamasi yakni tempatnya terbuka, 

intensitas sinar tinggi, temperatur tinggi dan berfluktuasi ekstrem , pH rendah dan 

degradasi jumlah spesies baik flora, fauna maupun mikroorganisme tanah 

sehingga tidak semua tumbuhan mampu hidup di lahan tersebut (Adman, 2012). 

Pada lahan revegetasi yang dilakukan di lahan pasca tambang sebagai bentuk 

pemulihan lahan kritis umumnya terdapat tumbuhan bawah yang tumbuh secara 

alami diantara tanaman revegetasi.  

Tumbuhnya tumbuhan alami menurut Setiawan, Sutedjo, & Matius (2017), 

di lahan pasca tambang diduga karena komunitas tumbuhan ini bersifat 

hipertoleran dan hiperkumulator. Menurut Puspanti (2013), tumbuhan yang dapat 

bersimbiosis dengan jenis fungi mikoriza arbuskula (FMA) dapat menstabilkan 

dan menyerap logam berat pada lahan kritis seperti Pb, Fe, dan Zn. Tumbuhan 

Brassicaceae dan Crryophylaceae dikenal sebagai tumbuhan hiperkumulator 

logam berat serta tumbuhan dari kelompok Leguminosae yang bersimbiosis 

dengan bakteri penambat nitrogen biasanya ditemukan di lahan pasca tambang 

batubara. 
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Pada kawasan revegetasi tambang batubara PT. Mahakam Sumber Jaya 

Kalimantan Timur memiliki lahan revegetasi pada blok A, blok B, blok C, blok D, 

dan blok E. Total keseluruhan luas areal penambangan PT. Mahakam Sumber 

Jaya adalah 20.380 Ha. PT. Mahakam Sumber Jaya telah melakukan 

penambangan di area blok A, blok B, blok C, dan Blok D. Saat ini sedang 

melakukan penambangan di area blok E.  Lahan revegetasi blok D seluas 879, 11 

ha dan akan dimulai pada Tahun 2011 pada lokasi Pit M3-34, LO-2 dan M3-5 

(ANDAL PT. Mahakam Sumber Jaya, 2011). 

Keberadaan tumbuhan bawah pada lahan revegetasi pasca tambang 

memiliki peran yang sangat penting untuk memulihkan kondisi lahan hutan yang 

terganggu pasca kegiatan tambang. Tumbuhan bawah berfungsi sebagai penutup 

tanah, penambah bahan organik tanah dan produsen dalam rantai makanan. Selain 

itu,  menurut Maisyaroh (2010), fungsi tumbuhan bawah yaitu dapat memperkuat 

struktur tanah yang berperan dalam peresapan dan membantu menahan jatuhnya 

air secara langsung. Keanekaragaman spesies tumbuhan bawah sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain cahaya, kelembaban, pH tanah, 

tutupan tajuk dari pohon sekitarnya, dan tingkat kompetisi masing-masing jenis 

(Wanggai, 2009).  

Pada penelitian terdahulu oleh Setiawan, et al., (2017), hasil penelitian 

komposisi vegetasi tumbuhan bawah dan tumbuhan pionir di PT Kitadin site, 

Kalimantan Timur  dijumpai 43 jenis dari 22 famili tumbuhan bawah serta 

menghitung Indeks keanekaragaman, kemerataan, dan dominansi. Selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, Amala, & Aini (2017), mengenai 

keanekaragaman jenis indigen secara alami di lahan pasca tambang batubara 
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menunjukkan hasil salah satunya pada tingkat semak/liana, tumbuhan yang 

mendominasi adalah O burmanni ditunjukkan dengan nilai INP yang tinggi yaitu 

0,909 dan 0,965. Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni selain melihat indeks 

keanekaragaman juga melihat indeks kesamaan tumbuhan bawah pada periode lahan 

revegetasi (lama umur tanam) yang berbeda di satu blok penambangan batubara.  

Permasalahan diatas berkaitan dengan konsep biologi yang diajarkan pada 

Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester 1 pada materi Memahami 

manfaat keanekaragaman hayati  pada KD KD 3.2 Menganalisis data hasil 

observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis dan 

ekosistem) di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin 

melakukan penelitian mengenai “Analisis Vegetasi Tumbuhan Bawah pada Lahan 

Revegetasi Pasca Tambang Batubara PT. Mahakam Sumber Jaya, Tenggarong 

Seberang, Kalimantan Timur Sebagai Sumber Belajar Biologi”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah 

antara lain: 

1.2.1 Apa saja jenis tumbuhan bawah yang ditemukan di lahan revegetasi pasca 

tambang batubara di PT. Mahakam Sumber Jaya, Tenggarong Seberang, 

Kalimantan Timur? 

1.2.2 Bagaimana keanekaragaman tumbuhan bawah yang ditemukan di lahan 

revegetasi pasca tambang batubara di PT. Mahakam Sumber Jaya, 

Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur? 
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1.2.3 Bagaimana kesamaan jenis tumbuhan bawah pada periode lahan revegetasi 

yang berbeda di PT. Mahakam Sumber Jaya, Tenggarong Seberang, 

Kalimantan Timur? 

1.2.4 Bagaimana kajian sumber belajar yang dihasilkan pada penelitian 

komposisi vegetasi bawah yang ditemukan di lahan revegetasi pasca 

tambang batubara di PT. Mahakam Sumber Jaya, Tenggarong Seberang, 

Kalimantan Timur dijadikan sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain: 

1.3.1 Mengidentifikasi jenis tumbuhan bawah yang ditemukan di lahan 

revegetasi pasca tambang batubara di PT. Mahakam Sumber Jaya, 

Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur 

1.3.2 Menganalisis keanekaragaman tumbuhan bawah yang ditemukan di lahan 

revegetasi pasca tambang batubara di PT. Mahakam Sumber Jaya, 

Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur 

1.3.3 Menganalisis kesamaan jenis tumbuhan bawah pada periode lahan 

revegetasi yang berbeda di PT. Mahakam Sumber Jaya, Tenggarong 

Seberang, Kalimantan Timur 

1.3.4 Mengetahui kajian sumber belajar yang dihasilkan pada penelitian 

komposisi vegetasi bawah yang ditemukan di lahan revegetasi pasca 

tambang batubara di PT. Mahakam Sumber Jaya, Tenggarong Seberang, 

Kalimantan Timur dijadikan sebagai sumber belajar biologi 
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1.4 Manfaat  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Menambah informasi ilmiah mengenai komposisi dan struktur tumbuhan 

bawah di lahan revegetasi pasca tambang batubara.  

 

1.4.2 Manfaat praktis 

a. Bagi Masyarakat/Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tanaman pionir 

bagi perusahaan dalam proses rehabilitasi lahan pasca tambang batubara 

lainnya 

b. Bagi ilmu pengetahuan  

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu bagi kalangan 

penulis dan pembaca tentang komposisi dan struktur vegetasi bawah yang 

ditemukan di lahan revegetasi pasca tambang batubara di PT. Mahakam 

Sumber Jaya, Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur 

c. Bagi ilmu pendidikan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan penguasaan peserta 

didik mengenai materi memahami manfaat keanekaragaman hayati  pada KD 

3.2 Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman 

hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia di kelas X semester 1 salah 

satunya dengan mengetahui komposisi dan struktur vegetasi bawah yang 

ditemukan di lahan revegetasi pasca tambang batubara 
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1.5 Batasan Penelitian  

Mengingat ruang lingkup permasalahan dan keterbatasan kemampuan 

peneliti, maka peneliti membatasi kajian sebagai berikut: 

1.5.1 Subyek penelitian menggunakan tumbuhan bawah yang tumbuh alami di 

lahan revegetasi pasca tambang batubara 

1.5.2 Objek penelitian adalah lahan revegetasi pasca tambang batubara di PT. 

Mahakam Sumber Jaya, blok D.  

1.5.3 Parameter penelitian adalah komposisi (jenis dan jumlah individu) dan 

struktur (INP, Indeks keanekaragaman, dan indeks kesamaan) serta faktor 

abiotik (pH, suhu, dan kelembaban) tumbuhan bawah di lahan revegetasi 

pasca tambang batubara 

 

1.6 Batasan Istilah 

Istilah-istilah yang memerlukan penjelasan pada proposal ini antara lain: 

1.6.1 Analisis vegetasi adalah cara mempelajari susunan komposisi spesies dan 

bentuk struktur vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan (Soerinegara 

dan Indrawan (1980) dalam Fachrul (2012). 

1.6.2 Tumbuhan bawah 

Komunitas tumbuhan yang menyusun stratifikasi bagian bawah 

permukaan tanah. Tumbuhan bawah umumnya terdiri dari rumput, herba, 

semak, atau berupa perdu rendah (Abdiyani, 2008).  

1.6.3    Revegetasi 

Usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui 

kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan 

kawasan hutan (Permenhut RI No P.4/Menhut-II/2011). 
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1.6.4   Pasca tambang 

Pasca menurut KBBI (2018), artinya sesudah, sedangkan tambang dari 

kata penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk 

memproduksi mineral, batubara/atau mineral ikutannya.  

1.6.5   Batubara adalah  

Salah satu bahan bakar fosil yang berasal dari batuan sedimen dan dapat 

terbakar, batubara terbentuk dari endapan organik yang utamanya terdiri 

dari sisa-sisa tumbuhan dan terbentuknya melalui proses 

pembatubaraan.Unsur-unsur batubara antara lain karbon, hidrogen, dan 

oksigen (Wikipedia, 2016).  

1.6.6 PT. Mahakam Sumber Jaya (MSJ) 

Sebuah perusahaan tambang yang bergerak dalam bidang eksploitasi 

batubara serta berada dibawah naungan Tanito Coal dan Harum Energy 

sejak tahun 2004 (ANDAL PT. Mahakam Sumber Jaya, 2011). 

1.6.7    Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan bahan yang termasuk juga alat permainan yang 

diperlukan dalam proses pembelajaran sebagai pemberi informasi maupun 

berbagai keterampilan baik kepada guru maupun murid dalam bentuk buku 

referensi, buku cerita, nara sumber, gambar-gambar, hasil budaya, dan 

lingkungan sekitar yang dapat berfungsi untuk mengoptimalisasi hasil 

belajar (Purnomo, Indrowati, & Karyanto, 2013). 


