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Pertambangan merupakan sektor penting dalam 
pembangunan nasional. Kegiatan pertambangan 
selain menyediaan lapangan kerja bagi 
masyarakat, bahan tambangnya juga dibutuhkan 
dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan 
energi dan sebagai bahan baku berbagai 
komoditi industri, yang pada akhirnya menopang 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertambangan 
mineral dan batubara, merupakan penyumbang 
penerimaan negara dari sumber daya alam non-
migas terbesar diikuti kehutanan, panas bumi 
dan perikanan.

Pemanfaatan sumber daya alam mineral dan 
batubara pada kenyataannya belum seluruhnya 
menjadi sumber pendapatan negara, karena 
masih adanya praktek penambangan tanpa izin.

Kerugian negara akibat praktek pertambangan 
tanpa izin, selain hilangnya potensi pendapatan 
negara juga menyebabkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan. Bahkan akibat yang 
ditimbulkannya membebani perekonomian 
masyarakat dan negara. Untuk menangani 
penambangan tanpa izin tersebut, hanya 
lembaga Kepolisian yang seringkali dianggap 
pal ing berwenang atau didorong untuk 
melakukan penertiban. Sedangkan untuk 
masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan 
yang ditinggalkan, tidak ada satu pihak pun yang 
mengklaim memiliki wewenang untuk melakukan 
pemulihan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, khususnya Pasal 46 mengamanatkan 
pemulihan kondisi lingkungan hidup yang 
kualitasnya telah mengalami pencemaran dan / 
atau kerusakan lingkungan, Pemerintah dan 
pemerintah daerah wajib mengalokasikan 
anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. 
Untuk melaksanakan pemulihan lingkungan 
hidup dimaksud, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) membentuk Direktorat 
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka 
pada Direktorat Jenderal Pengendal ian 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
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Pertambangan rakyat merupakan salah satu 
pelaku pertambangan yang diakui dalam 
peraturan perundang-undangan. Namun dalam 
prakteknya, tambang rakyat banyak yang tanpa 
izin dan menimbulkan masalah, baik sosial, 
ekonomi dan l i ngkungan. KLHK te lah 
mengidentifikasi permasalahan tersebut di 352 
lokasi dari 8.386 lokasi yang diindikasikan 
sebagai tambang rakyat dan pertambangan 
tanpa izin seluas sekitar 557 ribu hektar. Untuk 
menangani permasalahan tambang rakyat dan 
pertambangan tanpa izin, Presiden Republik 
I n d o n e s i a B a p a k I r . J o k o W i d o d o 
menginstruksikan antara lain: melakukan 
pengaturan kembali tata kelola pertambangan 

rakyat, memberikan edukasi dan pengalihan 
mata pencaharian bagi para penambang. Untuk 
pelaksanaan instruksi Presiden tersebut, 
dibutuhkan sinergi antar kementerian / lembaga 
dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, buku ini 
diharapkan menjadi salah satu panduan dalam 
penanganan tambang rakyat, khususnya dalam 
pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan.

Jakarta,! April 2017
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.
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Foto: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penanaman saat meresmikan Pasar Ekologis pada lokasi 
pemulihan lahan bekas tambang batu-gamping di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
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Latar Belakang
BAB 1

Wilayah Indonesia memiliki sumber daya 
tambang yang sangat besar, dan tersebar di 
seluruh provinsi. Dalam pemanfaatannya, 
Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) 
mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur 
pengelolaan pertambangan mineral dan 
batubara yang berasaskan:
a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan.
b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa.
c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.

d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Untuk mengimplementasikan asas pengelolaan 
pertambangan mineral dan batubara tersebut, 
UU ini mengatur kegiatan pertambangan, baik 
oleh badan usaha atau perusahaan maupun 
rakyat secara perorangan, kelompok ataupun 
koperasi. Namun dalam implementasinya, 
formalisasi kegiatan pertambangan rakyat 
sangat kurang, sehingga masih ter jadi 
kesenjangan dan ketidak-adilan bagi rakyat.

Terkait dengan penurunan kesenjangan      
tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak 
Joko Widodo  telah menetapkan kebijakan agar 
Pemerintah fokus terhadap “pemerataan” 
terutama berkaitan dengan akses rakyat 

Foto: Pertambangan pasir tanpa 
izin di Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta
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terhadap tanah, permodalan, ketrampilan dan 
pendidikan serta tetap membangun karakter dan 
mental bangsa. Berkaitan dengan maraknya 
pertambangan tanpa izin, dalam penanganannya 
juga diharapkan dapat menerapkan kebijakan 
pemerataan melalui pemberian kesempatan 
kepada rakyat untuk mengelola sumber daya 
alam, khususnya sektor pertambangan. Sejalan 
dengan kebijakan tersebut, Undang Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur 
bahwa Pemerintah Desa melalui Kepala Desa 
memiliki kewajiban untuk mengembangkan 
potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup.

Dalam rangka asas berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan dalam pengelolaan 
pertambangan mineral dan batubara, serta 
kewajiban mengembangkan potensi sumber 
daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, 
m a k a p e m b e r i a n a k s e s p e n g e l o l a a n 
pertambangan kepada rakyat dilakukan dengan 
mempertimbangkan aspek perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana 
diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.
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Foto: Pertambangan batu-gamping tanpa izin di 
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
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Foto: Lubang bekas tambang timah tanpa izin di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung



Sebaran Tambang Rakyat

3

Peta Sebaran Tambang Rakyat

Mengikuti potensi sumber daya tambang yang 
tersebar di seluruh provinsi, kegiatan tambang 
rakyat juga terdapat di 33 provinsi kecuali DKI 
Jakarta. KLHK melalui Direktorat Jenderal 
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
L i n g k u n g a n ( P P K L ) t e l a h m e l a k u k a n 
inventarisasi dan pemetaan indikasi tambang 
rakyat (yang diklasifikasikan sebagai lahan 
akses terbuka) sebagaimana peta di atas dan 
tabel berikut.

Pada tabel tersebut memberikan gambaran 
besarnya potensi sumber daya alam dari sektor 
pertambangan dan diindikasikan dilakukan oleh 
rakyat dan umumnya tidak berizin. Dengan 
menggunakan satelit Landsat pada skala yang 
dapat dipantau, diidentifikasi 8.386 titik seluas 
557.002,82 hektar yang diindikasikan sebagai 
kegiatan tambang rakyat (lahan akses terbuka).

Dari hasil verifikasi terhadap 352 titik lokasi 
tambang rakyat diperoleh status tambang 
sebagai berikut:

1. Jenis tambang : 37% tambang pasir dan batu 
(Sirtu) dan 25% tambang emas.

2. Perizinan : 74% tanpa izin dan hanya 3% Izin 
Pertambangan Rakyat.

3.Dalam kawasan hutan : 10% di Hutan 
Lindung, 3% di Hutan Produksi dan 1% di 
Hutan Konservasi.

4. Aktivitas : 84% masih aktif dan 16% tidak 
aktif.
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Provinsi
IndikatifIndikatif

Titik VerifikasiProvinsi
Titik Luas

Titik Verifikasi

Aceh 189 1.447,57 6
Bali 158 1.702,17 25
Banten 153 1.168,08 9
Bengkulu 75 2.520,74 22
D.I. Yogyakarta 67 399,22 21
Gorontalo 61 465,51 10
Jambi 326 13.380,42 22
Jawa Barat 320 3.072,58 5
Jawa Tengah 300 2.561,13 12
Jawa Timur 397 5.841,25 7
Kalimantan Barat 354 39.765,60 19
Kalimantan Selatan 756 67.304,58 14
Kalimantan Tengah 585 64.752,12 3
Kalimantan Timur 1.071 118.365,98 5
Kalimantan Utara 53 12.716,56 18
Kepulauan Bangka Belitung 1.803 129.964,35 30
Kepulauan Riau 91 11.548,71 6
Lampung 43 435,12 11
Maluku 61 887,98 4
Maluku Utara 151 5.337,84 10
Nusa Tenggara Barat 245 3.339,03 22
Nusa Tenggara Timur 104 1.389,54 5
Papua 33 24.410,84 12
Papua Barat 75 7.028,28 7
Riau 160 11.712,43 19
Sulawesi Barat 19 36,68 14
Sulawesi Selatan 60 2.283,04 3
Sulawesi Tengah 13 748,11 5
Sulawesi Tenggara 89 4.190,95 18
Sulawesi Utara 110 1.324,60 30
Sumatera Barat 217 6.630,53 6
Sumatera Selatan 106 7.598,45 11
Sumatera Utara 141 2.671,83 4
JUMLAH 8.386 557.002,82 352

Tabel Indikatif dan Verifikasi Tambang Rakyat
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Banjarbaru, Kalimantan Selatan



Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tambang  rakyat  mempunyai luasan yang  lebih 
kecil dibanding  dengan  konsesi  perusahaan 
pertambangan  besar,  namun  memiliki potensi 
pencamaran dan kerusakan lingkungan yang  
cukup besar.

Tambang rakyat pada umumnya tanpa izin 
(74%), kegiatannya dilakukan secara tidak 
terencana, dengan teknik penambangan yang 
tidak  ramah  lingkungan,  tidak  ada  upaya 
reklamasi, berada di dalam kawasan dengan 
fungsi lindung dan pengawasan yang lemah, 
telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan, antara lain:

1. Kerusakan hutan yang menyebabkan 
berkurangnya tutupan  lahan dan gangguan  
terhadap satwa.

2. Hilangnya  tanah pucuk 
sebagai media tumbuh 
tanaman menyebabkan 
lahan sulit  ditanami  dan 
menjadi lahan terlantar.

3. Lubang-lubang dan tanah 
t e r j a l y a n g t i d a k 
direklamasi menimbulkan 
bahaya bagi manusia 
ataupun satwa (terperosok 
dan tenggelam), serta 

terjadinya bencana tanah longsor.
4. Gangguan terhadap pola air permukaan dan 

air  tanah  yang  menyebabkan  banjir  atau 
kekeringan.

5. Pencemaran  air  akibat  penggunaan  bahan 
kimia  atau  tidak  dilakukannya  pengelolaan 
batuan.
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Foto: Kerusakan hutan akibat tambang emas tanpa izin di Taman Nasional Lore Lindu, Poso, Sulawesi Tengah

Foto: Kerusakan tanah akibat tambang emas tanpa izin di 
Katingan,Kalimantan Trengah
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Indikasi kerusakan tambang rakyat (lahan akses 
terbuka) dapat dipetakan, sehingga dapat 
d igunakan un tuk pene tapan p r io r i t as 
penanganan tambang rakyat, baik untuk 
keper luan pener t iban, formal isas i dan 
pengawasan, maupun pemulihan kerusakan 
lingkungan. Peta 

indikasi kerusakan tambang rakyat tersebut 
disusun berdasarkan aspek vegetasi, air dan 
tanah. Contoh peta indikasi kerusakan di 
Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar 
berikut.
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Peta dan Foto: Kerusakan sungai dan pantai 
akibat tambang emas tanpa izin di Sukabumi, 
Jawa Barat

Peta 
Indikasi kerusakan lahan 

di Provinsi Kalimantan 
Timur
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Kerugian Ekonomi

Kerugian ekonomi akibat pertambangan 
tanpa izin dapat berupa hilangnya 
pendapatan Negara dan kerugian yang 
diakibatkan dari kerusakan lingkungan. 
Pendapatan Negara yang hilang tersebut 
terdiri dari devisa, royalti dan pajak. 
Sedangkan kerugian akibat kerusakan 
lingkungan antara lain berupa dampak 
yang ditimbulkan terhadap kesehatan 
masyarakat, ketersediaan air secara 
kuantitas dan kualitas, ancaman bencana 
banjir dan longsor, serta biaya pemulihan.

✤ Kerugian akibat tambang emas tanpa 
izin mencapai Rp.38 trilyun / tahun dari 
perkiraan produksi 65-120 ton / tahun, 
yang terdiri dari devisa Rp.32 trilyun, 
royalti Rp.1,2 trilyun dan pajak Rp.4,8 
trilyun (Kementerian ESDM).

✤ Kerugian akibat tambang batubara 
tanpa izin mencapai Rp.7 trilyun pada 
tahun 2013 (Kementerian ESDM).

✤ Kerugian akibat tambang timah tanpa 
izin mencapai Rp.5,7 trilyun selama 
tahun 2004-2015 (ICW).

7

Grafik Produksi emas Tahun 2009-2014
(Sumber : Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, 2015)
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Konflik Sosial

Konflik sosial dari kegiatan tambang terjadi 
baik pada kegiatan pertambangan berizin 
maupun tambang tanpa izin. Konflik sosial 
antara la in ter jadi karena adanya 
kerusakan / pencemaran lingkungan, 
kesenjangan ekonomi dan timbulnya 
penyakit sosial (perjudian, narkoba, 
prostitusi dan premanisme). Penyebab 
konflik lainnya adalah karena kegiatan 
tambang rakyat yang berdekatan dengan 
permukiman (53% berjarak kurang dari 
500 m).

8

Foto: Tambang emas tanpa izin di 
Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku

Grafik Jarak Lokasi Tambang dengan Permukiman 
Sebagai Salah Satu Sumber Konflik Sosial
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Kebijakan Pemerintah dan Komitmen Daerah

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya 
telah memuat pengaturan dan mekanisme 
pertambangan rakyat. Namun dalam kurun 
waktu 2009-2017 masih sangat terbatas alokasi 
wilayah yang diperuntukan sebagai kegiatan 
pertambangan rakyat (dalam bentuk Wilayah 
Pertambangan Rakyat) dan yang telah diberikan 
Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Terbatasnya 
alokasi WPR dan penerbitan IPR ini disebabkan, 
antara lain:

1. Pemerintah daerah “enggan” menetapkan 
WPR atau mengusulkan penetapan WPR 
kepada Menteri ESDM setelah berlakunya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah. Keengganan 
menetapkan atau mengusulkan WPR 
dikarenakan implikasi dari penerbitan IPR 
bahwa pemerintah kabupaten / kota wajib 
dan bertanggung jawab melakukan:

a. Pembinaan dan pengawasan di bidang 
keselamatan dan kesehatan kerja, 
lingkungan, teknis pertambangan dan 
manajemen.

b. Pengelolaan lingkungan hidup bersama 
pemegang IPR.

c. Reklamasi bersama - sama dengan 
pemegang IPR.

2.	 P e r u n t u k a n p e r t a m b a n g a n ( y a n g 
dialokasikan sebagai WPR) dicantumkan 
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
juga merupakan upaya yang tidak mudah. 
Pada kondisi peruntukan pertambangan 
belum dicantumkan dalam RTRW, minimal 
rangkaian kegiatan yang dilakukan yakni 
kajian daya dukung dan daya tampung 
lingkungan atau Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis.

3.	 Mekanisme perizinan lingkungan terhadap 
kegiatan eksisting yang sudah melakukan 
eksploitasi. Dokumen Evaluasi Lingkungan 
H i d u p d a n D o k u m e n P e n g e l o l a a n 
Lingkungan sebagai suatu mekanisme bagi 
kegiatan yang belum memiliki dokumen 
lingkungan hidup telah berakhir pada tanggal 
3 Oktober 2011.

4.	 Tidak adanya alternat i f penanganan 
tambang rakyat tanpa izin secara struktural 
menyebabkan “pembiaran” baik terhadap 
kegiatan tambang rakyat yang masih aktif 
maupun tidak aktif. Tambang rakyat tanpa 
izin yang masih aktif, penanganannya hanya 
me la lu i pener t iban dan merupakan 
kewenangan kepolisian. Sedangkan bekas 
tambang rakyat tidak banyak pihak yang 
melakukan upaya pemulihan kerusakan 
dengan dalih bukan kewenangannya.

9

Peta WUP Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya memuat 
WPR (Sumber : Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, 2015)
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Skema Pemulihan Lahan
BAB 2

Mekanisme penanganan tambang rakyat tanpa 
izin dilakukan melalui 2 (dua) alternatif, yakni 
penertiban dan formalisasi. Upaya penertiban    
dilakukan apabila tambang rakyat berada di:

1. Kawasan hutan konservasi.
2. Kawasan hutan lindung, yang memiliki risiko 

bencana apabila ditambang, penambangan 
yang dilakukan dengan metode tambang 
terbuka, atau penambangan bawah tanah 
yang dilakukan melebihi kedalaman 25 
meter.

3. Kawasan hutan produksi, areal penggunaan 
lain, tanah negara atau tanah milik yang 
memiliki nilai konservasi tinggi.

Diluar ketentuan tersebut, pada prinsipnya 
tambang rakyat dapat dilakukan formalisasi.  
Untuk pelaksanaan formalisasi dilakukan dengan 
persyaratan dan tahapan sebagai berikut:

1. Dalam RTRW dimuat sebagai peruntukan 
pertambangan.

2. Ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan 
Rakyat.

3. Penerbitan izin lingkungan.
4. Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
5. Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan, apabila berada dalam kawasan 
hutan.

10

Mekanisme Penanganan 
Tambang Rakyat Tanpa 
Izin
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Upaya penertiban hendaknya diikuti dengan 
upaya pemulihan kerusakan lahan dan alih 
profesi bagi para penambang.

Skema pemulihan lahan bekas tambang tanpa 
izin dilaksanakan melalui skema sebagai berikut:
• Dalam kawasan hutan dengan skema 

Perhutanan Sosial.
• Luar kawasan hutan dengan skema Kemitraan 

dan / atau Pemulihan Kerusakan Lahan 
Berbasis Desa.

1. Perhutanan Sosial
Perhutanan sosial merupakan sistem 
pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan 
dalam kawasan hutan negara atau hutan 
hak / hutan adat yang dilaksanakan oleh 
masyarakat setempat atau masyarakat 
hukum adat sebagai pelaku utama untuk 
m e n i n g k a t k a n k e s e j a h t e r a a n n y a , 
keseimbangan lingkungan dan dinamika 
sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, 
Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman 

Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan 
Kemitraan Kehutanan. 

Salah satu permasalahan kerusakan hutan 
bersumber dari kegiatan tambang rakyat 
tanpa izin. Tujuan dari skema perhutanan 
sos ia l , yakn i un tuk menye lesa i kan 
permasalahan tenurial dan keadilan bagi 
masyarakat setempat dan masyarakat hukum 
adat yang berada di dalam atau di sekitar 
kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan 
masyarakat dan pelestarian fungsi hutan, 
maka skema ini dapat dipergunakan untuk 
upaya pemulihan dan alih profesi bagi 
kegiatan tambang rakyat tanpa izin yang 
berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. 
Sesuai dengan keberadaan tambang rakyat 
dalam fungsi kawasan hutan, skema 
perhutanan sosial yang dapat diterapkan 
sebagaimana berikut.

a. Hutan Desa
H u t a n D e s a m e r u p a k a n s k e m a 
perhutanan sosial yang pengelolaannya 

11

Hasil inventarisasi kegiatan penambangan emas 
tanpa izin di Poboya, Palu, Sulawesi Tengah berada 
dalam kawasan hutan konservasi (Taman Hutan 
Raya)
Diolah dari berbagai sumber.

Pemulihan Lahan Bekas Tambang Berbasis Desa                                   11



oleh lembaga desa, dapat dalam bentuk 
koperasi desa atau badan usaha milik 
d e s a ( B U M D e s ) . H u t a n D e s a 
dilaksanakan pada:
• Kawasan hutan produksi dan / atau 

hutan lindung yang belum dibebani izin.
• Hutan lindung yang dikelola Perum 

Perhutani, dan/atau 
• Wilayah tertentu dalam Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH).

b. Hutan Kemasyarakatan
H u t a n K e m a s y a r a k a t a n ( H K m ) 
merupakan skema perhutanan sosial 
yang pengelolaannya oleh kelompok 
masyarakat, kelompok tani hutan atau 
koperasi. HKm dilaksanakan pada:
• Kawasan hutan produksi dan/atau hutan 

lindung yang belum dibebani izin.
• Hutan lindung yang dikelola Perum 

Perhutani, dan/atau 
• Wilayah tertentu dalam KPH.

c. Hutan Tanaman Rakyat
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan 
s k e m a p e r h u t a n a n s o s i a l y a n g 
pengelolaannya oleh perorangan petani 
hutan, kelompok tani hutan, gabungan 
kelompok tani hutan, koperasi tani hutan 
atau perorangan yang memperoleh 
pendidikan kehutanan atau bidang 
lainnya yang pernah sebagai pendamping 
atau penyuluh yang 
pernah beker ja di 
b idang kehutanan 
dengan membentuk 
k e l o m p o k a t a u 
koperas i bersama 
masyarakat setempat. 
HTR di laksanakan 

pada:
• Kawasan hutan produksi yang belum 

dibebani izin, dan / atau 
• Wilayah tertentu dalam KPH.

d. Kemitraan Kehutanan
Hutan Kemitraan merupakan skema 
perhutanan sosial bagi pengelola hutan 
atau pemegang izin (pemanfaaatan 
kawasan hutan) dalam pemberdayaan 
masyarakat setempat. Hutan Kemitraan 
dilaksanakan pada:
• Areal konflik dan yang berpotensi konflik 

di areal pengelola hutan atau pemegang 
izin.

• Areal yang memiliki potensi dan menjadi 
sumber penghidupan masyarakat 
setempat.

• Areal tanaman kehidupan di wilayah 
kerja IUPHHK-HTI.

• Zona pemanfaatan, zona tradisional dan 
zona rehabilitasi pada taman nasional 
atau blok pemanfaatan pada taman 
wisata alam dan taman hutan raya.

• Areal yang terdegradasi di kawasan 
konservasi.

Mekanisme pelaksanaan perhutanan sosial 
lebih lanjut mengacu pada Permen LHK 
Nomor P.83 /MENLHK/SETJEN/KUM.
1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
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2. Kemitraan
Selain melalui Kemitraan Kehutanan, 
perusahaan juga dapat melakukan kemitraan 
d e n g a n s k e m a C o r p o r a t e S o c i a l 
Responsibility (CSR), khususnya perusahaan 
pertambangan atau perusahaan yang 
lahannya terjadi kegiatan pertambangan 
tanpa izin. Alih profesi melalui kemitraan ini 
dapat dilakukan dengan, antara lain:
a. Para penambang d ipeker jakan d i 

perusahaan yang bersangkutan.
b. Bimbingan dan pendampingan untuk 

pengembangan ekonomi yang sesuai.

3. Pemulihan Lahan Berbasis Desa
Pemulihan lahan berbasis desa merupakan 
kegiatan KLHK untuk memulihkan kerusakan 
lahan akibat penambangan tanpa izin oleh 
rakyat. Pemulihan lahan berbasis desa ini, 
selain untuk memulihkan kerusakan lahan, 
juga hasil pemulihan diharapkan dapat 
mengalihkan profesi yang semula berkaitan 
dengan kegiatan penambangan menjadi 

kegiatan lainnya sesuai dengan peruntukan 
lahannya.

Dalam upaya alih profesi bagi masyarakat 
yang mata-pencahariannya berkaitan dengan 
tambang rakyat, pemulihan lahan yang dapat 
dilakukan antara lain:
a. Pencetakan lahan sawah.
b. Pembangunan perkebunan.
c. Pembangunan hutan rakyat.
d. Pengembangan ekowisata.
e. P e m b a n g u n a n i n f r a s t r u k t u r 

perekonomian desa.

Dalam pelaksanaan alih profesi tersebut agar 
dapat berkembang, pemulihan lahan akses 
terbuka dilaksanakan dengan berbasis desa. 
Pemerintahan Desa saat ini memiliki 

13Pemulihan Lahan Bekas Tambang Berbasis Desa                                   13

Peta Penambangan intan tanpa izin di 
Banjarbaru, Kalimantan Selatan



Kemandirian Desa 
BAB 3

Saat ini terdapat 74.954 desa di 33 provinsi 
(kecuali DKI Jakarta), dengan kondisi sebagai 
berikut:
✦ 26 persen dikategorikan sebagai desa 

tertinggal. 
✦ 50,2 persen (dari 257,9 juta j iwa) 

penduduk Indonesia tinggal di desa. 
✦ 17,9 juta jiwa (dari 28,5 juta jiwa) 

penduduk miskin tinggal di desa.
✦ 70 persen lebih (dari 1.922.570 km2) luas 

wilayah daratan Indonesia merupakan 
wilayah pedesaan.

Kondisi ketimpangan antara desa dan kota 
tersebut, menjadi pertimbangan Pemerintah 
untuk membangun "Kemandirian Desa".

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa atau 
yang disebut dengan nama lain, dalam 
melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban 
salah satunya untuk mengembangkan potensi 
sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 
hidup. Potensi tambang mineral dan batubara, 
serta pemanfaatan lahan bekas tambang, 
merupakan salah satu yang dapat dikembangan 
oleh pemerintah desa dalam memujudkan 
kemandirian desa.

Pengelolaan pertambangan rakyat oleh 
pemerintah desa tidak berarti secara legalitas 
menjadi alat formalisasi tambang rakyat.  
Ketentuan RTRW, WPR, Izin Lingkungan, IPR 
dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tetap 
wajib dipenuhi.

Peta lokasi tambang rakyat di Desa 
Lobu, Kecamatan Moutong, Parigi 
Moutong, Sulawesi Tengah yang 
diusulkan dikelola oleh BUMDes
Sumber: Google Earth.
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Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan 
Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). 
Dalam IDM tersebut, klasifikasi status desa 
terdiri dari:
1. Desa Mandiri atau Desa Sembada.
2. Desa Maju atau Desa Pra-Sembada.
3. Desa Berkembang atau Desa Madya.
4. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya.
5. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama. 

Klasifikasi status desa tersebut ditetapkan 
melalui perhitungan Indeks Desa Membangun 
yang merupakan indeks komposit dari rata-rata 
indeks ketahanan lingkungan / ekologi (IKL), 
indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks 
ketahanan sosial (IKS).

Adapun indikator desa membangun, terdiri dari:
1. Ketahanan sosial

a. Kesehatan 
1) Pelayanan kesehatan 

Ada 2 indikator.
2) Keberdayaan masyarakat untuk 

kesehatan 
Ada 2 indikator.

3) Jaminan kesehatan 
Ada 1 indikator.

b. Pendidikan 
1) A k s e s p e n d i d i k a n d a s a r d a n 

menengah 
Ada 3 indikator.

2) Akses pendidikan non formal 
Ada 3 indikator.

3) Akses pengetahuan 
Ada 1 indikator.

c. Modal sosial 
1) Solidaritas nasional 

Ada 4 indikator.

2) Toleransi 
Ada 3 indikator.

3) Rasa aman penduduk 
Ada 4 indikator.

4) Kesejahteraan sosial 
Ada 3 indikator.

d. Permukiman 
1) Akses air bersih dan air minum layak 

Ada 2 indikator.
2) Akses sanitasi 

Ada 2 indikator.
3) Akses listrik 

Ada 1 indikator.
4) Akses informasi dan komunikasi 

Ada 3 indikator.

2. Ketahanan ekonomi 
1) Keragaman produksi masyarakat desa 

Ada 1 indikator.
2) Pusat pelayanan perdagangan 

Ada 2 indikator.
3) Akses distribusi / logistik 

Ada 1 indikator.
4) Akses ke lembaga keuangan dan 

perkreditan 
Ada 3 indikator.

5) Lembaga ekonomi 
Ada 2 indikator.

6) Keterbukaan wilayah 
Ada 3 indikator.

3. Ketahanan lingkungan / ekologi 
1) Kualitas lingkungan 

Ada 2 indikator.
2) Potensi / rawan bencana alam 

Ada 4 indikator.`
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Untuk meningkatkan IDM dan status desa, 
pembangunan desa dan kawasan pedesaan 
dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, 
antara lain melalui:
1. Desa Mandiri Pangan.
2. Desa Mandiri Energi.
3. Desa Wisata.
4. Desa Sehat.

Demikian juga, potensi tambang mineral dan 
batubara atau lahan bekas tambang yang 
berada di wilayah desa dapat digunakan sebagai 
modal pembangunan desa dan kawasan 
pedesaan.

Masing-masing desa yang memiliki karakteristik 
tertentu, maka prasyarat untuk pembangunan 
desa dan kawasan pedesan yakni:
1. Menggali potensi lokal.
2. Memperkuat kapasitas, baik:

a. Politik dan kepemimpinan desa.
b. Proses dan birokrasi.
c. Sosial.
d. Pengembangan inovasi.
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Perencanaan Pemulihan
BAB 4

Pada prinsipnya lahan bekas tambang masih 
memiliki manfaat dan harus dimanfaatkan.  
Lahan bekas tambang memiliki manfaat, baik 
secara ekonomi, sosial dan lingkungan. 
Untuk memperoleh manfaat tersebut, hanya 
dapat dicapai apabila ada perencanaan yang 
baik dan benar.

Pemanfaatan lahan bekas tambang harus sesuai 
dengan fungsi dan peruntukan lahan. Alternatif 
pemanfaatan lahan yang dapat dilakukan, antara 
lain:
1. Kehutanan, perkebunan, pertanian atau 

perikanan.
2. Kawasan wisata.
3. Fasilitas umum, seperti ruang terbuka hijau, 

pasar.
Untuk kesesuaian fungsi dan peruntukan lahan, 
pemulihan bekas tambang dilakukan melalui 
perencanaan yang meliputi penyusunan studi 
kelayakan (feasibility study) dan rencana detil 
teknis (detail engineering design).

17

Alternatif pemanfaatan lahan bekas 
tambang
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Studi Kelayakan

Studi kelayakan calon lokasi pemulihan 
lahan meliputi informasi tiga sistem, 
yakni: sistem ekologi, sistem sosial, 
dan sistem ekonomi. Informasi sistem 
ekologi di lakukan untuk melihat 
dampak pencemaran dan kerusakan 
terhadap kondisi sekitar terutama 
kondisi tutupan hutan, kondisi DAS, 
dan sed imen tas i yang te r j ad i . 
Sedangkan informasi sistem sosial 
berkaitan dengan sejauh apa lokasi 
tersebut berpengaruh dalam kualitas 
hidup masyarakat sekitar (jarak lokasi 
ke pemukiman dan dampak sosial 
lainnya). Informasi sistem ekonomi 
mel iput i se jauh mana ekonomi 
m a s y a r a k a t d i p e n g a r u h i o l e h 
keberadaan tambang tersebut.

Penyusunan studi kelayakan meliputi empat 
tahapan, yakni:
a. Persiapan
b. Pengumpulan Data
c. Analisis Kelayakan
d. Kesimpulan Kelayakan dan Rekomendasi

Sedangkan data yang digunakan untuk 
menentukan kelayakan calon lokasi, meliputi 
enam aspek yakni:
a. Lingkungan
b. Sosial
c. Ekonomi
d. Hukum
e. Manajemen, dan
f. Teknis.

Data yang dibutuhkan dari masing-masing aspek 
sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan 
Data lingkungan yang diperlukan, antara lain:
a. Luas dan sebaran eksisting lahan 

tambang.
b. Kondisi pencemaran dan kerusakan
c. Dampak yang ditimbulkan
Kondis i pencemaran dan kerusakan 
dipergunakan dalam menentukan ukuran dan 
metode pemulihan yang akan dilakukan.

2. Aspek sosial ekonomi 
Data sosial dan ekonomi yang dibutuhkan 
antara lain:
a. Demografi
b. Harapan masyarakat
c. Potensi ekonomi masyarakat.
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Data sosial dan ekonomi tersebut digunakan 
untuk mengetahui tingkat ketrampilan dan 
kesesuaian kondisi masyarakat dengan 
alternatif pemulihan yang akan dilakukan, 
serta manfaat dan peran masyarakat pada 
saat pelaksanaan pemulihan dan pasca 
pemulihan.

3. Aspek hukum
Aspek hukum menjadi penting, karena secara 
administrasi kegiatan pemulihan sesuai 
dengan peraturan dan kebijakan. Data yang 
dibutuhkan dari aspek hukum meliputi:
a. Status dan peruntukan lahan
b. Kebijakan, rencana dan program. 

4. Aspek manajemen.
Data yang dibutuhkan dari aspek manajemen 
berupa kelembagaan desa dan masyarakat 

yang memiliki potensi untuk pengelolaan 
pasca pemulihan, antara lain:
a. BUMDesa/disebut nama lain.
b. Koperasi.
c. Kearifan lokal.
d. Kelompok masyarakat peduli.

5. Aspek teknis 
Untuk keberlanjutan dan pengembangan 
pasca pemulihan, perlu dilakukan identifikasi 
aspek-aspek teknis, antara lain:
a. Sarana dan parasarana pendukung, yang 

meliputi jalan, listrik, dan pemasaran.
b. Kemampuan pemulihan, terkait dengan 

tingkat kerusakan dan metode pemulihan, 
serta biayanya.
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Detail Engineering Design

Penyusunan rencana pemulihan lahan bekas 
tambang dilaksanakan bersama-sama dengan 
instansi/lembaga pemerintah kabupaten terkait 
dan masyarakat sekitar lokasi tapak bekas 
tambang mel iput i (a) penetapan lokasi 
pemulihan; (b) penetapan luasan lahan yang 
akan dipulihkan; (c) penyesuaian peruntukan 
lahan yang akan dipulihkan dengan keinginan 
masyarakat diseki tar lokasi yang akan 
dipulihkan; (d) penetapan model pemulihan yang 
tepat; dan (e) penyusunan desain model 
pemulihan LAT. Pemulihan lahan bekas tambang 
disesuaikan dengan kemampuan pendanaan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, status 
kerusakan dan potensi nilai tambah secara 
lingkungan, sosial dan ekonomi terhadap 
masyarakat sekitar. Masyarakat mengharapkan 
hasil pemulihan lahan bekas tambang ini dapat 
memberikan alternatif pendapatan diluar bidang 
pertambangan atau dapat sebagai alternatif 
pengganti sumber pendapatan apabila kegiatan 
tambang sudah tidak beroperasi lagi. Oleh 

karena itu penetapan peruntukan lahan mengacu 
pada aspirasi masyarakat sekitar lokasi tapak 
dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
(RTRW).   

1. Pembuatan peta dan gambar rancangan
Penyusunan rencana detail penataan lahan 
(desain lansekap lahan) dilakukan dalam 
konteks pengembalian fungsi lingkungan 
hidup melalui reklamasi dan rehabilitasi lahan 
bekas tambang yang disesuaikan dengan 
peruntukan lahannya.

20

Foto: Desain Pemanfaatan lahan bekas tambang emas tanpa izin di Singkawang, Kalimantan Barat

Foto: Wisata Breksi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
dirancang bersamaan dengan aktivitas penambangan batu-gamping 
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2. Rencana anggaran biaya pemulihan lahan.
Rencana anggaran biaya pemulihan lahan 
bekas tambang merupakan besaran biaya 
yang diperlukan meliputi biaya penataan 
l a h a n , b i a y a p e n a n a m a n , b i a y a 

pembangunan fasilitas penunjang dan biaya 
pemeliharaan selama 2 (dua) tahun.

21

Desain Pemulihan Lahan Bekas Tambang Emas di Dharmasraya, Sumatera Barat

Lahan bekas tambang emas di Dharmasraya, Sumatera Barat diperuntukan sebagai ekowisata. 
Tanaman bambu yang dipilih untuk revegetasi, selain memiliki kemampuan dalam menjaga 
kelestarian sumber air, juga dimanfaatkan potensinya sebagai bahan baku kerajinan untuk 
menunjang pengembangan ekowisata. Mengingat tanahnya yang masih mengandung merkuri akibat 
kegiatan pengolahan emas, menjadi persyaratan jenis vegetasi yang digunakan bukan tanaman 
yang dikonsumsi.
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Salah satu upaya pemulihan lahan dilakukan 
untuk mengembalikan atau memperbaiki habitat 
keanekaragaman hayati. Pada lahan bekas 
tambang batuan di Bengkulu Tengah, Provinsi 
Bengkulu pada awalnya merupakan habitat 
tanaman kandis sehingga diberi nama sebagai 
Bukit Kandis. Akibat dari kegiatan penambangan 
dan tekanan alih fungsi menjadi kebun sawit, 
saat ini tidak ada tanaman kandis. Saat ini Bukit 
Kandis sudah menjadi ekowisata tetapi belum 

b e r k e m b a n g d a n t e r a n c a m k e g i a t a n 
penambangan. Oleh karena i tu desain 
pemulihan lahan bekas tambang diperuntukan 
sebagai pengembangan tempat ekowisata. 
Pemulihan lahan yang akan dilakukan, yakni 
revegetasi dengan tanaman kandis untuk 
mendukung pengembangan ekowisata.

22

Desain Pemulihan Lahan Bekas Tambang Batuan di Bengkulu Tengah, Bengkulu
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Sumber air merupakan salah satu dampak dari 
kegiatan pertambangan. Disisi lain, tambang 
yang ekstraktif juga dapat meninggalkan lubang-
lubang. Upaya pemulihan lahan bekas tambang 
yang meninggalkan lubang-lubang tersebut 

seperti di Belitung dan Belitung Timur dilakukan 
desain sebagai wetland park dan wisata budi-
daya.
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Desain Pemulihan Lahan Bekas Tambang Timah di 
Belitung dan Belitung Timur, Kepulauan Bangka 

Belitung
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Pelembagaan
BAB 5

Pelembagaan merupakan upaya membentuk 
dan/atau penguatan kelembagaan dalam 
pelaksanaan pemulihan lahan. Sesuai dengan 
pendekatan pemulihan lahan yang dilakukan 
berbasis desa, maka pelembagaan dilakukan 
pada lingkungan desa. Melalui pelembagaan ini 
diharapkan dapat mengintegrasikan aspek 
lingkungan dengan aspek sosial dan ekonomi 
masyarakat. Pelembagaan diharapkan dapat 
memberikan wadah bagi masyarakat dalam 
mendorong peningkatan kesadaran masyarakat 
untuk melakukan aktivitas penambangan secara 
ramah lingkungan, melaksanakan pemulihan 
lahan bekas penambangan dan mengajak 
masyarakat untuk alih profesi dari penambangan 
ke sektor yang lainnya. 

1. Pemetaan Sosial
Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi 
m a s y a r a k a t , t e r m a s u k a k t i v i t a s 
pertambangan yang masih dilakukan, serta 
masalah dan potensi yang tersedia. Dalam 
pemetaan sosial tersebut juga diidentifikasi 
berbagai mata pencaharian penduduk 
setempat , ser ta sektor sektor yang 
mempunyai peluang untuk dikembangkan. 
Selain itu juga dipetakan aktor aktor baik 
individu maupun institusi, untuk memberikan 
gambaran tentang berbagai segmen dalam 
masyarakat, termasuk stakeholder yang ada 
yang berpotensi mendukung program dan 
yang berpotensi sebaliknya. Dalam pemetaan 
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sosial ini juga dijajagi berbagai alternatif 
kelembagaan yang dapat dijadikan sebagai 
wadah dalam implementasi program. 
a. Melakukan lobi kepada Bupati/Walikota 

dalam rangka membangun komitmen 
bersama untuk pelaksanaan pemulihan 
dan pengembangan pasca pemulihan.

b. Melakukan observasi pada lahan yang 
akan dijadikan lokasi pemulihan serta 
pengamatan kegiatan yang masih 
dilakukan oleh masyarakat. Di samping 
itu pada saat observasi juga dilakukan 
pembicaraan awal tentang rencana 
pemu l i han dengan ke tua Badan 
Perencanaan Desa setempat, sebagai 
salah seorang tokoh masyarakat yang 
ada di tempat sewaktu observasi. Hasil 
observasi memberikan gambaran awal 
tentang implementasi program, bahwa 
upaya transformasi atau pengalihan mata 
p e n c a h a r i a n p e n d u d u k b e k a s 
penambang dapat dilakukan melalui dua 
ja lu r. Per tama, penduduk bekas 
penambang sebagian dilibatkan dalam 
p rog ram rek lamas i l ahan bekas 
penambangan. Sambi l d i lakukan 
reklamasi, di wilayah tersebut juga 
dilakukan berbagai usaha produktif yang 
dapat menjadi matapencaharian baru 
bagi bekas penambang. Kedua, sebagian 
bekas penambang lain yang tidak terlibat 
di lahan yang direklamasi diberikan 
alternatif usaha ekonomi baru yang lebih 
menjanjikan, dalam arti penghasilan yang 
d ipe ro leh leb ih ba ik da r i usaha 
pertambangan, dengan memanfaatkan 
potensi dan peluang yang ada di desa. 
Gambaran bahwa penghasilan yang 
diperoleh melalui usaha baru lebih 
menguntungkan merupakan daya tarik 

agar warga bersedia untuk alih profesi.  
Jalur kedua ini dibutuhkan, karena 
te rba tasnya daya tampung a rea 
reklamasi dibandingkan jumlah penduduk 
bekas penambang.

2. Sosialisasi Program
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman dan kesadaran kepada warga 
masyarakat bahwa, kerusakan lahan perlu 
dipulihkan, kandungan emas yang ada  
sebetulnya sudah tidak menjanjikan, usaha 
tambang rakyat yang dilakukan memberikan 
penghasilan yang relatif kecil tidak sesuai 
dengan pengorbanan yang diberikan. Melalui 
sosialisasi ini diharapkan warga masyarakat 
y a n g m a s i h m e l a k u k a n a k t i v i t a s 
pertambangan bersedia meninggalkan mata 
pencaharian tersebut dan tertarik untuk alih 
profesi melalui program yang ditawarkan.

3. Membentuk kelembagaan 
Pembentukan kelembagaan dilakukan 
melalui kegiatan pendampingan kepada 
masyarakat setempat hingga terbentuknya 
lembaga masyarakat yang tepat disesuaikan 
dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. 
Pendampingan meliputi pelatihan-pelatihan 
pelatihan baik dalam pengelolaan dan 
pengembangan kelompok maupun dalam 
mengembangkan usaha produktif sesuai 
mata pencaharian baru. Dengan demikian 
diharapkan akan terwujud keberlanjutan 
aktivitas bersama dalam kelembagaan yang 
ada di samping keberlanjutan usaha 
produktif.
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Model Pemulihan
BAB 6

Kerusakan akibat tambang tanpa izin yang 
tersebar di 33 provinsi membutuhkan gerakan 
pemulihan lahan yang dapat memperbaiki 
kualitas lingkungan sekaligus menjadi alternatif 
penciptaan lapangan kerja dan perekonomian 
masyarakat. Untuk pelaksanaan gerakan 
tersebut, pendekatan berbasis desa menjadi 
pilihan.
Melalui pemanfaatan lahan bekas tambang, 
pemerintah desa dan masyarakat dapat 
mensinergikan dengan program nasional Desa 
dan Kawasan Pedesaan dengan menciptakan 
Kemandirian Desa sebagaimana telah diuraikan 
pada Bab 2.

Untuk menuju gerakan pemulihan dimaksud, 
dilakukan melalui pengembangan model-model 
pemulihan yang dilakukan bersama-sama 
dengan pemerintah desa.

Secara umum pemulihan lahan dilakukan 
dengan tahapan sebagai berikut:
1. Penataan lahan.
2. Perbaikan kualitas tanah dan air.Revegetasi 

sesuai dengan peruntukan.
3. Pemeliharaan, dan
4. Pemantauan dan evaluasi keberhasilan
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Upaya memberikan model-model pemulihan 
lahan bekas tambang sudah mulai dilakukan 
o leh Pemer in tah, seper t i Kementer ian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 
membangun Pasar Ekologis di lahan bekas 
tambang batu gamping di Gunungkidul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pertanian 

melakukan rehabilitasi lahan bekas tambang 
timah di Bangka Tengah, Kepulauan Bangka 
Belitung untuk mendukung Kemandirian Pangan, 
dan Kementerian ESDM sedang menyiapkan 
pemulihan lahan bekas tambang emas di 
Katingan, Kalimantan Tengah untuk mendukung 
Kemandirian Energi.
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Foto Pasar Ekologi di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
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Pembangunan Pasar Ekologis ini diharapkan 
dapat memberikan contoh perubahan perilaku 
dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat dimulai dari komponen 
masyarakat dan desa. Dalam pengelolaan 
Pasa r Eko log i s i n i dapa t d i l akukan 
implementasi penggunaan bahan dan 
peralatan yang ramah lingkungan, antara lain:

1. Komoditi 
a. Organik; seperti beras, sayuran atau 

buah-buahan.
b.  Hasil daur ulang; seperti kerajinan.

2. Kemasan; 
Penggunaan non plastik.

3. Fasilitas
a. Pengelolaan sampah
b. Penggunaan energi terbarukan; solar 

cell
c. Transportasi; sepeda, becak atau 

delman/dokar.
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