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ABSTRACT 

This research uses FAO land evaluation model (Matching Method). Approach used is biophysics of 

knowing the types of plants for reclamation in limestone used mining owned by CV. Olat Rarang, Belo, 

Jereweh, West Sumbawa as well as cost unit analysis of knowing development cost unit regarding suitable 

plant types and must pass preference test. The result shows that there are 7 plants (jati, mahoni, lamtoro, 

sengon, akasia, grandis, and gelam) identified having suitable biophysics (S2 class) at research field, using 

main factors constraint such as pH, temperature, dry season, rain fall, texture, off-stone, and revealed-

stone and regarding preference test, jati (teak) and mahoni (mahogany) become the type of plants which 

have the highest preference test result to be compared as forest reclamation plants. This claimed based on 

some considerations. They are suitable biophysics, preference test, and cost unit analysis. Cost unit 

analysis toward jati shows cost unit needed for forest reclamation is about Rp145.749.000 for 8 hectares 

reclamation land. The cost mostly consumed by planting such as seed supplying about Rp15.000.000. On 

the other side, cost unit needed for forest reclamation using mahoni is about Rp145.749.000 for 8 hectares 

reclamation land. The cost mostly consumed by seed supplying which is about Rp10.000.000. 

Key words: land reclamation, cost unit, plants 

ABSTRAK 

Penelitian ini menggunakan model evaluasi lahan FAO (Matcing Method) berdasarkan pendekatan 
Biofisik untuk mengetahui jenis tanaman yang sesuai untuk reklamasi lahan, pada area tambang batu 
gamping CV. Olat Rarang Kabupaten Sumbawa Barat, serta menggunakan pendekatan analisis biaya 
satuan untuk mengetahui kebutuhan biaya pembangunan berbasis jenis tanaman yang sesuai dan lulus uji 
preferensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teridentifikasi sebanyak 7 jenis tanaman (Jati, Mahoni, 
Lamtoro, Sengon, Akasia, Grandis, Gelam). Yang memiliki kesesuaian biofisik (kelas S2) pada lokasi 
penelitian, dengan faktor-faktor pembatas utama berupa (pH, Suhu, Bulan kering, Curah hujan, Tekstur, 
Batuan lepas, Batuan tersikap) berdasarkan uji preferensi jenis Jati dan Mahoni menjadi jenis tanaman 
dengan preferensi tertinggi untuk dibandingkan sebagai jenis tanaman hutan reklamasi, atas dasar 
pertimbangan kesesuaian biofisik, uji preferensi dan analisis pada komponen biaya. Analisis biaya satuan 
terhadap jenis tanaman Jati menunjukkan total kebutuhan biaya pembangunan hutan reklamasi sebesar 
Rp. 145.749.000 untuk total keseluruhan areal reklamasi yaitu 8ha dengan kontribusi pembiayaan terbesar 
pada kompenen penanaman, yaitu pengadaan bibit tanaman sebesar Rp. 15.000.000 untuk jenis bibit jati, 
sementara total kebutuhan biaya pembangunan reklamasi berbasis jenis tanaman mahoni sebesar Rp. 
139.749.000 untuk total keseluruhan areal reklamasi yaitu 8 ha dengan kontribusi pembiayaan terbesar 
pada komponen penanaman yaitu pengadaan bibit sebesar Rp. 10.000.000. 
Kata kunci: Kesesuaian Lahan, Biaya Satuan, Reklamasi. 

 
PENDAHULUAN 

Pertambangan merupakan bidang usaha 
yang memiliki peranan penting dalam 
perekonomian nasioanal, namun pada praktiknya 
usaha pertambangan juga memiliki konsekuensi 
pada tahap kegiatan yang dilakukan, bukan hanya 
sisi positif namun terdapat pula sisi negatif, 
terutama pada tahap kegiatan eksplotasi yang 
dilakukan oleh para penambang, dalam dunia 

pertambangan terdapat dua sistem yang biasanya 
digunakan oleh para pengusaha tambang untuk 
mengambil bahan material tambang yang 
terdapat dibawah permukaan bumi, yaitu 
penambangan dengan sistem terbuka dan 
penambangan dengan sistem tertutup atau 
menggunakan terowongan. Pada lokasi penelitian 
kegiatan usaha pertambangan dilakukan dengan 
menggunakan sistem penambangan terbuka. 
Dalam prosesnya penambangan dengan sistem 
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seperti ini dapat menyebabkan tingginya potensi 
kerusakan dan perubahan pada fungsi lahan, 
sehingga bekas galian material penambangan 
pada lahan yang telah usai masa eksplotasinya 
akan menyebabkan lahan tersebut mudah 
menjadi rusak, terutama dari dampak terhadap 
lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan 
tersebut. 

Dampak lingkungan akibat dari kegiatan 
pertambangan antara lain terjadinya penurunan 
produktifitas tanah, pemadatan tanah, erosi dan 
sedimentasi, pergerakan tanah yang labil dan 
longsor, sehingga dapat membahayakan 
(Kusnoto dan Kusumodirdjo, 1995). Lahan bekas 
eksplotasi tambang yang ditinggalkan begitu saja, 
tidak ditata dan ditanami akan menyebabkan 
lahan tersebut mudah terdegradasi, tidak produktif 
dan menjadi marjinal. Reklamasi adalah usaha 
yang dpat dilakukan untuk memperbaiki, 
memulihkan dan meningkatkan kembali kondisi 
lahan yang telah rusak dan kritis sebagai akibat 
dari kegiatan usaha pertambangan, agar nantinya 
lahan reklamasi dapat berfungsi optimal sesuai 
dengan kemampuannya.  

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 60 
tahun 2009 tentang pedoman peniliaian 
keberhasilan reklamasi hutan menjelaskan bahwa 
kriteria keberhasilan reklamasi hutan  adalah 
mencakup kegiatan penaatan lahan, 
pengendalian erosi dan sedimentasi serta 
melakukan revegetasi, tertuang pula dalam 
Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya 
Mineral Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 
tentang reklamasi dan penutupan tambang,  
bahwa keberhasilan reklamasi dapat membantu 
para penanggung jawab lingkungan tambang 
untuk menangani masalah lingkungan guna 
keberhasilan keterlaksanaan rencana dan 
realisasi kegiatan reklamasi yang terintegrasi dan 
terencana secara baik. Namun kenyataannya 
kegiatan reklamasi dan revegetasi pada lahan 
pasca tambang menemui banyak hambatan, 
seperti dalam kegiatan revegetasi, akibat tersebut 
dapat berupa jenis-jenis bibit tanaman yang 
kurang sesuai dengan kondisi kesesusaian pada 
lahan, bahkan mati karena tidak dapat 
beradaptasi, kurangnya pengetahuan mengenai 
kondisi tanah pada lahan pasca tambang dapat 
mengakibatkan kesalahan dalam pemilihan jenis 
komoditi yang sesuai, salah satu cara yang harus 
dilakukan untuk menanggulangi permasalahan 

yang ditimbulkan pada kegiatan reklamasi dan 
revegetasi lahan adalah menganalisis kesesusian 
lahan antara jenis tanaman dan kelas kesesuaian 
pada lahan.  

Analisis kesesuaian lahan adalah suatu cara 
untuk menganalisa dan mengelompokan lahan 
yang mengacu kepada kemampuannya meliputi 
batasan-batasan yang menjadi tolak ukur pada 
sifat lahan, baik fisik, kimia maupun kondisi 
bentang alamnya. Analisis kesesuaian lahan 
tersebut dilakukan dengan pengujian dan 
observasi lapang guna dianalisis, dan dapat 
diketahui jenis-jenis apa yang sesuai dilahan 
tersebut, sehingga mudah dalam penghitungan 
komponen biaya nantinya dan dapat diketahui, 
dihitung secara tepat dan efisien. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret 

sampai dengan bulan april 2018. Lokasi 
penelitian di areal bekas tambang batu 
gamping/kapur CV. Olat Rarang. Desa Belo, 
Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa 
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Alat dan Bahan  
Alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah GPS (Global Positioning 
Systemy), Tali raffia, Tally Sheet,Meteran, Sekop 
tanah/cepang, Sarung tangan (sempercare), 
Spidol permanent, Plastic Es, 
Parang,Kamera,Peta lokasi plot sampling, 
kompas, pengukur waktu (stopwatch), 3 Tabung 
reaksiukuran 50 ml dan 1 Tabung reaksi 20 ml 
(Erlenmeyer), Thermometer, tanah permukaan 
yang terdapat didalam areal plot sampling yang 
telah ditentukan menggunakan metode 
systematic sampling sebanyak 20 plot, pH stick, 
Larutan NaOH 1N, dan Data Standar Biaya Upah 
(SBU) Kabupaten Sumbawa Barat 2017/2018. 
 
Prosedur Kerja 
1. Persiapan Awal 
1a. Survey dan Pembuatan Peta 

Survey dan persiapan awal dilakukan 

berdasarkan informasi terkait deskripsi areal 

penelitian serta perusahaan. Adapun lokasi 

penelitian dan penempatan plot penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Peta Lokasi Penempatan Plot Penelitian CV. Olat Rarang diolah meggunakan program 

ArcGis/ArcMap versi 10.3. 

1b. Penentuan Jumlah Plot 

Rumus yang digunakan untuk menentukan 
jumlah plot antara lain: 

   
             

 
 

            
 
 
          

Luas lokasi reklamasi sebesar 8,18ha. Dari 
rumus tersebut maka didapatkan 20 plot. 

1c. Penentuan Cara Pengambilan Sampel 
Menggunakan metode systematic sampling 

dengan unit contoh persegi. Jalur-jalur dibuat 
sejajar satu dengan yang lainnya, oleh karena itu 
peranan Kompas dan GPS (Global positioning 
system) penting dalam mengatur agar jalur letak 
plot dapat sejajar (tidak berpotongan). Jalur awal 
dipilih secara acak dan jalur selanjutnya ditentukan 
berdasarkan interval yang telah ditentukan.  
 
1d. Penentuan Interval Antar Plot Systematic 
sampling 

Adapun penentuan panjang interval digunakan 
dengan perhitungan: 

  √       
     

    
   

Dimana: K = Interval/jarak antar petak ukur (m) 
IS = Intensitas Sampling (%) 
PU = Luas Petak Ukur (m2) 

Berdasarkan hasil perhitungan maka diketahui 
interval atau jarak antar plot pada penggunaan 
metode Systematic sampling sebesar 60 m. 

2. Metode Pengumpulan Data Lapang 
2a. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah dilapanganditetapkan melalui 
metode sedimentasi dan pengendapan didalam 
tabung sedimentasi, dan dihitung menggunakan 
rumus sebagai berikut:  
1.Persen Pasir = (Volume Pasir/Volume Tanah 
Awal) x 100% 

2. Persen Debu = (Volume Debu/Volume Tanah 
Awal) x 100% 
3. Hasil Pengurangan 100% - % Pasir - % Debu. 

Dari langkah tersebut maka diperoleh 
persentasi ketiga fraksi penyusun tanah. Untuk 
mengetahui kelas tekstur tanahnya digunakan 
segitiga tekstur USDA dengan memasukan ketiga 
fraksi tanah yang telah diperoleh (Silamon, et al. 
2016). 

2b. Pengukuran kemasaman atau pH tanah 
Pengukuran kemasaman atau pH tanah 

dilakukan dengan menggunakan pH stick dengan 
perbandingan tanah: air sebesar 1 : 5. pH tanah 
ditetapkan langsung dilapangan menggunakan pH 
stick (Silamon, et al. 2016). 

3. Sebaran Batuan  
3a. Batuan lepas  

Rumus untuk mendapatkan nilai persen % dari 
batuan lepas (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 
2015): 

               
          

         
        

b0 : tidak ada  : < 0,01%  
b1 :sedikit : 0,01 – 3%   
b2  : sedang  : 3 – 15%  
b3  : banyak  : 15 – 90% 

b4  : sangat banyak : > 90%  
3b. Batuan tersikap  

Rumus untuk mendapatkan nilai persen % dari 
batuan singkapan (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 
2015): 

            
              

         
        

b0  : tidak ada  : < 2%  
b1  :sedikit  : 2 – 10 %  
b2  : sedang  : 10 – 50%  
b3: banyak  : 50– 90% 

b4: sangat banyak : > 90%  



4 
 

Variabel Penelitian  
Variable yang digunakan, dapat dilihat pada Tabel 
1. 
Tabel 1. Variabel analisis kesesuaian lahan 

N
o. 

Variabel  Tipe 
Data 

Teknik Pengumpulan 
Data 

1. Tempratur udara 
(Lingkungan) 

Primer Observasi dan 
Pengujian Lapang 

2. Curah Hujan 
Tahunan 
(Lingkungan) 

Sekunder Studi Dokumen 

3. Jumlah Bulan 
Kering 
(Lingkungan) 

Sekunder Studi Dokumen 

4. Tekstur Tanah 
(Fisik) 

Primer Observasi dan 
Pengujian Lapang 

5. pH Tanah 
(Kimia) 

Primer Observasi dan 
Pengujian Lapang 

6. Batuan 
Permukaan 
(Fisik) 

Primer Observasi dan 
Pengujian Lapang 

7. Singkapan 
Batuan (Fisik) 

Primer Observasi dan 
Pengujian Lapang 

Adapun Variabel yang digunakan untuk 
menjawab tujuan kedua, dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2. Variabel Analisis Biaya Satuan 

Pembangunan Hutan Reklamasi 

No. Variabel Tipe Data 
Teknik 

Pengumpulan 
Data 

1. Jenis Kegiatan dan 
Komponen Pembiayaan 
(Bahan, Alat, Tenaga 
Kerja) 

Sekunder Studi Dokumen 

2. Biaya Tetap Sekunder Studi Dokumen 

3. Volume Pekerja Primer Observasi 

 
Analisis Data 
1. Analisis Kesesuaian Lahan 

Jenis terpilih dan sesuai kriteria pada lahan, 
metode pencocokan (matching) digunakan, dengan 
membandingkan antara kualitas lahan dengan 
persyaratan tumbuh tanaman yang cocok atau 
sesuai (Ritung, et al. 2007). Kemudian hasil dari 
analisis tersebut di seleksi berdasarkan kelas 
kesesuaiannya dan pemilihan akhir pada jenis yang 
sesuai dengan penilaian yang telah dilakukan.  
2. Analisis Biaya Satuan Dalam Menghitung 

Biaya Reklamasi 
Dalam menghitung biaya satuan, analisis data 

dilakukan secara kualitatif, pendekatan kualitatif 
dipilih agar penelitian ini dapat memberi 
pemahaman pada biaya menyeluruh atas 
pembebanan kompenen biaya reklamasi yang akan 
digunakan. Untuk menghitung besarnya biaya 
reklamasi, dan biaya total yang dikeluarkan 
menggunakan rumus. (Rinaldi, et al. 2016 ).  

TC = FC + VC  
Keterangan :  
TC = Total Biaya 
FC = Biaya Tetap 
VC = Variabel Biaya  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan Umum Lokasi Penelitian 
Tata batas administrasi lokasi penelitian, tersaji 

pada Tabel  3. 
Tabel 3. Letak Batas Geografis Desa Belo 

Batas Desa Kecamatan 

Sebelah Utara Beru Jereweh 
Sebelah 
Selatan 

Maluk Maluk 

Sebelah Timur Mataiyang Brang Ene 
Sebelah Barat Benete Maluk 

Sumber: Kantor Desa Belo, Profil Desa Tahun 
2017. 

Pada umumnya Kabupaten Sumbawa Barat 
termasuk lokasi penelitian masuk kedalam wilayah 
yang beriklim tropis, yang dipengaruhi oleh dua 
peralihan musim yaitu musim panas dan musim 
penghujan (BPN Sumbawa Barat, 2008). Penilaian 
dalam klasifikasi iklim menurut Schmidt-Ferguson, 
iklim di wilayah yang termasuk dalam Kabupaten 
Sumbawa Barat adalah tipe iklim D sampai F dan 
termasuk kategori kering hingga sedang. 

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten 
Sumbawa Barat terbagi atas 4 jenis tanah, 
diantaranya kelompok tanah aluvial kelabu sampai 
kelabu tua (entisol), aluvial cokelat sampai coklat 
kelabuan, litosol dan mediteran coklat. Tanah 
litosol, mediteran cokelat kemerahan dan mediteran 
cokelat (Alfisols) (BPN Sumbawa Barat, 2008). 

Tekstur Tanah 

Data hasil pengujian tekstur tanah dapat dilihat 
pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-Rata Hasil Pengujian Tekstur Tanah 

pada Lokasi Penelitian di  20 Plot. 

Rata-
Rata 

% 
Pasir 

% Debu % Liat 
Kelas 

Tekstur 

77.16 14.06 8.76 LS 

Keterangan: SL = Pasir Berlempung, LS = Lempung 
Berpasir, S = Pasir, SCL = Pasir  Liat 
Berlempung. 

Dari hasil pengukuran dan analisis tekstur 
dilapangan pada areal tambang CV. Olat Rarang, 
didapatkan empat jenis fraksi tanah yaitu lempung 
berpasir (LS), pasir berlempung (SL), pasir (S) dan 
Lempung liat Berpasir (SCL). Dari 4 Kelas tekstur 
tersebut yang mendominasi adalah kelas tekstur 
lempung berpasir. Dengan nilai persentase rata-rata 
fraksi pasir 77.16%, fraksi debu 14.06% dan fraksi 
liat 8.76%. Dimana menurut Hanafiah (1995),   
bahwa tanah yang bertekstur kasar atau tanah 
berpasir berarti tanah yang mengandung minimal 
70% pasir atau pasir berlempung. Tanah lempung 
berpasir memiliki kemampuan memegang air dan 
mengandung unsur hara tinggi, serta kondisi 
tanahnya lebih subur dengan mengandung nitrogen 
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dan bahan organik lebih banyak, selain itu tanah 
yang bertekstur lempung berpasir lebih baik jika 
dibandingkan dengan tanah yang bertekstur 
lainnya, karena didominasi pasir maka banyak 
terdapat pori–pori makro, makin besar poros tanah 
maka makin mudah air dan udara untuk bersirkulasi 
(drainase dan aerasi baik). 

pH Tanah 
Data Hasil analisis keasaman tanah dapat 

dilihat pada Tabel 5. 
Tabel 5. Pengukuran Derajat Kemasaman (pH) 

Rata-Rata 
pH Tanah 

7.19 

Dari hasil pengukuran langsung, lokasi 
tambang CV. Olat Rarang didapatkan kisaran pH 
pada masing-masing lokasi plot berkisar 7.0 sampai 
7.5, dengan nilai rata-rata 7.19. Tanah yang 
memiliki pH rendah dapat disebut sebagai tanah 
dengan tingkat masam, dengan kisaran pH tanah 
kurang dari 7 menunjukan kemasaman, dan pH 
lebih dari 8 menunjukan pH dengan tingkat basa 
(Utomo et al., 2016).Tingkat pH tanah merupakan 
aspek kimia tanah yang tetap diperlukan dalam 
kaitannya dengan pengelolaan lahan dan 
peruntukan yang lainnya, hal ini disebabkan karena 
pengaruh pH yang sangat besar terhadap 
kesesuaian lahan dan pertumbuhan tanaman 
nantinya. 

Sebaran Batuan 
Sebaran batuan merupakan bahan kasar yang 

berada dalam lapisan atau dipermukaan tanah, 
sebaran batuan sangat perlu diketahui sebelum 
penegelolaan lahan dilakukan, hal ini untuk 
mengetahui jumlah lahan yang produktif atau dapat 
ditanami, sebaran batuan yang ada pada suatu 
lahan dapat memberipengaruh dari berbagai aspek 
baik pertumbuhan atau produktifitas tanaman 
nantinya. 
1. Batuan Lepas 
Data Hasil analisis sebaran batuan lepas dapat 
dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Sebaran Batuan Lepas 

Total  

Total Titik 
Batuan/Plot 

Total Batuan 
(m

2
)/Plot 

Total % Batuan 
Lepas 

50  547.6 6.85 

Dari hasil pengukuran batuan lepas dilokasi 
tambang CV. Olat Rarang pada 20 unit plot, secara 
keseluruhan total titik yang di dapatkan berjumlah 
50 titik, dengan titik batuan lepas terbanyak 
terdapat di didalam plot nomor 5 dan 20 sebanyak 4 
titik, dan jumlah titik terendah pada plot nomor 11 
dan 15 yaitu sebanyak 1 unit, untuk keseluruhan 
total luas (m2) batuan yang terdapat dikeseluruhan 
plot sebanyak 547.6 m2. Sedangkan untuk 
persentase rata-rata keseluruhan batuan berjumlah 
6.85%. Sehingga masuk kedalam kategori 
kelompok sedang, yaitu b2dengan syarat 
persentase 3% sampai 15%, dan tidak 

mengganggu pertumbuhan tanaman nantinya, 
namun areal produktif sedikit berkurang 
(Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2015). 

2. Singkapan Batuan 

Dari hasil pengukuran dan analisis singkapan 
batuan dilokasi penelitian diketahui bahwa tidak 
terdapat singkapan batuan atau batuan yang masuk 
kedalam kategori singkapan batuan yaitu batu yang 
besar dengan ciri-ciri terbenam kedalam tanah dan 
setengah dari bagian batuan muncul kepermukaan, 
sehingga di tarik kesimpulan bahwa nilai untuk 
keseluruhan plot untuk kelas peniliaan batuan 
tersikap adalah 0%. 

Parameter Klimatologi (Suhu, Curah Hujan, 
Bulan Kering) 

Berdasarkan hasil pengukuran, suhu 
dipermukaan lahan memiliki suhu rata-rata berkisar 
28,60C, dengan ketinggian tempat pengukuran yaitu 
40 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan 
rentang waktu pengukuran yang berbeda-beda 
yaitu jam 6.30 pagi selama 30 menit, kemudian 
siang jam 12.30 siang selama 30 menit dan jam 
17.30 sore hari selama 30 menit, dengan suhu 
tertinggi pada pengukuran yang dilakukan pada jam 
12.30 siang hari. Diketahui suhu yang lebih rendah 
didapatkan pada waktu pagi hari yaitu jam 06.30 
pagi dan sore hari jam 17.30 sore. Hal ini diduga 
karena adanya faktor perbedaan intensitas 
penyinaran matahari yang berubah-ubah. Handoko 
(2005), menyatakan penerimaan radiasi surya 
dipermukaan bumi sangat bervariasi menurut 
tempat dan waktu. 

Data curah hujan dan hari hujan yang tercatat 
di Stasiun Pencatatan di Kabupaten Sumbawa 
Barat dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten 
Sumbawa Barat Tahun 2016. 

Stasiun Pototano Sekongkang Seteluk 

Curah Hujan 109.2 174.6 152.1 

Hari Hujan 9.67 12.50 14.75 

Sumber: KCD Pertanian Kecamatan Jereweh, 
2016. 

Dari hasil Studi dokumen curah hujan Kabupaten 
Sumbawa Barat termasuk lokasi penelitian, berada 
pada 9,67 hari sampai 14,75 hari dengan curah 
hujan mencapai rata-rata 109,2 mm sampai 174,6 
mm setiap bulannya, dimana curah hujan tertinggi 
terjadi pada bulan januari mencapai 453 mm. Data 
curah hujan didapatkan dari 3 stasiun pencatatan 
Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 
kecamatan pototano, kecamatan sekongkang dan 
Kecamatan Seteluk. Pencarian rata-rata bulan 
basah dan bulan kering atau nilai Q dalam 
klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson dilakukan dengan 
cara membandingkan jumlah bulan kering dengan 
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bulan basah (Syakur, 2008). Jumlah bulan kering 
pada lokasi dalam kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 
2016 terdapat 4 bulan dalam kategori kering yaitu 
Juni, Juli, Agustus dan September, kriteria untuk 
bulan kering. Menurut Schmidt-Ferguson kriteria 
suatu bulan disebut bulan kering apabila intensitas 
curah hujan kurang dari 60 mm/bulan. 

Kesesuaian Lahan Jenis Tanaman Kehutanan  
Analisis pencocokan dan penilaian kesesuaian 
lahan dalam penelitian ini dilakukan terhadap 
beberapa jenis tanaman kehutanan. Adapun jenis-
jenis yang menjadi objek penilaian adalah Jati 
(Tectona grandis), Sengon (Albizia falcata), Grandis 
(Eucaliptus grandis), Akasia (Acacia auriformia), 
Lamtoro (Leucaena leucocephala), Mahoni 
(Swetenia mahagoni), Damar (Agatis 
loranthifolia)Gelam (Melaeuca leudendron), 
Rasamala (Altingia excelsa), dan Pinus (Pinus 
merkusii). 

Tabel 8. Rekapitulasi Komposit Pengujian 
Kesesuaian Lahan. 

N
o 

Jenis Tanaman 

Jumlah Plot Dalam 
Kelas Kesesuaian 

Kesimpulan 
N
1 

N
2 

S
1 

S
2 

S
3 

1 
Jati 

(Tectona 
grandis) 

- - - 20 - 
Cukup 
Sesuai  

2 
Lamtoro  

(leucaena 
leucocephla) 

- - - 20 - 
Cukup 
Sesuai 

 
3 

Sengon (Albizia 
falcata) 

- - - 20 - 
Cukup 
Sesuai 

4 
Akasia (Acasia 
auricuiformia) 

- - - 20 - 
Cukup 
Sesuai  

5 
Grandis 

(Eucalyptus 
grandis) 

- - - 20 - 
Cukup 
Sesuai  

6 
Mahoni 

(Sweitenia 
mahagoni) 

- - - 20 - 
Cukup 
Sesuai  

7 
Gelam 

(Melaleuca 
leucadendron) 

- - - 20 - 
Cukup 
Sesuai  

8 
Damar (Agatis 
Loranthifolia) 

- 20 - - - 
Tidak 
sesuai 

Selamanya 

9 
Rasamala 
(Alstingia 
excelsa) 

- 20 - - - 
Tidak 
sesuai 

selamanya  

10 
Pinus (Pinus 

merkusi) 
- 20 - - - 

Tidak 
sesuai 

Selamanya 

Dari hasil rekapitulasi menunjukan tanaman jati 
masuk dalam kelas (S2) cukup sesuai. Dapat dilihat 
bahwa faktor yang menjadi pembatas pada kelas 
S2 adalah tekstur tanah. Rata-rata tekstur yang 
terdapat pada lokasi penelitian adalah lempung 
berpasir (LS) 11 plot, pasir berlempung (SL) 6 plot, 
pasir (S) 2 plot, dan pasir liat berlempung (SCL) 1 
plot. Sumarna (2001), menyatakan bahwa tanaman 
jati termasuk family Verbenaceae dan termasuk 
dalam genus Tectona, tanaman jati akan tumbuh 
lebih baik pada lahan dengan kondisi fraksi 

lempung, lempung berpasir, dan pada lahan liat 
berpasir. Artinya pada faktor pembatas S2 yaitu 
tekstur tidak akan menjadi penghambat yang begitu 
nyata apabila tanaman jati ditanam pada lahan 
tersebut. Faktor pembatas lainnya adalah sebaran 
batuan lepas dengan kelas rata-rata S2, dengan 
persentase terendah 0,6 %, tertinggi 19,2 %. 
Hardjowigeno dan Widiatmaka (2015), menyatakan 
batuan lepas yang masuk dalam kelompok b1 

sedikit, persentase 0,01 sampai 3%, pada tingkat 
persentase tersebut pengolahan tanah dengan 
teknologi mesin agak terganggu tetapi tidak 
menggangu pertumbuhan tanaman, sehingga dapat 
diatasi dengan penanaman dan pengolahan tanah 
secara manual atau dengan tenaga manusia, 
kelompok b2 sedang, dengan persentase  3 sampai 
15%, pengolahan tanah mulai agak sulit dan areal 
prodktif agak berkurang namun masih dapat di olah 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Artinya 
tanaman jenis jati cocok atau cukup sesuai untuk di 
rekomendasikan nantinya pada lokasi reklamasi, 
karena pada lokasi penelitian memiliki faktor 
pembatas yang tergolong kecil, dan masih dapat di 
atasi untuk tingkat pengelolaan nantinya yang harus 
diterapkan. Fakta dilapangan juga menunjukan 
bahwa di sekitar lokasi penelitian banyak dijumpai 
tanaman jati dengan kondisi baik.  

Kelas keseuaian tanaman lamtoro di tambang 
CV. Olat rarang berada pada kelas (S2) cukup 
sesuai. Kelas kesesuaian lahan lamtoro dilokasi 
penelitian didominasi oleh kelas S2. Karakteristik 
lahan yang menjadi faktor pembatas adalah tekstur 
tanah dan batuan lepas, dapat dilihat pada tabel 
4.10,  terdapat empat jenis tekstur yang menjadi 
pembatas kelas S2, (SL) pasir berlempung, (LS) 
lempung berpasir, (S) pasir, dan (SCL) lempung liat 
berpasir. Riefqi (2014), menyatakan bahwa 
tanaman jenis lamtoro mudah berdaptasi diberbagai 
daerah tropis dan  disegala mecam jenis tanah, 
seperti Asia dan Afrika termasuk Indonesia. Artinya 
tanaman jenis Lamtoro dapat berdaptasi dengan 
segala jenis tanah meskipun karakteristik pembatas 
masuk kedalam kelas S2. Jumlah batuan lepas 
yang masuk ke dalam kelompok b1 sedikit, dengan 
persentase 0,01 sampai 3%. b2 sedang, dengan 
persentase 3 sampai 15%. Hardjowigeno dan 
Widiatmaka (2015) persentase batuan yang masuk 
kelompok b1 sedikit, dan b2 sedang, masih dapat di 
olah namun agak sulit jika mengunakan mesin 
tetapi tidak mengganggu pertumbuhan, dan wilayah 
areal produktif berkurang, dapat di atasi dengan 
pengolahan secara manual. Sehingga kelas 
karakteristik S2 tidak akan menimbulkan pengaruh 
yang nyata bagi jenis tanaman lamtoro nantinya. 
karena pada lokasi penelitian memiliki faktor 
pembatas masih dapat di atasi untuk tingkat 
pengelolaan nantinya maka lamtoro dapat 
dikembangkan dan direkomendasikan pada areal 
reklamasi CV. Olat rarang Sumbawa Barat. 
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Kelas kesesuaian tanaman sengon di tambang 
CV. Olat rarang berada pada kelas (S2) cukup 
sesuai, dan di dominasi oleh kelas S2. Karakteristik 
lahan yang menjadi faktor pembatas pada kelas S2 
adalah bulan kering, curah hujan, tekstur dan 
batuan lepas. Dimana karakteristik bulan kering dan 
curah hujan pada lokasi penelitian CV. Olat rarang 
berada pada kelas S2, curah hujan pada lokasi 
penelitian yaitu 1.743 mm/tahun dan lama bulan 
kering 4 bulan, Djaenudin et al, (2006), menyatakan 
bahwa tanaman jenis sengon akan tumbuh baik 
pada intensitas curah hujan 1.500 sampai 2.000 
mm/tahun. untuk mengatasi faktor pembatas 
tersebut penanaman mulai dilakukan saat awal 
musim penghujan, dan pada lokasi dibuatkan 
beberapa unit sumur bor yang berguna untuk 
mengairi lahan saat tanaman mulai kekurangan air, 
disiapkan 1 unit sumur disetiap 2 hektar lahan 
dengan jumlah sumur bor mencapai 4 unit 
untukkeseluruhan lahan.Faktor pembatas lain untuk 
kelas S2 adalah tekstur, terdapat empat tekstur 
pada pengujian lapang, lempung berpasir (LS), 
pasir berlempung (SL), pasir (S) dan pasir liat 
berlempung (SCL). Santoso, (1992) menyatakan 
sengon dapat tumbuh baik pada tanah regosol, 
alluvial dan litosol, tanah-tanah yang bertekstur 
lempung berpasir atau lempung berdebu. Untuk 
pembatas S2 sebaran batuan lepas pada lokasi 
penelitian masih tergolong sedikit karena masuk 
kelompok b1 sedikit, 0,01 sampai 3% dan b2 

sedang, 3 sampai 15%. Hardjowigeno dan 
Widiatmaka (2015), menyatakan persentase batuan 
dalam kelompok b1 dan b2 tidak akan menjadi 
pembatas nyata dan dapat diatasi dengan 
pengelolaan lahan secara manual di karenakan jika 
menggunakan mesin akan sulit namun tidak akan 
mengganggu pertumbuhan tanaman tetapi lahan 
produktif berkurang. Dari lokasi penelitian yang 
didominasi oleh kelas S2, menunjukan bahwa 
tanaman sengon cukup sesuai untuk dapat 
dikembangkan dan direkomendasikan di lokasi 
reklamasi tambang CV. Olat rarang.  

Kelas kesesuaian lahan untuk tanaman Akasia 
di lokasi reklamasi tambang CV. Olat rarang 
jereweh berada pada kelas S2. Kelas S2 
merupakan kelas kesesuaian yang mendominasi 
lokasi penelitian. Kelas S2 dengan karakteristik 
lahan yang menjadi faktor pembatas adalah bulan 
kering, tekstur dan batuan lepas. Jumlah bulan 
kering di lokasi penelitian adalah 4 bulan yaitu Juni, 
Juli, Agustus dan September. penanaman mulai 
dilakukan saat awal musim penghujan, dan pada 
lokasi dibuatkan beberapa unit sumur bor yang 
berguna untuk mengairi lahan saat tanaman mulai 
kekurangan air, disiapkan 1 unit sumur disetiap 2 
hektar lahan dengan jumlah sumur bor mencapai 4 
unit untuk keseluruhan lahan. Tekstur tanah, 
lempung berpasir (LS), pasir berlempung (SL), pasir 
(S) dan pasir liat berlempung (SCL).  Batuan lepas 
dengan jumlah 1,1% sampai dengan 15,5%. 

Retnowati (1988), menyatakan akasia tidak 
memerlukan persyaratan tumbuh yang tinggi, jenis 
ini dapat tumbuh pada tanah miskin hara, padang 
alang-alang, bekas tebangan, tanah-tanah tererosi, 
tanah berbatu dan juga pada tanah alluvial.  
Tanaman akasia dapat dikembangkan dan 
direkomendasikan pada lahan reklmasi tambang 
CV. Olat rarang karenaa di dominasi oleh kelas 
cukup sesuai (S2) dan tidak memiliki pembatas 
yang besar terhadap proses pengolalaan tanaman 
tersebut. 

Kelas kesesuaian lahan untuk tanaman 
eukaliptus di lokasi reklamasi tambang CV. Olat 
rarang berada pada kelas cukup sesuai (S2). 
Karakteristik lahan yang menjadi faktor pembatas 
pada kelas (S2) adalah jumlah bulan kering yaitu 4 
bulan,untuk mengatasi faktor pembatas tersebut 
maka penenaman mulai dilakukan saat awal musim 
penghujan, dan pada lokasi dibuatkan beberapa 
unit sumur bor yang berguna untuk mengairi lahan 
saat tanaman mulai kekurangan air, disiapkan 1 unit 
sumur disetiap 2 hektar lahan dengan jumlah sumur 
bor mencapai 4 unit untuk keseluruhan lahan, 
tekstur tanah, lempung berpasir (LS), pasir 
berlempung (SL), pasir (S) dan pasir liat 
berlempung (SCL). Faktor pembatas lainnya adalah 
sebaran batuan lepas dengan persentase 1,1 
sampai dengan 15,5%. Departemen kehutanan, 
(1994) menyatakan, bahwa jenis eukaliptus dapat 
tumbuh pada kondisi iklim bermusim dan daerah 
beriklim basah dari tipe hujan tropis, jenis eukaliptus 
tidak menuntut persyaratan yang tinggi terhadap 
tempat tumbuhnya. Tanaman eukaliptus dapat 
tumbuh pada tanah dangkal, berbatu-batu, lembab, 
berawa-rawa, secara periodik digenangi air, dengan 
variasi kesubuan tanah mulai dari kering gersang 
sampai tanah yang baik dan subur. Kriteria kelas 
kesesuaian lahan tanaman grandis didominasi oleh 
kelas (S2) cukup sesuai, sehingga dapat dilihat 
bahwa eukaliptus dapat di kembangkan pada lokasi 
reklamasi tambang. 

Kelas kesesuaian lahan untuk tanaman mahoni 
di lokasi reklamasi tambang CV. Olat Rarang 
Jereweh berada pada kelas cukup sesuai. 
Karakteristik lahan yang menjadi faktor pembatas 
dan menyebabkan tanaman mahoni berada pada 
kelas (S2) adalah bulan kering, tekstur dan sebaran 
batuan lepas. Jumlah bulan kering pada lokasi 
penelitian adalah 4 bulan, Juni, Juli, Agustus dan 
September yang berada pada kelas (S2).Sehingga 
untuk mengatasi faktor S2 bulan kering pada lokasi 
penelitian tersebut yaitu dengan melakukan 
penenaman mulai saat awal musim penghujan, dan 
pada lokasi dibuatkan beberapa unit sumur bor 
yang berguna untuk mengairi lahan saat tanaman 
mulai kekurangan air, disiapkan 1 unit sumur 
disetiap 2 hektar lahan dengan jumlah sumur bor 
mencapai 4 unit untuk keseluruhan lahan. Abidin, 
(2015) menyatakan bahwa tanaman jenis mahoni 
akan tumbuh baik dengan curah hujan 1.524 
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sampai 5.085 mm/tahun dengan suhu udara 11 
sampai 36 oC. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah 
gersang dengan sedikit air, salain itu mahoni juga 
dapat tumbuh di daerah pasir payau, dengan 
daerah dengan sinar matahari langsung tidak 
ternaungi.  Faktor pembatas (S2) lainnya adalah 
tektur, pada lokasi penelitian terdapat tekstur pasir 
berlempung (SL), lempung berpasir (LS), pasir (S) 
dan lempung liat berpasir (SCL). Sebaran batuan 
yang terdapat dalam lokasi penelitian berkisar 1,1 
samapai 15,5%, yang masih tergolong dalam 
kelompok sedikit sampai sedang. Mindawati dan 
Megawati, (2014) pohon mahoni termasuk jenis 
tanaman yang tidak memiliki persyaratan tipe tanah 
secara spesifik, mampu bertahan hidup pada 
berbagai jenis tanah bebasgenangan dan reaksi 
tanah sedikit asam-basa, gersang atau marginal 
walaupun tidak hujan selama berbulan-bulan 
mahoni masih mampu untuk bertahan hidup daan 
tumbuh subur. Kriteria kelas kesesuaian lahan 
tanaman mahoni didominasi oleh kelas (S2) cukup 
sesuai, sehingga dari tabel terebut dapat dilihat 
bahwa tanaman jenis mahoni dapat di kembangkan 
pada lokasi reklamasi tambang. Fakta dilapangan 
umumnya Wilayah Sumbawa Barat, disekitar lokasi 
penelitian ditemukan banyak terdapat tanaman 
mahoni yang ditanam masyarakat dan tumbuh 
dengan baik. 

Kelas kesesuaian lahan untuk tanaman gelam 
di lokasi reklamasi tambang CV. Olat Rarang 
jereweh berada pada kelas cukup sesuai (S2). 
Karakteristik lahan yang menjadi faktor pembatas 
pada kelas S2 adalah curah hujan, tekstur dan 
sebaran batuan lepas. Jika dilihat pada tabel 4.15 
curah hujan wilayah penelitian cukup tinggi yaitu 
1.743 mm/tahun jika dibandingkan dengan syarat 
tumbuh tanaman gelam yitu berkisar antar 1200-
1600 mm/tahun. Tekstur tanah pada loaksi reklamsi 
tambang yaitu pasir berlempung (SL), lempung 
berpasir (LS), pasir (S) dan lempung liat berpasir 
(SCL). Dengan jumlah sebaran batuan 1,1 sampai 
dengan 15,5% berada dalam kelompok b1 sedikit 
dan b2sedang. Hardjowigeno dan Widiatmaka 
(2015), menyatakan persentase batuan dalam 
kelompok b1 dan b2 tidak akan menjadi pembatas 
nyata dan tidak akan mengganggu pertumbuhan 
tanaman tetapi lahan produktif berkurang. Suyanto 
et al, (2007) menyatakan tanaman jenis gelam 
mampu hidup dilahan atau hutan terbuka dengan 
kondisi basah terendam air atau ditanah kering 
dengan tingkat kemas aman yang tinggi. Kelas 
kesesuaian lahan pada tanaman gelam 
mendominasi lokasi penelitian adalah kelas (S2) 
cukup sesuai. Dari kesimpulan tanaman gelam 
sesuai atau dapat dikembangkan dan 
direkomendasikan untuk di tanam pada lahan 
reklamasi tambang CV. Olat rarang nantinya. 

Kelas kesesuaian lahan untuk tanaman damar 
di lokasi reklamasi tambang CV. Olat rarang berada 
pada kelas sesuai marjinal (S3) dan tidak sesuai 

untuk selamanya (N2). Kriteria kelas kesesuaian 
lahan untuk tanaman jenis damar, karakteristik 
lahan yang menjadi pembatas (S3) adalah bulan 
kering yaitu 4 bulan, Juli, Juni, Agustus dan 
September. Sedangkan untuk kelas N2 yang 
menjadi faktor pembatas utama adalah jumlah 
curah hujan dan tekstur tanah. Pada lokasi 
penelitian jumlah curah hujan rata-rata 1.743 
mm/tahun, tekstur tanah lempung berpasir (LS), 
pasir berlempung (SL), pasir (S) dan lempung liat 
berpasir. Abdullah (2007), tanaman damar tumbuh 
baik pada hutan hujan tropis dengan curah hujan 
rata-rata 3300 mm/tahun. Tumbuh pada tipe tanah 
yang tergenang air misalnya hutan basah, rawa, 
tanah liat. Umumnya tumbuh pada tanah latosol, 
podsolik merah kuning, dan podsolik kuning dengan 
tipe iklim A atau B. Kelas N2 mendominasi lokasi 
penelitian. Hardjowigeno dan Widiatmaka (2015), 
menyatakan kelas N2, tidak sesuai selamanya 
(permanently not suitable) lahan mempunyai 
pembatas permanen yang mencegah segala 
kemungkinan penggunaan lahan dalam jangka 
waktu panjang. Artinya tanaman damar secara 
permanen tidak dapat dikembangkan dan 
direkomendasikan untuk di tanam pada lahan 
reklamasi tambang CV. Olat rarang. 

Kelas kesesuaian lahan untuk tanaman 
rasamala di lokasi reklamasi tambang CV. Olat 
rarang berada pada kelas sesuai marjinal (S3) dan 
tidak sesuai untuk selamanya (N2). Faktor 
pembatas rasamala berada pada kelas N2 adalah 
suhu udara. Kakteristik suhu pada lokasi penelitian 
rata-rata adalah 28,3 oC. Untuk faktor pembatas 
(S3) adalah kelas tekstur, lempung berpasir (SL), 
pasir berlempung (LS), pasir (S) dan lempung liat 
berpasir (SCL). Martawijaya et al. (1989), 
menyatakan rasamala dapat tumbuh baik dan 
optimal pada ketinggian 1.700 meter diatas 
permukaan laut (mdpl), di hutan bukit dan 
pegunungan lembab dengan curah hujan lebih dari 
100 mm/bulan dan pada jenis tanah vulkanik. 
Benyamin (1997), keadaan tempratur udara di 
suatu daerah atau wilayah berkaitan erat dengan 
ketinggian tempat (mdpl), dimana setiap kenaikan 
tinggi tempat 100 m, suhu menurun 0,61 oC. Kelas 
kesesuaian lahan untuk tanaman rasamala tidak 
dapat dikembangkan dan ditanam pada lokasi 
penelitian di karenakan karakteristik pada lokasi 
penelitian yang tidak sesuai dengan kelas 
kesesuaian lahan atau syarat tumbuh tanaman 
rasamala. 

Kelas kesesuaian lahan untuk tanaman pinus di 
lokasi reklmasi tambang CV. Olat rarang berada 
pada kelas sesuai marjinal (S3), dan tidak sesuai 
untuk selamanya (N2). Karakteristik lahan yang 
menjadi faktor pembatas sesuai marjinal (S3), 
adalah tekstur tanah, pasir berlempung (SL), 
lempung berpasir (LS), pasir (S) dan lempung liat 
berpasir (SCL). Faktor pembatas utama untuk kelas 
N2 adalah suhu dan curah hujan pertahun. 
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Karakteristik suhu udra pada lokasi reklamasi 
adalah 28,3 oC dengan curah hujan 1.743 
mm/tahun. Pujiharta, (2005) menyatakan pinus 
ditanam pada daerah hujan diatas 3.000 mm/tahun, 
sehingga tidak perlu dikhawatirkan terjadi 
kekeringan apabila terjadi musim kemarau. Alrasjid 
et al, (1983) pinus dapat tumbuh pada ketinggian 
200 sampai 2.000 meter diatas permukaan laut 
(mdpl), dengan curah hujan 2.500 sampai 3000 
mm/tahun. Hal inilah yang menakibatkan suhu dan 
curah hujan menjadi faktor pembatas utama pada 
kelas N2. Harjowigeno dan Widiatmaka (2015), 
menyatakan kelas N2, tidak sesuai selamanya 
(permanently not suitable) lahan mempunyai 

pembatas permanen, Artinya tanaman pinus secara 
permanen tidak dapat dikembangkan dan 
direkomendasikan untuk di tanam pada lahan 
reklamasi tambang CV. Olat rarang, kerena suhu 
dan curah hujan yang tidak sesuai dengan kelas 
dan syarat tumbuh antara tanaman dengan lokasi 
tanam nantinya.  

Analisis Komponen Biaya Satuan Reklamasi 
dan Revegetasi  

Berikut Hasilanalisis keseluruhan komponen 
biaya satuan reklamasi dan revegetasi perhektar 
dan total keseluruhan areal 8 ha. Dapat dilihat pada 
Tabel 9. 

 
Tabel 9. Analisis Keseluruhan Komponen Biaya Satuan 

N
o. 

Komponen Biaya Alat/ 
Bahan  

Vol Harga 
Tetap 
(Rp) 

Satuan 
Harga 

Hari 
Kerj
a  

Total  Harga 
(Rp)  

Ket 

1. Persiapan Lahan 
Sebelum Tanam 
 
 
 
Total/ 
Tahap 

 
A.Manual 
-Parang 
 
-Man Power 
 
 
 

 
6/ha 
48/8ha 
 
6/ha 
48/8ha 

 
300.000 
 
 
80.000 

 
/Unit 
 
 
/Orang/Hari 

 
- 
 
 
5 

 
1.800.000/ha 
 
 
2.400.000/ha 
 
4.200.000/ha 

 
14.400.000/8ha 
 
 
19.200.000/8ha 
 
33.600.000/8 ha 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total/ 
Tahap 

B.Pembuatan 
Lubang  
-Cangkul 
 
 
-Sekop 
 
 
-Ajir 
 
 
 
-Man Power 
 
 

 
 
6/ha 
48/8ha 
6/ha 
48/8ha 
625/ha 
5000/8ha 
6/ha 
48/8ha 

 
 
75.000 
 
 
80.000 
 
 
200 
 
 
 
80.000 

 
 
/Unit 
 
 
/Unit  
 
 
/Batang  
 
 
 
/Orang/ 
Hari 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
5 

- 
- 

 
 
450.000 
 
 
480.000 
 
 
125.000 
 
 
 
2.400.000 
 
3.455.000/ha 

 
 
3.600.000/8ha 
 
3.840.000/8ha 
 
1.000.000/8ha 
 
19.200.000/8ha 
 
 
 
 
 
27.640.000/8ha 

  
 
 
 
 
 
 
Total/ 
Tahap 

B.Penghampara
n pupuk awal 
-Kompos  
 
 
 
-Man Power 

 
 
625/ha 
5000/8ha 
5/ha 
40/8ha 

 
 
500 
 
 
 
80.000 
 

 
 
/Kg 
 
 
 
/Orang/ 
 Hari 

 
 
 
 
- 
 
5 

 
 
312.500 
 
 
 
2.000.000 
 
2.312.500/ha 

 
 
2.500.000/8ha 
 
 
 
16.000.000/8ha 
 
18.500.000/8ha 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Penanaman 
 

Pengadaan Bibit 
-Man Power 
 
 
 
-jati 
 
-mahoni 
 
-Lamtoro 
 
-Sengon 

625/ha 
5/ha 
40/8ha 
 

 
 
80.000 
 
 
3.000 
 
2.000 
 
1.000 
 
1.500 
 

 
 
/Orang/ hari 
 
 
/Polybag 
 
/Polybag 
 
/Polybag 
 
/Polybag 
 

 
 
5 
 
 

 
 
2.000.000/ha 
 
 
1.875.000/ha 
 
1.250.000/ha 
 
625.000 
 
937.500 

5000/8ha 
 
16.000.000/8ha 
 
 
15.000.000/8ha 
 
10.000.000/8ha 
 
5.000.000/8ha 
 
7.500.000/8 
 

 
 
 
 

 -Akasia 
 
-Grandis 
 
-Gelam 

 2.500 
 
4.500 
 
3.500 

/Polybag 
 
/Polybag 
 
/Polybag 

 1.562.500/ha 
 
2.812.500/ha 
 
2.187.500/ha 

12.500.000/8ha 
 
22.500.000/8ha 
 
17.500.000/8ha 
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3 
 
 
 

Pemeliharaan 
pasca tanam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total/ 
Tahap 

-Pengairan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total/ 
Tahap 

Tahun 1 
-NPK 50g 
 
 
Tahun 2 
-NPK 100g 
 
Tahun 3 
-NPK 150g 
 
 
-Man Power 
-Penyulaman 
 
 
 
 
 
 
-Sumur Bor 15m 

 
-paralon  

-Mesin air Honda 
5,5pk 

 
-Selang Penyedot 
15m 
-Selang Buang 
200m 
 

31,25/ha 
250/ha 
62,5/ha 
500/8ha 
93,7/ha 
749.6/8h
a 
4/ha 
32/8ha 
1.25/ha 
1000/8ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2ha 
4/8ha 
15m/lonjor 

1/8ha 
 
15m 
200m 

 

2.300 
 
 
 
2.300 
 
 
 
2.300 
 
 
 
 
80.000 
 
 
 
 
 
1.650.000 
110.000/m 
40.000 
5.500.000 
100.000 
10.000 
 

/kg 
 
 
 
/kg 
 
 
 
/kg 
 
 
 
 
Orang/ 
 Hari 
 
Polybag 
 
 

/unit 
- 
/meter 
/unit 
 

/meter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 

71.875/ha 
 
 
 
143.750/ha 
 
 
 
215.510/ha 
 
 
 
1.600.000/ha 
 
- 
 
 
 
2.031.135/ha 

1.650.000 
 
- 
- 
 

 
 

575.000/8ha 
 
 
 
1.150.000/8ha 
 
 
 
1.724.080/8ha 
 
 
 
12.800.000 
 
- 
 
 
 
16.249.080/8ha 
6.600.000 
160.000 
5.500.000 
1.500.000 
2.000.000 
 
15.760.000 
 

 
 
 
 
 
 

TOTAL BIAYA    -Jati 
-Mahoni 
-Lamtoro 
-Sengon 
-Akasia 
-Grandis 
-Gelam 

 Rp. 145.749.000/8ha 
Rp. 139.749.000/8ha 
Rp. 133.749.000/8ha 
Rp. 136.749.000/8ha 
Rp. 142.749.000/8ha  
Rp. 154.749.000/8ha 
Rp. 148.749.000/8ha 

 

Dari hasil studi dokumen dan analisis diketahui, 
bahwa rincian total pada tiap pembiayaan kegiatan 
reklamasi terdapat 3 komponen yang menjadi dasar 
pembiayaan dan terbagi dalam beberapa tahapan, 
rencana anggaran untuk keseluruhan pembiyaan 
disiapkan oleh pihak perusahaan dengan biaya 
tetap yang berbeda beda. Mulyadi (2010), Variabel 
biaya merupakan jumlah totalnya yang berubah-
ubah sebanding dengan perubahan volume 
kegiatan. Pada tahap awal dimana lahan akan di 
persiapkan yaitu kegiatan membersihkan semak-
semak dan tanaman penggangu. Jumlah tenaga 
kerja yang digunakan pada tahap ini jumlah pekerja 
yang digunakan adalah 6 orang perhektarnya, 
dimana total keseluruhan pekerja untuk total areal 8 
hektar adalah 48 orang, dengan jumlah pengadaan 
alat di sesuaikan dengan volume pekerja. Harga 
pengadaan alat untuk parang di Sumbawa Barat 
dijual dengan harga Rp. 300.000/ unitnya 
sedangkan untuk upah dan jam kerja persatu hari 
penuh dengan standar upah Rp. 80.000/ harinya. 
Biaya pada komponen pengadaan alat pada 
komponen ini dapat dilihat pada tabel 4.20, 
berjumlah Rp. 33.600.000 untuk keseluruhan areal 
dengan pembagaian perhektarnya berjumlah, Rp. 
4.200.000, dengan waktu kerja yaitu 5 hari.  
Komoditi tanaman masuk dalam kelas kesesuaian 

(S2), salah satu karakteristik lahan yang 
menyebabkan hal tersebut adalah sebaran batuan 
lepas. Dapat diketahui pada masing-masing tabel 
kelas kesesuaian dan karakteristik lahan, sebaran 
batuan pada areal penelitian reklamasi mencapai 
1,1 sampai 15 % masuk kelompok b1 dan b2. 
Menurut Harjowigeno dan Widiatmaka (2015) 
kelompok batuan b1 dan b2 tergolong sedikit sampai 
sedang, apabila dilakukan pengolahan tanah 
dengan mesin akan mengalami kesulitan, namun 
pertumbuhan tanaman tidak akan terganggu. Untuk 
itu dilakukan pemilihan alternative untuk pengolah 
tanah, dan menggali lubang. Maka di pilih alternativ 
cara manual menggunakan cangkul dan sekop 
untuk menggali lubang dengan tenaga manusia, 
selain lubang dilakukan pemasangan ajir untuk 
menandai lubang tanam yang telah usai di gali. 
Volume pekerja pada tahap ini digunakan 5 orang 
perhektarnya dan 40 orang untuk total areal 8 
hektar, tenaga pekerja dan alat disesuaikan dengan 
volume pekerja, dengan kebutuhan ajir mencapai 
5.000 batang, dengan pembagian ajir 625 
unit/hektar. Untuk harga ajir Rp.200/ batangnya. 
Rencana kerja pada tahap ini 5 hari kerja. Jumlah 
biaya keseluruhan pada tahap ini sebesar 
Rp.27.640.000. Tahap pengamparan pupuk awal, 
pemupukan adalah salah satu kegiatan yang 



11 
 

bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan unsur 
hara bagi tanaman. Setiap lubang tanam diberi 
takaran pupuk kompos 1kg (Ishak dan Omon, 
2006). Pemupukan dilakukan dilakukan seminggu 
menjelang tanam, pupuk dimasukan kedalam 
lubang tanam dicampur dengan tanah dan 
didiamkan. Damanhuri dan Padmi, (2007) pupuk 
organik atau kompos berperan penting dalam 
perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta 
sumber nutrisi bagi lahan dan tanaman, tujuan 
pemupukan adalah menambah kesuburan tanah, 
memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur, 
memperbaiki sifat kimia, sehingga unsur hara yang 
tersedia dalam tanah lebih mudah diserap oleh 
tanaman. Kebutuhan pupuk sebanyak 5000 kg atau 
5 ton dengan harga Rp.500/kg. Jumlah biaya pada 
tahap ini adalah Rp.18.500.000 dengan tenaga 
pekerja 5 orang perhektarj dan 40 orang untuk 
keseluruhan areal, jumlah bibit yang dibutuhkan 
pada total luasan wilayah reklamasi sebanyak 5000 
pohon dengan pembagian 625 pohon/hektar.  

Komponen akhir adalah pemeliharaan berkala 
pada tahun 1, tahun 2, dan tahun 3 pasca tanam 
lahan reklamasi degan dilakukaknya pemukan 
tahunan. Pramono et al. (2010), pemupukan 
baiknya dilakukan pada saat umur 1, 2 dan 3 tahun 
dengan pupuk NPK, dosis pupuk pada tahun 
pertama 50 gram, tahun kedua 100 gram, dan 
tahun ketiga 150 gram pada tiap bibit. Pemupukan 
dilakukan untuk merangsang pertumbuhan tanaman 
agar menjadi lebih baik. Dengan harga pupuk NPK 
Rp. 2.300 perhektarnya. Jumlah biaya pada tahap 
adalah Rp.2.031.135 perhektarnya, dengan total 
Rp. 16.249.080 untuk keseluruhan areal. 
Keseluruhan kegiatan dilakukan pada saat awal 
musim hujan, pada tahap pemeliharaan pasca 
tanam dilakukan juga pemantauan terhadap jenis 
komoditi yang telah ditanam, selain pemupukan 
lanjutan dilakukan penyulaman apabila ditemukan 
tanaman yang mati, untuk penyulaman disediakan 
bibit berjumlah 1000 pohon, Untuk penetapan total 
biaya keseluruhan pada komponen reklamasi dan 
revegetasi berdasar pada kebutuhan dan harga 
bibit. Dapat dilihat pada tabel 4.20 total pembiayaan 
seluruh komponen didasarkan pada jenis dari 
tanaman, setiap jenis memiliki harga yang berbeda. 
Untuk jenis jati total biaya pada keseluran 
komponen dan total areal tanam berjumlah 
Rp.145.749.000, mahoni Rp.139.749.000, lamtoro 
Rp. Rp.133.749.000, sengon Rp. 136.749.000, 
akasia Rp. 142.749.000/, grandis Rp. 154.749.000, 
dan gelam Rp. 148.749.000. 
Preferensi Jenis Terpilih 

Hasil analisis kesesuaian lahan dapat dikatehui 
bahw hanya 7 jenis tanaman yang sesuai dengan 
kriteria tumbuh dan karakteristik kelas lahan, 
kemudian di lakukan uji preferensi kepada pihak 
perusahaan dan pemilik tanah yang masuk kedalam 

lahan pakai yang telah usai diekplotasi CV. Olat 
Rarang, sehingga nantinya didapatkan hasil jenis 
yang akan dipilih dan direkomendasikan untuk 
ditanam pada lahan reklamasi tambang CV.Olat 
Rarang, dan kemudian baru diketahui keseluruhan 
satuan  pembiayaannya apabila reklmasi dan 
revegetasi direalisasikan, adapun jenis yang terpilih 
dan akan dilakukan uji perefensinya adalah Jati 
(Tectona grandis), Sengon (Albizia falcata), Grandis 
(Eucaliptus grandis), Akasia (Acacia auriformia), 
Lamtoro (Leucaena leucocephalla), Mahoni 
(Swetenia mahagoni),Gelam (Melaeuca 
leudendron). Berikut Hasil uji prefensi dangan pada 
7 jenis komoditi tersebut tersajikan dalam bentuk 
Tabel 11. 

Tabel 10. Hasil Preferensi Jenis Tanaman 
(Lanjutan) 

N
o  

Nama  Jenis Terpilih Keterangan 

1. Hasan, 
S.E 

1. Jati (Tectona Grandis) 
2. Mahoni (Sweitenia 
Mahagoni) 

Pemilik Tanah 

2. Rahon 1. Jati (Tectona Grandis) Pemilik Tanah 
3. M. Ali 1. Jati (Tectona Grandis) Pemilik Tanah 
4. Arief 

Akbar 
1. Jati (Tectona Grandis) 
2. Mahoni  
(SweiteniaMahagoni) 

Pemilik 
Perusahaan / 
Pemilik Tanah 

Hasil uji preferensi dan wawancara terhadap pemilik 
pemilik tanah yang memilih jenis jati dan mahoni 
yaitu 2 orang, dan 2 orang lainnya hanya memiih 1 
jenis yaitu jati, sehingga diambil acuan sebagai 
hasil akhir adalah jenis jati dan mahoni layak 
terpilih, sehingga pada system tanam yang 
digunakan nantinya adalah tanam campuran antara 
2 jenis yaitu jati dan mahoni,dan dapat 
direkomendasikan untuk ditanam pada lahan 
reklamsi yang masuk kedalam lahan milik.  

KESIMPULAN 

1. Terdapat 7 jenis yang sesuai dengan kondisi 
biofisik lahan (pH, Suhu, BK, CH, Tekstur, BL, 
SB) yakni Jati (Tectona grandis), Mahoni 
(Swetenia mahagoni), Lamtoro (Leucaena 
leucocephalla), Sengon (Albizia falcata), Akasia 
(Acacia auricuiformia), Grandis (Eucalyptus 
grandis), gelam (Melaleuca leudendron). 

2. Total kebutuhan anggaran yang digunakan pada 
jenis Mahoni (Switenia mahagoni) sebesar Rp. 
61.994.500/4 ha dan jati (tectona grandis) 
sebesarRp. 64.994.500/4 ha dengan total akhir 
sebesar Rp. 126.989.000/8ha. 
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