KEGIATAN DAN UPAYA REHABILITASI, REKLAMASI HINGGA INOVASI DI BIDANG LINGKUNGAN
PT. ARUTMIN INDONESIA

REKLAMASI
PT Arutmin Indonesia beroperasi di area konsesi seluas 57.107 ha di enam wilayah yang tersebar
di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Asamasam, Kintap, Satui, Batulicin, Senakin dan Pulau Laut
Utara. Pada setiap tahapan kegiatan penambangan dilakukan pengelolaan dampak yang
bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan. Salah satu
kegiatan pengelolaan dampak yang dilakukan yaitu reklamasi. Sampai dengan akhir tahun 2021
total luas lahan yang telah dibuka oleh Arutmin untuk kegiatan penambangan dan fasilitas
pendukungnya seluas ± 16.498,30 ha. Dari total luas lahan terganggu tersebut, secara kumulatif
total luas lahan yang telah ditata kembali seluas ± 9.278,30 ha dan lahan yang telah ditanamai
seluas 8.384,70 ha. Rasio lahan yang telah ditata kembali terhadap luas bukan lahan secara
kumulatif mencapai 56,20 % serta rasio lahan yang telah ditanami terhadap luas bukan lahan
secara kumulatif mencapai 50,80 %. Pada tahun 2021, Arutmin telah melakukan reklamasi pada
lahan seluas 659,20 ha dengan jumlah pohon yang telah ditanami sebanyak 565.197 pohon.

Dalam kegiatan operasional pertambangan, Arutmin selalu berupaya untuk mencegah terjadinya
pencemaran dan melakukan pemulihan lingkungan yang efektif dan transparan sesuai dengan kaidah
Good Mining Practice. Hal ini tertuang dalam bentuk kebijakan lingkungan Arutmin untuk menaati
peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan,
mengembangkan SML (Sistem Manajemen Lingkungan) dan meninjau ulang secara berkala kebijakan
lingkungan dan pelaksanaan SML untuk memastikan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Arutmin
juga senantiasa konsisten melaksanakan komitmen dalam menjalankan amanat yang telah dituangkan
dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta mengimplementasikan ISO 14001 : 2015 di
dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

INOVASI DI BIDANG LINGKUNGAN
Arutmin selalu berusaha untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem manajemen
operasional yang berbasis pada inovasi dan teknologi di dalam bidang pengelolaan lingkungan.
Sebagai perusahaan pertambangan batubara yang bertanggung jawab dan memiliki kesadaran
lingkungan, Arutmin mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang
dicanangkan oleh Kementerian ESDM melalui inovasi di bidang teknologi dengan menggantikan
sistem pengangkutan batubara ke pelabuhan atau fasilitas pemrosesan batubara dari sistem
trucking menggunakan overland conveyor (OLC). Inovasi ini mampu mengurangi emisi GRK
sebesar ± 2.929,80 ton Eq CO2 pada tahun 2021. Dalam hal konservasi air, Arutmin telah
mengimplementasikan program pemanfaatan kembali air tambang pada fasilitas peremukan
batubara (coal processing plant) dan area washpad untuk pencucian alat berat dan kendaraan
operasional tambang yang mampu menghemat penggunaan air sebanyak 29.177,10 m3 pada
tahun 2021. Dalam hal pengurangan limbah Non B3, Arutmin mengembangkan inovasi melalui
program e-document yang bertujuan untuk mengurangi timbulan limbah Non B3, mempermudah
di dalam proses pengambilan dan pengumpulan data serta mengurangi potensi kerusakan pada
data. Inovasi ini mampu mengurangi timbulan limbah Non B3 sebanyak 0,455 ton/tahun pada
tahun 2021.

