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

Persiapan Lahan (Land Preparation) untuk Revegetasi
Pekerjaan persiapan lahan merupakan bagian dari kegiatan reklamasi yang bertujuan
untuk membentuk dan menata kembali kondisi dan kontur lahan agar memenuhi persyaratan
untuk tumbuh kembang tanaman (siap untuk di-revegetasi). Pengertian reklamasi sendiri
adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata,
memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi
kembali sesuai peruntukannya.
Tabel 1. Dokumentasi Land Preparation untuk Revegetasi
BEFORE

AFTER

Hydroseeding
Sebuah teknik penanaman yang memanfaatkan campuran air, benih/biji , dan pupuk
dalam bentuk larutan kental (seperti lumpur). Larutan ini diangkut dalam sebuah tangki yang
ditempatkan diatas truk atau trailer dan siap disemprotkan di atas tanah dengan lapisan yang
relatif rata dan seragam. Saat ini hydroseeding banyak digunakan untuk menanam tanaman
cover crop untuk kegiatan rehabilitasi lahan bekas tambang. Inovasi terbaru dari GPI adalah
hydroseeding fast growing.
Hydroseeding Fast Growing (FG) merupakan pengembangan dari hydroseeding cover
crop. Hydroseeding FG adalah salah satu solusi untuk kegiatan revegetasi pertambangan
khususnya untuk areal yang sangat luas. Pemilihan jenis tanaman untuk revegetasi tambang
harus disesuaikan dengan isi rencana pemakaian lahan yang telah dibuat pada tahap awal
penyusunan dokumen reklamasi. Salah satu cara mengembalikan fungsi hutan alami pada
lahan bekas tambang yaitu dengan melakukan penanaman fast growing plant (tanaman yang

cepat tumbuh). Tanaman jenis ini berguna untuk menciptakan iklim (mikro) yang sesuai
dengan ekosistem hutan.
Tabel 2. Dokumentasi Hasil Hydroseeding pada Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang
BEFORE
AFTER

Tabel 3. Dokumentasi Aplikasi Hydroseeding pada Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang

Tabel 4. Dokumentasi Hasil Aplikasi Hydroseeding Fast Growing

Penanaman Pohon Fast Growing dan Slow Growing pada Lahan Bekas Tambang
Pekerjaan penanaman /revegetasi merupakan tahapan selanjutnya setelah lahan
dinyatakan selesai ditata dengan baik sesuai persyaratan yang ditetapkan. Revegetasi
merupakan kegiatan penanaman pada lahan bekas tambang yang telah ditata dan disiapkan
secara baik dengan tanaman-tanaman dari jenis cepat tumbuh (fast growing species) dan
slow growing (native species).
Tabel 5. Dokumentasi Kegiatan Penanaman

Pemeliharaan & Monitoring Tanaman pada Lahan Bekas Tambang
Kegiatan monitoring dan perawatan tanaman merupakan upaya tindak lanjut untuk
memastikan dan menjamin pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman. Kegiatannya
bersifat opsional (tergantung kebutuhan) menyesuaikan dengan kondisi pohon/ tanamannya.
Tabel 6. Dokumentasi Kegiatan Pemeliharaan dan Monitoring

Subur Ijo untuk Rehabiltasi Lahan Bekas Tambang
Umumnya tingkat kesuburan lahan bekas tambang sangat rendah. Untuk meningkatkan
keberhasilan rehabilitasi lahan bekas tambang, ketersediaan bahan organik bermutu mutlak
diperlukan. Produk Subur Ijo merupakan pupuk organik bermutu produksi GPI dengan
kelebihan: steril (tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan lainnya), terstandarisasi,
teregistrasi di Deptan (No. 02.01.2018.087), aman dan higienis bagi tanaman dan manusia
karena sudah melewati proses pasteurisasi pada suhu 180ºF, serta sudah teruji dan banyak
digunakan oleh perusahaan-perusahaan tambang batubara dan nikel di Indonesia. Pupuk
Subur Ijo telah memenuhi standar Health Environmental & Safety (HES) yang ditetapkan oleh
perusahaan pertambangan di Indonesia.
Gambar 1. Dokumentasi Produk Subur Ijo

