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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia selain merupakan negara agraris juga dikenal sebagai negara yang 

memiliki potensi bahan galian yaitu terdapat berbagai Sumber Daya Alam berupa bahan 

galian emas, timah, perak, nikel, dan batubara. Bahan galian tersebut diusahakan 

melalui kegiatan pertambangan yang menjadi salah satu kegiatan yang berpotensi dalam 

mendukung perekeonomian di Indonesia. 

Pengertian pertambangan berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 

dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang 

rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paska tambang. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 

2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi 

Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara, Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan 

sebagai wilayah usaha pertambangan batubara.  

Pada Provinsi Kalimantan Timur, terdapat Kabupaten Kutai Timur yang 

memiliki potensi bahan galian berupa batubara. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil 

produksi batubara di Kabupaten Kutai Timur selalu mengalami peningkatan, dimana 

antara tahun 2010-2011 terjadi peningkatan yang signifikan (Kutai Timur dalam Angka, 

2013). Kegiatan pertambangan batubara pada Kabupaten Kutai Timur didukung pula 

dengan salah satu fungsi kegiatan Kota Sangatta (Ibu Kota Kabupaten Kutai Timur), 

yaitu sebagai pusat pengolahan hasil tambang batubara (Laporan akhir Tatrawil 

Provinsi Kalimantan Timur). 

Pada Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di Kecamatan Sangatta Utara beroperasi 

sebuah perusahaan pertambangan batubara yang berskala internasional yaitu PT.KPC. 

Pada banyak kasus keberadaan tambang batubara dapat memberikan dampak negatif 

khususnya terhadap lingkungan. Kota Sangatta yang merupakan ibukota Kabupaten 

Kutai Timur adalah salah satu daerah yang terkena dampak lingkungan seperti 

pencemaran udara (debu) dari adanya kegiatan pertambangan batubara 

(kaltim.tribunnews.com). Pencemaran lingkungan juga terjadi pada Sungai Sangatta, 
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dimana dengan adanya limbah batubara dikhawatirkan akan terjadi pendangkalan dan 

penyempitan sungai (www.antaranews.com).  

Dampak kegiatan pertambangan tidak hanya berupa dampak negatif, tetapi juga 

dampak positif terhadap pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat 

(Sustainibility Report Laporan Keberlanjutan PT.KPC, 2012), dimana sasaran 

pengembangan ekonomi wilayah seharusnya dibarengi dengan tindakan konservasi 

lingkungan dan peningkatan perekonomian masyarakat lokal secara signifikan. 

Upaya yang dilakukan oleh  PT. Kaltim Prima Coal  untuk meminimalisasikan 

dampak negatif kegiatan pertambangan batubara adalah dengan menggunakan konsep 

good minning practice. Konsep ini merupakan seluruh rangkaian proses tahapan yang 

dilalui dari awal hingga akhir dengan mengikuti standar, norma, serta peraturan yang 

berlaku dengan baik dan benar untuk memperoleh tujuan pertambangan dengan efisien. 

Rangkaian proses ini memiliki beberapa ciri utama seperti peduli lingkungan, peduli 

kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan kerja, menerapkan prinsip 

konservasi, memiliki nilai tambah, dan dapat mengoptimalisasikan proses 

pertambangan, aspek lainnya yang juga termasuk ke dalam penambangan yang baik 

adalah reklamasi lahan paska tambang (Divie,2012) 

Mengingat dampak positif dan negatif yang dapat ditmbulkan dari adanya 

kegiatan pertambangan serta untuk melihat penerapan konsep good minning practice 

oleh PT.KPC , maka perlu dilakukan penelitian untuk menentukan indikator 

keberlanjutan kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur. Terdapat 8 

indikator pertambangan batubara yang berkelanjutan terdiri yaitu peningkatan kualitas 

lingkungan, restorasi lansekap, koefisien ruang hijau, reboisasi, daur ulang limbah, 

pemanfaatan kembali lahan bekas tambang, pendapatan bagi pemerintah, dan 

pendapatan bagi masyarakat. 

Penentuan indikator keberlanjutan kegiatan pertambangan batubara diharapkan 

mampu mewujudkan kegiatan pertambangan batubara yang ideal di Kabupaten Kutai 

Timur. PT. Kaltim Prima Coal saat ini memiliki 20 lubang galian tambang dan 3 

diantara sedang dilakukan reklamasi (Pit Jupiter, pit elang group 1, pit elang group), 

mengingat kegiatan pertambangan batubara bukan merupakan sumber daya yang dapat 

diperbaharui maka perlu ditentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengisi 

kegiatan reklamasi pada lubang galian batubara paska tambang. 

Berdasarkan uraian tentang pertambangan batubara di atas, maka diperlukan 

penelitian khusus dalam menetapkan indikator yang menentukan dalam pertambangan 

http://www.antaranews.com/
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batubara yang berkelanjutan dan seleksi sektor non pertambangan yang berpotensi 

untuk dikembangkan sebagai bagian dari strategi pembangunan paska tambang di 

Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, diperlukan studi ”Indikator Pertambangan 

Batubara yang Berkelanjutan dan Alternatif Sektor non Pertambangan sebagai Strategi 

Pengembangan Wilayah Paska Tambang, (Studi kasus : Kabupaten Kutai Timur)” 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah  

Keberadaan perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur 

memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja dan perekonomian wilayah, 

namun juga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berdampak negatif, seperti 

yang dijelaskan pada Tabel 1.1 

Tabel 1. 1 Identifikasi dan Rumusan Masalah 
No Identifikasi Masalah Rumusan Masalah 

1. Terjadi pencemaran udara (debu) dari adanya kegiatan pertambangan 

batubara di Kota Sangatta (kaltim.tribunnews.com). 

Bagaimana indikator 

pertambangan batubara 

yang berkelanjutan di 

Kabupaten Kutai Timur? 

 

2. Pencemaran lingkungan juga terjadi pada Sungai Sangatta, dimana 

dengan adanya limbah batubara dikhawatirkan akan terjadi 

pendangkalan dan penyempitan sungai (www.antaranews.com).  
3. Sasaran pengembangan ekonomi wilayah belum dibarengi dengan 

tindakan konservasi lingkungan. 
4. 

 

Belum ditetapkannya prioritas indikator keberlanjutan pertambangan 

batubara di Kabupaten Kutai Timur. 

5. Batubara bukan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. 

Bagaimana potensi 

Alternatif kegiatan non 

pertambangan yang 

dapat dikembangkan, 

sebagai bagian dari 

strategi pengembangan 

wilayah paska tambang 

di Kabupaten Kutai 

Timur? 

6. 

 

Belum ditentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengisi 

kegiatan reklamasi pada lubang galian batubara paska tambang, yaitu 

pada pit jupiter, pit elang group 1, dan pit elang group. 
 

Sumber : Hasil Pemikiran, (2014) 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan hasil pembahasan 

latar belakang dan identifikasi masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana indikator pertambangan batubara yang berkelanjutan di 

Kabupaten Kutai Timur? 

2. Bagaimana potensi Alternatif kegiatan non pertambangan yang dapat 

dikembangkan, sebagai bagian dari strategi pengembangan wilayah paska 

tambang di Kabupaten Kutai Timur? 

http://www.antaranews.com/
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1.3 Tujuan dan Manfaat  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam studi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menetapkan prioritas indikator keberlanjutan dalam kegiatan 

pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur. 

2. Menyeleksi sektor-sektor non pertambangan sebagai strategi pengembangan 

wilayah paska tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari hasil studi ini antara lain : 

1. Manfaat bagi penyusun 

Penulis dapat mengetahui permasalahan mengenai kegiatan pertambangan 

batu bara yang ada di Kabupaten Kutai Timur dan dapat mengetahui 

bagaimana cara penyelesaiannya bedasarkan metode yang benar dan 

penyusunan yang baik. 

2. Manfaat bagi Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat menggunakan hasil studi 

ini sebagai  bahan masukan dalam menentukan strategi pengembangan 

wilayah dalam hal penentuan alternatif kegiatan non tambang yang dapat 

menunjang perekonomian paska tambang. 

3. Manfaat bagi Akademis 

Hasil studi ini dapat memberikan masukan sebagai wacana dan bahan 

referensi untuk melakukan penelitian di bidang perencanaan khususnya 

mengenai penetapan indikator keberlanjutan kegiatan pertambangan 

batubara yang disajikan peneliti, serta dalam melakukan analisis 

perwilayahan dalam upaya menentukan sektor yang berpeluang untuk 

dikembangkan di wilayah tersebut. 

4. Manfaat bagi Masyarakat 

Hasil perencanaan ini dapat memberikan wawasan akan permasalahan 

wilayah khususnya mengenai jenis mata pencaharian yang berpeluang untuk 

dikembangkan di wilayah tertentu, sehingga masyarakat dapat 

mempersiapkan berbagai kebutuhan terkaut pengembangan sektor pekerjaan 

di wilayah mereka. 
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1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dilakukan agar proses penyajian tidak melebar dari tujuan 

studi serta untuk menyamakan persepsi mengenai pembahasan yang akan dibahas dalam 

studi ini. Adapun batasan materi yang dimaksud adalah: 

1. Penetapan prioritas indikator berkelanjutan dalam kegiatan pertambangan 

batubara dengan berdasarkan pada 3 variabel, dimana pada masing-masing 

variabel terdiri dari indikator pertambangan berkelanjutan, yaitu: 

a. Variabel biaya (environmental cost), dengan indikator peningkatan 

kualitas lingkungan dan restorasi lansekap. 

b. Variabel proteksi lingkungan (environmental prevention cost), dengan 

indikator koefisien ruang hijau, penghijauan, daur ulang limbah, dan 

pemanfaatan kembali lahan bekas tambang. 

c. Variabel keuntungan, dengan indikator pendapatan untuk pemerintah dan 

pendapatan untuk masyarakat. 

Penetapan indikator tersebut dilakukan berdasarkan jurnal pertambangan 

batubara yang berkelanjutan di China (Si, H., Haipu, B., Xiaohong, L., & 

Chunhe, Y. (2010). Environmental evaluation for sustainable development 

of coal mining in Qijian, Western China. International Journal of Coal 

Geology, 163-168 , Bian, Z., Inyang, H. I., Daniels, J. L., Otto, F., & 

Struthers, S. (2010). Environmental issues from coal mining and their 

solutions. Mining Science and Technology, 215-223, Bai, Y., Wang, R., & 

Jin, J. (2011). Water eco-service assessment and compensation in a coal 

mining region - A case study in the Mentougou District in Beijing. 

Ecological Complexity, 144-152) yang terfokus pada sisi lingkungan dan 

ekonomi dan selanjutnya indikator tersebut disesuaikan dengan kondisi di 

Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Keuntungan ekonomi 

yang diperoleh pemerintah daerah dari adanya kegiatan pertambangan 

batubara belum dapat diolah secara maksimal untuk memperbaiki 

lingkungan yang mengalami degradasi akibat dampak buruk kegiatan 

pertambangan batubara, seperti kualitas udara yang berdebu di Kota 

Sangatta, dan tercemarnya Sungai Sangatta. 

2. Seleksi sektor-sektor non pertambangan yang berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai strategi pengembangan wilayah paska tambang di 



6 

 

 

 

Kabupaten Kutai Timur. Pada tahap ini disajikan perhitungan berbagai jenis 

peluang mata pencaharian berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB)  dengan menggunakan metode perwilayahan seperti Location 

Quetion  (LQ). 

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Penelitian ini berorientasi pada PT. Kaltim Prima Coal yaitu perusahaan 

tambang batubara yang berada di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.   

Kabupaten Kutai Timur memiliki luas  wilayah 35.747,50 km² atau 17 %  dari  

total  luas  Provinsi  Kalimantan  Timur,  terletak  antara  118º58.19.  Bujur  Timur  dan  

115º56.26.  Bujur  Timur  serta  diantara 1º52.39.  Lintang  Utara  dan  0º02.10.  

Lintang Selatan. Adapun batas administrasi dari Kabupaten Kutai Timur dan 

Kecamatan Sangatta Utara sebagai berikut: 

1. Batas administrasi Kabupaten Kutai Timur 

Sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang 

Sebelah Utara : Kabupaten Berau 

Sebelah  Timur : Selat Makassar 

Sebelah Barat : Kabupaten Kutai Kartanegara 

2. Batas administrasi Kecamatan Sangatta Utara 

Sebelah Utara : Kecamatan Bengalon 

Sebelah Selatan : Kecamatan Sangatta Selatan 

Sebelah Timur : Selat Makassar  

Sebelah Barat : Kecamatan Rantau Pulung 
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Gambar 1. 1 Administrasi Kabupaten Kutai Timur 
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Gambar 1. 2 Administrasi Kecamatan Sangatta Utara 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran Penelitian 
 Sumber : Hasil Pemikiran, (2014) 

Rumusan Masalah 2 Rumusan Masalah 1 
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Kegiatan pertambangan batubara 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan yang akan dibahas dalam studi ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab I ini berisi tentng pembatasan masalah yang terdiri dari batasan materi 

dan batasan wilayah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat studi, kerangka 

pemikiran yang berisi langkah-langkah dalam menemukan penyelesaian studi 

serta sistematika pembahasan mengenai kawasan pertambangan batubara dan 

sektor non tambang di Kabupaten Kutai Timur. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Menyajikan berbagai teori dan kebijakan terkait mengenai kawasan 

pertambangan seperti : pengertian pertambangan batubara, wilayah usaha 

pertambangan, kriteria wilayah pertambangan, selain itu juga berisi teori 

tentang perencanaan wilayah untuk menentukan alternatif sektor non 

tambang. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dibahas dalam studi ini, meliputi metode 

pencarian data (primer dan sekunder), variabel penelitian, analisis data yang 

digunakan dan desain survei 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil analisis yang didapat dari survei primer maupun sekunder 

berdasarkan metode yang digunakan, yaitu membahas mengenai penetapan 

indikator keberlanjutan kegiatan pertambangan batubara serta alternatif-

alternatif sektor non tambang yang dapat menggantikan sektor batubara paska 

tambang di Kabupaten Kutai Timur. 

BAB V  PENUTUP 

 Berisi kesimpulan akhir dan saran dari hasil pembahasan yang dilakukan 

dalam studi ini. 

 

 

 

 

 


