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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Batubara 

2.1.1 Pengertian dan Penggolongan Batubara 

Berdasarkan undang-undang mineral tentang pertambangan mineral dan 

batubara no.4 tahun 2009, batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang 

terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan. Istilah batubara merupakan 

terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu coal. Batubara merupakan suatu campuran 

padatan yang heterogen dan terdapat di alam dalam tingkat/grade yang berbeda dari 

lignite, subbitumine, antarasit (Sukandarrumidi dalam Salim, 2005). 

 Batubara dapat digolongkan berdasarkan kualitas dan sifatnya. Penggolongan 

batubara berdasarkan kualitasnya terdiri dari kualitas tinggi dan kualitas rendah. 

Batubara kualitas tinggi merupakan batubara yang nilai kalorinya di atas 5.000kkal/kg, 

sementara itu batubara kualitas rendah (lignite) adalah batubara yang nilai kalorinya di 

bawah 5.000kkal/kg. Berdasarkan data, cadangan batubara di Indonesia sebesar 43,6 

miliar ton, sebanyak 58,6% dari cadangan tersebut merupakan batubara kualitas rendah 

(Salim, 2005) 

 Penggolongan batubara berdasarkan sifatnya merupakan penggolongan batubara 

berdasarkan ciri khas atau sifat yang melekat pada batubara tersebut dan terbagi 

menjadi tiga macam, yaitu antrasit, bitumine/subbitumine, dan lignite (brown coal) 

(Sukandarrumidi dalam Salim, 2005). 

Tabel 2. 1 Penggolongan Batubara Berdasarkan Sifat 
 Penggolongan Batubara 

antrasit bitumine/subbitumine lignite (brown coal) 

S
if

a
t 

B
a

tu
b

a
ra

 Warna Hitam 

mengkilat,kompak 

Hitam mengkilat, 

kurang kompak 

Hitam,  

sangat rapuh 

Nilai Kalor Sangat tinggi Tinggi Rendah 

Kandungan Karbon Sangat tinggi Sangat tinggi Sedikit 

Kandungan Air Sangat sedikit Sedikit Tinggi 

Kandungan Abu Sangat sedikit Sedikit Banyak 

Kandungan Sulfur Sangat sedikit Sedikit Banyak 

Sumber : Hukum Pertambangan Indonesia (2005) 

Berdasarkan pemaparan sifat batubara pada tabel 2.1, dapat diketahui bahwa 

antrasit adalah jenis batubara dengan kualitas paling baik diantara bitumine/subbitumine 

dan lignite (brown coal), penentuan kualitas tersebut paling jelas terlihat pada sifat 

kandungan karbon. 
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2.2 Kegiatan Pertambangan  

2.2.1 Pertambangan Batubara 

Berdasarkan undang-undang mineral tentang pertambangan mineral dan 

batubara no.4 tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 

dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang 

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

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

sehingga yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan 

karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal 

(Salim, 2012) 

2.2.2 Pengertian Usaha Pertambangan 

 Berdasarkan Undang-undang Mineral tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara No.4 Tahun 2009, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka 

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, 

eksporasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan, serta paska tambang. 

2.2.3 Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara 

Dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksplorasi sampai 

dengan kegiatan  penetapan tambang. Dampak yang disajikan oleh Joseph F.Castrilli 

adalah berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup. 

Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan pada fase kegiatan 

eksplorasi, meliputi (Joseph F.Castrilli dalam Salim, 20112): 

a. Terjadi pembongkaran tanah 

b. Menumpuknya sampah 

c. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian. 

d. Terganggunya habitat ikan pada saat panen. 

e. Pencemaran atau polusi udara. 

f. Parit mengandung asam 

Dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan penambangan 

a. Hilangnya habitat satwa liar dan ikan. 

b. Berkurangnya debit air pada masyarakat lokal. 

c. Terjadi pengikisan (erosi) dan pengendapan (sedimentasi) sungai dan danau. 

d. Terjadi kerusakan pada pengaman racun pada penampung limbah. 

e. Terjadi kerusakan pada penampung limbah. 
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f. Terbentuk potensi asam pada dinding tambang. 

g. Akumulasi logam berat pada parit atau alat tampung air). 

h. Terjadi tumpukan sianida selama proses operasi. 

i. Pencemaran akibat sianida terhadap air permukaan dan air tanah 

j. Pemindahan tanah sebagai akibat dari timbunan sisa batuan-batuan pada 

wilayah pembuangan limbah. 

k. Terjadi kebisingan dan debu. 

Dampak kegiatan pertambangan fase pengolahan dan pemurnian, yang meliputi: 

a. Terjadi penyinaran atau pemancaran ke udara akibat logam berat, organik, 

dan sulfur dioksida. 

b. Penggunaan bahan kimia beracun, seperti asam sulfat dan amonia selama 

proses pengolahan dan pemurnian. 

c. Pembongkaran tanah sebagai akibat dari pengambilan bijih mineral. 

d. Tingginya jumlah pemakaian energi, sehingga berdampak secara tidak 

langsung terhadap lingkungan. 

Dampak kegiatan pertambangan pada saat penutupan tambang, meliputi: 

a. Terjadi pencemaran karena rembesan bahan beracun, seperti logam berat 

terhadap air  permukaan dan air tanah. 

b. Hilangnya habitat satwa liar dan ikan. 

c. Pembongkaran tanah yang cukup besar. 

d. Rusaknya tumbu-tumbuhan. 

e. Tersimpannya debu yang bau. 

f. Terkontaminasinya lereng dan sedimentasi air akibat limbah. 

 

2.3 Indikator Pertambangan Batubara yang Berkelanjutan 

A. Pengertian Indikator   

 Berikut adalah beberapa pengertian indikator menurut para ahli : 

1. Menurut WHO (1981), indikator adalah variabel untuk mengukur suatu 

perubahan baik langsung maupun tidak langsung. 

2. Menurut Green (1992),  indikator adalah variabel yang mengindikasikan 

atau menunjukan satu kecenderungan situasi, yang dapat dipergunakan 

untuk mengukur perubahan. 
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Berdasarkan pada pengertian para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa indikator 

adalah ukuran, karakteristik, ciri-ciri yang berkonstribusi atau menunjukkan 

tercapainya suatu tujuan. 

B. Pengertian Pertambangan Berkelanjutan 

 Pengertian pertambangan yang berkelanjutan yang diterapkan di Indonesia 

memiliki pengertian yang ssama dengan pembangunan yang berkelanjutan yaitu 

mengolah kekayaan sumberdaya alam dan energi secara bijaksana agar kondisi 

lingkungan tetap lestari dan bermutu tinggi. Lingkungan yang lestari, pembangunan 

akan tetap berlangsung dari generasi ke generasi, dan lingkungan yang lestari hanya 

dapat dilahirkan dari pola pikir yang memiliki rasa bijak lingkungan yang besar (Naiola 

dala Arif,  2013). Usaha pertambangan mineral tidak hanya sekedar pemenuhan 

keuntungan (aspek ekonomi) dari pengelolaan sumber daya mineral, tetapi juga harus 

memperhatikan kebutuhan sosial dan lingkungan. 

 

Gambar 2. 1 Konsep pembangunan berkelanjutan 
         Sumber: http://beranda-miti.com 

 Pada penelitian ini, indikator keberlanjutan pertambangan batubara difokuskan 

pada indikator dibidang  lingkungan dan ekonomi. Interaksi antara ekonomi dan 

lingkungan dalam keberlanjutan digambarkan sebagai sebuah neraca kesetimbangan. 

.Tabel 2. 2 Penentuan Indikator Penelitian 

Tujuan Sumber Pustaka 
Point yang 

dibahas 
Variabel Indikator 

Untuk 
menetapkan 

indikator 

keberlanjutan 
dalam 

kegiatan 

pertambangan 

di Kabupaten 
Kutai Timur. 

 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  

 Biaya  untuk 
perubahan 

lansekap 

 Pencemaran 

lingkungan 

(air,udara, 
tanah) 

 Biaya  Peningkatan 
kualitas 

lingkungan 

 Restorasi 
Lansekap 
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Tujuan Sumber Pustaka 
Point yang 

dibahas 
Variabel Indikator 

  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 

 Perubahan 

lansekap 

 Polusi air 

 Polusi tanah 

 Polusi udara 

 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. 

 Pencemaran 

Sumber daya 

air 

 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 

 Limbah 

 Pemanfaatan 

lahan bekas 

tambang 

 Reboisasi 

 Proteksi 
Lingkungan 

 Kofisien Ruang 
Hijau 

 Penghijauan 

 Daur Ulang 
Limbah 

 Pemanfataan 
kembali lahan 

bekas tambang 

 
 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 

 Limbah 

 Reklamasi 

 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. 

 Pemenuhan 
kuantitas 

tumbuhan 

hijau 

 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 

 Keuntungan  Keuntungan 
 

 Pendapatan untuk 
pemerintah 

 Pendapatan untuk 
masyarakat 

Sumber: Pemikiran, (2014) 

 Berdasarkan tabel 2.2, dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan 

peneliti dalam penelitian indikator pertambangan batubara yang berkelanjutan dan 

alternatif sektor non pertambangan sebagai strategi pengembangan wilayah paska 

tambang, (Studi kasus : Kabupaten Kutai Timur), terdiri dari 8 indikator, seperti pada 

penjabaran Gambar 2.3.  
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Gambar 2. 2 Indikator Pertambangan Batubara yang Berkelanjutan 
         Sumber: Water eco-service assessment and compensation in a coal mining region - A   case 

study in the Mentougou District in Beijing. Ecological Complexity (Bai, Y., Wang, R., 

& Jin, J. ,2011), Environmental issues from coal mining and their solutions. Mining 

Science and Technology (Bian, Z., Inyang, H. I., Daniels, J. L., Otto, F., & Struthers, 

S.,2010), Environmental evaluation for sustainable development of coal mining in 

Qijian, Western China. International Journal of Coal Geology, (Si, H., Haipu, B., 

Xiaohong, L., & Chunhe, Y.,2010) 

 

Indikator-indikator pertambangan batubara yang berkelanjutan pada Gambar 

2.2, disusun berdasarkan dari beberapa jurnal internasional yang telah disintesis oleh 

peneliti. Menurut Hu si et.al (2010) pertambangan batubara yang berkelanjutan ialah 

yang memperhatikan kepada variabel keuntungan dan biaya, dimana dalam variabel 

keuntungan ditujukan kepada keuntungan ekonomi dan keuntungan sosial, namun pada 

penelitian ini lebih difokuskan pada indikator keuntungan ekonomi yang dirasakan oleh 

pemerintah dan masyarakat, sedangkan pada variabel biaya difokuskan pada indikator 

perubahan rona ruang wilayah (perubahan lansekap) dan indikator perubahan situasi 

lingkungan (degradasi lingkungan). Perubahan situasi lingkungan atau penurunan 

kualitas lingkungan ini juga didukung oleh pernyataan  Bai (2010) dan Bian (2011), 

dimana pada penelitian ini difokuskan kepada penurunan situasi lingkungan di kawasan 

sekitar kegiatan pertambangan batubara. 

Bai (2010) dan Bian (2011) juga membahas mengenai indikator proteksi 

lingkungan yaitu mengenai mengatasi pencemaran lingkungan dalam hal daur ulang 

Indikator Keberlanjutan 

Pertambangan Batubara 

Keuntungan 

Proteksi Lingkungan 

(environmental prevention 

cost) 

Biaya 

(environmental cost) 

Peningkatan kualitas 

lingkungan 

Restorasi lansekap 

Koefisien ruang hijau 

Reboisasi 

Daur ulang limbah 

Pemanfaatan kembali lahan 

bekas tambang 

Pendapatan bagi pemerintah 

Pendapatan bagi masyarakat 
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limbah dan pemanfaatan kembali lahan bekas pertambangan, kemudian ditambahkan 

pula mengenai koefisien ruang hijau dan penghijauan. 

2.3.1 Variabel Biaya 

Pengertian variabel biaya (environmental cost) yang dikutip berdasarkan Adi 

(2014) adalah biaya yang dikeluarkan karena beroperasinya suatu aktivitas. 

A. Indikator Peningkatan Kualitas Lingkungan 

Secara alami keberadaan deposit sumberdaya tambang selalu berinteraksi dan 

berkaitan dengan lingkungan habitatnya, seperti tanah, air dan tumbuh-tumbuhan. 

Karena itu salah satu faktor mendasar yang tidak dapat dihindari pada saat melakukan 

eksploitasi deposit tambang tersebut adalah terjadinya degradasi lingkungan. 

Pengelolaan sumberdaya tambang yang tidak berpedoman pada prinsip-prinsip ekologi, 

dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar. Apabila melewati daya dukung, 

daya tampung dan ambang batas terpulihkan akan berakibat pada kerusakan lingkungan 

permanen. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (UU Nomor 32 tahun 2009). 

Permasalahan yang sering muncul dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 

sumberdaya mineral adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti 

pencemaran pada tanah, polusi udara, dan hidrologi air. Beberapa contoh lokasi 

tambang yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan, antara lain tambang 

timah di Pulau Bangka, tambang batu bara di Kalimantan Timur dan tambang tembaga 

di Papua. Lubang-lubang bekas penambangan dan pembukaan lapisan tanah yang subur 

pada saat penambangan, dapat mengakibatkan daerah yang semula subur menjadi 

daerah yang tandus. Diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk kembali ke dalam 

kondisi semula. Polusi dan degradasi lingkungan terjadi pada semua tahap dalam 

aktivitas pertambangan. Tahap tersebut dimulai pada tahap prosesing mineral dan 

semua aktivitas yang menyertainya seperti penggunaan peralatan survei, bahan peledak, 

alat-alat berat, limbah mineral padat yang tidak dibutuhkan (Noor dalam Arif Zukifli, 

2013). 

B. Indikator Restorasi Lansekap 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari restorasi adalah 

mengembalikan atau memulihkan kepada keadaaan semula. Lansekap dalam definisi 

kontemporer meliputi daerah yang masih liar dan daerah yang terhuni. Daerah yang 

masih liar adalah lansekap alami dan daerah yang berpenghuni adalah lansekap buatan. 
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Lansekap juga berarti suatu keadaan pada suatu masa yang merupakan  bagian ekspresi 

dan pengaruh dari unsur-unsur ekologi, teknologi, dan budaya (Motloch dalam Budi) 

Pada lahan paska tambang terjadi  perubahan kemampuan dari muka bumi, 

sehingga secara estetika tanah paska tambang tidak baik, baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Untuk itu perlu dilakukan sesuatu upaya reklasmasi lahan agar dapat 

meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan dan tanah dapat dimanfaatkan 

kembali. 

2.3.2 Variabel Proteksi Lingkungan 

Variabel proteksi lingkungan (environmental prevention cost) adalah biaya yang 

digunakan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat merusak 

lingkungan (Ina Setyaningtyas, 2013) 

A. Indikator Koefisien Ruang Hijau 

Peruntukan Industri. Industri besar, RTH berfungsi sebagai daerah buffer atau 

penyangga atau penyekat antara lokasi industri dengan kawasan permukiman. Menahan 

kebisingan, menyaring bau atau debu. Untuk industri kecil, seperti industri rokok, 

garmen (bordir), jenang, Alokasi RTH akan dicermikan oleh besaran KDH.  

Tabel 2. 3 Penetapan Koefisien Dasar Hijau Berdasarkan Kawasan Fungsional 
Jenis Peruntukkan KDH Dasar Pertimbangan 

Industri Berat 40-70% 

Partisipasi stakeholder yang mendukung RTH sangat 

diperlukan dalam kuantitas yang besar sebagai barier 

antara kawasan lain dan penyeimbang ekologis 

Industri Ringan 20% 

Jenis aktivitas industri skala kecil dengan bahanbaku 

cenderung tidak terlalu polutif dibandingkan industri 

berat, RTH difungsikan sebagai peyeimbang 

ekologis 

Sumber : Ketersediaan Alokasi Ruang Terbuka Hijau Kota pada Ordo Kota I Kabuaten Kudus (2009) 

 Berdasarkan tabel 2.3, dapat disimpulkan bahwa untuk industri pertambangan 

batubara termasuk dalam kategori industri berat dan harus menyediakan KDH  sekitar 

40%  hingga 70% untuk menyeimbangkan ekologis. 

B. Indikator Reboisasi  

Selain menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, perusahaan pertambangan 

juga dituntut untuk memberikan dukungan terhadap upaya penghijauan melalui gerakan 

menanam 100 juta pohon di Indonesia. Suksesnya gerakan menanam 100 juta pohon 

tidak mungkin semuanya diserahkan kepada pemerintah karena keterbatasan 

kemampuannya. Menurut MS Kaban, kemampuan Departemen Kehutanan hanya 

sekitar setengah, sisanya diharapkan dari partisipasi masyarakat luas, termasuk dunia 

usaha pertambangan (www.majalahtambang.com). 

http://www.majalahtambang.com/
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Pelaku pertambangan dapat berpartisipasi dan berperan penting dalam gerakan 

menanam 100 juta pohon, misalnya dengan menanami areal seluas 250 hektar di sekitar 

lokasi tambangnya. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara terus menerus dengan 

melibatkan masyarakat sekitar. (www.majalahtambang.com).   

Dengan cara seperti itu, dunia usaha pertambangan tidak saja mendukung 

gerakan menanam nasional tetapi juga mempunyai peran penting dalam membantu 

memberikan lapangan kerja kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Ajakan 

Menteri Kahutanan seharusnya disambut baik kalangan pelaku pertambangan dengan 

disertai komitmen yang kuat untuk mewujudkan perusahaannya sebagai perusahaan 

Green Mining, yaitu perusahaan pertambangan hijau yang tidak merusak tetapi justru 

membantu mewujudkan kelestarian hutan di Indonesia (www.majalahtambang.com). 

Komitmen mewujudkan Green Mining tersebut sebenarnya sudah banyak 

dilakukan oleh perusahaan pertambangan, namun banyak pula perusahaan yang baru 

mulai melakukannya dengan mempelajari pelaksanaan penanaman yang baik di 

Departemen Kehutanan. Kegiatan penanaman di areal bekan tambang sudah lama 

dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar, hanya saja secara teknis penanamannya 

belum sepenuhnya dilakukan dengan benar, misalnya pemilihan waktu penanaman yang 

tidak tepat (www.majalahtambang.com).  

Apabila semua perusahaan pertambangan peduli dengan reklamasi lahan bekas 

tambangnya dan turut serta mendukung gerakan menanam 100 juta pohon maka 

Indonesia akan menjadi negara di barisan depan dalam penghijauan lahan. Pada saat ini, 

perusahaan pertambangan melakukan penambangan di areal lahan hutan mencapai luas 

hampir 2 juta hektar. Apabila areal seluas itu mampu dihijaukan kembali setelah selesai 

kegiatan usaha penambangan, maka perusahaan pertambangan di Indonesia tidak hanya 

mampu mewujudkan Green Mining tetapi juga berperan penting dalam upaya 

pelestarian hutan dan lingkungan hidup (www.majalahtambang.com) 

C. Indikator Daur Ulang Limbah 

 Berdasarkan Peraturan Menteri nomor 18 tahun 2009, limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat 

dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat 

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta 

makhluk hidup lain. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup 
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reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan 

penimbunan limbah B3. 

 Menurut Latar Muhammad Arief, terdapat banyak metode pengolahan limbah 

B3 di industri, tiga metode yang paling populer di antaranya ialah chemical 

conditioning, solidification/ Stabilization, dan incineration. 

1. Chemical Conditioning  

Salah satu teknologi pengolahan limbah B3 ialah chemical conditioning. 

Tujuan utama dari chemical conditioning ialah:  

a. Menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam 

lumpur  

b. Mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air dalam lumpur  

c. Mendestruksi organisme patogen  

d. Memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioningyang masih 

memiliki nilai ekonomi seperti gas methane yang dihasilkan pada proses 

digestion  

e. Mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam keadaan 

aman dan dapat diterima lingkungan  

Chemical conditioning terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:  

a. Concentration thickening  

Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi volume lumpur yang akan 

diolah dengan cara meningkatkan kandungan padatan. Alat yang 

umumnya digunakan pada tahapan ini ialah gravity thickener dan solid 

bowl centrifuge. Tahapan ini pada dasarnya merupakan tahapan awal 

sebelum limbah dikurangi kadar airnya pada tahapan de-watering 

selanjutnya. Walaupun tidak sepopuler gravity thickener dan centrifuge, 

beberapa unit pengolahan limbah menggunakan proses flotation pada 

tahapan awal ini. 

b. Treatment, stabilization, and conditioning  

Tahapan kedua ini bertujuan untuk menstabilkan senyawa organik dan 

menghancurkan patogen. Proses stabilisasi dapat dilakukan melalui 

proses pengkondisian secara kimia, fisika, dan biologi. Pengkondisian 

secara kimia berlangsung dengan adanya proses pembentukan ikatan 

bahan-bahan kimia dengan partikel koloid. Pengkondisian secara fisika 

berlangsung dengan jalan memisahkan bahan-bahan kimia dan koloid 
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dengan cara pencucian dan destruksi. Pengkondisian secara biologi 

berlangsung dengan adanya proses destruksi dengan bantuan enzim dan 

reaksi oksidasi. Proses-proses yang terlibat pada tahapan ini 

ialahlagooning, anaerobic digestion, aerobic digestion, heat treatment, 

polyelectrolite flocculation, chemical conditioning, dan elutriation. 

c. De-watering and drying  

De-watering and drying bertujuan untuk menghilangkan atau 

mengurangi kandungan air dan sekaligus mengurangi volume lumpur. 

Proses yang terlibat pada tahapan ini umumnya ialah pengeringan dan 

filtrasi. Alat yang biasa digunakan adalah drying bed, filter press, 

centrifuge, vacuum filter, dan belt press. 

d. Disposal  

Disposal ialah proses pembuangan akhir limbah B3. Beberapa proses 

yang terjadi sebelum limbah B3 dibuang ialah pyrolysis,wet air 

oxidation, dan composting. Tempat pembuangan akhir limbah B3 

umumnya ialah sanitary landfill, crop land, atauinjection well. 

2. Solidification/Stabilization  

Teknologi solidification/stabilization juga dapat diterapkan untuk mengolah 

limbah B3. Secara umum stabilisasi dapat didefinisikan sebagai proses 

pencapuran limbah dengan bahan tambahan (aditif) dengan tujuan 

menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk 

mengurangi toksisitas limbah tersebut. Sedangkan solidifikasi didefinisikan 

sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan 

aditif. Kedua proses tersebut seringkali terkait sehingga sering dianggap 

mempunyai arti yang sama.  Proses solidifikasi/stabilisasi berdasarkan 

mekanismenya dapat dibagi menjadi 6 golongan, yaitu:  

a. Macroencapsulation, yaitu proses dimana bahan berbahaya dalam limbah 

dibungkus dalam matriks struktur yang besar  

b. Microencapsulation, yaitu proses yang mirip macroencapsulation tetapi 

bahan pencemar terbungkus secara fisik dalam struktur kristal pada 

tingkat mikroskopik  

c. Precipitation  

d. Adsorpsi, yaitu proses dimana bahan pencemar diikat secara elektrokimia 

pada bahan pemadat melalui mekanisme adsorpsi. 
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e. Absorbsi, yaitu proses solidifikasi bahan pencemar dengan 

menyerapkannya ke bahan padat  

f. Detoxification, yaitu proses mengubah suatu senyawa beracun menjadi 

senyawa lain yang tingkat toksisitasnya lebih rendah atau bahkan hilang 

sama sekali  

Teknologi solidikasi/stabilisasi umumnya menggunakan semen, kapur 

(CaOH2), dan bahan termoplastik. Metoda yang diterapkan di lapangan 

ialah metoda in-drum mixing, in-situ mixing, danplant mixing. Peraturan 

mengenai solidifikasi/stabilitasi diatur oleh BAPEDAL berdasarkan Kep-

03/BAPEDAL/09/1995 dan Kep-04/BAPEDAL/09/1995. 

3. Incineration  

Teknologi pembakaran (incineration) adalah alternatif yang menarik dalam 

teknologi pengolahan limbah. Insinerasi mengurangi volume dan massa 

limbah hingga sekitar 90% (volume) dan 75% (berat). Teknologi ini 

sebenarnya bukan solusi final dari sistem pengolahan limbah padat karena 

pada dasarnya hanya memindahkan limbah dari bentuk padat yang kasat 

mata ke bentuk gas yang tidak kasat mata. Proses insinerasi menghasilkan 

energi dalam bentuk panas. Namun, insinerasi memiliki beberapa kelebihan 

di mana sebagian besar dari komponen limbah B3 dapat dihancurkan dan 

limbah berkurang dengan cepat. Selain itu, insinerasi memerlukan lahan 

yang relatif kecil.  

Aspek penting dalam sistem insinerasi adalah nilai kandungan energi 

(heating value) limbah. Selain menentukan kemampuan dalam 

mempertahankan berlangsungnya proses pembakaran, heating value juga 

menentukan banyaknya energi yang dapat diperoleh dari sistem insinerasi. 

Jenis insinerator yang paling umum diterapkan untuk membakar limbah 

padat B3 ialah rotary kiln, multiple hearth, fluidized bed, open pit, single 

chamber, multiple chamber, aqueous waste injection, dan starved air unit. 

Dari semua jenis insinerator tersebut, rotary kiln mempunyai kelebihan 

karena alat tersebut dapat mengolah limbah padat, cair, dan gas secara 

simultan. 

D. Indikator Pemanfaatan Kembali Lahan Bekas Tambang 

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan 

lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi 
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dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Pembangunan berwawasan lingkungan 

menjadi suatu kebutuhan penting bagi setiap bangsa dan negara yang menginginkan 

kelestarian sumberdaya alam. Oleh sebab itu, sumberdaya alam perlu dijaga dan 

dipertahankan untuk kelangsungan hidup manusia kini, maupun untuk generasi yang 

akan datang (Arif dalam Sabtanto, 2012). 

Rehabilitasi lokasi penambangan dilakukan sebagai bagian dari program 

pengakhiran tambang yang mengacu pada penataan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan. Kegiatan pengakhiran tambang emas Kelian di Kalimantan Timur 

merupakan yang pertama di Indonesia untuk pengakhiran tambang sekala besar, 

sehingga diupayakan dapat menjadi model percontohan di masa datang. Pola 

pengakhiran tambang yang dilakukan oleh KEM (Kelian Equatorial Mining) di 

Kalimantan Timur merupakan salah satu benchmark di Indonesia maupun pada tingkat 

internasional. Pengakhiran tambang yang dilakukan KEM dijadikan salah satu proyek 

percontohan program kemitraan pembangunan atau BPD (Business Partnership for 

Development) oleh pihak Bank Dunia (Inamdar dkk.,dalam Sabtanto, 2012). 

Salah satu kegiatan pengakhiran tambang, yaitu reklamasi, yang merupakan 

upaya penataan kembali daerah bekas tambang agar bisa menjadi daerah bermanfaat 

dan berdayaguna. Reklamasi tidak berarti akan mengembalikan seratus persen sama 

dengan kondisi rona awal. Sebuah lahan atau gunung yang dikupas untuk diambil isinya 

hingga kedalaman ratusan meter bahkan sampai seribu meter, walaupun sistem gali 

timbun (back filling) diterapkan tetap akan meninggalkan lubang besar seperti danau 

(Herlina, dalam Sabtanto, 2012). 

Pada prinsipnya kawasan atau sumberdaya alam yang dipengaruhi oleh kegiatan 

pertambangan harus dikembalikan ke kondisi yang aman dan produktif melalui 

rehabilitasi. Kondisi akhir rehabilitasi dapat diarahkan untuk mencapai kondisi seperti 

sebelum ditambang atau kondisi lain yang telah disepakati. Kegiatan rehabilitasi 

dilakukan merupakan kegiatan yang terus menerus dan berlanjut sepanjang umur 

pertambangan sampai pasca tambang.  

Tujuan jangka pendek rehabilitasi adalah membentuk bentang alam (landscape) 

yang stabil terhadap erosi. Selain itu rehabilitasi juga bertujuan untuk mengembalikan 

lokasi tambang ke kondisi yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan 

produktif. Bentuk lahan produktif yang akan dicapai menyesuaiakan dengan tataguna 

lahan pasca tambang. Penentuan tataguna lahan pasca tambang sangat tergantung pada 

berbagai faktor antara lain potensi ekologis lokasi tambang dan keinginan masyarakat 
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serta pemerintah. Bekas lokasi tambang yang telah direhabilitasi harus dipertahankan 

agar tetap terintegrasi dengan ekosistem bentang alam sekitarnya.  

Teknik rehabilitasi meliputi regarding, reconturing, dan penaman kembali 

permukaan tanah yang tergradasi, penampungan dan pengelolaan racun dan air asam 

tambang (AAT) dengan menggunakan penghalang fisik maupun tumbuhan untuk 

mencegah erosi atau terbentuknya AAT. Permasalahan yang perlu dipertimbangkan 

dalam penetapan rencana reklamasi meliputi :  

1. Pengisian kembali bekas tambang, penebaran tanah pucuk dan penataan 

kembali lahan bekas tambang serta penataan lahan bagi pertambangan yang 

kegiatannya tidak dilakukan pengisian kembali  

2. Stabilitas jangka panjang, penampungan tailing, kestabilan lereng dan 

permukaan timbunan, pengendalian erosi dan pengelolaan air 

3. Keamanan tambang terbuka, longsoran, pengelolaan B3 dan bahaya radiasi  

4. Karakteristik fisik kandungan bahan nutrient dan sifat beracun tailing atau 

limbah batuan yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan revegetasi  

5. Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, potensi terjadinya AAT 

dari bukaan tambang yang terlantar, pengelolaan tailing dan timbunan 

limbah batuan (sebagai akibat oksidasi sulfida yang terdapat dalam bijih 

atau limbah batuan)  

6. Penanganan potensi timbulnya gas metan dan emisinya dari tambang 

batubara (Karliansyah, 2001). 

7.  Sulfida logam yang masih terkandung pada tailing atau waste merupakan 

pengotor yang potensial akan menjadi bahan toksik dan penghasil air asam 

tambang yang akan mencemari lingkungan, pemanfaatan sulfida logam 

tersebut merupakan salah satu alternatif penanganan. Demikian juga 

kandungan mineral ekonomi yang lain, diperlukan upaya pemanfaatan. 

8. Penanganan/penyimpanan bahan galian yang masih potensial untuk menjadi 

bernilai ekonomi baik dalam kondisi in-situ, berupa tailing atau waste. 

 Kegiatan pertambangan dapat berdampak pada perubahan/rusaknya 

ekosistem. Ekosistem yang rusak diartikan sebagai suatu ekosistem yang tidak dapat 

lagi menjalankan fungsinya secara optimal, seperti perlindungan tanah, tata air, 

pengatur cuaca, dan fungsi-fungsi lainnya dalam mengatur perlindungan alam 

lingkungan Menurut Jordan (1985 dalam Rahmawaty dalam Sabtanto, 2012), intensitas 

gangguan ekosistem dikategorikan menjadi tiga, yaitu : 
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1.  Ringan, apabila struktur dasar suatu ekosistem tidak terganggu, sebagai 

contoh jika sebatang pohon besar mati atau kemudian roboh yang 

menyebabkan pohon lain rusak, atau penebangan kayu yang dilakukan 

secara selektif dan hati-hati,  

2.  Menengah, apabila struktur hutannya rusak berat/hancur, namun 

produktifitasnya tanahnya tidak menurun, misalnya penebangan hutan 

primer untuk ditanami jenis tanaman lain seperti kopi, coklat, palawija dan 

lain-lainnya,  

3.  Berat, apabila struktur hutan rusak berat/hancur dan produkfitas tanahnya 

menurun, contohnya terjadi aliran lava dari gunung berapi, penggunaan 

peralatan berat untuk membersihkan hutan, termasuk dalam hal ini akibat 

kegiatan pertambangan. 

Secara umum yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam 

merehabilitasi/reklamasi lahan bekas tambang yaitu dampak perubahan dari kegiatan 

pertambangan, rekonstruksi tanah, revegetasi, pencegahan air asam tambang, 

pengaturan drainase, dan tataguna lahan pasca tambang.  

Kegiatan pertambangan dapat mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan. 

Hal ini dapat dilihat dengan hilangnya fungsi proteksi terhadap tanah, yang juga 

berakibat pada terganggunya fungsi-fungsi lainnya. Di samping itu, juga dapat 

mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, terjadinya degradasi pada daerah 

aliran sungai, perubahan bentuk lahan, dan terlepasnya logam-logam berat yang dapat 

masuk ke lingkungan perairan. 

1. Rekonstruksi Tanah 

Untuk mencapai tujuan restorasi perlu dilakukan upaya seperti rekonstruksi 

lahan dan pengelolaan tanah pucuk. Pada kegiatan ini, lahan yang masih 

belum rata harus terlebih dahulu ditata dengan penimbunan kembali (back 

filling) dengan memperhatikan jenis dan asal bahan urugan, ketebalan, dan 

ada tidaknya sistem aliran air (drainase) yang kemungkinan terganggu. 

Pengembalian bahan galian ke asalnya diupayakan mendekati keadaan 

aslinya. Ketebalan penutupan tanah (sub-soil) berkisar 70-120 cm yang 

dilanjutkan dengan re-distribusi tanah pucuk.  

Lereng dari bekas tambang dibuat bentuk teras, selain untuk menjaga 

kestabilan lereng, diperuntukan juga bagi penempatan tanaman revegetasi. 

2. Revegetasi  
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Perbaikan kondisi tanah meliputi perbaikan ruang tubuh, pemberian tanah 

pucuk dan bahan organik serta pemupukan dasar dan pemberian kapur. 

Kendala yang dijumpai dalam merestorasi lahan bekas tambang yaitu 

masalah fisik, kimia (nutrients dan toxicity), dan biologi. Masalah fisik 

tanah mencakup tekstur dan struktur tanah. Masalah kimia tanah 

berhubungan dengan reaksi tanah (pH), kekurangan unsur hara, dan mineral 

toxicity. Untuk mengatasi pH yang rendah dapat dilakukan dengan cara 

penambahan kapur. Sedangkan kendala biologi seperti tidak adanya 

penutupan vegetasi dan tidak adanya mikroorganisme potensial dapat diatasi 

dengan perbaikan kondisi tanah, pemilihan jenis pohon, dan pemanfaatan 

mikroriza.  

Secara ekologi, spesies tanaman lokal dapat beradaptasi dengan iklim 

setempat tetapi tidak untuk kondisi tanah. Untuk itu diperlukan pemilihan 

spesies yang cocok dengan kondisi setempat, terutama untuk jenis-jenis 

yang cepat tumbuh, misalnya sengon, yang telah terbukti adaptif untuk 

tambang. Dengan dilakukannya penanaman sengon minimal dapat 

mengubah iklim mikro pada lahan bekas tambang tersebut. Untuk 

menunjang keberhasilan dalam merestorasi lahan bekas tambang, maka 

dilakukan langkah-langkah seperti perbaikan lahan pra-tanam, pemilihan 

spesies yang cocok, dan penggunaan pupuk.  

Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman pada lahan 

bekas tambang, dapat ditentukan dari persentasi daya tumbuhnya, persentasi 

penutupan tajuknya, pertumbuhannya, perkembangan akarnya, penambahan 

spesies pada lahan tersebut, peningkatan humus, pengurangan erosi, dan 

fungsi sebagai filter alam. Dengan cara tersebut, maka dapat diketahui 

sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam merestorasi lahan 

bekas tambang (Rahmawaty dalam Sabtanto, 2012). 

3. Penanganan Potensi Air Asam Tambang 

Pembentukan air asam cenderung intensif terjadi pada daerah penambangan, 

hal ini dapat dicegah dengan menghindari terpaparnya bahan mengandung 

sulfida pada udara bebas.  

Secara kimia kecepatan pembentukan asam tergantung pada pH, suhu, kadar 

oksigen udara dan air, kejenuhan air, aktifitas kimia Fe
3+

, dan luas 

permukaan dari mineral sulfida yang terpapar pada udara. Sementara 
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kondisi fisika yang mempengaruhi kecepatan pembentukan asam, yaitu 

cuaca, permeabilitas dari batuan, pori-pori batuan, tekanan air pori, dan 

kondisi hidrologi. Penanganan air asam tambang dapat dilakukan dengan 

mencegah pembentukannya dan menetralisir air asam yang tidak 

terhindarkan terbentuk.  

Pencegahan pembentukan air asam tambang dengan melokalisir sebaran 

mineral sulfida sebagai bahan potensial pembentuk air asam dan 

menghindarkan agar tidak terpapar pada udara bebas. Sebaran sulfida 

ditutup dengan bahan impermeable antara lain lempung, serta dihindari 

terjadinya proses pelarutan, baik oleh air permukaan maupun air tanah.  

Produksi air asam sulit untuk dihentikan sama sekali, akan tetapi dapat 

ditangani untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Air asam 

diolah pada instalasi pengolah untuk menghasilkan keluaran air yang aman 

untuk dibuang ke dalam badan air. Penanganan dapat dilakukan juga dengan 

bahan penetral, umumnya menggunakan batugamping, yaitu air asam 

dialirkan melewati bahan penetral untuk menurunkan tingkat keasaman 

(Suprapto dalam Sabtanto, 2012). 

4. Pengaturan Drainase  

Drainase pada lingkungan pasca tambang dikelola secara seksama untuk 

menghindari efek pelarutan sulfida logam dan bencana banjir yang sangat 

berbahaya, dapat menyebabkan rusak atau jebolnya bendungan penampung 

tailing serta infrastruktur lainnya. Kapasitas drainase harus 

memperhitungkan iklim dalam jangka panjang, curah hujan maksimum, 

serta banjir besar yang biasa terjadi dalam kurun waktu tertentu baik periode 

waktu jangka panjang maupun pendek. 

Arah aliran yang tidak terhindarkan harus meleweti zona mengandung 

sulfida logam, perlu pelapisan pada badan alur drainase menggunakan 

bahan impermeabel. Hal ini untuk menghindarkan pelarutan sulfida logam 

yang potensial menghasilkan air asam tambang. 

5. Tataguna Lahan Pasca Tambang 

Lahan bekas tambang tidak selalu dekembalikan ke peruntukan semula. Hal 

ini tertgantung pada penetapan tata guna lahan wilayah tersebut. 

Pekembangan suatu wilayah menghendaki ketersediaan lahan baru yang 

dapat dipergunakan untuk pengembangan pemukiman atau kota. Lahan 



28 

 

 

 

bekas tambang bauksit sebagai salah satu contoh, telah diperuntukkan bagi 

pengembangan kota Tanjungpinang. 

Pemilihan spesies untuk revegetasi terkait juga tataguna lahan pasca 

tambang. Perkembangan harga minyak bumi akhir-akhir ini, memberikan 

peluang untuk pengembangan bio-energi, diantaranya dengan 

pengembangan tanaman jarak pagar untuk menghasilkan minyak. Sebagian 

lahan bekas tambang telah dicanangkan untuk program pengembangan bio-

energi tersebut. Kelebihan jarak pagar adalah selain mampu mereklamasi 

bekas lahan tambang dalam waktu singkat, tanaman ini juga menghasilkan 

sumber energi terbarukan biodisel (Soesilo, 2007 dalam Ridwan dalam 

Sabtanto, 2012). 

2.3.3 Variabel Keuntungan 

A. Indikator Pendapatan untuk Pemerintah 

 Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah, sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang 

Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah , sebagaimana yang 

diubah dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah-daerah penghasil pertambangan 

menginginkan adanya pembagian dari masing-masing daerah. Berdasarkan berbagai 

analisis terhadap berbagai peraturan daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun 

pemerintah kabupaten, berikut adalah bagian yang diterima pemerintah daerah dari 

adanya kegiatan pertambangan (Salim,2005): 

1. Dari iuran tetap (Land-rent), untuk wilayah kontrak karya atau wilayah 

pertambangan. 

2. Dari iuran eksploitasi/produksi (royalty) untuk mineral yang diproduksi 

perusahaan. 

3. Dari iuran eksploitasi/produksi tambahan atas mineral yang diekspor. 

4. Mengenai pajak penghasilan perorangan, di dalam Undang-undang Nomor 

17 tahun 2000, tidak ditentukan bagian yang diterima oleh Pemda, tetapi di 

dalam undang-undang itu hanya disebutkan besarnya tarif pajak yang 

dikenakan kepada perorangan antara 5% sampai dengan 35%. Penentuan 

besar kecilnya tarif pajak tergantung pada penghasilan dari perorangan 

tersebut. 
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5. Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk wilayahkontrak karya atau 

wilayah pertambangan dan pengunaan tanah dan ruangan dimana 

perusahaan membangun fasilitas untuk operasi penambangan. 

6. Pajak atas pemindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor dan kapal di 

Indonesia. 

B. Indikator Pendapatan untuk Masyarakat 

 Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambang, dampak 

positif penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa 

negara, meningkatkan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja, dan lain-lain. 

Keberadaan perusahaan tambang sangat membantu dalam  pembangunan nasional dan 

daerah, begitu juga dalam bidang tenaga kerja, keberadaan perusahaan tambang mampu 

menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal, regional, nasional maupun internasional. 

Program pengembangan masyarakat bagi masyarakat yang bermukim di lingkar 

tambang merupakan kewajiban hukum dari perusahaan pertambangan (Salim, 2005) 

 Pada pasal 6 sampai dengan pasal 7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas 

Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, diatur tentang pengembangan wilayah, 

pengembangan kemarakatan dan kemitrausahaan, berikut isi dari pasal 6: 

1. Ayat 1 : Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-

masing menugaskan pemegang kuasa pertambangan (KP), Kontrak Karya 

(KK), dan PKP2B sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk 

membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah  

pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya 

manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. 

2.  Ayat 2 : Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan 

pengembangan wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. 

Selanjutnya, dalam pasal 7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 1453 K/29/MEM/2000 disebutkan bahwa, Gubernur/bupati/walikota wajib 

mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang KP, KK dan PKP2B 

dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. 
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2.4 Pendekatan dalam Perencanaan Wilayah 

A. Pendekatan Sektoral 

Pembangunan dengan pendekatan sektoral mengkaji pembangunan berdasarkan 

kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sektor dan sub sektor. 

Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, pertambangan, konstruksi (bangunan), 

perindustrian, perdagangan, perhubungan, keuangan dan perbankan, dan jasa. 

Pendekatan sektoral dengan memfokuskan perhatian pada sektor-sektor kegiatan 

yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan ini mengelompokkan kegiatan ekonomi atas 

sektor-sektor yang seragam atau dianggap seragam (repository.usu.ac.id). 

B. Pendekatan Regional 

Pendekatan regional melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai 

kegiatan dalam ruang wilayah. Jadi, terlihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan 

ruang lainnya dan bagaimana ruang itu saling berinteraksi untuk diarahkan kepada 

tercapainya kehidupan yang efisien dan nyaman. Perbedaan fungsi terjadi karena 

perbedaan lokasi, perbedaan potensi, perbedaan aktivitas utama pada masing-masing 

ruang yang harus diarahkan untuk bersinergi agar saling mendukung penciptaan 

pertumbuhan yang serasi dan seimbang (Tarigan, dalam Universitas Sumatera Utara). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


