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Abstract

The purpose of the research is to map the distribution of C_organic in the soil on the the different depths
pasca bricks mining. The research conducted in the six villages at Potorono Banguntapan District of
Bantul Yogyakarta in the 2016. The method of this research was using survey techniques. Purposive
methods was used to make soil sampling pasca bricks mining in the Potorono Banguntapan Yogyakarta.
The resulth of this research is an organic carbon map at several depts. pasca bricks mining. After the
bricks mining, the C_organic content is under 1% in 27.63 hectare.
The content of the C_organic are different in each depths and it depends on the area. On the depth of the
mining 100 until 300 centimeters, the content of C_organic in the soil is about 0.2-0.8%. On the depth of
100 centimeters, the content of the C_organic is about 0.6-0.8%. Meanwhile, on the depth of 300
centimeters, the content of the C_organic is about 0.2-0.4%. In order to achieve the maximum
productivity, the required content of the C_organic about approximately 2% for agriculture sustainability.
Before the bricks mining, the land was able to produce 7-9 tonnes of paddy per hectare. Meanwhile, after
the mining, the land is only able to produce 4-6 tonnes of paddy per hectare (source: interview with the
farmers in 2016).
The land use pasca the mining previously used for mining is planted with peanuts, zea mays, peppers,
and mustard greens on the dry land. Meanwhile the other used land with better irrigation is plant with
paddy soil. The efforts which were done by farmers after the mining is by doing the reclamation to
increase the levels of C_organic in the soil. The amount of the increased C-organic after reclamation is
about 0.2% to 0.60%.
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PENDAHULUAN.

Kadar C organik dalam tanaman hampir 55–75% dibebaskan dalam bentuk CO2, sebagian kecil C

residu dalam bio-masa akan melapuk (Marten & Haider, 1997). Permentan No. 70 tahun 2011,

mensyaratkan kandungan C-organik minimal 15% pada pupuk organik padat, sehingga memerlukan

pupuk organik yang relatif banyak untuk memenuhi kehilangan kadar bahan organik selama proses

produksi pada lahan sawah (Anonim, 2011). Arus urbanisasi telah membawa konsekuensi dalam

perkembangan kawasan pemukiman. Pembangunan pemukiman membutuhkan bahan baku seperti batu

bata, pasir, dan batuan yang termasuk dalam golongan C. Industri batu bata kian marak karena banyak

dibutuhkan dalam pembangunan pemukiman. Batu bata pada umumnya dibuat dari tanah diambil dari

tanah bagian atas (top soil). Maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian

disebabkan pendapatan dari industri batu bata lebih menjanjikan dibandingkan dengan nilai jual hasil

panen pertanian. Hal ini merupakan permasalahan berkaitan dengan semakin sempitnya lahan pertanian di

Indonesia. Pasca penambangan tanah sebagai bahan baku utama dalam pembuatan batu bata sering

menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang timbul adalah tindakan pembiaran lahan pasca

penambangan batu bata yang tanpa dibarengi dengan reklamasi dan rehabilitasi lahan tersebut. Pasca

penambangan tanah untuk industri batubata menyisakan tanah bagian bawah (subsoil) yang mempunyai

sifat kimia, fisika dan biologi yang berbeda dengan top soil. Subsoil mempunyai sifat-sifat tanah yang

lebih rendah kualitasnya dibandingkan dangan topsoil. Pengambilan tanah untuk industri batu bata secara

terus menerus tanpa mempertimbangkan kondisi tanah dapat menimbulkan kerusakan lahan yang

berakibat menurunnya produktivitas lahan terutama kadar C tanah, yang dapat menyebbkan kesuburan

tanah menurun dikarenakan kation-kation tanah mudah mengalami pelindian (leaching). Proses

penggalian tanah bagian atas mendorong kemerosotan sumberdaya tanah baik kuantitas maupun kualitas

tanah. Gejala fisik yang tampak jelas di tempat kejadian adalah semakin tipisnya lapisan tanah, sehingga

kemampuan tanah tidak stabil (Hidayat et.al., 2009). Menurut Rahayu (2011), Penambangan

menyebabkan solum tanah tipis dan kedalaman efektif tanah menjadi dangkal. Solum tanah paling tipis

dan kedalaman efektif paling dangkal dijumpai pada tanah sawah yang ditambang dengan kedalaman >20

cm dan ditambang setiap tahun.

METODHE PENELITIAN.

Penelitian pada bekas penambangan batu bata didesa Potorono Banguntapan Bantul Yogyakarta. Di

daerah tersebut banyak terdapat industri batu bata yang dikelola oleh masyarakat setempat. Secara

ekonomi, industri batu bata dapat meningkatkan pendapatan keluarga dalam jangka pendek. Pengambilan

tanah untuk industri batu bata secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kondisi tanah dapat

menimbulkan kerusakan lahan yang berakibat menurunnya produktivitas lahan terutama kadar C-organik



tanah. Penelitian mengunakan teknik survei dan metode purposif yaitu dengan menentukan langsung

lokasi penelitian dan pengambilan contoh tanah dilakukan pada berbagai kedalaman di lahan bekas

penambangan batu bata dan setelah adanya reklamasi. Analisis tanah bekas lahan penambangan batu bata

di lakukan di laboratorium meliputi: kadar C-organik tanah, nitrogen, bahan organik, KPK dan pH tanah.

Penetapan C-organik menggunakan metode Walkley and Black, N-total mengunakan metode Destilasi,

Bahan organik tanah ditentukan dengan rumus (100/58) x % C, KPK tanah dengan metode penjenuhan

NH4OAc 1 N dan pH H2O dengan pH meter.

Luaran penelitian berupa peta sebaran C-organik tanah pada berbagai kedalaman tanah yang di

overlapping dengan peta penggunaan lahan setelah lahan bekas penambangan dilakukan reklamasi oleh

petani. Sebaran C-organik dapat digunakan sebagai salah satu indikator potensi kesuburan tanah untuk

menentukan penggunaan budidaya pertanian yang bersifat berkelanjutan (sustainibility).

PEMBAHASAN

Kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan batu bata menimbulkan produksi pangan terutama

produksi padi pada lahan sawah menjadi menurun dikarenakan ketersediaan hara tanah untuk mendukung

kesuburan tanah menjadi berkurang. Ketidak kecukupan unsur hara tanah diakibatkan proses

penambangan dengan pengambilan tanah dibagian permukaan yang kadar C-organik yang tingi (2%)

untuk pembuatan batu bata. Kedalaman tanah menjadi besar karena proses penghilangan tanah atasan (top

soil) mengakibatkan kadar C-organik tanah rendah yaitu <1% (Tabel 1). Fungsi C-organik tanah salah

satunya adalamerupakan jembatan pertukaran kation-kation dalam tanah dalam penyediaan unsur hara

untuk pertumbuhan tanaman. Semakin rendah kadar C-organik tanah mengakibatkan jumlah unsur hara

yang tersordsorbsi dan tertukarkan relatip rendah.

Tabel 1. Analisis C-organik pada berbagai kedalaman paska peambangan batu bata.

No
. Nama Desa

Kedal
aman
(cm)

C_org
%

N-tot
% C/N BV

g/cm3
Porositas
(%)

pH
H2O

% Fraksi

Debu Lpg Pasir

1 Nglaren 300 0.256 0.0985 4.7 1.4 40.64 7.26 13.80 0.40 85.90

2
Mertosanan
Wetan 100 0.324 0.0499 12.5 1.3 33.68 7.29 25.00 7.40 67.60

3 Petet 200 0.257 0.0992 3.6 1.4 38.44 7.47 15.30 3.00 81.70

4
Prangwedan
an 210 0.259 0.1921 2.1 1.4 39.33 7.37 12.80 1.00 86.20

5 Salakan 170 0.312 0.0958 4.2 1.5 37.91 7.28 10.00 4.70 85.30

6
Mintoragan,
Kempol 120 0.2590 0.0488 9.4 1.2 44.34 7.23 31.70 7.60 60.80



Kadar C-organik tanah setelah penambangan batu bata sangat rendah (<1%) pada berbagai kedalaman

penambangan (Tabel 1). Semakin dalam penambangan menunjukan adanya kadar C-organik lebih rendah

dibandingkan dengan penambangan lebih dalam (300m). Rendahnya kadar C-organik dikarenakan

sumber C-organik tanah berasal dari bahan organik tanah yang berada pada bagian permukaan tanah (top

soil), sumber bahan organik berasal sisa-sisa dari tanaman (pupuk hijau) dan kotoran hewan (pupuk

kandang), sisa-sisa limbah rumah tangga, sampah kota, limbah industri, dan kompos. Kadar C-organik

dalam pupuk kandang sapi sebesar 31,34% merupakan sumber peningkatan C tanah dan dapat

meningkatkan kapasitas pertukaran kation tanah (Herlambang, 2014). Fungsi bahan organik tanah adalah

dapat memperbaiki kondisi sifat fisika, kimia, dan menyediakan unsure hara untuk tanaman. Semakin

dalam proses pengambilan tanah akibat penambangan menunjukkan tingkat kerapatan tanah semakin

tingga, pada penambangan >150 cm di dusun Nglaren, Petet dan Prangwedanan mempunyai BV 1.4-1.5

g/cm3, sedangkan pada penambangan <150 cm mempunyai BV 1.2-1.3 g/cm3. Hal ini menunjukan

semakin dalam penambangan mempunyai tingkat kerapatan tanah semakin padat dimungkinkan tingkat

aerasi tanah semakin menurun dan proses peruraian bahan organik semakin rendah dengan ditunjukkan

nilai C-organik tanah semakin rendah. Kadar C/N sebesar 12.5 pada dusun Mertosanan Wetan dengan

penambangan 100 cm (Tabel 1), menandakan bahwa proses dekomposisi bahan organik tanah cukup baik

dengan aerasi yang cukup karena dekat dengan permukaan tanah dibandingkan dengan penambangan

tanah yang lebih dalam (C/N <10). Menurut Maas, 2011. Bahan organik tanah merupakan suatu sumber

daya alam yang terdiri atas semua komponen organik dalam tanah, yang sangat penting dalam

menentukan tingkat kesuburan tanah. Komponen organik tersebut meliputi jasad hidup (mikro fauna dan

flora), jasad mati berupa bahan segar yang siap untuk melapuk atau terdekomposisi dan bahan humik

umumnya berasal dari lignin yang relative stabil terhadap perombakan oleh jasad renik tanah. Penyusutan

kandungan bahan organik tanah terjadi pada lahan-lahan persawahan, bahkan banyak tanah persawahan

yang mengalami penyusutan kandungan bahan organik mencapai pada tingkat rawan. Menurut

Handayanto, 1999., dalam. Atmojo, 2003., sekitar 60 persen lahan sawah di Jawa kadungan bahan

organiknya kurang dari 1%. Sementara, sistem pertanian bisa menjadi sustainable (berkelanjutan) jika

kandungan bahan organik tanah lebih dari 2 %. Tingkat kerusakan tanah akibat penambangan batu bata

memerlukan tindakan yang lebih dalam menangani ketahanan pangan yang bersifat berkelanjutan dengan

penanganan reklamasi. Lahan eks industri batu bata dapat diupayakan kembali menjadi lahan subur

dengan menggunakan teknologi reklamasi. Reklamasi lahan merupakan salah satu upaya pemanfaatan,

perbaikan dan peningkatan kualitas kesuburan lahan pertanian melalui penerapan teknologi dan

pemberdayaan masyarakat tani. (Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, 2009).



Reklamasi tanah setelah proses penambangan dapat meningkatkan kadar C-organik tanah pada berbagai

tingkat kedalaman setelah penambangan, walaupun kadar C-organik belum mencapai 1% (Gambar 1).

Pengelolaan tanah dengan menambahkan bahan organik dari luar untuk memperbaiki kondisi tanah yang

mengalami kerusakan setelah penambangan merupakan tindakan reklamasi lahan dalam meningkatkan

kadar C-organik tanah. Penambangan pada kedalaman 1 m, dengan reklamasi lahan dapat meningkatkan

kadar C-organik mencapai 2 kalinya setelah tanah bagian atas (top soil) dilakukan penambangan. Bahan

organik tanah mudah mengalami pelapukan dan pelindian, sehingga kadar bahan organik tanah

mengalami penurunan mencapai pada tingkat rawan. Sekitar 60 prosentase lahan di Jawa kandungan

bahan organik kurang dari 1% (Atmojo, 2003). Penambangan pada lahan pertanian yang dialihfungsikan

menjadi lahan non pertanian seperti industri batu bata menimbulkan kemerosotan lahan secara kualitas

dan kuantitas tanah. Penurunan fraksi lempung pada penambangan batu bata di desa Potorono berkorelasi

positip, dengan semakin dalamnya penambangan maka jumlah lempung mengalami penurunan (Gambar

2). Upaya pengembalian/perbaikan tanah dengan teknik meningkatkan kadar C-organik tanah yang

bersumber dari bahan organik merupakan faktor utama untuk menjaga lahan pertanian bersifat

berkelanjutan (sustainability) dalam menpertahankan ketahanan pangan.

Gambar. 1. Sebaran C-organik pada lahan bekas tambang batu bata yang direklamasi



Gambar 2. Distribusi fraksi lempung pada berbagai kedalaman setelah penambangan

Kerusakan tanah akibat adanya penambangan berdampak adanya penurunan fraksi lempung yang

merupakan faktor utama dalam mempertukarkan kation-kation tanah (cation exchangable), hubungan

mineral lempung dengan bahan organik merupakan fraksi yang berukuran kecil < 0.02 mm. Ukuran

partikel lempung yang sangat kecil menunjukan luas permukaan untuk komplek pertukaran kation

semakin luas dan dapat menyimpan lengas tanah besar. Pertukaran kation tanah dalam partikel lempung

dan penyimpanan lengas tanah akan menjamin keberadaan kecukupan unsur hara tanaman sehingga akan

menjaga tingkat kesuburan tanah. Reklamasi lahan dengan penambahan bahan organik berupa pupuk

kandang sapi, ayam dan seresah tanaman akan meningkatkan penggunaan lahan setelah penambangan.

Pengunaan lahan setelah penambangan batu bata di desa Potorono pada berbagai kedalaman tanah, dapat

dibudidayakan kembali setelah dilakukan reklamasi (Lampiran 1). Pada ke-enam lokasi penelitian bekas

penambangan batu bata dengan kadar C-organik < 1%, petani memanfaatkan lahan pertanian dengan

budidaya tanaman yang berbeda-beda tergantung pada kondisi tingkat kecukupan irigasi.

KESIMPULAN

1. Penambangan batu bata pada berbagai kedalaman penambangan, menimbulkan penurunan

kualitas dan kuantitas lahan pertanian yang mengakibatkan penurunan kadar C-organik tanah.

2. Kadar C-organik bekas tambang batu bata di desa Potorono < 1%, semakin dalam penambangan

kadar C-organik semakin menurun. Penambangan dengan kedalaman 100 sampai 300 cm berkisar

0.20-0.80%. Pada kedalaman 100 cm kadar C-organik sebesar 0.60-0.80%, sedangkan pada

kedalaman 300 cm sebesar 0.20-0.40%.



3. Ameliorasi dengan menambahkan bahan dari luar berupa bahan organik dapat meningkatkan

kadar C-organik tanah, sebagai bahan reklamasi tanah sehingga lahan dapat difungsikan kembali

untuk pertanian dengan tersedianya irigasi yang cukup untuk dapat menuju pertanian

berkelanjutan (sustainability).
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