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Pertambangan emas rakyat menimbulkan kerusakan ekosistem di sekitarnya, 

meningkatnya kerusakan tanah akibat dari aktivitas penambangan mengakibatkan 

vegetasi di sekitarnya berkurang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

komposisi vegetasi pada areal lahan tambang emas. Analisis vegetasi 

menggunakan metode petak ganda, dengan membuat petak contoh yaitu plot 

tailing, overburden, lahan tercemar aliran limbah pengolahan emas dan hutan. 

Dengan membuat petak contoh sebanyak 3 pada masing-masing plot, sehingga 

terdapat 16 petak contoh untuk tiap tingkatan vegetasi. Petak ukuran 1 m × 1 m 

untuk vegetasi dasar, 5 m × 5 m untuk vegetasi pancang dan 10 m × 10 m untuk 

vegetasi pohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada plot A (tailing) 

terdapat 2 spesies vegetasi dasar dengan INP tertinggi Paspalum conjugatum 

(jukut pahit) 139,09%, 6 spesies vegetasi pancang dengan INP tertinggi Colocasia 

esculenta (talas) 77,41% dan 8 vegetasi pohon dengan INP tertinggi Albizia 

falcataria (albiso) 77,50%. Pada plot B (overburden) terdapat 10 spesies vegetasi 

dasar dengan INP tertinggi Paspalum conjugatum (jukut pahit) 37,47%, 4 spesies 

vegetasi pancang dengan INP tertinggi Metroxylon sagu (sagu) 105,47% dan 7 

spesies vegetasi pohon dengan INP tertinggi Albizia falcataria (albiso) 92,40%. 

Pada plot C (lahan tercemar limbah pengolahan emas) terdapat 3 spesies vegetasi 

dasar dengan INP tertinggi Axonopus compressus (gagajahan) 125,90%, 5 spesies 

vegetasi pancang dengan INP tertinggi Salaca zalacca (salak) 114,12% dan 8 

spesies vegetasi pohon dengan INP tertinggi Swietenia mahagoni (mahoni) 70,68. 

Pada plot D (lahan tidak tercemar/hutan) terdapat 16 spesies vegetasi dasar 

dengan INP tertinggi Selaginella moellendorffii (paku rane) 44,86%, 7 spesies 

vegetasi pancang dengan INP tertinggi Amomum compactum (kapol) 132,36% dan 

10 vegetasi pohon dengan INP tertinggi Albizia falcataria (albiso) 71,20%. 
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