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Tebet-Jakarta

R ekan-rekan IAGI yang budiman…. Negeri ini baru saja 
memperingati kemerdekaannya yang ke 70. Usia yang tidak muda 
lagi sebenarnya untuk sebuah negara dengan populasi lebih 
dari dari 230 juta jiwa. Tetapi berbagai persoalan masih terus 

membelit, termasuk di sektor kebumian yang menjadi domain kita, IAGI dan 
seluruh anggotanya. Harga-harga komoditi sumberdaya kebumian (mineral, 
batubara dan migas) yang terus terpuruk menjadi salah satu sebab lesunya 
industri ekstraktif kebumian. 

Laporan utama Berita IAGI edisi ini “Quo Vadis Fresh Graduate Geologi” 
mengangkat permasalahan seputar lulusan-lulusan geologi baru di tengah 
lesunya industri kebumian. Berbagai hal coba dilakukan oleh IAGI dari 
pengaktifan KNPGI (Komite Nasional Pendidikan Geologi), kursus/ pelatihan 
singkat untuk para anggota, sampai membuat masukan-masukan kepada 
pemerintah. 

Peristiwa-peristiwa kebumian yang memerlukan perhatian juga terjadi 
selama enam bulan terakhir seperti letusan Sinabung yang berkepanjangan, 
juga letusan gunung Raung yang mengejutkan serta beberapa gempa 
bumi yg terjadi beruntun di rentang Juni-Agustus. Ini menjadi ulasan yang 
dimunculkan pula di edisi kali ini.

Kegiatan internal organisasi sendiri dilaporkan di rubrik khusus yang 
mengulas pembentukan Komwil IAGI Tembagapura, pelantikan pengurus 
Pengda Bali yang diikuti dengan seminar tentang air tanah dan sebegainya. 
Sementara itu persiapan JCB (Joint Convention Balikpapan) 2015 juga 
berjalan terus termasuk “courtesy visit” ke beberapa Menteri dan Dirjen 
menjadi bahan ulasan tersendiri. 

Untuk itu semua, dukungan penuh dari para anggota IAGI tetap kami 
nantikan agar IAGI dapat berbuat lebih banyak lagi untuk anggota dan 
komunitas sekitar. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Salam IAGI,

sukmandaru Prihatnmoko
Ketua Umum

Dari PP IAGI
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3LAPORAN UtaMa

Quo
Vadis
Fresh Graduate 
Geologi
Perguruan tinggi yang membuka 

program studi geologi terus 

bermunculan, baik negeri 

maupun swasta. Tercatat ada 

27 perguruan tinggi memiliki 

prodi geologi.  Jika saja dirata-

rata setiap tahun masing-masing 

perguruan tinggi meluluskan 50 

mahasiswa, maka akan terdapat 

1.350 fresh graduate yang 

menyerbu pasar tenaga kerja. 

Apakah lulusan baru itu akan  

tertampung di tengah anjloknya 

harga minyak dan produk 

tambang global?

s ebuah tulisan beredar di grup WA salah satu angkatan 
alumnus salah satu perguruan tinggi jurusan geologi. 
Pada intinya, kita perlu prihatin bahwa ternyata cukup 
banyak lulusan geologi yang belum tertampung di 
lapangan kerja. Satu angkatan yang disebut di situ 

yang rata-rata baru lulus satu tahun, jumlah lulusan yang belum 
mendapat kerja lebih dari 70 persen.

Diyakini bahwa persoalan ter sebut bukan hanya dirasakan 
oleh perguruan tinggi yang bersang kutan, tetapi juga yang lain. 
Bahkan mungkin sebagian yang lain lebih parah, karena keluhan 
di atas pun berasal dari perguruan tinggi ternama yang memiliki 
track record lulusan geologi cukup mumpuni. 

Turunnya harga minyak yang diikuti anjloknya harga produk 
pertambangan, khususnya batubara telah memukul telak pasaran 
kerja bagi para geolog, tak terkecuali fresh graduate. Mereka yang 
baru lulus dihadapkan pada problematika kondisi ekonomi global 
tidak me nentu yang menyebabkan lapangan kerja menjadi sulit.

Barangkali, para lulusan geologi yang selesai pada tahun-tahun 
ini, ketika dulu masuk harga minyak dan kondisi pertambangan 
sedang baik, sehingga lapangan kerja sangat terbuka. Tapi 
sebagaimana kehidupan yang berputar, kadang di bawah kadang 
di atas, situasi juga begitu, begitu lulus ternyata kondisi sedang 
tidak berkawan.

Situasi dan kondisi tentang kete nagakerjaan yang terkait 
dengan geologi, terutama dalam satu-dua tahun ini memang 
sedang tidak ramah. Dua sektor andalan yang selama menjadi 
tempat yang banyak menyerap tenaga kerja yakni sektor migas 

born2invest.comsektor tambang masih menjadi magnet lulusan baru pencari kerja  
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dan sektor pertambangan, sedang 
dirundung duka dengan harga yang 
terus merosot. 

Dari statistik terlihat bahwa 
pada pertengahan tahun lalu, harga 
minyak 120 dolar per barel. Tiba-tiba 
begitu memasuki Juli, harga minyak 
meluncur tak terkendali, terus turun 
hingga pada posisi 50an dolar. 
Bahkan pada pertengahan Agustus 
2015 mencapai titik terendah 41,64 
dolar per barel. 

Akibat penurunan harga itu, 
Swift Worldwide Resources merilis 
data bahwa di sektor industri migas 
global sudah terjadi PHK terhadap 
100 ribu orang. Negara yang 
banyak PHK adalah Kanada yang 
memproduksi minyak dari oil sand. 
Biaya produksi di wilayah itu tak 
sepadan dengan harga jual, sehingga 
mereka memangkas belanja yang 
tidak urgen dan PHK.

Secara lebih detil, data yang 
dihimpun katadata.com menun-
jukkan bahwa Chevron memangkas 
1.500 karyawan, Conoco Philip 
(1.000 orang), Pemex Meksiko 
(10.000 orang), Statoil (2.000 
orang), Shell (6.500 orang), BP 
(1.800 orang), Courbevoe (2.000 

orang). Beberapa perusahaan me-
nengah juga sudah melakukan lang-
kah serupa.

Hal serupa tentu saja terjadi di 
Indonesia. Meskipun belum ada 
yang secara resmi merilis adanya 
PHK di perusahaan minyak, tetapi 
sudah mulai terlihat adanya langkah 
tidak memperpanjang kontrak. 
Dan yang jelas, jika ada PHK maka 
profesi geologi merupakan salah satu 
yang terimbas. Konsekuensi lain, 
perekrutan untuk fresh graduate 
dikesampingkan dulu.

Di salah satu anak usaha 
Pertamina menurut sumber orang 
dalam, sejauh ini tidak ada PHK tapi 
tetap dilakukan efisiensi di berbagai 
bidang dengan mengurangi biaya 
opex dan capex dan penjadwalan 
proyek, dengan catatan tanpa ber-
dampak pada produksi. Hanya 
memang untuk sementara waktu 
tidak ada lowongan kerja bagi 
lulusan baru, kalau pun ada hanya 
karyawan magang. Tapi itu masih 
bagus, karena di sebuah perusahaan 
minyak milik Singapura, bulan ini 
terpaksa melepas dua karyawan.

Kondisi serupa juga terjadi di 
bisnis pertambangan. Menu rut Ke-

tua Umum Asosiasi Pertam bangan 
Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir, 
sam pai pertangahan 2015 ini seti-
daknya 40 persen dari pekerja per-
tam bangan atau setidaknya 150 ribu 
terpaksa diputus kontrak kerjanya. 
Penyebabnya karena kondisi eko-
nomi yang tidak bergairah dan 
anjloknya harga batubara.

Diakui pula oleh VP Exploration 
J Resource Adi Maryono, saat ini 
me mang merupakan masa sulit bagi 
perusahaan pertambangan. Tidak 
hanya batubara, tetapi juga tambang 
emas, timah, perak, nikel semuanya 
sedang dalam ujian. ‘’Harganya 
s uper jelek,’’ katanya.

Meski begitu di perusahaannya 
tidak ada PHK karena margin masih 
positif, bahkan masih menerima 
tenaga kerja baru yang akan dididik 
secara khusus agar memiliki ke-
ahlian yang langka. Keahlian itu 
di antaranya metallurgist, geome-
talurgist, resource geologist, produc-
tion geologist, spectral geologist, 
dan reserve enginer. ‘’Lama proses 
pendidikan lima tahun.’’ J Resource 
barangkali sedikit pengecualian 
di tengah maraknya PHK di sektor 
pertambangan. 

4 LAPORAN UtaMa

huffpost.com
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Serbuan Lulusan Baru
Penurunan harga minyak yang 

kemudian diikuti dengan merosotnya 
harga komoditas hasil tambang te-
lah membuat pasar tenaga kerja 
bagi geolog semakin menyempit. 
Sementara jumlah lulusan geologi 
semakin tahun semakin meningkat 
seiring dengan bermunculannya 
perguruan tinggi yang membuka 
prodi (program studi) geologi, baik 
di swasta maupun di negeri.

Sampai saat ini tercatat 27 
perguruan tinggi yang membuka 
prodi geologi. Sebagian besar 
masuk di fakultas teknik, sebagian 
lainnya masuk di fakultas MIPA 
(Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam). UI (Universitas Indonesia) 
yang baru tahun ini membuka prodi 
geologi misalnya, memasukkannya 
di fakultas MIPA.

Lepas dari di fakultas mana 
prodi geologi dimasukkan, dengan 
banyaknya jumlah prodi tersebut 
otomatis akan meluluskan geolog 
dalam jumlah besar. Taruhlah 
ra ta-rata tiap perguruan tinggi 
meluluskan 50 mahasiswa, berarti 
tiap tahun ada 1.350 fresh graduate 
yang menyerbu pasar tenaga kerja. 
Jumlah yang relatif besar yang 
sangat mungkin terjadinya gap 
antara jumlah lulusan dengan 
lapangan kerja yang tersedia di jalur 
geologi.

Di ITB menurut Ketua Jurusan 
Geologi ITB Budi Brahmantyo, 
se tiap tahun menerima 80-87 
mahasiswa, sedangkan kelulusannya 
75-85 orang. Apakah semua lulusan 
tersebut tertampung di pasar tenaga 
kerja? ‘’Dari tracer study ITB, 
angkatan 2007 hampir 100 persen 
tertampung,’’ kata Brahmantyo 
kepada Berita IAGI.

Tapi tentu saja tidak semua 
lulusan di angkatan-angkatan yang 
lain seluruhnya langsung terserap. 
Untuk itu pihak jurusan juga rajin 
membangun link dengan berbagai 
industri agar peluang untuk mem-
peroleh kerja semakin besar. 

Bagai mana jika masih ada yang 
belum tertampung? Sebagaimana 
dikatakan Bramantyo, ’’kami saran-
kan untuk melanjutkan ke S2.’’ 

Untuk mahasiswa baru di 
STTNas Yogyakarta seperti dikata-
kan Winarti, Ketua Jurusan Geologi 
STTNas setiap tahun menerima 
150 mahasiswa. ‘’Yang bisa kami 
luluskan baru sekitar 30-40 persen,’’ 
kata Winarti.

Penerimaan mahasiswa baru 
yang terus bertambah adalah Usakti 
(Universitas Trisakti). Pada periode 
2007-2011 mahasiswa baru yang 
diterima sejumlah 56 orang, dengan 
kelulusan berkisar 34 mahasiswa. 
Kemudian sejak 2012 penerimaan 
diperbesar menjadi 135 mahasiswa 
per tahun, sementara tingkat 
kelulusan belum terlihat, karena 
angkatan 2012 baru mulai lulus 
tahun depan.

Dari hasil tracer study yang 
dilakukan Trisakti pada 2014 
me nunjukkan bahwa 64 persen 
bekerja sebagai karyawan baik di 
swasta maupun PNS, 28 persen 
berwirausaha, dan empat persen 
belum bekerja. Bagi yang belum 
bekerja, salah satunya didorong 
melanjutkan pendidikan baik 
formal maupun nonformal untuk 
meningkatkan kompetensi. ‘’Ada 
juga yang kami libatkan dalam 
penelitian para dosen,’’ kata dosen 

geologi Usakti, M. Burhanuddin.
Di Universitas Pakuan, seperti 

dikatakan Mohammad Saiful, 
setiap tahun menerima sekitar 130 
mahasiwa. ‘’Dari jumlah itu yang 
lulus 30-40 persen,’’ katanya. Berarti 
setiap tahun, universitas yang berada 
di Bogor ini memasok antara 39-52 
lulusan baru ke pasar tenaga kerja.

Sementara di Jurusan Geologi 
UGM yang sejak 2010 membuka 
kelas paralel, setiap tahun menerima 
105-120 mahasiswa. Dari jumlah 
itu yang berhasil lulus, setidaknya 
pada dua tahun terakhir, pada 2012 
meluluskan 80 mahasiswa, tahun 
2013 (51 mahasiswa), dan 2014 (87 
mahasiswa).

Berdasarkan tracer study yang 
dilakukan 2012, diperoleh data 33 
persen langsung bekerja, 22 persen 
dengan masa tunggu tiga bulan, 
21 persen dengan masa tunggu 
tujuh sampai 12 bulan, selebihnya 
sembilan persen terbagi pada masa 
tunggu di atas satu tahun, sedangkan 
yang tidak mengisi data 15 persen.

Menyambung pendapat Sugeng, 
Ketua (caretaker) Kageogama 
Rovicky Dwiputrohari mengatakan 
bahwa sejak tahun 2000-an secara 
rata-rata 80 persen lulusan Geologi 
UGM terserap di pasar. ‘’Sisanya 
bekerja pada sektor yang tidak 
berhubungan dengan geologi atau 
berwiraswasta,’’ katanya.

Memang akan menjadi peker-
jaan rumah yang berat tentang 
ba gaimana agar lulusan geologi 
yang setiap tahun lebih dari 
seribu mahasiswa itu memperoleh 
pekerjaan. Mengandalkan lapangan 
kerja konvensional yang selama ini 
menjadi magnet seperti migas dan 
pertambangan, tentu berat. Apalagi 
dengan kondisi global yang tidak 
menentu seperti sekarang yang 
menyebabkan harga migas dan hasil 
tambang anjlok.

Saatnya Masuk Pemda
Seharusnya di tengah pema-

haman pemerintah dan masya rakat 

l   Budi Bramantyo
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terhadap bencana kian me ningkat, 
ahli-ahli geologi yang terkait dengan 
bencana diper lukan. Hampir se-
mua provinsi di Indonesia, dan 
sebagian be  sar kabupaten atau kota 
di Indonesia berpotensi ter kena 
geo logical hazard, bencana yang 
disebabkan oleh geologi. Pada sisi 
seperti itulah mereka mem butuhkan 
geologist.

Saat ini, meskipun sudah mulai 
ada, tapi masih sangat sedikit lulusan 
yang bekerja an sich sebagai geolog 
di Pemprov atau Pemkab/Pemkot. 
Jika peme rintah daerah sadar akan 
hal itu, maka mereka akan membuka 
peluang bagi para lulusan baru 
geologi untuk bekerja. Apalagi se-
orang geolog bukan saja me miliki 
pengetahuan mengenai bencana, 
tetapi juga tentang po tensi sumber 
daya alam seperti pertambangan 
galian C di berba gai daerah.

Di sisi lain, sektor industri kreatif 
yang terkait dengan ilmu kebumian 
masih banyak dan be lum tergarap 
dengan baik. Sek tor geowisata 
misalnya, berte baran wilayah yang 
bisa dikembangkan dengan basis 
utama kegeologian. Geotrek Tourism 
(lintasan wisata ber basis kebumian) 
misalnya memiliki prospek bagus, 
dan ini bisa menjadi peluang bagi 
geologist untuk berkarya.

Beberapa ide yang dilon tarkan 
Rovicky misalnya mem buat lintasan 
(trek) geotourism sepanjang jalur 
Lembang-Ban dung sepanjang 50 km. 
Atau bisa juga geoculture tourism 

dengan membuat trek Merapi-
Merbabu. Bahkan juga bisa dibuat 
trek biogeo tourism di Bantimala 
Makssar, dan masih banyak lagi.

Dan yang tidak kalah penting 
lagi sebetulnya adalah bagaimana 
lulusan geologi itu tidak hanya 
mencari pekerjaan tetapi justru 
menciptakan usaha. Pendidikan 
dan pelatihan entreprenuer ke  tika 
masih menjadi sangat diperlukan 
bagi mereka. Di situ mereka yang 
memiliki bakat akan segera mampu 

untuk mendirikan usaha, sehingga 
dia bukan mencari pekerjaan tetapi 
justru memberikan pekerjaan.

Hasil tracer Usakti yang me-
ngatakan bahwa 28 persen lulusan 
adalah wirausaha sangat menarik. 
Bahwa mungkin saja usaha yang 
mereka dirikan tidak bersentuhan 
dengan geologi, tidak masalah, 
karena yang pen ting pendidikan 
S1 adalah membekali ilmu yang 
cukup bagi mahasiuswa untuk bisa 
mandiri.l

l   Muhammad Syaiful
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PRodI GeoloGI
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"I stilah ‘bekerja’ biasa
nya diartikan secara 
sempit bekerja sebagai 
karyawan. Jika tolok 

ukur kesuksesan lulusan adalah 
bekerja sebagai karyawan, maka hal 
ini sangat diskriminatif terhadap 
lulusan yang bekerja dan berkarya 
menjadi wiraswasta atau pengusaha 
secara mandiri; bahkan sekalipun 
lulusan tersebut telah membuka 
lapangan pekerjaan, tidak akan 
masuk dalam tolok ukur kesuksesan 
lulusan.’’

Tulisan M Burhanuddin, 
pengajar geologi Usakti itu seolah 
mengingatkan kepada kita bahwa 
saat ini sebetulnya sudah mulai 
banyak geologist yang mengambil 
peran sebagai entreprenerur 
(wirasuahawan). Mereka bukan lagi 
hanya mengejar mimpi menjadi 
pegawai swasta di perminyakan 
atau pertambangan yang menjanji
kan gaji tinggi, tetapi juga sudah 
melirik menjadi pengusaha.

Sejauh ini dari berbagai survei 
yang dilakukan oleh prodi geologi 
di berbagai perguruan tinggi 
menunjukkan bahwa dunia migas 
masih menjadi magnet utama bagi 
lulusan baru, kemudian menyusul 
sektor pertambangan. Baru setelah 
itu pegawai negeri yang itu pun 
tersebar ada yang menjadi dosen, 
peneliti, atau pun praktisi di bebe
rapa pemerintah daerah.

Tetapi situasi dan kondisi selalu 
berubah. Harga migas dan pertam
bangan tidak bisa stabil. Saat harga 
tinggi, maka kemungkinan terbuka 
lowongan bagi lulusan baru relatif 
terbuka. Tapi sebaliknya jika harga 
anjlok, bukannya terdapat lowong
an, justru PHK yang terjadi. Kondisi 
inilah yang terjadi saat ini.

Ketika dalam kondisi terpuruk, 
baru teringatkan kembali bahwa 
perlunya pembekalan entrepreneur
ship kepada mahasiswa geologi. 
Tujuannya agar sebagian lulusan 
baru itu terjun dalam dunia bisnis, 
jadi mereka bukan lulus lalu 

mencari kerja tetapi menciptakan 
kerja untuk diri sendiri, dan setelah 
sukses menciptakan kerja buat 
orang lain.

Kerisauan seperti ini pernah 
diutarakan Ketua Umum IAGI (saat 
itu) Andang Bachtiar dalam maka
lah nya berjudul ‘Ahli Geologi Entre
preneur: (Calon) Penyelamat Indus
tri Ekstraksi Geologi dan Sumber  
Daya Mineral (GSDM) Indonesia’ 
pada Desember 2002. Menurut dia 
pengembangan sumber daya ma
nusia bidang GSDM di Indonesia 
telah berhasil memasok tenaga ahli 
pengatur (regulator) dan pelaksana 
tingkat bawah (eksekutor) bagi 
industri ekstraksi bahan tambang, 

tapi cenderung gagal dalam 
menciptakan strata entrepreneur 
ke bumian.

Salah satu minimnya ahli 
geologi entrepreneur menurut 
Andang karena kurang kondusifnya 
sistem pengembangan SDM baik 
formal di perguruan tinggi ataupun 
nonformal di diklat dan pelatihan 
untuk pembentukan sikap mental 
entrepreneurship. Setidaknya ada 
empat hal yang menurutnya 
menjadi basis terbentuknya mental 
entrepreneurship yakni: kebiasan 
berpikir lateral; memiliki teknik 
komunikasi yang efektif; berke
mam  puan membuat portofolio 
investasi; dan penguasaan ekonomi 

saatnya
MENDIDIK
Menjadi 
GEOPRENEuR

entrepreneur bukan mencari kerja tapi 
menciptakan kerja 

techcitynews.com
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lingkungan.
Mengenai kewirausahaan ini, 

Emanuel E. Igonor dalam sebuah 
jurnal internasional menulis 
makalah berjudul ‘Empowering 
Geoscientists with Entreprenerual 
Skill’. Di situ dikatakan, ketika 
dunia tengah dilanda resesi yang 
menyebabkan harga migas dan 
pertambangan turun, geosaintis di 
seluruh dunia akan menghadapi 
kelangkaan peluang kerja. Pada 
kondisi seperti itu yang akan 
menyelamatkan adalah adanya 
kemampuan entrepreneurship.

Apakah perguruan tinggi de
ngan prodi geologi sudah memberi
kan bekal entrepreneurship kepada 
mahasiswanya? ‘’Kami di beberapa 
matakuliah ada materi yang terkait 
dengan entreprenur, misalnya 
geowisata,’’ kata Ketua Jurusan 
Geologi ITB Budi Bramantyo.

Begitu juga di Geologi UGM. 

Menurut Sugeng Sapto, Ketua 
Jurusan Geologi UGM, Ada 
program dari UGM dan fakultas 
bagi caloncalon wisudawan untuk 
mengikuti seminar atau workshop 
entrepreneur secara berkala men
jelang seremonial wisuda. ‘’Tingkat 
universitas sudah menggagas ada
nya kegiatan yang akan diwajibkan 
untuk mahasiswa terlibat dalam 
ektrakurikuler atau unit kegiatan 
mahasiswa yang ada di lingkungan 
UGM.’’

Di Universitas Pakuan, tersedia 
mata kuliah untuk pendidikan 
enterpreneur, hanya sifatnya mata 
kuliah pilihan. Dalam hal entre
preneur ini yang cukup spesial 
adalah di Usakti. Di universitas 
yang bersiap menjadi negeri ini, 
dalam kurikulumnya sudah menca
kup mata kuliah tentang kewi
rausahaan yang mereka beri nama 
mata kuliah ekonomi kerekayasaan. 

Di situ diberi pembekalan yang 
bersifat pengeta huan, sedangkan 
untuk ketrampilan dilakukan pela
tihanpelatihan be kerja sama 
dengan pihak universitas dan 
institusi lain. 

Karena itulah banyak lulusan 
Usakti yang menjadi pengusaha. 
Seti daknya terbukti dari tracer study 
mereka bahwa alumni yang ber
wiraswasta berjumlah 28 persen, 
persentase tersebut mengalahkan 
alumni dari prodi geologi di 
universitas lain.

Kekuatan ekonomi sebuah nega
ra adalah jika persentase entre
prenur mencapai empat sampai 
lima persen. Indonesia masih di 
bawah satu persen. Untuk itu, jiwa 
entrepreneur harus selalu ditum
buhkan, temasuk entrepreneur 
geologi agar kelak ribuan geologist 
yang telah lulus tidak menyesaki 
daftar pengangguran negeri ini. l

J aringan, ini merupakan ka
ta yang menjadi kunci ke
suksesan. Termasuk dalam 

kesuksesan mencari pekerjaan. 
Salah satu jaringan paling ampuh 
adalah alumni. Dan bukan hanya 
itu, alumni juga selalu siap berbagi 
ilmu baik dalam bentuk pelatihan 
maupun diskusi mendalam.

‘’Sudah semestinya memang 
alumni memberikan informasi 
kepada adikadik angkatannya 
un tuk mengetahui adanya lapang
an kerja,’’ kata Rovicky Dwiputro
hari, caretaker Kageogama (Ke
luarga Alumni Geologi Universitas 
Gadjah Mada). Redaksi sudah 
mencoba menghubungi pengurus 
alumni geologi dari beberapa 
perguruan tinggi, tetapi sampai 

artikel ini ditulis belum mem
peroleh jawaban.

Menurut Rovicky, persaingan 
antaralumni sekarang ini semakin 
ketat karena semakin banyak 
lulusan dari berbagai perguruan 
tinggi, ditambah dengan informasi 
yang jauh lebih mudah diperoleh 
dibanding dulu. Dengan begitu 
soliditas alumni menjadi sema
cam prasyarat yang tidak bisa 
ditawar agar bisa membantu 
alumni baru yang memasuki la
pangan kerja.

Ada sedikit kendala yang dira
sakan, terutama terkait per beda
an cara berkomunikasi. ‘’Ang katan 
tua masih menggu nakan media 
konvensional, se dangkan angkat
an baru sudah memanfaatkan 

media sosial,’’ katanya.
Peran alumni juga dipandang 

penting oleh Burhanuddin. ‘’Para 
alumni sering memberikan infor
masi adanya lowongan kerja baik 
di dalam maupun luar negeri,’’ 
katanya. Selain itu untuk alumni 
yang memiliki usaha sendiri, 
banyak juga yang menampung 
lulusan dari satu almamater.

Begitu juga dengan Sugeng 
Sapto, sebagai ketua jurusan dia 
melihat alumni sebagi aset 
penting, sehingga jurusan pun 
selalu berinteraksi dengan para 
alumni. ‘’Alumni memiliki akses 
yang baik bagi lowongan kerja, 
kami saling bertukar informasi 
melalui media sosial atau media 
lainnya,’’ kata Sugeng. l

Peran alumni sangat menentukan
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K NPGI (Komite Na
sional Pendidikan 
Geologi Indonesia) se
cara rutin menggelar 
pertemuan untuk ber

diskusi dan tukar pikiran. Seba
gaimana biasanya, IAGI kembali 
berinisiatif  memfasilitasi pertemuan 
antarperguruan tinggi yang memiliki 
prodi geologi itu untuk saling ber
tukar informasi dan mencoba men
cari kesamaan pandangan tentang 
pendidikan geologi.

Maka pada 13 Juni 2015 digelarlah 
pertemuan di Yogyakarta yang 
dihadiri oleh 21 peserta. Dari IAGI 
bergabung Sukmandaru (ke tua 
umum), Muhammad Syaiful (koor
dinator bidang pendidikan dan PIT 
IAGI), dan anggota Komisi Pendi
dikan IAGI. Kemudian dari prodi 
geologi hadir  Kaprodi dari 11 per
guruan tinggi (Unir, UI, Usakti, 
Unpak, Unpad, Unsud, Unhas, 
UGM, UPN, STTNas, dan IST 
Akprind).

Pada dua pertemuan yang dila
kukan sebelumnya yakni di Yogya
karta dan kemudian dilanjutkan di 
Universitas Trisakti Jakarta ada 
beberapa hal yang dibahas, yakni :
l Lulusan geologi akan dibuat siap 

kerja atau siap training? Keny
ataan saat ini, mereka cenderung 
siap training.

l  Rasio mahasiswa terhadap dosen 
masih sangat tinggi, terutama 
swasta (PTS).

l  Perlakuan pemerintah terhadap 
PTN jauh lebih lunak dibanding
kan dengan PTS, terkait dengan 
pelaksanaan regulasi kependidik
an, baik dalam rasio antara 
mahasiswa dan dosen, fasilitas 
penelitian, kenaikan jabatan 
akademik, maupun kurikulum.

l  Wacana akreditasi prodi yang 
akan dilakukan oleh LAMPT 
(Lembaga Akreditasi Mandiri 

Pendidikan Tinggi), bagaimana 
kesiapan IAGI untuk mengha
dapinya?

l  Memaksimalkan peran IAGI 
melalui KNPGI dalam penyusun
an kurikulum, agar kesenjangan 
kualitas alumni antarprodi geolo
gi tidak terlampau jauh

l  Pendidikan tingkat sarjana prodi 
geologi minimal memiliki profil 
lulusan kuat dalam basic geologi cal 
knowledge dan ketrampilan dalam 
pemetaan geologi (permu kaan 
dan bawah permukaan).

Diskusi berjalan hidup dengan 
ma singmasing mengutarakan pen
dapatnya. Muncul beberapa perma
salahan klasik yang terus menjadi 
tantangan misalnya persoalan kese
njangan kualitas pendidikan, contoh
nya di Indonesia timur dan Indonesia 
barat. Untuk itu pertukaran dosen 
pengajar antarperguruan tinggi 
w ajib kembali dilaksanakan agar 
dapat mengikis kesenjangan tersebut.

Selain itu ditengarai juga bahwa 
kualitas alumni geologi memiliki 

kecenderungan menurun, terutama 
sejak angkatan 1978. Kebanyakan 
lulusan tersebut kuat dalam permo
delan software geologi, sedangkan 
dalam pemahaman dasardasar geol
ogi lemah.

Mengenai ilmu dasar geologi ini 
menurut Budianto Toha dari UGM, 
perlu menengok ke Inggris. Di negera 
tersebut, untuk tingkat undergraduate 
ditekankan pada tiga ilmu dasar yang 
dijalankan secara paralel. ‘’Pet rologi, 
sedimentologi dan Palstat, serta 
tektonika dan geologi struktur adalah 
mata kuliah yang harus di ikuti semua 
sarjana geologi,’’ kata nya.

Karena itu terkait dengan pasar 
tenaga kerja, Budianto berpendapat 
perguruan tinggi tidak perlu 
memenuhi keinginan pasar, lantaran 
pasar sering dilandasi dengan 
kepentingankepentingan tertentu. 
Budianto berpendapat, yang penting 
sarjana geologi memiliki basic 
geological sciences dan kemampuan 
memetakan geologi sebagai suatau 
integrasi ilmuilmu tersebut.

Salahudin Husein, kolega Bu

dari kualitas,
Pure science, sampai kurikulum
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dianto, juga memiliki pandangan 
serupa bahwa sarjana lulusan geologi 
harus memiliki kemampuan dasar 
geologi dan mapping. Untuk menuju 
ke situ, kurikulum dapat disusun 
menggunakan tiga model. Pertama 
model ITB, di sini hingga semester 
ketiga dihabiskan mata kuliah dasar 
umum, selanjutnya sampai tahun 
ketiga adalah mata kuliah  dasar 
geologi, baru tahun keempat adalah 
mata kuliah aplikatif. Kedua model 
UGM dimana hingga tahun ketiga 
mata kuliah dasar geologi dan 
umum, tahun keempat  aplikatif. 
Dan model ketiga, mata kuliah dasar 
umum dan muatan lokal diselipkan 
di selasela mata kuliah tahun 
pertama sampai ketiga, dan tahun 
keempat  tinggal aplikatif.

Masalah kurikulum juga menjadi 
materi yang didiskusikan. Menurut 
Joko Susilo dari UPN, meminta agar 
KNPGI mampu mensinergikan 
semua perguruan tinggi sehingga 
kurikulum menjadi seragam. 
Keseragaman ini diharapkan dapat 
membantu mengatasi kesenjangan 
kualitas lulusan geologi dari berbagai 
perguruan tinggi.

Senada dengan itu, Sri Mulya
ningsih berpendapat bahwa melalui 
KNPGI perlu disusun kurikulum inti 
yang berisi nama mata kuliah dan 
persentasenya. Saat ini yang pasti 
jumlah SKS adalah 144, sejumlah 
delapan di antaranya merupakan 
muatan pemerintah, sementara 
setiap PT harus memiliki muatan 
lokal. ‘’Nah muatan lokal dan 
muatan pemerintah ini tidak perlu 
diutakatik,’’ kata dosen IST Akprind 
Yogyakarta itu. 

Untuk menyegerakan, Agus 
Hendratmo dari UGM mengusulkan 
agar anggota komisi kurikulum 
mengumpulkan kurikulum inti dari 
masingmasing prodi geologi untuk 
dianalisis dan dilanjutkan dengan 
mencari keseragaman isi kurikulum. 
Anggota komisi juga akan mem
berikan saran kepada prodi yang 
kurikulumnya belum sesuai Level 6. 
‘’Dengan begitu dari Sabang sampai 
Merauke, semua prodi geologi me
miliki kurikulum yang setingkat.’’

Mengenai rasio antara dosen dan 
mahasiswa yang menjadi kepriha

tinan adalah adanya ketimpangan ra
sio antara negeri dan swasta. Di 
UGM dan ITB misalnya, 1:15 dan 
1:17, sementara di Unpak tercatat ra
sio 1:70. Idealnya menurut Dikti, ra
sio tersebut adalah 1:20 sampai 1:25.

Salah satu hal yang masih men
jadi perdebatan secara umum dan 
menjadi salah satu bahasan dalam 
pertemuan itu adalah posisi geologi 
secara keilmuan: apakah masuk 
teknik atau pure science. Masalahnya 
disini menyangkut pertanyaan apa
kah geologi bisa langsung diapli
kasikan. ‘’Geologi itu pure science 

sehingga tidak bisa diaplikasikan,’’ 
tegas Syaiful.

Kenyataannya, hampir semua 
prodi geologi masuk di fakultas 
teknik, hanya sebagian kecil yang 
memasukkan geologi ke fakultas 
MIPA. Tapi sementara ini IAGI tetap 
bersikukuh pada pandangan bahwa 
geologi adalah pure earth science, 
bukan teknik. Meski begitu, IAGI 
akan mempertimbangkan kembali 
anggota IAGI yang berhak dan 
mampu untuk memperoleh sertifi
kasi PII (Persatuan Insinyur Indo
nesia). l

kePUtUsan RaPat:
•	 KNPGI akan berperan aktif dalam menyeragamkan kurikulum yang 

sedang berjalan.

•	 Lulusan S1 Geologi/Teknik Geologi harus memiliki kemampuan 
dasar geologi dan pemetaan geologi.

•	 IAGI pada minggu ketiga menulis surat kepada seluruh Kaprodi 
Geologi se Indonesia untuk mengirimkan (via e-mail) profil lulusan, 
kompetensi lulusan, dan struktur kurikulum yang saat ini dijalankan 
kepada IAGI. File kurikulum tersebut dapat diterima paling lambat 
pada 30 Juni. Di dalam surat yang sama, juga akan dimohon setiap 
PT dapat membuat list peralatan geologi yang dimiliki.

•	 Selanjutnya, seluruh materi kurikulum tersebut akan dikaji oleh tim/
anggota komisi kependidikan KNPGI. Tim akan mencari kesamaan 
kurikulum inti, lalu menentukan persentase besarannya, yang 
selanjutnya akan disampaikan kepada seluruh kaprodi lagi, untuk 
ditindaklanjuti dalam penyusunan kurikulum selanjutnya.

•	 Tanggal 9-11 September 2015, prodi-prodi sudah dapat 
mempresentasikan isi kurikulumnya, dengan kurikulum inti 
mengikuti arahan dari komisi kependidikan KNPGI tersebut.

•	 Pada PIT IAGI Oktober 2015, hasil presentasi tersebut akan dibahas 
tersendiri.

•	 Anggota komisi KNPGI bidang pendidikan yang diserahi manangani 
kurikulum dan sumber daya dosen tetap adalah Mega Rosana 
(Unpad), Agus Hendratno (UGM), Djoko Susilo (UPN), Adi Maulana 
(Unhas), Siswandi Kastari (Unsud), Bambang Priadi (ITB), Sri 
Mulyaningsih (IST Akprin), Burhanudin Nur (Usakti)

•	 Anggota komisi yang menangani fasilitas laboratorium adalah Djoko 
Susilo dan Asri Jaya (Unhas)  *Diolah dari notulen rapat
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Berapa mahasiswa yang diterima 
tiap tahunnya? 

Mulai 2010, Teknik Geologi UGM 
me nerima mahasiswa dua kelas pa
ralel,  total 105120 maha sis wa tiap ta
hun. Rincian jum lah ma ha siswa yang 
diterima adalah: tahun akademik 
2010/2011 menerima 118 ma  hasiswa, 
2011/1012 (132), 2012/2013 (117), 
2013/2014 (108), dan 2014/2015 (112).

Dari jumlah itu,  berapa rata-rata 
mahasiswa yang berhasil lulus? 

Jumlah mahasiswa yang lulus 
tiap tahun pada tahun akademik 
2010/2011 meluluskan 66 mahasiswa, 
2011/2012 (59), 2012/2013 (80), 2013/ 
2014 (51), dan 2014/2015 (87).

 
Sejauh ini bagaimana sebaran 

pekerjaan para alumni?  
Berdasarkan Laporan Tracer Study 

Jurusan Teknik Geologi Periode 2012, 
dari sekitar 61 responden, 83 persen 
bekerja di sektor swasta, 13 persen 
bekerja di pemerintah, dan 4 persen 
bekerja di BHMN.

Terkait dengan peluang  kerja, 
berapa persen lulusan tiap tahun 
yang terserap bekerja?

Informasi tentang daya serap 
kerja alumni oleh tracer study dikate
gorikan sebagai fase masa tunggu. 
Dari  61 alumni yang menjadi respon

den,  20 alumni langsung bekerja, 13 
orang dengan masa tunggu kurang 
dari 3 bulan, 12 orang dengan 7 bulan 
s.d. 1 tahun, 1 orang dengan masa 
tunggu 1 tahun, 2 orang dengan masa 
tunggu lebih dari 2 tahun, dan 9 
orang sisanya tidak mengisi.

Bagaimana jurusan mengan-
tisipasi lulusan yang tidak tertam-
pung?

Jurusan mengakomodir alumni 
yang masih dalam masa tunggu 
dengan membuka kesempatan untuk 
menjadi asisten di laboratorium 
jurusan atau membantu penelitian 
dosen sebagai asisten peneliti.  

Selain itu jurusan selalu mem
berikan informasi lowongan peker
jaan di papan pengumuman dan 
melalui media sosial yang ada seperti 
facebook, web jurusan, maupun media 
mailing list  alumni. Pada level 
fakultas, alumni dapat mengakses 
layanan Engineering Career Center 
(ECC) untuk menjadi anggota  dan 
dapat memperoleh akses informasi 
lowongan pekerjaan yang luas. 

Sejauh ini apakah alumni punya 
peran dalam pencarian kerja?

Alumni punya akses untuk saling 
bertukar informasi melalui media 
sosial atau media lainnya, termasuk 
mengenai informasi lo wongan kerja. 

Karena itu alumni yang sudah 
bekerja baik di swasta, BUMN, 
maupun di pemerintahan dapat  
sharing informasi tentang lo wongan 
pekerjaan yang mereka ketahui. 

Apakah banyaknya lulusan 
yang tak terserap terkait dengan 
kuri kulum?

Dari tracer study sebagai mana 
tersebut di atas mengemukakan 
bahwa relevansi antara kurikulum 
dengan pekerjaan adalah sangat 
relevan didukung 26 alumni, 28 
orang menyatakan relevan, empat 
orang mengatakan kurang relevan, 
sisanya tidak memilih. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan semen
tara bahwa daya serap kerja bagi 
alumni ada relevansinya dengan 
kurikulum.

Apakah ada pendidikan entre-
pre nuer sehingga lulusan tidak 
selalu menjadi pegawai?

Ada program dari UGM dan 
fakultas bagi calon wisudawan untuk 
mengikuti workshop entrepreneur 
secara berkala menjelang wisuda. 
Tingkat universitas sudah menggagas 
adanya kegiatan yang akan 
diwajibkan untuk mahasiswa terlibat 
dalam ektrakurikuler atau unit 
kegiatan mahasiswa yang ada di 
lingkungan UGM. l

Jurusan Memantau
dan Mengantisipasi

s etiap tahun lebih dari seribu lulusan geologi dari 27 prodi geologi 
di seluruh Indonesia memasuki pasar tenaga kerja. Di sisi lain, 
lapangan kerja yang tersedia untuk para fresh graduate 
tampaknya semakin terbatas. Apalagi dalam satu-dua tahun 
terakhir ini harga minyak dan hasil tambang anjlok, sehingga 

yang terjadi justru PHK. 
Bagaimana perguruan tinggi menghadapi kenyataan tersebut? Apa yang 

dilakukan jurusan untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah tenaga kerja 
dengan peluang kerja yang ada? 

Berikut wawancara dengan Ketua Jurusan Teknik Geologi UGM Sugeng 
Sapto dan Dosen Universitas Trisaksi M Burhanuddin:

n  SuGenG Sapto
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Berapa mahasiswa yang diteri-
ma tiap tahunnya? 

Ratarata dari penerimaan ma
hasiswa  dari tahun 200720011 ada
lah 56 mahasiswa  per tahun, se
dang kan dari tahun 20122014 
mencapai 135 mahasiswa per tahun. 

Dari jumlah itu, berapa ma-
hasiswa yang berhasil lulus?

Ratarata lulusan tahun 2011
2015 dari mahasiswa masuk dari 
tahun 200720011, adalah 34 ma
hasiswa per tahun. Mahasiswa yang 
masuk mulai tahun 2012 belum ada 
yang lulus.

Selama ini alumnus banyak 
bekerja di sektor apa? 

Alumni sebagian besar bekerja 
pada sektor migas dan pertam
bangan.

Berapa persen lulusan tiap 
tahun yang bisa terserap bekerja?

Belum ada data statistik yang 
spe sifik per tahun per lulusan un tuk 
pertanyaan tersebut, namun data 
tracer alumni TG FTKE Usakti 2014 
tentang profesi/pekerjaan alum ni 
bisa digunakan untuk gam baran. 
Hasilnya seperti terlihat di pie chart

 Bagaimana jurusan menganti-
sipasi lulusan yang tidak ter-

tampung?
Pertama memberikan kuliah ta

mu tentang kondisi ekonomi, in
dustri migas dan pertambangan 
untuk memotivasi lulusan dan ma
hasiswa agar selalu berfikir alter
natif, meningkatkan jiwa kewi
rausa haan, dan pengembangan net
working melalui organisasi profesi.

Kedua melibatkan lulusan dan 
ma hasiswa dalam pekerjaan PKM 
dan penelitian dosen melalui 
Lembaga Penelitian, Badan Afiliasi, 
dan Koperasi.

Ketiga mendorong lulusan 
untuk melanjutkan pendidikan 
baik diluar negeri atau dalam 
negeri, formal atau informal, untuk 
meningkatkan daya saing global.

Keempat jurusan membina 
hubungan network dengan alumni, 
unit pemagangan universitas, 
industri, pemerintah untuk menya
lur kan informasi lowongan peker
jaan dan program pemagangan.

Apakah alumni punya peran 
dalam pencarian kerja?

Sudah pasti. Di sini lewat 
jaringannya alumni rutin meng
informasikan lowongan kerja baik 
dalam maupun luar negeri. Alumni 
juga memberikan pelatihan ke
ahlian profesi baik melalui Him
punan Mahasiswa Teknik Geologi 

atau jurusan untuk peningkatan 
keahlian. Dan yang pasti alumni 
akan menampung lulusan baru di 
perusahaan yang dimiliki.

 Bagaimana dengan kurikulum, 
apakah banyaknya lulusan yang 
tak terserap terkait dengan kuri-
kulum? 

Lulusan menjawab 68 persen 
terkait sampai terkait sekali dan 22 
persen menjawab cukup terkait, 
sehingga 90 persen lulusan menja
wab kurikulum terkait dengan 
pekerjaannya.

Apakah ada pendidikan entre-
prenuer  bagi mahasiswa sehingga 
lulusan tidak selalu menjadi 
pegawai?

Pastinya begitu. Bahkan pendi
dik an entreprenuer pada kurikulum 
kami menjadi mata kuliah tersen
diri, yang merupakan penciri khu
sus dari Usakti pada Prodi Teknik 
Geologi. Mata kuliah disajikan se
bagai mata kuliah ekonomi kereka
yasaan. Pembekalan ini bersifat 
pengetahuan, untuk menjadi 
terampil dilakukan pelatihan yang 
bekerja sama dengan universitas 
dan institusi lain.

Sebagaimana tergambar dari 
hasil tracer study alumni,  terlihat 
bahwa alumni bekerja sebagai 
wiraswata, pemilik usaha/per
usahaan sebanyak 28 persen. l

LAPORAN UtaMa

n  M. BuRHanuDDIn

Sumber: Hasil tracer study alumni teknik Geologi FtKe usakti tahun 2014

Pekerjaan Responder
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n oleh R.P.Koesoemadinata

L ain dengan pen didikan 
kedokter an, hukum, 
perta nian dan teknik 
yang telah dimulai pada 
awal abad ke20, pendi

dikan geologi sangat terabaikan 
oleh pemerintah Belanda. Pen didik
an geologi untuk orang Indonesia 
terbatas tingkatan “mantri opnemer” 
atau surveior/juru ukur saja. Untuk 
kebutuhan tenaga ahli geologi dan 
insinyur per tambangan, Belanda 
mengandalkan lulusan universitas 
dan sekolah tinggi teknik dari 
Belanda dan negara Europa lainnya.

Keadaan berubah setelah dimu
lainya Perang Dunia ke II pada 
tahun 1938 terutama setelah tentara 
Jerman menginvasi Belanda, sehing
ga hubungan terputus. Maka mulai
lah Pemerintah Belanda pada 10 Mei 
1938 mendirikan suatu lembaga 
pendidikan darurat yang dinama
kan “Assistent Kursus” (Kursus 
untuk Asisten Geolog, mungkin 
sekarang setara dengan D3) yang 
berlangsung tiga tahun.

Pendidikan ini dilaksanakan 
oleh Dienst van het Mijnbouws (Dinas 
Pertambangan) di Jl Diponegoro 58 
Bandung, dengan para ahli geologi 
dan insinyur pertambangan yang 
bekerja pada instansi tersebut s e
bagai dosennya, antara lain Van 
Bemmelen. Pendidikan ini diikuti 
orangorang Belanda, dan hanya ada 
dua orang Indonesia yang meng
ikutinya sampai selesai yaitu A. F. 
Lasut dan Sunu Sumosusastro. 

Persyaratan mengikuti pendi
dikan itu adalah lulus sekolah me
nengah atas, yaitu HBS (Hogere Bu
rgerschool, khusus untuk orang Be
landa) atau AMS B ( Algemeene 
Middle bare School , opsi B/IPA, te
rutama untuk orang pribumi/Indo
nesia). Kursus ini hanya berlangsung 
satu angkatan saja (tiga tahun) ka
rena tentara Jepang masuk ke Indo
nesia tahun 1942.

Maka kedua orang 
inilah sebetulnya meru
pakan ahli geologi In
donesia pertama dan 
bo leh dikatakan juga 
pionir dalam pendidik
an geologi.

Semasa pend uduk
an Jepang pada ahli 
geologi dan insinjur 
per tambangan Belanda 
masih dipekerjakan 
oleh penguasa Jepang, khususnya 
un tuk menerjemahkan laporan
laporan geologi ke dalam bahasa 
Inggris, namun Van Bemmelen 
masih sempat supervisi pekerjaan 
geologi lapangan yang dilaksanakan 
Lasut mengenai endapan jarosit di 
Ciater, Lembang di Utara Bandung. 

Selain itu juga masih ada geolog 
orang Swiss (waktu itu negara netral 
dalam kecamuk Perang Dunia ke II) 
yang masih bekerja pada Dinas 
Pertambangan di Bandung itu. Jadi 
pada waktu pendudukan Jepang ini  
Lasut dan Sunu Sumosusastro ada
lah staf orang Indonesia di Dinas 
Pertambangan di Bandung, dan 
memegang pimpinan dalam peng
ambilalihan instansi ini pada 
waktu Jepang bertekuklutut pasca 
kemerdekaan pada 1945.

Mereka inilah yang berhasil me
nyelamatkan arsip dan bukubuku 
geologi ke Jl Braga di Bandung 
Selatan, karena kantor Dinas 

Pertambangan di Jl Dipo
negoro yang berada di 
Ban dung Utara diduduki 
tentara Inggris/Belanda. 
Arsip kemudian dipin
dahkan secara berangsur 
ke Ciwidey, Tasikmalaya, 
kemudian ke Magelang 
dan akhirnya ke Jogya se
jalan dengan mundur nya 
tentara Republik Indone
sia. Di antara arsip dan 

bukubuku ini tidak termasuk 
manuskrip buku ‘The Geology of In
donesia’ hasil karya Van Bemmelen. 

Pada waktu para ahli geologi 
dan insinyur pertambangan Be
landa harus masuk kamp interni
ran (kompleks tahanan perang), Van 
Bemmelen menitipkan naskah serta 
bukubukunya itu pada orang yang 
sangat dipercayainya, seorang hoofd 
mantri opzichter (mantri ukur ke
pala) yaitu Djatikusumo untuk dise
lamatkan. 

Ketika Van Bemmelen dibe
baskan dari tahanan dia meminta 
kembali titipannya, tapi Djatiku
sumo menolak dengan alasan seba
gai seorang pejuang kemerdekaan 
ingin menyelamatkan arsip ini un
tuk kepentingan bangsa Indonesia. 
Djatikusumo kemudian membawa
nya ke tempat asalnya yaitu Malang. 
Namun kemudian manuskrip dan 
arsip/buku lainnya dia serahkan ke 
Dinas Pertambangan yang sudah 

Awal Pendidikan Geologi
di Indonesia

n Museum geologi Bandung 
penampakan tahun 1929  
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mengungsi ke M a gelang dan 
kemudian ke Yogyakarta.

Pada waktu pe merintahan RI 
meng ungsi ke Yogyakarta, dibentuk 
pula suatu Pusat Jawatan Geo logi 
dan Pertam bang an dibawah 
naungan Departement Kemak
muran di Magelang, yang dipimpin 
oleh A.F. Lasut (sebagai kepala) dan 
Sunu Sumosusastro sebagai 
wakilnya. Selain itu juga didirikan 
beberapa sekolah untuk mendidik 
tenaga geologi dan pertambangan 
secara darurat pada Nopember 1946 
yaitu:
· Sekolah Geologi Pertambangan 

Pertama (SGPP, untuk pendi
dikan juru ukur geologi

· Sekolah Geologi Pertambangan 
Menengah (SGPM, untuk 
pendidikan juru ukur geologi 
penilik)

· Sekolah Geologi Pertambangan 
Tinggi (SGPT), untuk pendidikan 

asisten geologi, 
dengan do sen
nya antara lain 
Sunu Sumo su
sastro (kepala 
sekolah) dan 
A.F. Lasut. Lem
baga pendidik
an ini kemudian 
pindah ke Yog
yakarta, dan 
nama SGPT ber
ubah menjadi 
Akademi Geo
logi dan Pertambangan (AGP).
Lembaga pendidikan ini ber

akhir dengan ujian akhir pada akhir 
1949 sehingga hanya berlangsung 
hanya satu angkatan saja. Para 
lulusan pendidikan yang pertama 
dan terakhir ini adalah: M.M. Pur
bohadiwidjo, Djajadi Ha dikusumo 
(kemudian pendiri IAGI), Harli 
Sumadiredja, R. Prajitno (Ketua 

IAGI yang ke2), Surjo 
Is mangun, G.M Mo
hamad Slamet Pad mo
kesumo, Mohamad Ja
sin Rachmat dan Sanjo
to Suseno dan Sumardi 
Umarkatab.

Sementara itu Su
roso, seorang ahli geo
logi praktek (autodidak) 
mantan pegawai eks
plorasi Shell/BPM juga 
mendirikan Sekolah 
Menengah Geologi di 

Yogyakarta. Sekolah itu kemudian  
menjadi Jurusan Tehnik Geologi 
Universitas Gadjah Mada. l

Catatan: Tulisan ini dibuat oleh R.P. 
Koesoemadinata pada 2011 hasil dari 
wawancaranya dengan Mulyono Pur
bohadiwijoyo yang dulu kenal baik 
dengan A.F. Lasut.

P ada masa agresi, Arie Fre-
derick Lasut diincar Belanda 
karena pengetahuannya ten-
tang pertambangan dan 

geologi di Indonesia, namun Lasut 
bersikeras menolak bekerjasama. 
Maka pada 7 Mei 1949, saat usianya 
30 tahun, Lasut diambil paksa dari 
rumahnya di Pakem Yogyakarta dan 
ditembak mati oleh Belanda. Atas 
jasa-jasanya, Lasut dianugerahi gelar 
Pahlawan Kemerdekaan Nasional 
pada 20 Mei 1969. 

Lasut lahir di desa Kapataran, 
Minahasa, Sulawesi Utara, 6 Juli 1918, 
memulai sekolah di HIS di Tondano 
dan kemudian melanjutkan sekolah 
guru di HIK, Ambon. Tahun 1933 
Lasut lulus dari HIK Ambon dan 
terpilih untuk melanjutkan sekolah ke 
HIK Bandung. Setahun di Bandung, 
Lasut pindah ke Jakarta mengikuti 
pelajaran di Algeme(e)ne Middelbare 
School (AMS). 

Pada 1937 Lasut lulus dari AMS 
dan memulai sekolah kedokteran di 

Geneeskundige Hooge School (se-
karang FK UI). Lasut terpaksa berhenti 
sekolah karena kesulitan dana dan 
memilih bekerja di Departement van 
Ekonomische Zaken (Departemen 
Urus an Ekonomi) mulai 1938. 

Setahun kemudian Lasut masuk 
Techniche Hoogeschool te Bandung 
(sekarang ITB), tetapi studinya terhenti 
lagi karena masalah dana. Ia kemudian 
mendapat beasiswa dari Dienst van 
den Mijnbouw (Jawatan Pertam bang-
an) untuk menjadi asisten geolog. 
Pada masa pendudukan Jepang nama 
jawatan tersebut diubah menjadi 
Chisitsu Chosasho. 

Setelah kemerdekaan, 25 Septem-
ber 1945 Presiden menginstruksikan 
untuk mengambilalih instansi peme-
rintahan dari Jepang. Jumat, 28 Sep-
tember 1945, sekelompok pegawai 
muda di kantor Chisitsu Chosasho 
pun bertindak, mereka dipelopori 
oleh Raden Ali Tirtosuwirjo, Lasut, R. 
Sunu Sumosusastro, dan Sjamsu M. 
Bahrum mengambil paksa kantor 

Chisitsu Chosasho. Sejak itu nama 
kan tor menjadi Poesat Djawatan Tam-
bang dan Geologi. 

Keesokan harinya dibentuk De-
wan Pimpinan Kantor yang terdiri dari 
tujuh orang, dan Raden Ali Tirtosoe-
wirjo ditunjuk sebagai pimpinan. Se-
lang beberapa hari  terjadi pergantian 
pimpinan, Sunu yang semula men-
jabat sebagai wakil pimpinan diangkat 
menjadi pimpinan dan Lasut sebagai 
wakilnya. Beberapa minggu kemudian, 
terjadi lagi pergantian pimpinan Lasut 
diangkat sebagai Kepala Poesat Dja-
watan dan Sunu Sumosusastro seba-
gai Kepala Bagian Geologi. l

Sumber: www.esdm.go.id

Sang pahlawan Geologi
dan pertambangan

n sunu sumosusastro
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B ekerja di perusahaan minyak 
masih menjadi idaman bagi 
sebagian besar lulusan geologi. 
Gaji besar dengan fasilitas yang 
di atas rata-rata menjadikan 

perusahaan minyak sebagai incaran utama. 
Bahkan ketika harga minyak sedang anjlok 
pun minat ke perusahaan minyak masih 
tinggi, karena toh –sebagaimana yang terjadi 
sebelum-sebelumnya-- harga minyak suatu 
saat juga akan naik lagi.

Betulkah gaji bagi geologist sangat 
menggiurkan? Majalah AAPG Explorer yang 
bermarkas di Amerika Serikat secara rutin 
melakukan survei gaji terhadap profesi 
petroleum geologist. Dan ternyata hampir 
setiap tahun gaji ahli geologi minyak terus 
naik, dalam tahun tertentu bisa melejit, di 
tahun lain naik agak rendah. Hanya pada 2014 
ada penurunan di beberapa kategori.

Dalam survei itu terkonfirmasi bahwa 
jam terbang alias pengalaman sangat 

menentukan tingkat kenaikannya. Semakin 
lama pengalaman dan semakin terasah 
keprofesionalannya, maka akan terjadi 
loncatan kenaikan yang cukup tinggi. Tingkat 
pendidikan juga cukup mempengaruhi 
besaran gaji yang diterima.

Mike Ayling, dari MLA Resource di Tulsa, 
sudah sejak 1981 melakukan survei gaji 
terhadap geologi ahli minyak. Dari pengalaman 
melakukan survei tersebut, perubahan harga 
minyak terkadang tidak berpengaruh secara 
signifikan, terutama pada level yang memiliki 
pengalaman tinggi dan juga pendidikan yang 
tinggi, tingkat doktoral.

Bahkan pada 2008-2009 sebagaimana 
dimuat di AAPG Explorer edisi Januari 
2009, dimana saat itu harga minyak anjlok, 
kebutuhan terhadap petroleum geologist 
yang berpengalaman masih kurang. Kondisi 
ini terjadi karena tenaga ahli geosaintis tidak 
bisa digantikan dengan komputer, sehingga 
kebutuhan terhadap tenaga ahli ini selalu 

Berapa Gaji 
Petroleum 

Geologi?

Jika melihat 

hasil survei, 

maka tak salah 

kalau industri 

gas dan 

perminyakan 

masih menjadi 

magnet bagi 

geolog untuk 

berkiprah.

huffpost.com
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Tabel-3. Perkembangan Rata-rata Gaji
YEARS 
EXPER 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0-2 $82,200 $82,800 $83,600 $87,600 $93,000 $98,700 $100,500 $103,400 $102,900

3-5 89,600 107,800 108,000 105,600 102,300 109,400 101,000 114,500 114,900

6- 9 98,500 121,100 118,400 121,700 127,800 137,300 127,800 145,400 148,300

10-14 111,500 119,800 121,900 123,500 139,100 153,400 147,000 147,500 165,600

15-19 141,000 151,600 139,400 150,800 151,000 193,600 190,300 179,200 189,000

20-24 155,000 167,400 176,800 180,300 191,000 199,200 211,600 219,500 234,300

25+ 149,900 162,800 171,700 186,800 206,300 199,600 212,000 252,600 229,900

dibutuhkan.
Menurut Ayling, survei terbaru 

menunjukkan bahwa penurunan 
harga minyak menyebabkan industri 
perminyakan tidak sebergairah 
sebelumnya. Meski begitu tidak 
serta merta bahwa kondisi tersebut 
berdampak pada penurunan gaji, 
karena kenyataannya mayoritas 
kelompok yang disurvei menunjukkan 
tetap ada kenaikan gaji.

Kenaikan tertinggi terjadi pada 
kelompok yang memiliki pengalaman 
10-14 tahun dari 147.500 dolar AS 
pada 2013 menjadi 165.600 dolar 
AS pada 2014 atau naik 12 persen. 
Kenaikan kelompok lainnya tidak ada 
yang lebih dari 10 persen. ‘’Geologist 
dengan pengalaman 10-19 tahun yang 
memperoleh gaji menarik, mungkin 
karena tidak banyak geologist yang 
masuk di kategori ini,’’ kata Ayling.

Sebaliknya ada dua kelompok 
yang turun, yakni yang yunior dan 
sangat senior. Terlihat pada geolog 
baru  dengan pengalaman 0-2 tahun 
dihargai 103.400 dolar AS per tahun 
pada 2013, pada 2014 turun menjadi 
102.900 dolar AS. Begitu juga untuk 
yang berpengalaman di atas 25 
tahun, turun dari 252.600 dolar AS 
menjadi 229.900 dolar AS. Tapi tahun 
sebelumnya kelompok pengalaman ini 
sudah naik 20 persen.

Survei yang dilakukan tiap tahun 

ini dilakukan pada perusahaan besar 
yang berskala internasional. Survei juga 
hanya sebatas gaji yang diterima, tidak 
termasuk benefit lain seperti fasiitas 
mobil, rumah, bonus dan sebagainya.

Jika melihat hasil survei, maka 
tak salah kalau industri gas dan 

perminyakan masih menjadi magnet 
bagi geolog untuk berkiprah. Dalam 
kondisi industri sedang terpuruk saja 
masih menjanjikan, apalagi nanti kalau 
suatu saat harga minyak kembali naik, 
hampir pasti kompensasi gaji akan 
semakin menarik. l

Rata-rata Gaji berdasarkan pengalaman
YEARS EXPER HIGH AVERAGE LOW

0-2 $ 117,300 $ 102,900 $ 87,000

3-5 140,000 114,900 9;98,000

6-9 163,200 148,300 135,000

10-14 207,000 165,600 132,000

15-19 206,000 189,000 155,000

20-24 315,000 234,300 185,400

25+ 425,000 229,900 185,000

Rata-rata Gaji berdasarkan tingkat pendidikan
YEARS EXPER B.S. M.S. Ph.D.

0-2 $ 92,000 $ 104,400 $ 117,300

3-5 89,000 109,100 140,000

6-9 n/a 143,000 155,300

10-14 160,000 150,000 178,900

15-19 n/a 200,300 155,000

20-24 198,900 250,200 238,000

25+ 209,000 221,600 248,000
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Oleh Anif Punto utomo

Kita sudah sering men
dengar istilah de ngan 
tambahan ‘no mics’ di 
belakang sebuah ka
ta. ‘No mics’ tersebut 

merupakan penggal an dari kata 
‘economics’ yang berarti bahwa is
tilah dengan akhiran nomics selalu 
berurusan dengan ekonomi.

Umumnya, label nomics itu 
ditempelkan pada nama seorang 
tokoh yang memiliki dan mene
rapkan konsep ekonomi yang 
cukup mendasar. Maka sering kita 
baca istilah Reaganomics, Clintono
mics, Putinomics, untuk di luar 
negeri, sementara di dalam negeri 
yang sangat populer adalah Widjo
jonomics dan Habibienomics.

Reaganomics terkenal dengan 
konsep supply side economy. Kemu
dian Clintonomics dikenal dengan 
kebijakan ekonomi berfokus pada 
empat hal yakni disiplin fiskal dan 
memangkas defisit anggaran; pene
rapan bunga rendah; memang kas 
proteksi tarif; dan investasi di SDM. 
Sementara Putinomics adalah stra
tegi mengkolaborasikan kapiltalis
meliberal dengan sosialismemar

xisme.
Di Indonesia, istilah Widjojono

mics merupakan model ekonomi 
berbasis comparative advantage (ke
ung gulan komparatif) yang dikem
bangkan Widjojo saat membangun 
Orde Baru dan dia saat itu menjadi 
Kepada Bappenas dan Menko 
Ekuin. Sedangkan Habi bienomics 
lebih kepada model competitive ad
vantage (keunggulan kompetitif) 
khususnya pada peng gunaan tek
nologi tinggi.

Belakangan, ketika terjadi keka
lutan ekonomi di Yunani (Greek), 
muncul istilah Greekonomics. Se
perti kita tahu, negara yang dijuluki 
negeri para dewa tersebut telah 
berada di jurang kebangkrutan. 
Negara itu sudah tidak memiliki 
sumber daya untuk menutup utang 
yang jatuh tempo, sehingga untuk 
menutup utang harus menarik 
utang baru. Pada gilirannya utang 
baru itu harus dibayar dengan pen
jualan aset negara yang dimilikinya.

Jadi label nomics sudah ber
kembang, tidak hanya menempel 
pada ketokohan seseorang, tetapi 
juga pada nama negara yang 
memiliki persoalan dan cara ter
sendiri dalam mengatasi problema
tika ekonomi yang terjadi.  

Hadir pula istilah Ubernomics 
yang menggambarkan model bisnis 
transportasi ala taksi tetapi meng
gunakan mobil pribadi. Terobosan 
cerdas dari Uber telah memporak
porandakan kemapanan bisnis 
taksi karena menawarkan harga 
lebih murah. Akibatnya, di banyak 
kota di banyak negara, Uber 
mendapat protes dari pengusaha 
dan sopir taksi, temasuk di Jakarta.

Masih banyak lagi istilah yang 
diembelembeli dengan nomics. 
Dengan begitu kita menjadi sah 
untuk ikut latah dengan membuat 
istilah geologinomics. Geologino
mics kita definisikan saja sebagai 
naik turunnya harga tam bang dan 
migas yang berpengaruh pada masa 
depan geologist. 

Jika harga tinggi, maka kehi
dupan geologist pun menjadi mak
mur dan peluang kerja di sektor itu 
lebih terbuka. Sebaliknya jika harga 
merosot, kemakmuran akan ter
pang kas, bahkan diikuti dengan 
PHK, dan tentu akan berimbas pada 
me nyusutnya peluang kerja bagi 
geolog.

Sejauh ini, sektor migas menjadi 
magnet paling kuat bagi kalangan 
geolog dibanding sektor lain. 
Pendapatan tinggi itu menjadi salah 

GeoloGinomics 

skkmigas.go.id

Fluktuasi harga minyak 
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satu alasan. Tetapi hukum alam 
juga tetap berlaku, high return high 
risk, penghasilan tinggi akan ber
himpitan dengan risiko yang tinggi. 
Begitulah di sektor migas.

Ketika terjadi oil boom pada 
1970an dan berpuncak pada awal 
1980an lantaran terjadi perang Iran
Irak, perusahaan minyak berpesta 
pora. Apalagi saat itu produksi 
minyak Indonesia sedang tinggi
tingginya, maka kemakmuran di
nik  mati para geolog. Lulusan baru 
pun menyerbu peluang kerja di 
sektor perminyakan yang secara 
bersamaan juga membuka banyak 
lowongan kerja.

Secara tibatiba, memasuki per
tengahan 1980an, harga minyak 
terpangkas sepertiga dari 66 dolar 
per barel menjadi 20 dolar per barel. 
Pada posisi seperti itu, jelas menjadi 
mimpi buruk bagi geolog. Ber
untung saat itu geolog masih sedikit 
sehingga jika pun terjadi PHK tidak 
dalam jumlah besar. 

Harga minyak sempat naik 
kembali ketika terjadi krisis teluk 
sehingga harga minyak berada pada 
posisi 30 dolar per barel. Tapi tidak 
lama. Berikutnya kembali harga 
ber fluktuasi dan mencapai titik te
rendah pada 1999 ketika terjadi 
krisis Asia, dan harga minyak sem
pat menyentuh 15 dolar per barel.

Awal 2000an, produksi minyak 
merosot karena investasi untuk 
pemboran turun dan diselingi 
dengan serangan Amerika ke Irak, 
harga minyak pun kembali naik. 
Konsekuensinya, harga minyak 
melejit sampai puncaknya perte
ngah an 2000an ketika harga 
mencapai sekitar 110 dolar per barel. 
Kembali perusahaan minyak 
berpesta pora.

Bersamaan dengan naiknya 
harga minyak tersebut, kebutuhan 
energi kian besar. Maka batubara 
kemudian menjadi primadona. 
Jutaan ton batubara dikeruk, 
sebagian besar diekspor ke China 
dan India untuk pembangkit listrik, 
sebagian kecil untuk pembangkit 
listrik dalam negeri. Pada periode 

ini perusahaan tambang menjadi 
magnet bagi geolog.

Secara kebetulan komoditas 
pertambangan lain juga mencorong 
pada 2000an ini, sehingga banyak 
geolog, termasuk geolog baru yang 
tertampung di perusahaan 
pertambangan, selain di migas. 
Sektor pertambangan pun menjadi 
primadona baru bagi para geolog, 
meskipun belum secemerlang 
sektor migas.

Di sisi lain, bersamaan dengan 
itu muncul Prodi Geologi baru di 
berbagai universitas, baik swasta 
maupun negeri, baik di Jawa 
maupun luar Jawa. Ini menjadi 
tantangan tersendiri, karena 
kapasitas daya tampung tenaga 

kerja sektor migas dan 
pertambangan terbatas, sehingga 
tidak mampu menampung 
semuanya. Belum lagi jika harga 
kembali merosot.

Dan benar, pada 20072008 
ketika terjadi krisis ekonomi global 
yang dimulai dari kejatuhan 
korporasi global di Amerika yang 
berlanjut ke Eropa, harga minyak 
kembali anjlok dari 110 menjadi 70 
dolar per barel. 

Penurunan itu tidak berlang
sung lama, ketika terjadi Arab 
Spring, harga minyak kembali naik 
sampai 120 dolar per barel pada 

pada 2011. Tapi rupanya bulan 
madu tidak lama. Begitu melewati 
puncak, harga minyak kembali 
merosot dan terus merosot. Pada 
awal 2015, harga minyak sudah 50 
dolar per barel. Pada Agustus ini, 
harga minyak sudah hampir 
menyentuh 40 dolar per barel. 

Pada saat yang sama, ekonomi 
global juga masih belum pulih dari 
krisis. Bahkan China sebagai 
lokomotif pertumbuhan ekonomi 
dunia, merosot dari dua dijit hanya 
menjadi 78 persen. China yang 
mengimpor batubara besarbesaran 
mengurangi pemakaian, sehingga 
harga batubara pun jatuh. Ujung
ujungnya pertambangan batubara 
nasional ikut terseret. 

Merosotnya harga migas dan 
pertambangan merupakan awan 
hitam bagi para geolog. Tak sedikit 
yang terkena PHK, setidaknya 
mereka yang statusnya kontrak 
tidak diperpanjang lagi kontraknya. 
Dan itu bukan hanya di Indonesia. 
Beberapa ekspatriat Indonesia di 
luar negeri mengalami nasib serupa. 
Imbas lain adalah di penerimaan 
fresh graduate, ibaratnya sudah jatuh 
tertimpa tangga, lapangan kerja 
sudah menyempit masih pula 
ditimpa dengan jumlah lulusan 
yang setiap tahun bisa ribuan. 
Begitulah geologinomics. l
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K ontrak migas Blok 
Mahakam yang di
operasikan oleh Total 
E&P Indonesie dan 
Inpex Corpo ration 

berakhir 2017.  Pemerintah sudah 
memutuskan bahwa Pertamina 
akan mengoperasikan blok tersebut 
per 1 Januari 2018 dengan mendapat 
70 persen saham. Dari persentase 
itu, Pertamina harus memberikan 
10 persen sahamnya kepada 
Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Timur melalui badan usaha milik 
daerah. 

Total E&P Indonesie dan Inpex 
Corporation sebagai pengelola se
belumnya diberi jatah 30 persen. 
Pemberian saham itu sebagai 
bentuk apresiasi terhadap kedua 
perusahaan yang telah mengelola 
Blok Mahakam selama 50 tahun. 
“Kami ingin memberikan apresiasi 
kepada production sharing contract 
yang kinerjanya bagus dengan 
realisasi investasi mereka,” kata 
Menteri ESDM Sudirman Said.

Nasib Blok Mahakam sudah 
menjadi perhatian masyarakat cu
kup lama, bahkan ketika Susilo 
Bambang Yudhoyono masih menja
bat sebagai presiden. Banyak kekha
watiran nasib Blok Mahakam akan 
seperti Blok Cepu, dimana 

Pertamina digagalkan oleh peme
rintah untuk menjadi operator. Saat 
itu memang Amerika mengutus 
Menteri Luar Negeri Condoleezza 
Rice untuk melobi Indonesia agar 
pengelolaan Blok Cepu diberikan 
kepada Exxon. Akhirnya Exxon  
menjadi operator meskipun dari sisi 
porsi saham, Pertamina dan Exxon 
samasama 50 persen.

Dari kalangan pemerhati migas 
sebetulnya berharap seluruh ke
pemilikan blok diberikan kepada 
Pertamina. Marwan Batubara 
misalnya berpendapat bahwa seha
rusnya 100 persen diberikan kepada 
Pertamina agar perusahaan negara 
tersebut menjadi besar. Toh perusa
haan yang sudah menda patkan hak 
pengelolaan tersebut sudah menge
ruk untung besar.

Tapi ada pula yang berpendapat 
bahwa blok tersebut baru diberikan 
100 persen pada perpanjangan 
kedua. Karena kenyataannya pada 
kontrak pertama dalam periode 
pengoperasiannya tidak 30 tahun 
penuh menikmati hasil migas, 
karena ada masa eksplorasi yang 
cukup menyita waktu. Blok Mah
akam merupakan perpanjangan 
kedua.

Tidak bisakah saham blok mi
nyak yang habis masa kontrak 100 

persen sahamnya diberikan kepada 
Pertamina?

Pertanyaan ini menjadi penting 
mengingat sampai 2025 nanti ada 35 
blok migas yang akan berakhir 
masa kontraknya, 10 di antaranya 
blok besar. Idealnya seluruh kontrak 
blok migas yang habis diberikan 
kepada Pertamina agar peran per
usahaan negara itu dalam 
menyediakan migas kepada rakyat 
semakin besar. 

Tren yang terjadi didunia saat 
ini perusahaan minyak nasional 
(national oil companyNOC) mengua
sai sumber migas di negeranya 
sendiri. Posisi tersebut penting 
untuk menjamin kedaulatan energi 
negara masingmasing. Saat ini 
Pertamina mengelola 24 persen dari 
ladang migas nasional. sementara 
Malaysia menguasai 35 persen, 
Norwegia (48 persen), China (85 
persen), dan Arab Saudi (99 persen). 

Menurut Dirut Pertamina Dwi 
Soetjipto sebagaimana dikutip kata
data.co.id, ada tiga aspek yang men
jadi pertimbangan Pertamina dalam 
mengambil alih blok migas. Pertama, 
dari jumlah cadangan migas terbuk
ti maupun yang masih dalam pros
pek. Kedua, berdasar pola operasi 
migas blok tersebut memungkinkan 
untuk diintegrasikan dengan 

Ambil Alih 
atau
Berbagi?

20 MIGAS
www.skkmigas.go.id

Kontrak Karya
berakhir
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l apangan Pertamina sehingga pe
ngelolaan lebih efektif dan efisien. 
Ketiga, berdasarkan aspek keuangan 
perusahaan, blok yang akan diambil 
alih diharapkan meningkatkan 
keuntungan perusahaan.

Pertamina memiliki kemam
puan untuk mengelola baik dari sisi 
SDM, teknologi, keuangan. Dari sisi 
SDM jika dari dalam Pertamina 
merasa kekurangan bisa mengambil 
tenaga kerja Indonesia yang bekerja 
di perusahaan minyak asing, baik 
di Indonesia maupun yang di luar 
negeri. Dari sisi teknologi, semua 
bisa didatangkan dari luar. Kemu
dian dari sisi pendanaan, akan 
banyak lembaga keuangan yang 
bersedia memberikan pinjam an 
atau bisa juga menjual obligasi.

Di bidang SDM dan teknologi 
sudah dibuktikan dengan keber
hasilan Pertamina di Blok ONWJ 
dan Blok WMO. Di Blok ONWJ dari 
target produksi minyak dan gas 
38.000 barel per hari dan 175 
MMSCFD ternyata terlampaui me
njadi 38.300 barel dan 181 MMSCFD. 
Begitu juga Blok WMO dari sempat 
anjlok pada kuartal I 2011 dengan 

produksi 13 ribuan barel meningkat 
menjadi 24.993 barel per hari.

Idealnya pemerintah kita berani 
memberikan total pengelolaan dan 
saham kepada NOC. Kemandirian 
dan kedaulatan energi mutlak. 
Kalaupun pengelola lama diberikan 
saham, harusnya bukan menyetor 
uang tunai tapi pertukaran saham 

dengan lapangan yang mereka 
kuasai saat ini. Dengan Inpex mi
salnya bisa ditukar dengan saham 
di lapangan Masela, kemudian 
dengan Total bisa dipertukarkan 
dengan yang di East Natuna. De
ngan begitu, produksi yang 
dihasilkan oleh Pertamina akan 
optimal. l

Cadangan Blok Mahakam

K Kontrak bagi hasil Blok Mahakam ditandatangani 
tahun 1967, kemudian diperpanjang pada tahun 1997 
untuk jangka waktu 20 tahun sampai tahun 2017. 

Kegiatan eksplorasi dilakukan pada 1967, lima tahun 
kemudian 1972 ditemukan cadangan minyak dan gas bumi 
di Blok Mahakam dalam jumlah cukup besar. Cadangan 
(gabungan cadangan terbukti dan cadangan potensial atau 
dikenal dengan istilah 2P) awal yang ditemukan saat itu 1,68 
miliar barel minyak dan gas bumi sebesar 21,2 triliun kaki 
kubik (TCF). Blok tersebut mulai diproduksikan dari lapangan 
Bekapai pada 1974.

Produksi besarbesaran cadangan tersebut membuat 
Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar di dunia pada 
19802000. Kini, setelah pengurasan selama 40 tahun, maka 
sisa cadangan 2P minyak saat ini sebesar 185 juta barel dan 
cadangan 2P gas sebesar 5,7 TCF. Pada akhir maka kontrak 
tahun 2017 diperkirakan masih menyisakan cadangan 2P 
minyak sebesar 131 juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 
3,8 TCF pada tahun 2017. Dari jumlah tersebut diperkirakan 
sisa cadangan terbukti (P1) gas kurang dari 2 TCF. l skkmigas.go.id 

www.katadata.co.id
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S ejak pertama kali 
diundangkan UU No 22 
Tahun 2001 tentang 
kegiatan hulu minyak 
dan gas, terus menuai 

kontroversi. UU tersebut banyak 
disebut terlalu berbau kepentingan 
asing sehingga kedaulatan negara 
menjadi terganggu. Karenanya ke
inginan merevisi UU tersebut juga 
sudah lama digaungkan, namun 
baru beberapa waktu lalu disiapkan 
secara serius.

Saat ini draft Revisi UU Migas 
yang disiapkan Pemerintah dan 
DPR sudah beredar di kalangan 
luas, dan kedua lembaga itu akan 
segera merampungkannya. Karena 
itu mereka meminta masukan dari 
seluruh elemen masyarakat yang 
peduli terhadap nasib migas. 
Berkaitan dengan ini pula Kageo
gama (Keluarga Alumni Geologi 
Gajah Mada) melakukan tinjauan 
dan sekaligus masukan terhadap 
draft revisi tersebut. 

Kageogama memandang bahwa 
salah satu hal utama yang dikeluh 
oleh pelaku bisnis migas adalah 
tidak atau kurangnya kepastian 
hukum. Kondisi tersebut secara 
tidak langsung menganggu inves
tasi karena selalu muncul kekha
watiran bahwa bisnis di migas ini 
tidak aman lantaran berbagai 
aturan yang tumpang tindih.

UU Migas yang baru nanti harus 
memberikan kepastian hukum, dan 
membuat investor lebih nyaman 
dalam melihat landsekap industri 
migas Indonesia. Baik untuk hulu, 
hilir hingga kepastian pasokan 
migas sebagai bagian dari pasokan 
energi untuk rakyat. Dan pada 
gilirannya adalah bahwa UU 
tersebut akan menjaga kedaulatan 
energi nasional.

Seperti diketahui, salah satu 
alasan revisi UU Migas adalah 
keputusan Mahkamah Konstitusi 
(MK) yang membatalkan sejumlah 
pasal. Salah satu dampaknya adalah 

pembubaran Badan Pelaksana 
Kegiatan Hulu Migas (BP Migas). 
Selain itu, pemerintah juga sedang 
mengkaji keberadaan Badan 
Pengatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas), karena ingin 
menyederhanakan perizinan. 
Sekedar diketahui BP Migas dan 
BPH Migas dibentuk atas dasar UU 
Migas.

Beberapa pokok pikiran juga 
telah dibahas oleh anggota Kageo
gama diantaranya :
l  Upstream
l  MidStream
l  Downstream

revisi UU migas
untuk Kedaulatan Energi
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l Relasi dengan sektor energi
l Relasi dengan sektor per ekono

mian
Berbicara soal upstream(hulu), 

RUU migas sudah seharusnya mem
be ri jaminan penemuan ca dangan
cadangan baru di Indo nesia. Aturan 
(UU) yang ada selama ini lebih 
banyak mengatur soal produksi dan 
pemanfaatannya. Namun ku rang 
mengatur targettarget pene muan 
cadangancadang an migas ba ru.

Kebutuhan energi khususnya 
migas masih akan terus menjadi 
penopang utama di Indonesia 
sampai satu dua dekade ke depan. 
Untuk itu, subsitusi minyak sudah 
harus diatur termasuk beralih ke 
gas maupun sumber energi lain 
yang lebih ramah lingkungan dan 
dapat diperbarui.

Dengan demikian migas harus 
mulai diperhitungkan sebagai peng
gerak ekonomi utama (economic 
booster) ketimbang untuk pemasuk
an keuangan negara (revenue). Jadi 
perusahaan migas nantinya bukan 
lagi jualan migas tetapi sudah dapat 
jualan listrik. Ini mirip pengusahaan 
geothermal yang langsung jualan 
listrik, bukan jualan uap panas bu
mi. Belakangan perusahaan pe nam
bang batubara sudah mulai membuat 
PLTU, yang intinya jualan listrik.

Berkaitan dengan posisi Indo
nesia yang sekarang sudah menjadi 
pengimpor minyak dan segera 
menjadi net impor gas, perlu dikaji 
lebih dalam jika memungkinkan di 
dalam APBN penerimaan, migas 
tidak lagi dimasukkan sebagai 
penda patan. Dengan begitu 
pemasukan negara hanya pada tax 
royalty, bukan pada production split. 

Kemudian terkait dengan data 
migas, keluarga alumi ini juga 
meminta agar dilakukan pengum
pulan data sekaligus pembukaan 
akses data secara terbuka dengan 
membatasi penggunaannya hanya 
di dalam negeri. Data terbuka di 
dalam teritorial RI ini akan mem
berikan dampak positif pada 

kegiatan eksplorasi migas maupun 
riset kebumian lainnya. Juga akan 
memberikan multiplier effectdari 
pemanfaatan data.

Data tidak terbatas pada sumur 
dan seismik saja, dan juga tidak 
terbatas pada data dijital, tetapi juga 
termasuk sampel batuan yang 
analisanya harus dilakukan di da
lam negeri.Perusahaan migas harus 
memberikan seluruh data tentang 
kebumian kepada pemerintah. 
Intinya, seluruh data yang ada di 
bumi Indonesia harus tetap berada 
di Indonesia, dan dikuasai oleh 
pemerintah, bukan lagi oleh swasta.

Sementara pada masalah down
stream (hilir), kita semua tahu bah
wa minyak dan gas dalam waktu 
dekat sudah menjadi kebu tuhan 
pokok yang tidak mampu dipenuhi 
oleh produksi dalam negeri. Kondisi 
ini bukan semata karena produksi 
dan penemuan yang menurun 
tetapi juga kebu tuhan di dalam 
negeri yang menin gkat. 

Pemanfaatan migas di sektor 
hilir menjadi sangat penting. Arti
nya produksi migas dipriori taskan 
untuk dimanfaatkan di dalam 
negeri ketimbang untuk kebutuhan 
ekspor. Multiplier effect dari penggu
naaan migas di dalam negeri akan 
memberikan keuntung an ekonomi 
lebih besar ketimbang harga jual 
sebagai bahan mentah.

Prioritas hilirisasi ini akan 
mung kin terkait dengan proporsi 
bagi hasil supaya cadangancadang
an marjinal akan memberikan 
dampak multiplier effect walaupun 
sisi penerimaan splitnya berku
rang.  Perlu dimasukkan pasal yang 
isinya memungkinkan adanya 
negosiasi lebih lanjut mengenai bagi 
hasil, tentu dengan aturan yang 
jelas dan transparan.

Penyelarasan UU terkait
Minyak dan gas merupakan 

salah satu sumber energi. Keunikan 
mi gas adalah relatif mudahnya 
untuk dipindahkan atau ditranspor

tasikan, sehingga menjadi bahan 
yang mudah dijualbelikan. Kemu
dahan ini menjadikan bahan ini 
sering ditinjau hanya sebagai bahan 
komoditas. Dalam kaitannya 
dengan undangundang yang lain 
UU Migas mengambil peranan 
paling penting dalam UU Energi.
Pembangunan di bidang energi 
dalam kaitannya dengan UU Migas 
semestinya memberikan prioritas 
pada : 
l  Peningkatkan pasokan minyak, 

gas, batubara, dan energi terba
rukan.

l Percepatan pembangunan in
frastruktur khususnya gas serta 
energi lainnya secara masif, 
terutama infrastruktur trans
misi energi (pipa dan kabel) 
serta pemanfatan energi terba
rukan. 

l  Pengendalian konsumsi minyak 
dan gas semestinya menjadi 
bagian dalam regulasi (undang
undang), pengendalian subsidi, 
dan kebijakan harga jual BBM 
dalam negeri.

l  Diversifikasi energi dan kon
servasi energi, memerlukan 
payung hukum untuk melaku
kan pergeseran dominasi migas 
ke sumber energi lainnya.
Menurut Kageogama, keempat 

langkah tersebut perlu diupayakan 
demi menyiasati ancaman krisis 
energi yang menghantui Indo
nesia. Jika tidak, keinginan agar 
negeri ini berdaulat energi hanya 
tinggal menjadi mimpi. 

Dalam keterkaitannya dengan 
ekonomi, maka revisi UU Migas ha
rus mencakup bagaimana upaya 
melepaskan diri dari ketergan
tungan terhadap migas agar anggar
an negara tidak terus terbe bani. 
Ketika ekonomi bertumbuh, maka 
kebutuhan energi juga akan naik. 
Perlu diupayakan agar ke naikan 
kebutuhan energi itu tidak dido
minasi dengan mengandalkan 
migas. l
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P emerintah tampaknya 
mulai lebih menseriusi 
pembangkit listrik ener
gi baru dan terbarukan. 

Pada 2020 nanti ditargetkan peran 
energi baru terbarukan pada 
kontribusi listrik nasional sebesar 
23 persen. Salah satu yang menjadi 
andalan adalah tenaga panas bumi 
atau geothermal. 

Dalam pemerintahan Jokowi
JK ini, pemerintah menargetkan 
pembangunan pembangkit tenaga 
listrik sebesar 35.000 MW sampai 
2019. Target ambisius yang me
nuntut kerja keras. Dari jumlah 
itu, geothermal menurut Ketua 
Asosiasi Panas Bumi Indonesia 
Abadi Poernomo baru akan 
menyumbang sekitar 1.000 MW.

Tahun ini PLTP (pembangkit 
listrik tenaga panasbumi) sudah di 
posisi 1.438 MW, dan bila ditambah 
dengan 1.000 MW pada 2019 nanti, 
berarti totalnya 2.438 MW. 
Pencapaian itu masih di bawah 
target yang ditetapkan pada tahun 
itu yang 4.600 MW. Masalahnya 
membangun PLTP mem butuhkan 
waktu panjang, dar i awal sampai 
produksi bisa tujuh tahun.

Salah satu yang menjadi tan
tangan dari percepatan dan pe
ngembangan panas bumi adalah 
tersedianya tenaga ahli pro fesional 
yang kompeten. Direk torat Panas 
Bumi kementerian ESDM concern 
terhadap masalah kompetensi ini. 
Karena itu mereka mengajak 
seluruh komponen yang terkait 
dengan geothermal untuk menyu

sun SKKNI (Standar Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia) untuk 
panas bumi. Sebagai organisasi 
pro fesi, IAGI dilibatkan bersama 
dengan HAGI.

SKKNI Panas Bumi yang akan 
disusun terdiri atas standard 
kompetensi Ahli Geologi, Ahli 
Geofisika dan Ahli Geokimia yang 
berguna bagi peningkatan mutu 
kerja tenaga dan mutu hasil 
pekerjaan untuk kegiatan panas 
bumi. Dan tentu saja, standarisasi 
ini menjadi kian penting un tuk 
peningkatan daya saing te naga 
kerja Indonesia menuju masyara
kat ekonomi ASEAN.

Menurut Irma Khairunnisa, 
manajer HSE Area Geothermal 
Kamojang, SKKNI sangat diper
lukan untuk peningkatan kom
petensi standarisasi pekerja geo

thermal dari sisi hulu sampai hilir 
yang meliputi : pemboran, peng
awas operasional steam field, ke
listrikan, dan  peralatan pendu
kung (welder, operator ang kat
ang kut, scaffolder, fire fighter). 
Sejauh ini,’’ para pekerja geother
mal mengikuti kompetensi peng
awas operasional Pertama, Madya 
dan Utama.’’

Pembuatan standar dan sertif
ikasi ini kata Irma menjadi penting 
manakala MEA diberlakukan.  
Walaupun tidak terkait secara 
lang sung, tetapi peningkatan 
kompe tensi para pekerja akan 
memberikan nilai tambah dalam 
era perdagangan bebas ataupun 
MEA. Jangan sampai nanti tenaga 
kerja dari luar yang telah 
berkompetensi internasional yang 
masuk ke Indonesia. l

Mendesak, Sertifikasi 
Kompetensi Panas Bumi 

blog.usaid.gov

sudah saatnya ada sertifikasi pada 
pekerja geothermal
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pertamina-ep.com

G eothermal mendapat 
angin segar pada pe
ngembangan kete naga
listrikan. Dengan sema

kin banyaknya tuntutan keahlian, 
keinginan untuk membuat ser
tifikasi keahlian makin menguat. 
Seberapa jauh persiapan dilakukan? 
Berikut wawancara dengan sur
yantini, dosen di prodi Geologi ITB.

apakah skkni Panas bumi 
sudah mendesak dilakukan? 

Untuk spesialisasi yang terkait 
de  ngan competent person dalam bi
dang resource assessment seper
tinya sudah mendesak. Hal ini ka
rena resource/reserve potential re 
port yang bankable sangat di
perlukan untuk menunjang pe
ngem  bangan dan keberlanjutan 
sua tu proyek geothermal.

Competent person atau institusi 
yang sering digunakan oleh 
operator geothermal di Indonesia 
biasanya dari luar negeri seperti 
GeothermexSchlumberge dan 
Jacobs. Hasil pelaporan resource 
atau reserve dari orang Indonesia 
misalnya dari Badan Geologi atau 
LAPI ITB umumnya dianggap kurang 
valid dan sering dipertanyakan 
walaupun metode perhitungan dan 
data yang digunakan sudah sama 
atau mirip dengan yang digunakan 
oleh overseas consultant. Hal ini 
karena kita tidak bersertifikat atau 
tidak ada badan yang menyetarakan 
kemampuan ahliahli Indonesia 
dengan overseas expert.

apakah pelaksanaan standa
risasi ini dilakukan karena ada 
mea (asean)?

Masalah competent person se
betulnya sudah dibicarakan sejak 

10 tahun lalu sebelum isu MEA 
bergema. Nah, sekarang saat gen
cargencarnya MEA, saya pikir ini 
kesempatan baik untuk segera me
realisasikan SKKNI yang juga bisa 
diterima di dunia internasional.

mengenai sertifikasinya sen
diri, ada jenis kompetensi yang 
sudah diberi sertifikasi?

Belum ada, sekarang masih wa
cana seperti kompetensi re servoir 
engineering, resource asessment, 
field operator dan sebagainya. Se
dangkan untuk bidang geologi 
sejauh yang kami alami, walaupun 
tidak bersertifikat tetapi sudah 
dikenal luas dan bisa bekerja di 
mana saja, misalnya Supriyadi 
Soeng kono (dosen di Auckland Uni
versity), Pri Utami (dosen di Auck
land University), Novi Ganevianto 
(Consultant GNS New Zealand), 
Suryantini (Exploration Manager 
Emerging Power Philippine / Inde
pendent Consultant IF Technology 
Belanda), Ali Ashat (konsultan 
independen berbagai proyek di luar 
negeri), Elnusa dan tim geofisikanya, 
Rocky Martakusumah ahli geofisika 
di konsultan geofisika Malaysia, dan 

lain lain

bagaimana urutan priroritas, 
kompetensi apa yang perlu dida
hulukan?

Prioritas utama dalam resoure 
assesment seperti Subir Sanyal dari 
Geothermex. Hal ini karena belum 
ada di Indonesia dan seluruh lapor
an resource assesment kita tidak 
pernah dianggap bankable tanpa 
acc dari mereka, sehingga kelan
jutan finansial suatu proyek menja
di terhambat.

siapa yang bertanggungjawab 
terhadap pelaksanaan pembuat
an sertifikat?

Saat ini belum ada, tetapi sudah 
pernah dibicarakan tentang peran
an asosiasi panas bumi  dan ESDM

Lembaga apa saja yang ter
libat di dalamnya? 

Tergantung sertifikasi ini untuk 
expertise apa, misalnya untuk 
resource assessment mungkin yang 
bisa terlibat seperti Badan Geologi, 
EBTKE, perguruan tinggi, asosiasi, 
dan lembaga luar negeri. Untuk 
tingkat operator mungkin bisa juga 
ditambah Pusdiklat dari Cepu.

apa sebetulnya target akhir 
dari pemberian sertifikasi kompe
tensi ini?

Ahli Indonesia dapat diterima 
bekerja dimana saja dan untuk pe
kerjaan resource assessment maka 
laporannya bisa bankable.

apakah sudah ada yang mem
peroleh sertifikasi dari luar nege
ri?  

Hingga saat ini untuk ahli geo
logi geothermal belum ada, hanya 
berdasarkan kepercayaan saja. l

Laporan kita tidak dianggap
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L ima tahun lalu, tepatnya 
27 Agustus 2010, gunung 
Sinabung yang telah be-
ratus-ratus tahun tidur 
lelap tiba-tiba terbangun. 

Karena sudah begitu lama tertidur, 
maka gunung tersebut tidak menjadi 
perhatian para ahli vulkanologi, 
sehingga ketika akan meletus, nyaris 
tidak terdeteksi.

Masyarakat yang tinggal di se-
kitar Sinabung terkejut sekaligus 
panik, mereka tidak menyangka 
bahwa gunung yang dihuninya itu 
meletus. Tidak pernah ada tanda-
tanda, juga tidak pernah ada pem-
beritahuan apa-apa dari pemerintah 
akan kemungkinan gunung tersebut 
bakal memuntahkan material.

Dalam khazanah volkanologi, 
gu nung Sinabung ini masuk dalam 
kategori Tipe B. Menurut Surono, 
mantan kepala Badan Geologi, gu-
nung tipe B adalah gunung api yang 
tidak mempunyai karakter meletus 
secara magmatik sejak tahun 1600. 
Karena itulah berdasarkan prioritas 
ancaman, gunung tipe B tidak dipan-
tau secara rutin, tidak ada peralatan 
khusus yang ditanamkan di sana. 
Masyarat sekitar pun tidak berpi kir-
an bahwa gunung itu akan meletus.

Jadi berbeda dengan masyarakat 
di sekitar gunung Merapi atau Kelud 
yang sudah terbiasa dengan letusan 

gunung yang didiaminya itu, masya-
rakat Sinabung sudah turun temu-
run sekian generasi tidak pernah 
melihat gunung Sinabung meletus. 
Ada kegagapan akut ketika tiba-tiba 
gunung itu meletus. Mereka tidak 
siap, baik secara fisik maupun men-
tal, mereka sulit menerima ke-
nyataan itu.

Sudah begitu, ketika gunung-

gunung api yang lain seperti Merapi 
dan Kelud langsung beristirahat dan 
tidak menampakkan kegiatan ber-
arti setelah mengalami letusan 
besar, tidak begitu dengan Sinabung. 
Sejak meletus sampai sekarang gu-
nung Sinabung masih aktif dan rutin 
menyemburkan awan panas. 

Gunung yang letusannya tidak 
berhenti mirip Sinabung adalah Gu-
nung Unzen di pulau Kyushu, Je-
pang. Letusan gunung itu sampai 
lima tahun dan memiliki lidah lava 
sebagaimana Sinabung. Pada 1792 
gunung itu meletus dan meruntuh-
kan kubah lava yang kemudian 
memicu terjadinya tsunami, korban 
letusan dan tsunami mencapai 
15.000 jiwa. Letusan terakhir terjadi 
pada 1990 sampai 1995.

Pada akhir Juli lalu, Sinabung 
masih memyemburkan awan panas 
sebanyak 14 kali dengan ketinggian 
4.500 meter. Selain itu juga terjadi 
luncuran awan panas dengan lun-
cur an sejauh 2.000-4.500 meter. 
Lun curan awan panas itu terjadi 
karena terjadi peningkatan frekuensi 
awan panas akibat penumpukan 
kubah lava secara terus menerus 
hingga mencapai 2 juta meter kubik.

Sampai saat ini letusan Sinabung 
telah memakan korban tewas 17 
orang. Mereka semuanya merupakan 
korban dari sapuan awan panas 

SINABuNG 
LEtUSan tIaDa HEntI

26 VuLKANOLOGI

tipe gunungapi dilihat dari 
sejarah Letusan

· tipe a : tercatat pernah 
mengalami erupsi magmatik 
sekurangkurangnya satu kali 
sesudah tahun 1600. (79 
gunung)

· tipe b : sesudah tahun 1600 
belum tercatat lagi 
mengadakan erupsi magmatik 
namun masih memperlihatkan 
gejala kegiatan vulkanik seperti 
kegiatan solfatara (29 gunung)

· tipe C : sejarah erupsinya tidak 
diketahui dalam catatan 
manusia, namun masih 
terdapat tandatanda kegiatan 
masa lampau berupa lapangan 
solfatara/fumarola pada 
tingkah lemah (21 gunung)

karokab.go.id
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hasil letusan pada 1 Februari 2014. 
Para korban itu adalah guru dan 
pelajar, serta mahasiswa yang ingin 
melihat bekas-bekas letusan gunung 
Sinabung. Tak ada penduduk lokal 
yang menjadi korban karena mereka 
sudah ada di pengungsian.

Terkait dengan pengungsi, kon-
disi ini menjadi problem tersendiri, 
karena biasanya mengungsi itu 
hanya dalam hitungan hari, minggu, 
atau paling bulan, di Sinabung telah 
bertahun-tahun. Puncak jumlah 
pengungsi terjadi pada 2014 dengan 
jumlah 27.671 jiwa. Jumlah tersebut 
fluktuatif tergantung dari aktivitas 
volkanik Sinabung. Saat ini total 
jumlah pengungsi 10.184 jiwa atau 
3.030 keluarga yang tersebar di 10 
pos pengungsian dan menjadi 
tanggungjawab BNPB.

Kapankah penderitaan pengung-
si akan berakhir dan mereka bisa 
kembali ke desa asal mereka? Ini 
yang menjadi pertanyaan banyak 
orang, sebagaimana pertanyaan: ka-
pankah Sinabung berhenti meletus?

Tidak ada yang tahu kapan le-
tusan akan berakhir. Surono, yang 
merupakan dedengkotnya gunung 
api pun tidak bisa memastikan seca-
ra akurat, dia berani mem prediksi 
tapi tidak berani menjamin. Meski 
begitu, Mbah Rono, begitu dia biasa 
dipanggil, mencoba untuk mengkal-
kulasi secara ilmiah sampai kapan 
Sina bung masih akan terus memun-
tahkan materialnya dari perut bumi.

Dalam tulisannya di akun 
Facebook yang dikelolanya, Surono 
mencoba memprediksi berdasarkan 
paper berjudul ‘The Assosiation of 
Lava Dome Growth With Major 
Explosive Activity (VEI<4) : Dome 
Haz, Global Dataset’ yang ditulis 
S.E. Ogburn, S.C. Loughin, dan E.C. 
Calder. Paper itu dari buletin Vol-
calonogy (2015). VEI adalah volcano 
explocity index atau skala kekuatan 
ledakan gunungapi.

Menurut Ogburn dkk, untuk tipe 
erupsi dengan kubah dan awan 
panas guguran, setipe dengan Sina-
bung, probabilitasnya akan berhenti: 
<1 tahun (64 persen), 1-5 tahun (29 
persen), 5-10 tahun (3 persen), 10-15 
tahun (2 persen), dan lebih dari itu 
dibawah 1 persen. Data tersebut 
mengambil contoh 397 gunungapi di 

seluruh dunia. Sinabung sendiri 
memiliki probabilitas erupsi dengan 
VEI 0-3 adalah 90 persen, sedangkan 
VEI 4 (setara dengan erupsi Merapi 
dan Kelud) hanya 10 persen.

Surono memprediksi bahwa 
letusan Sinabung akan habis dalam 
lima tahun. Jika kita melihat ke teori 
Ogburn di atas, maka probablitasnya 
adalah 93 persen (hasil penjumlahan 
64 persen plus 29 persen). Surono 
menghitung letusan Sinabung mulai 
akhir 2013, dengan begitu letusan 
sudah berlangsung 1,5 tahun, se-
hing ga masih ada waktu 3,5 tahun 
lagi bagi Sinabung untuk menun-
jukkan keperkasaannya.

Apakah prediksi itu bisa tepat? 
Surono tidak bisa menjamin, tetapi 
dia meyakininya berdasarkan con-
toh empiris dari 397 gunungapi yang 
diteliti di atas. ‘’Dan tentu dari hasil 
dari pengamatan saya terhadap gu-
nung Sinabung selama ini,’’ kata 
Surono. Berdasarkan data terkini, 
erupsi Sinabung mayoritas dengan 
VEI 0-3, artinya gunung Sinabung 

tidak akan membesar, namun akan 
berhenti dalam jangka agak panjang, 
kurang dari lima tahun. Itulah 
pegangan Surono ketika banyak 
yang menanyakan tentang ‘’berapa 
lama lagi erupsi Sinabung?’’

Bagaimana jika perkiraan itu 
salah? ‘’Bagi saya lebih baik salah 
berdasarkan scientific dari pada 
saya ragu dan tidak ambil keputusan 
sama sekali, karena keputusan ini 
dapat digunakan sebagai acuan 
untuk tindakan sektor lain dalam 
penanggulangan erupsi Sinabung,’’ 
kata Surono. ‘’Bila saya salah karena 
ternyata erupsi Sinabung berhenti 
lebih cepat dari lima tahun, akan 
lebih baik bagi semua pihak.’’

Jika prediksi mbah Rono benar, 
berarti maksimal 3,5 tahun lagi Si-
nabung akan kembali menjadi anak 
manis. Bisa jadi gunung Sinabung 
akan tidur pulas selama berabad-
abad sebagaimana sebelumnya, tapi 
bisa juga menjadi gunungapi Tipe A 
yang sewaktu-waktu bisa meletus 
sebagaimana Merapi atau Kelud. l 

VuLKANOLOGI
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S udah lazim bahwa semua 
orang menyadari pen
tingnya air untuk hidup. 
Setiap hari mau tidak 
mau h arus berhubungan 

dengan air, sekurangnya untuk 
memenuhi kebutuhan minuman. 
Air merupakan materi alam yang 
sangat vital dibutuhkan manusia 
dan mahluk hidup lainnya. Namun 
banyak orang yang kurang meng
hargainya dan memperlaku kannya 
secara ceroboh, termasuk mereka 
yang seharihari erat berhubungan 
dengan air atau bahkan mereka 
yang pernah mempelajari tentang 
air. 

Sewaktu masih kuliah di Jurusan 
Teknik Geologi UGM, sebagai 
contoh, penulis memperoleh mata 
kuliah hidrolika, hidrologi, dan 
hidrologi air tanah. Belum lagi air 
sebagai changing agent dari proses 
geologi. Seharusnya sebagai ahli 
geologi yang pernah mendapat 
pengajaran tentang air, kesadaran 

mengenai nilai penting air sudah 
sangat dijiwainya. 

Memang secara umum, kes
adaran masyarakat Indonesia 
terhadap kelestarian lingkungan 
hidup dalam makna luas, masih 
rendah. Dari hal sederhana bisa kita 
lihat sewaktu minum air plastikan, 
masih banyak (lebih dari 50 persen) 
terlihat sisasisa air di dalamnya. 
Kemudian airair sungai yang 
dibiarkan kotor dan tidak sehat, tak 
sedikit yang berbau. Bahkan banyak 
orang mencuci pada mata air. 

Di sini, peran para ahli geologi 
dan kementerian yang menangani 
masalah air dalam memperbaiki 
masalah ini, belum nampak ke
giatannya. Padahal problematika air 
sudah terusmenerus menjadi ba
hasan badanbadan dunia khu
susnya PBB dengan berbagai orga
nisasi pelaksana di bawahnya.

Menyadari hal ini, harus 
ditimbulkan etika, kemauan, 
keberanian, dan kesungguhan dari 

Prof Otto S.R. Ongkosongo
Council Member, United Nations 

University (UNU, 20042010);
Anggota Dewan Sumber Daya Air 

Nasional (DSDAN, 2014) mewakili 
IAGI; 

Geolog dan 
Peraturan 
Perundangan 
tentang Air
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semua masyarakat, para ahli geologi 
khususnya, untuk menunjukkan 
peran pengetahuan, kesadaran, dan 
kemauannya. Terlalu banyak ma
salah air yang perlu dibahas, 
sehingga perlu dicari prioritas 
masalah yang perlu ditangani 
segera. IAGI perlu lebih berperan  
dalam bidang peraturan dan 
perundangan yang berkait dengan 
geologi, termasuk untuk masalah 
air.

Air sebagai Sumber Daya 
Banyak penggolongan masalah 

sumber daya (resource). Khusus 
untuk sumber daya air, definisi 
mau pun nilai pentingnya dapat 
dipandang dari banyak segi, 
sehingga dalam membahas sumber 
daya air sangat tergantung kepada 
pandangan yang dipakai. Pandan
gan ini dapat dari segi kebutuhan 
dasar manusia (butsarman) untuk 
dapat hidup dan berkembangbiak, 
dari sisi kesehatan, geologi, ekologi, 
ekonomi, ilmu kimia, perdagangan, 
dan sebagainya. 

Dari segi geologi saja setidaknya  
dapat dikelompokkan berdasar 
letak keberadaannya, yaitu sebagai 
air permukaan dan air tanah. 
Sebetulnya air juga dapat ditemukan 
dalam bentuk es, serta dalam bentuk 
es, air, dan uap air di udara, juga 
dalam vegetasi, dan aneka binatang, 
tetapi persentasenya kecil, sehingga 
keberadaannya agak diabaikan 
untuk dibahas di Indonesia. Namun 
perhatian untuk air hujan cukup 
baik karena berkaitan dengan neraca 
air dan siklus hidrologi.

Khusus untuk air tanah, yang 
kewenangan pengaturannya diama
natkan kepada Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 
agaknya dapat ditafsirkan dari 
Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 
2008 tentang Air Tanah bahwa 
macam kegiatan yang dilakukan 
berupa 1) pengelolaan, 2) inven
tarisasi, 3) konservasi, 4) pendaya
gunaan, 5) pengendalian daya rusak 
air tanah. 

Pengelolaan air tanah meliputi 
upaya merencanakan, melaksana
kan, memantau, dan mengevaluasi 
penyelenggaraan air tanah, pen

dayagunaan air tanah, serta pengen
dalian daya rusak air tanah. Dalam 
inventarisasi air tanah dilakukan 
kegiatan untuk memperoleh data 
dan informasi air tanah. 

Konservasi air tanah meliputi 
upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan keadaan, sifat, dan 
fungsi air tanah agar senantiasa 
tersedia dalam kuantitas dan 
kualitas yang memadai untuk 
memenuhi kebutuhan mahluk 
hidup, baik pada waktu sekarang 
maupun yang akan datang. 

Pendayagunaan air tanah adalah 

upaya penatagunaan, penyediaan, 
penggunaan, pengembangan, dan 
pengusahaan air tanah secara 
optimal agar berhasilguna dan 
berdayaguna. Pengendalian daya 
rusak air tanah adalah upaya untuk 
mencegah, menanggulangi, dan 
memulihkan kerusakan kualitas 
lingkungan yang disebabkan oleh 
daya rusak air tanah.

Tragedi Peraturan dan 
Perundangan 

Peraturan dan perundangan sa
ngat dinamis, cepat berubah dalam 
skala waktu beberapa tahun saja, 
padahal menjadi dasar awal (lan
dasan) dalam pelaksanaan teknis 
pembangunan. Dengan cepat 
berubahnya peraturan dan perun
dangan, maka segala peraturan di 
bawahnya menjadi goyah untuk 
dilaksanakan. Selain itu juga 

menjadi polemik berkepan jangan 
yang membuang waktu, tenaga, dan 
dana yang pada gilirannya menjadi 
kontraproduktif bagi pembangunan 
(inefisien dan inefektif). 

Karena itu, untuk mengurangi 
kerugian lebih jauh yang tak 
diinginkan, Pemerintah seharusnya 
secara kontinyu dan teratur (bisa 
sebulan sekali) mengantisipasinya, 
misalnya  mengevaluasi berbagai 
peraturan perundangan yang 
menjadi dasar pelaksanaan kegiatan 
dengan mengundang para ahli, 

Sebetulnya air juga 

dapat ditemukan 

dalam bentuk es, serta 

dalam bentuk es, air, 

dan uap air di udara, 

juga dalam vegetasi, 

dan aneka binatang, 

tetapi persentasenya 

kecil, sehingga 

keberadaannya agak 

diabaikan untuk 

dibahas di Indonesia. 

kompasiana.com
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termasuk IAGI. Dengan 
demikian banyak temuan dan 
aturan baru yang juga dapat 
dikembangkan lebih lanjut 
sampai kepada tingkatan yang 
lebih layak, baik, rinci, dan teliti 
untuk pelaksanaan di lapangan.

Masalah sumber daya air ini 
sudah menjadi contoh ekstrim 
betapa peliknya pengaturan 
dari segi peraturan dan 
perundangan sumber daya air. 
Pada 8 Februari 2015 Mahkamah 
Konstitusi (MK) membatalkan 
keberlakuan secara keseluruhan 
UndangUndang No. 7 Tahun 
2004 tentang Sumber Daya Air 
(SDA) (UU 7/2004) yang 
menjadi dasar pemba ngunan dan 
pengelolaan sumber daya air, 
sehingga untuk menghindari keko
songan, MK memutuskan member
lakukan kembali UU 11/1974 
tentang Pengairan. Dasar pertim
bangan utamanya adalah karena UU 
7/2004  tidak memenuhi enam 
prinsip dasar pembatasan dalam 
pengelolaan sumber daya air. 

Salah satu contoh adalah 
penggunaan definisi. Dalam UU 
7/2004 disebutkan bahwa sumber 
daya air adalah air, sumber air, dan 
daya air yang terkandung di 
dalamnya. Air adalah semua air 
yang terdapat pada, di atas, ataupun 
di bawah permukaan tanah, 
termasuk dalam pengertian ini air 
permukaan, air tanah, air hujan, dan 
air laut yang berada di darat. Air 
permukaan adalah semua air yang 
terdapat pada permukaan tanah, 
sementara air tanah adalah air yang 
terdapat dalam lapisan tanah atau 
batuan di bawah permukaan tanah. 
Definisi tentang air tanah ini juga 
digunakan secara teknis operasional 
misalnya dalam Permen. ESDM No. 
15 tahun 2012.

Sebagai pembanding, dalam UU 
11/1974 mendefinisikan bahwa 
“Air” adalah semua air yang terda
pat di dalam dan atau berasal dari 
sumbersumber air, baik yang 
terdapat di atas maupun dibawah 
per mukaan tanah, tidak termasuk 
dalam pengertian ini air yang 
terdapat di laut. Kemudian 
didefinisikan pula, bahwa “Sumber

sumber Air” adalah tempattempat 
dan wadahwadah air, baik yang 
terdapat di atas, maupun di bawah 
permukaan tanah.

Selanjutnya dalam kegiatan 
yang akan dilakukan dalam UU 
11/1974 meliputi ‘Tata Pengaturan 
Air’, yaitu segala usaha untuk 
mengatur pembinaan seperti 1) 
pemilikan, 2) penguasaan, 3) penge
lolaan, 4) penggunaan, 5) pen
gusahaan, dan 6) pengawasan atas 
air dan sumbersumbernya, terma
suk kekayaan alam bukan hewani 
yang terkandung di dalamnya, guna 
mencapai manfaat yang sebesar
besarnya dalam memenuhi hajat 
hidup dan peri kehidupan rakyat.

Catatan Akhir 
Dari uraian di depan, penulis 

menyimpulkan dan sekaligus 
menya rankan kepada berbagai 
pihak terkait, IAGI khususnya, 
sebagai berikut: Sebagai organisasi 
geologi, IAGI sudah seharusnya 
memiliki sikap (standing position) 
yang tegas, jelas, dan mantap secara 
ilmiah meskipun dalam tingkatan 
yang selalu rasional fleksibel 
seirama dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
rekayasa, jaman, politik dan 
ekonomi. Posisi tegas itu meliputi 
konservasi, eksplorasi, eksploitasi, 
pemanfaatan, pengolahan, peman
faatan, pengelolaan, dan pemba
ngunan  sumber daya air tersebut 
dalam arti/makna yang luas sesuai 
dengan kebutuhan dan kepentingan
nya.

Hal ini sebaiknya menjadi salah 
satu cakupan bidang perhatian dan 
garapan IAGI, sebagaimana 
dinyatakan sebagai bagian tugas 
pokok dan fungsi (tupoksi) Bidang 
Geologi Teknik dan Geohidrologi 
dari IAGI. Dalam pandangan 
Dewan Sumber Daya Air Nasional 
(DSDAN), masalah air dicakup dari 
segi hidrologi, hidrogeologi, dan 
hidrometeorologi. Walau 
bagaimanapun, penggunaan istilah, 
lingkup, dan penerapan istilah 
geohodrologi dan hidrogeologi ini 
harus sudah didefinisikan dan 
dipahami secara mantap oleh IAGI.

Dinyatakan dalam misinya, 
IAGI akan turut berperan aktif 
dalam pembangunan nasional 
dengan pembinaan di segala bidang 
yang berhubungan dengan geologi 
di Indonesia; dan air merupakan 
bagian perhatian geologi. Selain itu 
tindakan IAGI harus bermanfaat 
sebagaimana tercakup dalam 
visinya, yaitu memajukan 
kesejahteraan dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa Indonesia pada 
khususnya, dan umat manusia pada 
umumnya. 

Hal ihwal air atau sumber daya 
air, dengan segala masalahnya, di 
mana dunia semakin defisit dengan 
air tawar yang bersih dan air sehat, 
sudah jelas menjadi bagian nyata 
yang harus ditegaskan oleh IAGI 
dengan sikap dan tindakan yang 
lebih nyata, jelas, dan cukup ilmiah. 
Masih sangat banyak bidang keairan 
yang menuntut untuk dibahas dan 
diuraikan.l
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P agi itu pukul 07.15, 
Jumat 5 Juni 2015, ma
syarakat di bumi Ka
liman tan bagian timur, 
tepatnya RanauKina

balu, Sabah, Malaysia dikejutkan 
oleh getaran cukup kencang. Rupa
nya wilayah yang selama ini adem 
ayem dari goncangan telah dilanda 
gempa bumi. Menurut catatan 
Malaysian Meteorological Depart
ment, gempa selama 30 detik itu 
berkekuatan 5,9 skala Ritcher (SR), 
sementara USGS mencatat 6 SR.

Gempa darat di gunung Kina
balu itu berpusat pada kedalaman 
10 km, posisinya 19 km dari kota 
Ranau dan 52 km dari kota Kinabalu. 
Bukan hanya goyangan gempa yang 
mengejutkan, tetapi juga jumlah 
korban tewas. Sampai terakhir 
pendataan, tercatat 11 orang tewas 
karena tertimbun longsoran tanah di 
kawasan gunung Kinabalu yang 
diakibatkan oleh gempa. Mereka 
adalah para pendaki gu nung yang 
sebagian warga Singa pura

Guncangan gempa bumi yang 
melanda Ranau tersebut dirasakan 
penduduk sejumlah daerah lain, 
seperti Tambunan, Tuaran, Kinabalu, 
dan Belud. Gempa juga merusak 
jalan dan bangunan, termasuk 
sekolah dan rumah sakit, di pantai 
barat Sabah. Inilah gempa yang 
berakibat paling fatal di wilayah 
Kalimantan.

Karena gempa sangat jarang 
terjadi di wilayah itu, maka 
beredarlah cerita mitos penyebab 
gempa. Sebagaimana tudingan Tan 
Sri Joseph Pairin Kitingan, Wakil 
Menteri Besar Negara Bagian Sabah, 

Malaysia, gempa itu terjadi karena 
10 turis Eropa mendaki gunung dan 
berfotofoto tanpa mengenakan baju 
di puncak. Mereka dinilai tidak 
menghormati adat istiadat setempat 
sehingga bumi pun marah.

Tetapi sebetulnya gempa bumi 
di Kalimantan bukan hal baru, 
hanya saja, biasanya gempa di sana 
tidak dirasakan masyarakat, dan 
yang jelas tidak pernah memakan 
korban. Di wilayah Indonesia 
misalnya, pada 20 Januari 2015 
terjadi gempa 5,6 SR pada 
kedalaman 10 km di 289 km Timur 
Laut Kota Tarakan. Sebulan 
kemudian 25 Februari 2015 gempa 
kembali terjadi dengan kekuatan 5,7 
SR berjarak 413 km timur laut 
Tarakan pada kedalaman 10 km. 

Sebelumnya juga tercatat terjadi 
gempa dengan kekuatan 5,5 SR di 

wilayah Tarakan, Kalimantan Timur 
pada 12 November 2007. Beberapa 
bulan kemudian, tepatnya 5 Februari 
2008, kembali terjadi gempa di 
pulau Laut, Sebuku dan Batulicin 
Kalimantan Selatan dengan 
kekuatan 5,8 SR. Gempa ini menurut 
BMKG disebabkan gempa intraplate, 
yaitu gempa yang terjadi di dalam 
lempeng itu sendiri, yakni di 
lempeng Eurasia.

Begitu juga dikawasan Sabah, 
gempa relatif jarang terjadi. Menurut 
pengamatan Prof Felix Tongkul, 
profesor geologi dari Universiti 
Malaysia Sabah, gempa berkekuatan 
di atas 5 SR hanya terjadi berulang 
setiap 25 tahun. Pada 1966 misalnya 
terjadi gempa dengan magnitude 5,3 
SR, kemudian pada 1991 terjadi 
gempa 5,9 SR, berikutnya terbaru 5,9 
SR pada 2015. Secara keseluruhan 

Bumi Bergoncang
di Pulau ‘Aman’ Gempa 
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sejak 19232007 terjadi 85 kali gempa 
dengan kekuatan 3,36,5 SR.

Kata Felix sebagaimana dikutip 
astroawani.com, gempa tersebut dise
babkan oleh bergesernya patahan 
aktif di wilayah Ranau atau dikenal 
dengan Ranau Fault. Sabah secara 
posisi geologi mendapat tekanan 
dari tiga lempeng tektonik utama 
dimana Sabah berada di timur
selatan lempeng Eurasia yang 
berbatasan dengan lempeng Filipina 
dan lempeng Pasifik. Kedua 
lempeng terakhir itu bergerak 10cm 
per tahun ke arah barat menabrak 
lempeng Eurasia.

Rovicky Dwiputrohari, di blog 
dongeng geologi, menulis bahwa 
daerah Kinabalu ini sudah cukup 
lama diamati oleh Depart ment of 
Survey and Mapping Malaysia 
(JUPEM) dan Department of 
Minerals and Geoscience (JMG). 
Pada tahun 2010 dilakukan 
pengukuran gerakan dengan GPS, 
setelah tahun 2007 ada gempa 
terekam di daerah ini.

Seperti terlihat di gambar, di 
kawasan gunung Kinabalu terdapat 
arah distribusi batuan melintang 
timur lautbarat daya. Penyebaran 
batuan itu dikontrol oleh struktur 
geologi dimana salah satunya 
adalah patahan. Patahanpatahan 
itulah yang menjadi obyek penelitian 
dan pengamatan Geodetic Survey 
Malaysia untuk melihat seberapa 
aktif patahan ini, termasuk Ranau 
Fault.

Hasil pengamatan tahun 2010 
sebagaimana ditulis Azhari bin 
Mohamed, dalam makalah berjudul 
Monitoring Active Faults in Ranau, 
Sabah Using GPS, terjadi pergerakan 
yang beragam, mulai dari mm 
sampai 35 cm. Pergerakan itu 
mengindikasikan adanya keaktifan 
beberapa patahan di gunung 
Kinabalu.

Robert Hall, salah seorang ahli 
tektonik yang terkenal sebagaimana 
dikutip Rovicky, pada tahun 2013 
membuat model penampang geo

logi dari Kalimantan Utara, khusus
nya pada daerah dibawah Kinabalu.  
Model yang dibuat oleh Robert Hall 
ini dapat dipakai sebagai acuan 
dasar dalam mengamati dan meng
analisa gempa di Ranau awal Juni 
tersebut.

Penampang regional memotong 
Kalimantan Bagian Utara memper
lihatkan adanya patahan naik (Sesar 
Sungkup/Thrust Fault). Juga ada 
patahan normal berupa gravity 
glide pada lapisan hijau. Namun 

dibawah Kinabalu diperkirakan 
banyak sesar sungkup (Thrust 
Fault).

Melihat lebih detil pada model 
diatas menunjukkan bahwa ada 
sesar sungkup yang justru menurun. 
Kita sebut saja ‘down thrust’, yaitu 
sesar sungkup yang bukan menaik 
tetapi justru menurun. Dari situ bisa 
kita simpulkan bahwa terjadinya 
gempa yang cukup kuat merupakan 
sinergi antara dorongan kesamping 
dan faktor gravitasi. l

Dari data dan pengalaman, menunjukkan bahwa selama ini gempa 
yang terjadi pada sesar normal kekuatannya relatif kecil. Sehingga ada 
faktor lain yang akan menjadikan gempa menjadi relatif besar. Dan terbukti 
bawah gempa yang menewaskan belasan orang tersebut karena adanya 
tekanan yang mengakibatkan pergeseran batuan. Tekanan dari samping 
berikut gravitasi itulah yang menyebabkan gempa di Kinabalu.

no tanggaL skaLa sR WiLayah
1. 1995-08-11 4.1 Ranau, Sabah

2. 1996-12-06 4.4  Lahad Datu, Sabah

3. 2001-04-07 5.1 Kudat, SabahW

4. 2003-08-03 4.9 Semporna, Sabah

5. 2005-05-23 5.3 Sandakan, Sabah

6. 2006-04-22 4.0 Sandakan, Sabah

7. 2006-09-28 4.5 Ranau, Sabah

8. 2008-01-10 4.1 Keningau, Sabah

9. 2008-04-09 4.5 Semporna, Sabah

10. 2008-05-18 5.0 Tawau, Sabah

11. 2009-09-04 4.5 Kudat, Sabah

12. 2010-08-21 4.2 Lahad Datu, Sabah

13. 2012-05-28 4.6 Lahad Datu, Sabah

14. 2014-02-01 4.7 Ranau, Sabah (Mount Kinabalu)

15. 2014-10-24 4.6 Kudat, Sabah

16. 2015-06-05 6.0 Ranau, Sabah (Mount Kinabalu)

Sumber: Vulcanpost.com

gempa di sabah selama 20 tahun terakhir
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Oleh Adi mAryono
Anggota Grand Father Clause, 
AnggotaAusIMM, Anggota AIG, 
Fellow SeG

T onggak sejarah 
pen  ting industri 
pertambangan di 
Indonesia baru saja 
kita lalui dengan 

terbitnya Peraturan Dirjen Minerba 
No 569 tertanggal 14 April 2015 
tentang penerapan Standar Na
sional Indonesia (SNI) dan Kode 
Komite Cadangan Mineral Indo
nesia (Kode KCMI) dalam pelaporan 
hasil kegiatan eksplorasi, estimasi 
sumberdaya dan estimasi cadangan 
mineral dan batubara. 

Peraturan ini telah mengisi 
kekosongan akan standar atau kode 
terkait pelaporan hasil aktivitas
aktivitas eksplorasi dan pertam
bangan yang selama ini memakai 
acuan kode luar negeri yaitu JORC 
(Joint Ore Reserves Committee) 
Australia. Hal ini sangat penting 
karena terkait perlindungan kepen
tingan publik (lembagalembaga 
pemerintah, investor, valuator, 
bank, analis, bursa saham, masya
rakat, perusahaan, dan pemangku 
kepentingan yang lainnya) atas 
informasiinformasi publik yang 
dikeluarkan oleh perusahaan 
pertambangan/eksplorasi.

Kode KCMI dibuat oleh suatu 
komite bersama organisasi profesi 
IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indo
nesia) dan Perhapi (Perhimpunan 
Ahli Pertambangan Indonesia), 
sedangkan SNI dikeluarkan oleh 

BSN (Badan Stan
darisasi Nasio
nal), suatu badan 
pemerintah non
departemen yang 
bertugas dalam 
melakukan stan
darisasi. Melalui 
pemenuhan tiga 
azas utama 

(trans paransi, materialiti dan kom
peten), dua hal penting diatur 
dalam kode ini adalah “standar 
minimal pelaporan” dan keharusan 
adanya “Competent Person Indo
nesia (CPI)”, ahli geologi/ahli 
pertambangan sebagai pembuat 
dan penanggungjawabatas laporan 
publik, baik secara profesi (yang 
terikat secara etika keprofesian) 
atau pun secara hukum jikalau 
terkait tindak pidana (terikat secara 
regulasi).

Momentum ini mempunyai 
makna yang sangat penting bagi 
industri ekstraksi di tanah air, 
untuk pertama kali kita berdaulat 
di dalam mengelola, menghitung 
dan melaporkan sumberdaya mine
ral dan batubara memakai kode 
(Kode KCMI 2011) dan standar (SNI
4726:2011 dan SNI5015:2011) bangsa 
sendiri. Juga terkait dengan bentuk 
perlindungan pemerintah terhadap 
kepentingan publik atas informasi
informasi yang dikeluarkan oleh 
perusahaan pertambangan publik. 

Secara otomastis juga meru
pakan wujud pembangunan indus
tri ekstraktif dalam negeri yang 
sehat dan kompetitif, utamanya 
terkait persiapan kita dalam meng
hadapi Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA) tahun depan 2016, dimana 

perlunya semua ahli pertambangan 
dan ahli geologi yang bekerja di 
Indonesia dan melakukan pelapor
an publik mendapatkan sertifikasi 
sebagai CPI (Competent Person 
Indonesia). 

Belajar dari perjalan kodekode 
dan standar negaranegara lain 
yang telah mapan industri ekstrak
tifnya, dimana banyak pasang surut 
yang telah terjadi sehingga kepen
tingan publik tercederai karena 
laporanlaporan hasil eksplorasi 
ataupun estimasi sumberdaya/ca
dangan yang menyesatkan, keliru 
atau pun ambigu, yang pada 
akhirnya menyesatkan dan merugi
kan para investor, evaluator, anali, 
pengelola bursa saham dan masya
ra kat umumnya. 

Kita perlu kritisi dan gunakan 
secara hatihati Kode KCMI dan SNI 
ini, agar halhal yang merugikan 
kepentingan publik diatas ini tidak 
terjadi. Kode JORC (2004) sendiri 
yang menjadi acuan Kode KCMI 
(2011) dan SNI terkait, telah diper
baiki pada tahun 2012 karena 
adanya penurunan kepercayaan 
dari pelaku bisnis pertambangan di 
Eropa dan Amerika Utara, terkait 
longgarnya Kode JORC yang lama. 
Sehingga Kode JORC 2004 sendiri 
telah direvisi menjadi Kode JORC 
2012, dengan sejumlah aturan
aturan tambahan yang lebih ketat 
di dalam melaporkan targettarget 
eksplorasi, menghitung sumberdaya 
dan estimasi cadangan. 

Di Kanada, markas mayoritas 
perusahaan public pertambangan, 
Standar NI43 101 (a national instru
ment for the Standards of Disclosure 
for Mineral Projects within Canada) 

Plus Minus Kode Pelaporan 
Ekplorasi, Sumberdaya, dan 
Cadangan 
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telah mengalami perbaikan di 
tahun 2011 karena adanya kasus 
mega skandal Busang oleh perusa
haanBreX. Kode serupa di Masya
rakat Uni Eropa Kode PERC (Pan 
European ReservesResources Re
porting Committee) juga telah 
mengalami perubahan karena 
faktor pentingnya perlindungan 
kepentingan publik di tahun 2013, 
dengan aturanaturan yang lebih 
ketat di dalam pelaporan hasil 
eksplorasi dan estimasi sumber
daya/cadangan. 

Di Afrika Selatan, Kode 
SAMREC (South African Mineral 
Resource Committee) juga meng
alami proses perbaikan yang serupa 
di tahun 2015 karena alasanalasan 
yang sama. Semua ini dimaksudkan 
agar pelaporan untuk publik oleh 
perusahaan pertambangan dan 
eksplorasi memenuhi tiga azas 
utama pelaporan: transparansi (pe
nyajian informasi yang memadai/
cukup, jelas dan tidak ambigu/
membingungkan), materialiti (se
mua informasi relevan ataupun 
data pendukung yang relevan 
disampaikan/disajikan secara kom
plet di dalam laporan) dan kom
peten (laporan didasarkan dari 
hasil kerja penanggung jawab yang 
berkualifikasi dan berpengalaman 
sesuai keahlian bidang terkait dan 
terikat oleh kode etika organisasi 
atau competent person). 

Sebagai salah satu aspek penting 
dalam pemenuhan kode dan lapor an 
publik, pelaporan atas hasil eksplo
rasi, perhitungan sumberda ya dan 
cadangan harus dilakukan se orang 
ahli geologi atau ahli pertam bangan 
yang telah menjadi CPI (Com petent 
Person Indonesia) mela lui organisasi 
profesi IAGI dan Perhapi. 

Grand Father Clause (orang 
kompeten awal), telah ditetapkan 
sebagai team yang melakukan 
verifikasi ketat atas semua calon 
CPI yang telah memenuhi per
syaratan. Hal ini untuk memastikan 
kredibiltas CPI dan Kode KCMI 

terjaga dengan baik, agar keper
cayaan dan pengakuan dalam dan 
luar negeri bisa ditumbuhkan.  

Inilah tes dan ukuran Kode 
KCMI dan CPI yang sebenarnya, 
mendapatkan kepercayaan dan 
peng  akuan dunia Internasional 
seiring dengan berjalannya waktu. 
Laporanlaporan public yang 
dikeluarkan oleh CPI dengan 
memakai standarstandar KCMI, 
jelas, dilengkapi semua dokumen 
dan informasi yang terkait, bisa 
dipercaya, tidak membingungkan 
dan tidak menyesatkan.

Dengan mulai diijinkannya per
usahaan pertambangan nonproduk
si (belum ada cash flow/profit) 
mengundang investor publik mela
lui pencatatan atau IPO (initial 
public offering) di bursa saham BEI 

(Bursa Efek Indonesia), pengaturan 
pelaporan dan persyaratan CPI 
(competent person Indonesia) sesuai 
Kode KCMI 2011/SNI menjadi 
sangat krusial. 

Kita semua, masyarakat profesi 
pertambangan dan geologi yang 
tergabung dalam Perhapi dan IAGI/
MGEI, mempunyai kewajiban moral 
dan kewajiban profesi untuk me
mastikan pelaporan sesuai dengan 
Kode KCMI dan SNI, dan utamanya 
pelaporan publik (walau pun telah 
sesuai dengan Kode KCMI dan SNI) 
namun tetap dapat merugikan 
kepentingan public di bursa saham 
bisa kita hindari. Pentingnya revisi 
dan perbaikan Kode KCMI 2011/
SNI tanpa harus menunggu keja
dian skandal Busang terulang 
kembali. l

l sertifikasi competent person sanan diperlukan untuk kemajuan pertambangan.
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S ukses tidaknya sebuah 
perencanaan, salah sa-
tunya akan ditentukan 
oleh seberapa banyak 
dan seberapa akurat 

data yang dimiliki. Tanpa data ibarat 
kita berjalan di tempat 
antahberantah tanpa berbekal peta. 
Begitu pentingnya data tidak heran 
jika kita sering membaca terjadinya 
pencurian data, bukan saja di tingkat 
korporasi, melainkan juga di tingkat 
negara. Ibarat dalam peperangan, 
siapa yang memegang data dan 
informasi, dialah pemenangnya.

Semakin maju sebuah negara, 
semakin tinggi kepedulian terhadap 
data. Karena majunya negara itu 
juga tak lepas dari kelengkapan data 
yang mereka miliki sehingga dasar 
analisis untuk pembangunan negara 
semakin lengkap. 

Kita sebagai negara yang masih 
kategori berkembang membuktikan 
itu. Data kita lemah hampir di semua 
lini, termasuk database pertam-
bangan.

Pada akhir Agustus lalu, ber-
samaan dengan serangkaian acara 

ulang tahun MGEI, diselenggarakan 
diskusi bergaya ‘ILC’ di Jakarta. 
Sebagai moderator adalah Budi 
Santoso, seorang konsultan 
pertambangan. Kemudian di deretan 
peserta ada mantan Dirjen Minerba 
Dr. Sukyar, Direktur Pengusahaan 
Mineral dan Batubara Adi Wibowo, 
Ketua Umum IAGI Sukmandaru 
Prihatmoko, Ketua MGEI Arif Zardi, 
dan puluhan anggota MGEI lainnya.

Dalam diskusi tersebut dibahas 
beberapa permasalahan yang terkait 
dengan dunia pertambangan yang 
belakangan ini sedang lesu. Dan 
salah satu topik menarik yang diba-
has adalah tentang data. Membi-
carakan data diakui oleh peserta 
hanyalah ‘membicarakan yang 
membosankan’. Maksudnya sejak 
republik ini berdiri sampai sekarang 
tidak ada perkembangan yang 
berarti sehingga membosankan 
untuk dibahas, meski begitu tetap 
perlu untuk dikupas.

Menurut Chairunnas, dosen di 
Usakti yang pernah malang 
melintang sebagai PNS dan pegawai 
swasta, dari dulu sampai sekarang 

data tentang pertambangan, baik itu 
yang dimiliki oleh pemerintah 
maupun yang dipublikasikan peru-
sahaan swasta, tidak bagus. Karena 
itu, di saat bisnis pertambangan 
sedang lesu dan aktivitas sedang 
menurun, dipergunakan sebagai 
momentum untuk berbenah. 

Pada posisi seperti ini, Kode 
KCMI memiliki peran sentral terkait 
dengan transparansi dan keakuratan 
data. Tentu saja data yang disajikan 
dan telah memenuhi Kode KCMI, 
bukan data abal-abal. Terkait itu 
pula Kode KCMI perlu untuk 
disosialisakan lebih luas agar semua 
ahli pertambangan dan ahli geologi 
memiliki kompetensi dan terikat 
oleh Kode, dengan begitu pembuatan 
data akan lebih bisa dipertang-
gungjawabkan.

Sukyar yang sempat menduduki 
jabatan sebagai Kepala Badan Geo-
logi dan juga Dirjen Minerba 
menyadari bahwa data tentang 
migas dan pertambangan masih 
sangat minim. Baik data itu yang 
dimiliki pemerintah maupun yang 
dimiliki swasta yang seharusnya 

membicarakan Hal 
yang membosankan

pertambanganpapua.web.id
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diberikan kepada pemerintah. 
Lantaran itu, pembenahan dan 
penyempurnaan data menjadi wajib 
untuk dilakukan. 

‘’Hanya saya perlu disepakati 
sampai sejauh mana data dari 
pemerintah yang harus dicari,’’ 
katanya. Misalnya di bidang migas, 
Pemerintah harus menyediakan 
data sampai pada data awal, tidak 
sampai pengeboran. Data seismik 
diberikan kepada siapa saja yang 
membutuhkan, sekaligus dijadikan 
bekal bagi perusahaan untuk tender.

Swasta sendiri, karena tidak ada 
aturan yang tegas tidak secara 
disiplin dan lengkap memberikan 
data kepada pemerintah. Kalaupun 
memberikan, data yang dilaporkan 
nyaris seadanya. Pengalaman Asri 
sebagai konsultan, beberapa 
perusahaan yang menjadi kliennya 
sering menyepelekan laporan data ke 
pemerintah. ‘’Laporan untuk ESDM 
bikin seadanya saja, asal ada,’’ begitu 
ceritanya. Itu menandakan bahwa 
kalaupun ada data dari swasta ke 
pemerintah, yang diberikan bukan 
data akurat, bahkan mungkin abal-
abal. Karena memang tidak ada 
sanksi apa-apa.

Sebetulnya seperti dimuat di 
Berita IAGI edisi V/2015, dalam 
lingkup pertambangan, Ditjen 
Minerba sudah membuat aplikasi 
sistem data dan informasi geografis 
wilayah pertambangan yang diberi 
nama MOMI (Minerba One Map 
Indonesia). 

Tapi aplikasi berbasis web yang 
bisa diakses dari seluruh penjuru 
dunia ini, meskipun sudah 
terintegrasi dengan data lain seperti 
kelistrikan, kawasan hutan, pelabuh-
an, dan perpajakan tampaknya be-
lum memenuhi keinginan pemain 
tambang. 

Sukmandaru dalam kesempatan 
itu menambahkan bahwa Badan 
Geologi merupakan lembaga yang 
harus menginventarisasai data, baik 
data hasil survei Badan Geologi atau 
lembaga pemerintah lainnya mau-
pun data yang diberikan oleh pihak 
swasta. Penyatuan data itu akan 
memudahkan bagi perusahaan 
untuk mengembangkan area per-
tam bangan.

Belajar dari Negeri Lain
Selama ini ada kesulitan untuk 

mendapatkan data-data kebumian 
dari perusahaan swasta dan juga 
dari badan pemerintah. ‘’Pada posisi 
seperti itu, kita harus memaksa 
swasta untuk memberikan data 
kepada pemerintah baik ke 
Departemen Teknis ESDM atapun 
Badan Geologi. Lembaga-lembaga 
pemerintah ini  dan Badan Geologi 
juga menyediakan data-data secara 
terbuka untuk investor untuk 
menarik investasi eksplorasi dan 
pertambangan,’’ kata Adi Maryono, 
seorang praktisi pertambangan. Dan 
data yang diberikan kepada pe-

merintah harus benar-benar data 
yang bisa dipertanggungjawabkan.

Adi mengambil contoh di Aus-
tralia. Di negeri kanguru yang pem-
erintahannya berbentuk federal, ada 
semacam pembagian kerja yakni 
pemerintah pusat (federal govern
ment) mengeluarkan kebijakan yang 
bersifat makro, sedangkan untuk 
kebijakan yang bersifat manajerial 
dan operasional diberikan kepada 
pemerintah wilayah (state govern
ment). Pembagian kerja itu juga 
meliputi masalah pertambangan di 
kedua level pemerintahan, baik da-
lam tatanan departemen teknis 
ataupun badan geologi.
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Terkait dengan data kebumian, 
secara keseluruhann data menjadi 
domain pemerintah pusat  lewat 
sebuah lembaga bernama Geoscience 
Australia dan di pemerintah wilayah 
pada lembaga bernama State 
Geological Survey. Pada tatanan 
operasional dan managerial ada di 
departemen Primary Industry, 
sebagai badan pemegang regulasi 
yang berhubungan langsung dengan 
semua perusahaan pertambangan 
dan eksplorasi. Data akan bermuara 
di pusat dari dua sumber pemasok, 
yakni dari perusahaan swasta dan 
dari pemerintah (bisa pemerintah 
pusat maupun federal), yang 
akhirnya menjadi data publik dan 
digunakan oleh semua pemangku 
kepentingan termasuk perusahaan 
pertambangan dan eksplorasi.

Data yang terkait dengan laporan 
dari perusahaan disubmit ke Depar-
temen “Primary Industry” di negara 
bagian yang juga bermuara di 
Geoscience Australia. Data itu 
langsung masuk database dan oto-
matis menjadi domain public baik di 
departemen terkait (Primary Indus-
try) ataupun di badan geologi 
(Geoscience Australia). ‘’Semua 
orang bisa mengakses gratis untuk 
mendapatkan informasi/data mulai 
dari pemegang konsesi, status kon-
sesi, sejarah pemegang konsesi, ke-
giatan eksplorasi detail, data bor 
sampai dengan potensi sumberdaya,’’ 
kata Adi. Di Badan geologi data-data 
ini telah mengalami suatu proses ni-
lai tambah dengan proses ana lisa 
sampai munculnya ide ba ru yang 
bisa menarik investasi ba ru di bi-
dang eksplorasi dan pertambangan. 

Kenapa perusahaan bersedia 
me  masukkan data tersebut? Karena 
mereka akan mendapat manfaat 
kembali atas data-data yang telah 
dilaporkan, walaupun awalnya sys-
tem-lah yang memaksa. Dan yang 
tidak kalah penting seluruh data 
tersebut bisa dipertanggung jawab-
kan dan tidak abal-abal, sehingga 
peranan “competent person” sangat 
penting karena mempunyai konse-
kuensi pelanggaran etika yang bisa 
mempunyai akibat cacat nama 
seumur hidup serta bisa masuk ke 
ranah pidana. Dengan demikian bisa 

dihindari adanya laporan ganda dan 
informasi salah.  

Pemerintah memiliki tanggung-
jawab moral. Pertama memiliki 
inventori database mengenai kebu-
mian secara lengkap, sehingga 
Pemerintah punya kontrol penuh 
tentang kekayan alam/sumberdaya 
sendiri. Kedua mendorong investasi 
dengan memberikan data awal 
kepada perusahaan. ‘’Jadi peme-
rintah itu harus tahu apa yang ada di 
bumi kita sendiri, bukan malah 
perusahaan yang lebih tahu, apalagi 
perusahaan asing’’ kata Adi.

Data awal bisa merupakan hasil 
survei udara, seperti yang dilakukan 
oleh pemerintah wilayah Australia 
Selatan. Karena ingin menarik inves-
tasi dari para investor, sementara 
biaya eksplorasi mahal, mereka 
melakukan survei udara elektromak-
netik, magnetic dan radio aktif di 
satu daerah yang dingin dijadikan 
pusat investasi. Data itu bisa diakses 
oleh siapa saja. Ibaratnya pemerintah 
memancing investor untuk masuk 
dengan memberikan data mentah/
dasar secara gratis.

Seharusnya Indonesia bisa me la-
kukan strategi semacam itu di Papua. 
Pulau paling timur Indonesia itu 
memiliki sumber daya alam yang 
melimpah tetapi biaya eksplorasinya 
sangat tinggi karena area yang ter-
pencil, minim infrastruktur. Se mes-
tinyalah pemerintah melakukan sur-
vei-survei awal untuk mendapat kan 

data yang bisa dianalisis para in ves-
tor untuk kemudian mereka bisa ter-
tarik melakukan eksplorasi di Papua.

Perlu disadarkan juga kepada 
pemerintah, terutama pemerintah 
daerah bahwa ekonomi lokal akan 
berkembang jika ada perusahaan 
pertambangan masuk. Paling tidak 
sebagian belanja kebutuhan perusa-
haan dan pekerjanya dari daerah itu, 
mereka juga tinggal disana, sebagian 
tenaga kerja lokal juga terserap.

Pada intinya data sangat diperlu-
kan untuk melakukan eksplorasi 
dan eksploitasi pertambangan. Ka-
rena memperoleh data tersebut bia-
yanya maka diperlukan sharing data 
baik dari swasta maupun peme-
rintah. Data hasil sharing tersebut 
dipusatkan di pemerintah yang 
kalau di Indonesia mestinya di Ba-
dan Geologi. Dan berikutnya seluruh 
stakeholder pertambangan bisa 
mengakses data tersebut dengan 
mudah, mau bayar atau gratis itu 
urusan berikutnya.

Sukyar pada akhir sesi mengenai 
data ini mengusulkan agar IAGI-
MGEI membuat catatan kepada 
menteri yang terkait dengan tiga hal 
yakni: dibikin peraturan yang ketat 
dan komprehensif mengenai pe-
ngumpulan dan pemanfaatan data, 
swasta harus memberikan data yang 
akurat ke Badan Geologi, dan Badan 
Geologi perlu untuk melakukan 
survei-survei awal di daerah-daerah 
frontier. l

l sukyar sedang 
menjelaskan bagaimana 
persoalan data di 
indonesia
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B elakangan nama Ba
suki sering disebut 
di media, baik di 
media cetak, media 
online, maupun  me

dia elektronik televisi dan radio. 
Pada 1990an juga sering nama 
Basuki di sebut di media dan 
tampil di televisi. Bedanya, Basuki 
tahun 1990an adalah pelawak 
sementara Basuki yang sekarang 
adalah pejabat. Bedanya lagi yang 
lama cuma satu Basuki, yang 
sekarang ada dua Basuki.

Siapa dua Basuki yang meroket 
namanya? Siapa lagi kalau bukan 
Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Basuki Hadi
mulyo dan Gubernur DKI Jakarta 
Basuki Tjahaja Purnama. Kenapa 
mereka berdua ditulis di sini? 
Karena keduanya adalah geolog. 
Basuki Hadimulyono alumnus Te
nik Geologi UGM tahun 1973, se
mentara Basuki Tjahaja lulusan 
Teknik Geologi Universitas 
Trisakti tahun 1984.

Meskipun samasama me
nyandang nama Basuki, tapi 
keduan ya memilki karakter yang 
berseberangan. Basuki yang 
menteri penampilannnya terlihat 
seperti yang biasa tertulis di kaos, 
cool n calm, tidak banyak bicara. 
Sementara Basuki yang gubernur 
memiliki karakter yang meledak
ledak, galak, bersumbu pendek 
karena emosinya cepat tersulut.

Dari segi tampilan fisik juga 
berbeda. Rambut Basuki menteri 
sudah didominasi warna putih 
sesuai dengan usianya, sedangkan 
Basuki gubernur masih hitam 
legam. Kemudian dari segi pera
wakan, Basuki menteri tingginya 
ratarata orang Indonesia atau 
malah sedikit lebih pendek dari 
kabanyakan, sedangkan Basuki 
gubernur tingginya di atas rata
rata.  

Meskipun cukup banyak per
bedaan, tapi keduanya menjadi 
andalan pembangunan. Basuki 
Hadimuljo diharapkan menuntas

kan problematika infrastruktur 
yang sudah sekian lama diabaikan 
pemerintah untuk mendorong 
per ekonomian agar efisien. Se
dangkan Basuki Tjahaja diha
rapkan menjadikan Jakarta tidak 
kalah dengan kota besar lainnya 
di dunia, baik dari segi trans
portasi maupun kenyamanan dan 
keamanan sebuah kota metro
politan.

Sebagai menteri PU dan Pera, 
Basuki mendapat mandat untuk 
membangun infrastuktur berupa 
jalan, bendungan, dan peru mah
an. Berdasarkan RPJMN 2015
2019, Kementerian PUPera harus 
membangun jalan tol sepanjang 
1.500km dan 2.650 jalan nasional. 
Terkait dengan sumber daya air, 
harus membangun 49 bendungan 
dan jaringan irigasi baru yang 
akan mengairi 1 juta ha serta 
merehabilitas bendungan dan 
jalur irigasi lama yang mangairi 
3,3 juta ha.

Kemudian yang berhubungan 

dUo BASuKI

basuki hadi mulyono basuki tjahaja Purnama

www.wartabuana.com 1.bp.blogspot.com
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dengan penyediaan air dan 
perumahan, kementerian dik
mandani Basuki ini ditugaskan 
menyediakan 100 persen akses air 
minum layak, 100 persen akses 
sanitasi, dan nol persen kawasan 
pemukiman kumuh. Untuk 
menghilangkan kawasan kumuh 
ini, ditargetkan membangun satu 
juta rumah tiap tahun!

Tahun 2015 ini saja, Kemen 
PUPera harus mampu mem
belanjakan anggaran senilai Rp 
118,5 triliun pada tahun anggaran 
2015 ini. Anggaran tersebut 
melonjak tiga kali lipat dibanding 
anggaran awal (sebelum 
RAPBNP) yang hanya sekitar Rp 
35 triliun. Basuki pun harus be
kerja keras untuk merealisasikan 
programprogram infrastuktur 
yang menjadi andalan pemerintah. 
Dari total anggaran infrastuktur 
Rp 209,9 triliun, separuh ada di 
kementeriannya Basuki.

Begitu pula Basuki Thahaja, 
dari seluruh anggaran belanja 
daerah propinsi di Indonesia, DKI 
Jakarta adalah yang terbesar. Pada 
2015 ini, setelah sedikit ribut de
ngan anggota DPRD DKI Ja karta, 
Basuki akan mengelola anggaran 
Rp 69,28 triliun. Per masalahan 
yang harus diha dapi yang paling 
utama adalah banjir dan kema
cetan. Dua persoalan itu yang 
sepertinya menjadi icon Jakarta. 

Sudah puluhan tahun setiap 
musim hujan tiba, banjir selalu 
menggenang Jakarta, dan anehnya 
Pemprov tidak melakukan per
baikan secara fundamental. Salah 
satu penyebab utama banjir ada
lah sungai yang menyempit akibat 
terdesak oleh hunian masyarakat 
di pinggir kali. Belum lagi efek 
sampah yang dari adanya hunian 
yang menyebabkan aliran mam
pet. Ini yang sekarang dibenahi 
Basuki, meskipun penuh dengan 
kontroversi karena menggsur 
ribuan kepala keluarga dari 
bantaran sungai.

Tak beda dengan kemacetan. 
Sejauh ini tidak ada langkah 
fundamental yang dilakukan oleh 
Pemprov. Kalau pun ada itu 
adalah busway yang digagas dan 
dilaksanakan oleh Sutiyoso ketika 
menjadi gubernur. Hanya me
mang pengadaan bus agak ber
masalah terutama kualitas. Kini 
di tangan Basuki, busway disem
purnakan. Jalurnya ditambah dan 
diintegrasikan dengan angkutan 
serupa dari Botabek, kualitas bus 
di tingkatkan dan sebagainya. 

Kemudian MRT yang sudah 
puluhan tahun jadi wacana, kini 
direalisasikan. Basuki menerus
kan apa yang sudah dicanangkan 
Jokowi ketika menjadi gubernur, 
tetapi segala permasalahan ter
utama pembebasan lahan, men
jadi pekerjaan rumahnya yang 
hampir selesai. Diharapkan pada 
2018 jalur pertama dari Lebak 
Bulus ke Bundaran HI sudah bisa 
dinikmati masyarakat. Di sisi lain, 
sayang ada monorel yang disia
siakan sehingga menyisakan 
tiangtiang mangkrak. 

Begitulah duo Basuki yang 

geolog. Apakah ilmu geologinya 
masih dipakai? Sepertinya begitu 
meski tidak menjadi yang utama.  
Ketika akan membangun ben
dungan, membangun jalan, tentu 
ada pertimbangan geologinya, di 
sini Basuki menteri bisa masuk. 
Belum lagi jika tersandung ma
salah seperti Lapindo, yang me
nganggu infrastuktur di sekitar 
semburan lumpur tersebut, di situ 
geologi berperan.

Basuki gubernur juga kadang 
menyinggung geologi. Pema sa
lahan turunnya permukaan tanah 
dan problematika air tanah di 
Jakarta yang harus diselesaikan 
tidak lepas dari keilmuan geologi. 
Bahkan ketika dia berdebat di 
dunia maya dengan JJ Rizal soal 
tata kelola air berkaitan dengan 
penggusuran warga Kampung 
Pulo, dia menyebut geologi, ‘’gua 
ini lulusan geologi,’’ begitu kata
nya ketika menjelaskan tentang 
wilayah resapan air.

Begitulah dua geolog yang 
samasama bernama depan Ba
suki. Mereka begitu mewarnai 
pembangunan negeri ini. 

Apakah Basuki menteri akan 
bertahan sampai berakhirnya pe
merintahan JokowiJK? Kita ber
ha rap begitu, semoga tidak ada 
gerakan menjegal dari luar, ka
rena bagaimana pun ini kemen
terian yang dananya besar dengan 
berbagai proyek besar. Kemen
terian dengan dana besar biasanya 
menjadi incaran banyak kelompok 
atau ataupaun partai. 

Apakah Basuki gubernur yang 
masa kerjanya habis 2017 akan 
terpilih lagi menjadi gubernur? 
Rakyat akan menilai bagaimana 
Basuki membangun Jakarta, 
setelah itu rakyat yang akan me
nentukan akan lanjut atau tidak. 
Pemilihan gubernur depan tentu 
akan menarik karena Basuki yang 
kerap dipanggil Ahok ini meru
pakan sosok yang kontroversial.

l Anif Punto Utomo

Begitulah duo 

Basuki yang 

geolog. apakah 

ilmu geologinya 

masih dipakai? 

sepertinya 

begitu meski 

tidak menjadi 

yang utama.  
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F akta menyebutkan bah-
 wa  Badan Nasional 
Penanggulangan Ben-
cana (BNPB) telah me-
ngum pulkan berba gai 

kejadian bencana di Indonesia dan 
disimpulkan bahwa Indonesia ter-
masuk negara dengan tingkat keben-
canaan paling rawan. Dalam rentang 
waktu sepuluh tahun, dari 2004 - 
2014, tercatat 11.274 kejadian ben-
cana dengan beragam penyebab. 
Bencana ini telah menimbulkan 
193.240 korban jiwa dan kerugian 
negara akibat kebencanaan men-
capai Rp162,8 triliun, belum terma-
suk biaya penanganan tanggap daru-
rat yang menembus angka Rp102 
triliun selama kurun waktu tersebut.

Tahun 2015 ini, sampai bulan 
Juni lebih dari 1.000 bencana telah 
terjadi, paling dominan masih 
seperti tahun‐tahun sebelumnya 
yaitu banjir, diikuti oleh puting 
beliung dan tanah longsor.   Sampai 
pada Juni 2015 saja, rekapitulasi 
data BNPB menunjukkan bahwa 141 
orang meninggal, tujuh hilang dan 
9.556 unit rumah rusak karena 
bencana. Bahkan hanya pada bulan 
Juni saja, bencana terjadi sebanyak 
93 kali yang mengakibatkan 20 
orang meninggal serta lebih dari 300 
unit rumah rusak dari rusak ringan, 
sedang hingga berat.   

Perhitungan matematis berda-
sarkan data sensus penduduk tahun 
2010 dan peta bahaya menghasilkan 
148 juta penduduk terpapar gempa 
bumi, 63 juta jiwa terpapar banjir, 40 

juta terpapar tanah longsor, 11 juta 
terpapar gelombang ekstrim dan 
abrasi, 4,2 juta terpapar tsunami dan 
3,9 juta jiwa terpapar bahaya gu-
nungapi. Ketangguhan suatu negara 
dalam menghadapi bencana dapat 
ter cermin dari sikap dan perilaku 
dari setiap individu dan keluarga 
dalam menghadapi bencana yang 
terjadi .

Sebuah kenyataan yang harus 
diingat dan harus diterima oleh se-
luruh rakyat Indonesia bahwa secara 
geologis, klimatologis dan demo gra-
fis, wilayah Indonesia rawan ben
cana. Sebagian wilayah rawan gem-
pa, sebagian wilayah pantainya ra-
wan tsunami, rawan letusan gunung 
api, rawan longsor, rawan banjir 
bandang, rawan banjir,  rawan 
semburan lumpur, rawan angin 
puting beliung, dan lain-lain. 

Peristiwa alam merupakan pe-
ristiwa biasa sebagai bagian dari 
dinamika bumiatmosfir yang sudah 
berlangsung lama dan sampai 
sekarang masih terus berlangsung 
dan akan berulang dengan periode 
tertentu. Bisa tahunan, sepuluh 
tahunan, limapuluh tahunan bahkan 
ratusan tahun. 

Dulu sebelum manusia dida-
tangkan ke bumi, walau terjadi 
ribuan kali gempa, tsunami, gunung 
meletus, longsor dan sebagainya, 
karena tidak ada manusia maka itu 
hanya peristiwa alam biasa, tidak 
disebut  bencana. Tetapi sekarang 
ka rena sudah ada kehidupan ma-
nusia, maka peristiwa alam itu 
berubah menjadi bencana karena 
berdampak pada manusia. Menurut 
Indeks Risiko Bencana BNPB ta-
hun 2013, ada 205 juta jiwa rakyat 
Indonesia terpapar bencana berisiko 
tinggi yang tinggal di 80 persen 
kabupaten/kota di Indonesia.

Kenapa bencana yang meng-
akibatkan banyak korban dan keru-
sakan, bahkan secara statistik keru-
sakan dan korban terus meningkat 
oleh bencana yang sama? Padahal 
logikanya secara umum manusia 
dan atau masyarakat bila terkena 
masalah yang sama akan belajar 
untuk mengatasinya, bukan mem-
biarkan terjadi lagi di masa depan.  

Hal itu terjadi karena keperca-
yaan yang diwariskan leluhur me-
reka sangat melekat. Selama ini se-
bagian besar rakyat menganggap 
ben cana sebagai musibah yang harus 
dan layak diterima oleh masya ra-
kat,  salah satu penyebab ke napa kita 
terus tertima bencana ka rena selama 
ini kita menganggap ben cana itu 
takdir, ujian, cobaan dan azab dari 
Allah yang layak diterima oleh umat 
manusia. Mereka meyakini bahwa 
bencana itu sudah ditulis oleh Allah.

Dogma itu sangat kental 
dipahami hampir seluruh rakyat 
Indonesia termasuk penyelenggara 
negara. Dogma ini pula yang 
menyebakan rakyat tidak berusaha 
memahami semua bencana dan 
usulan upaya penanganan sebelum 

Pendidikan Kebencanaan,
Harus Dilakukan
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terjadi bencana masih dianggap 
suatu upaya yang mengada-ada 
bahkan ada beberapa daerah masih 
tabu membicarakan bencana karena  
takut kuwalat (khawatir terjadi 
sungguhan). Karena pemahaman 
turun temurun bahwa  bencana 
merupakan takdir maka banyak 
masyarakat tidak tahu bahkan tidak 
mau tahu akan peristiwa itu.

Padahal ‘ketidaktahuan’ tentang 
bencana akan membuat kita tidak 
terbiasa merasakan tanda-tanda da-
tangnya bencana sehingga kepekaan 
kita berkurang dan terlambat meres-
pon.  Keterlambatan  ini akan me-
nimbulkan keterpakuan, ketakutan, 
kepanikan, dan pikiran normal tidak 
berjalan sebagaimana mestinya. 

Contoh, saat terjadi gem pa, 
banyak yang terpaku dan takut 
sehingga tidak bergerak sama sekali; 
banyak juga yang panik dan langsung 
lari keluar sambil mem bawa anaknya 
dan saat di luar rumah yang terbawa 
justru guling nya. Begitu pula yang 
terjadi saat ada isu tsunami selang 
empat jam setelah gempa di 
Yogyakarta pada 2006, ba nyak yang 
panik dan akal sehatnya ti dak 
berjalan normal sehingga me nim-
bulkan kepanikan massal (chaos). 

Demikian juga ‘ketidak mau ta-
huan’ terhadap ancaman yang mem-
bahayakan di sekitarnya akan 
membahayakan tidak hanya bagi 
masyarakat yang tidak mau tahu 

tersebut tapi juga masyarakat se-
mua nya, contoh klasik dan susah 
untuk dikendalikan adalah masya-
rakat yang bermukim di lembah 
sungai yang jelas jelas jalannya air. 
Mereka bermukim disitu sehingga 
lembah sungai akan menyempit, saat 
hujan datang air akan meluap di 
sekitar sungai. Mereka juga me-
langgar peraturan menebangi hutan 
di lereng gunung untuk dijadikan 
pertanian padahal selama ini tanah 
bisa menempel di lereng gunung 
karena adanya pohon, pemotongan 
pohon menyebabkan tanah kritis 
dan akan longsor menerjang ma-
syarakat di bagian bawah lereng 
yang tidak tahu apa-apa.

Pendidikan bencana menjadi 
penting diaplikasikan ke dalam 
pendidikan sekolah, baik melalui 
kurikulum, muatan lokal, ataupun 
pengintegrasian ke dalam pelajaran 
sekolah agar ‘ketidaktahuan’ dan 
‘ketidakmautahuan’ tentang benca-
na bisa direduksi.  

Bappenas dan Kemendikbud 
telah membuat surat edaran Peng-
arusutamaan Pengurangan Risiko 
Bencana di Sekolah agar penyeleng-
garaan penanggulangan bencana 
perlu dilakukan di sekolah melalui 
pelaksanaan strategi pengarusuta-
maan pengurangan risiko bencana 
di sekolah. Pelaksanaan strategi itu 
di sekolah dilakukan baik secara 
struktural maupun nonstruktural  

untuk mewujudkan budaya kesiap-
siagaan dan keselamatan terhadap 
bencana di sekolah. 

Adapun misi yang diharapkan 
dilakukan setiap sekolah adalah, 
pertama menumbuhkan budaya 
sadar bencana, kesiapsiagaan, kese-
lamatan, dan ketangguhan mengha-
dapi kemungkinan bencana melalui 
pendidikan pengurangan risiko be-
ncana. Kedua, memberdayakan 
peran kelembagaan dan kemampuan 
komunitas sekolah untuk dapat 
mewujudkan praktik-praktik peng-
arusutamaan pengurangan risiko 
bencana. Ketiga, mengintegrasikan 
pengurangan risiko bencana melalui 
kegiatan intrakurikuler dan ekstra-
kurikuler. 

Berikutnya keempat, memba-
ngun kemitraan antar berbagai 
pihak untuk mendukung pelaksa-
naan praktik-praktik pengarusuta-
maan pengurangan risiko bencana 
di sekolah. Kelima melaksanakan 
pemantauan dan evaluasi secara 
berkala terhadap pelaksanaan pen-
didikan pengurangan risiko ben ca-
na. Keenam mempertahankan ke-
berlan jutan (sustainability) pendi-
dikan pengurangan risiko bencana 
di sekolah melalui diseminasi dan 
replikasi.  Dan ketujuh,  memper-
hatikan dan mempertimbangkan 
faktor struktural (gedung) dan 
nonstruktural ketika membangun 
sekolah yang aman bagi siswa. l

sebelasnews.com

bencana longsor akan terus terjadi jika manusia abai terhadp lingkungan
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Badan Geologi termasuk 
lembaga pemerintah 
yang rajin menerbitkan 
buku. Buku yang diter
bitkan tentu saja ter  kait 

dengan geologi. Tanpa mening galkan 
kualitas penullisan, bukubuku yang 
diterbitkan ada yang ringan, tapi tak 
sedikit pula yang buku berat. Salah 
satu buku ringan yang diterbitkan 
adalah buku ber judul ‘Spirit Geologi’.

Ada dua seri yang diterbitkan yakni 
‘Spirit Geologi’ yang terbit pada 2013, 
kemudian disusul ‘Spirit Geologi 2’ 
yang terbit pada 2014. Buku tersebut 
berisi tentang kisah tokohtokoh 
geologi yang mewarnai perkembangan 
geologi di Indonesia. Namanama me
reka sebagian besar sudah akrab di 
telingan para geolog, baik karena 
pernah menjadi pejabat maupun ka
rena bukubuku yang ditulisnya.

Buku jilid pertama dan kedua ini 
dibedakan berdasarkan tahun kelahir
an. Untuk spirit pertama adalah mere
ka yang lahir sebelum Indonesia mer
deka, sedangkan yang kedua selu
ruhnya lahir setelah Indonesia mer

deka. Entah kenapa buku yang 
dieditori oleh Oman Abdurahman dan 
Priatna itu mengklasifikasian para ahli 
geologi berdasarkan tahun kelahiran.

Pada buku jilid pertama ditam
pilkan 11 nama besar yang berkiprah 
di bidnag geologi. Mulai dari M.M. 
PurboHadiwidjojo, J.A. Katili, Soetar
jo Sigit, H. Johannas, Kama Kusu
madinata, Sam purno, R.P. Kusuma
dinata, Rab Sukamto, Nana Suwarna, 
Adjat Sudradjat, dan terakhir satu
satunya Srikandi, yakni Mimin Karmini.

Jika Anda pernah membaca kamus 
geologi yang diujudkan dalam buku 
berjudul Kamus Kebumian, maka 
Purbo lah penulisnya. Dari buku itulah 
kita banyak mengenal istilah geologi 
yang di Indonesiakan. Contohnya isti

lah ‘batugamping’ yang bahasa 
Inggrisnya adalah limestone itu 
ciptaan Purbo. Begitu juga dengan 
istilah ‘sesar’ yang merupakan 
terjemahan dari fault, ada lagi istilah 
‘nendatan’ hasil terjemahan dari 
longsor slump.

Buku lain hasil tulisannya adalah 
‘Menyusun Laporan Teknik’. Buku ini 
memang tidak khusus terkait dengan 
geologi, tetapi cukup menjadi pegang
an bagi orang teknik, termasuk lulusan 
teknik geologi jika membuat laporan. 
Buku lain adalah ‘Peristilahan Geologi 
dan Ilmu yang berhubungan’ dan 
‘Bumi dan Antariksa’. Sejak kecil Purbo 
sudah menyukai membaca, tak heran 
kalau kemudian mampu membuat 
buku yang menjadi referensi.

menangkap 
Semangat 
dari Para tokoh
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Tokoh berikutnya adalah ‘Bapak 
Geologi Indonesia’ yang tak lain 
adalah John Ario Katili. Berbagai 
jabatan telah disandangnya mulai dari 
pembant rektor ITB, deputi ketua LIPI, 
Dirjen Pertambangan Umum (1973), 
Dirjen Geologi dan Sumber Daya 
Mineral (1989), bahkan pada 1992 dia 
memasuki dunia politik menjadi Wakil 
Ketua MPR sampai 1977. Setelah itu 
Katili diangkat menjadi Duta Besar 
Berkuasa Penuh untuk federasi Rusia, 
Kazakhstan, Turkmenistan, dan 
Mongolia (19992003).

Hebatnya di tengah kesibukannya 
sebagai pejabat, Katili tetap produktif 
menulis. Diceritakan dalam buku itu, 
sebanyak 258 tulisan lahir dari rentang 
19512005 yang tersebar di jurnal il
miah, di koran, dan di majalah po
puler. Karya tulis itu belum termasuk 
11 buku yang menjadi rujukan geologi. 
Salah satu buku yang terkenal adalah 
‘Laksana Beraraknya Mega’ dan se
buah buku berbahasa Inggris ‘Tectonic 
and Resource’.

Berikutnya seperti ditulis buku 
spirit ini adalah Soetarjo Sigit. Bagi 
anggota, apalagi pengurus IAGI, nama 
ini sangat tak asing dan tak boleh 
dilupakan, karena dialah ketua umum 
pertama IAGI. Soetarjo inilah yang 
menjadi juru runding KKP (Kontrak 
Karya Pertambangan) dengan Freeport 
Sulphur Company pada 19661967 
untuk pengembangan proyek tam
bang tembaga di Eastberg, Papua.

Di bagian lain di keilmuan kegu
nungapian, nama Kama Kusumadinata 
sudah tak asing lagi. Di Jepang, ketika 
memberikan presentasi di acara kon
ferensi kegunungapian tahun 1988, 
Kusumadinata memperoleh apresiasi 
tinggi lewat materinya yang diberi 
judul ‘Peta Spidol’. Maksud dari judul 
itu adalah peta tematis bahaya 
gunungapi yang teridiri atas dua war
na, kuning dan merah. Warna merah 
menggambarkan daerah bahaya dan 
kuning daerah waspada.

Karya besar lainnya adalah buku 
tebal berjudul ‘Data Dasar Gunung Api 
Indonesia’. Buku itu berisi tentang 
kompilasi berbagai sumber yang ber
tebaran yang tak mudah diperoleh 
yang sebagian besar berbahasa Belan
da dan sudah lapuk. Sayang buku yang 
disusun selama lima tahun itu tidak 
diperjualbelikan di toko buku, sehing
ga tidak banyak yang mengetahui 
karya fenomenal tersebut.

Lain lagi dengan R.P. Koesoema di
nata. Geolog ini dijuluki ‘Bapak Geologi 
Migas’ karena kepakarannya di bidang 
migas. Ketertarikan terhadap geologi 
khususnya migas salah satunya karena 
sewaktu remaja suku membaca buku 
petualangan karangan Karl May seperti 
‘Raja Minyak’ dan ‘Winnetou’. Dia 
membayangkan alang kah enaknya 
bekerja ditempat yang memungkinkan 
bertualang kemanamana.

Koesoemadinata pernah menjadi 
Ketua Umum IAGI pada 1973. Saat 
itulah sebagai ketua dia mencetuskan 
gagasan mengadakan pertemuan 
tahunan para ahli geologi. Keinginan 
tersebut terlaksana dengan nama PIT 
(Pertemuan Ilmiah Tahunan) dan 
sampai sekarang masih tetap rutin 
dilakukan. Ada beberapa buku yang 
ditulis di antaranya ‘Geologi Minyak 
dan Gas Bumi’, kemudian ‘pengantar 
Geologi’, dan satu lagi buku nongeologi 
berjudul ‘Gorogoro’.

Tokoh berikutnya yang ditulis 
adalah Adjat Sudradjat. Geolog ini 
memiliki pengalaman malang melin
tang, baik di lapangan maupun di 
pemerintahan. Ketika gunung Galung
gung meletus, Adjat menjabat Direktur 
Volkanologi sehingga konsentrasinya 
lebih difokuskan ke permasalahan 
Galunggung. Meski begitu pada 1982 
dia sempat menyelesaikan dokto
ralnya.

Di birokrasi Adjat penah menjabat 
sebagai Dirjen Geologi dan Sumber 
Daya Mineral (19891997), kemudian 
Dirjen Pertambangan Umum (1997

1998). Adjat juga pernah menjadi 
ketua umum IAGI periode 19791981. 
Sepanjang perjalanan kariernya, Adjat 
menerima lebih dari 80 penghargaan, 
baik penghargaan dari dalam negeri 
maupun luar negeri seperti dari 
Circum Pacific Council for Energy and 
Mineral.

Satusatunya Srikandi yang ditulis 
dalam buku spirit adalah Mimin 
Karmini. Mikropaleontologi merupa
kan ilmu yang diminatinya. Dari situ 
juga dia menemukan mineral Philipsit 
yang tadinya banyak dikatakan oleh 
ahli tidak akan ditemukan di Indo
nesia. Kenyataannya justru dia mane
mukan berlimpah setelah melakukan 
pemboran di Samudera Hindia, 
sebelah selatan jawa Timur.

Tokohtokoh tersebut ada di buku 
pertama. Berikutnya di buku kedua 
yang ditampilkan juga 11 tokoh yakni 
Fachroel Aziz, Emmy Suparka, Uni 
Hartono, Hardoyo Rajiowiryono, 
Hermes Panggabean, Wimpy S Tjetjep, 
A. Djumarma Wirakusumah, R. Sukyar, 
Surono, Yunus Kusumahbrata, dan 
Djajang Sukarna. Dari namanama 
tersebut yang sering banyak disebut 
adalah Sukyar dan Surono.

Surono sebagaimana kita tahu, 
menjadi primadona berita ketika 
terjadi letusan gunung Merapi dimana 
saat itu dia berposisi sebagai Kepala 
Vulkanologi. Ramalanramalan ten
tang letusan Merapi terutama tentang 
berapa besar dan bagaimana arah 
wedus gembel cukup jitu. Kesuksesan 
nya membawa dia naik jabatan seba
gai Kepala Badan Geologi menggan
tikan Sukyar. Dan Sukyar sendiri 
bergeser posisi menjadi Dirjen 
Minerba, sampai pensiun tahun ini.

Buku yang dicetak sangat lux ini 
memang menarik dari sisi tulisan 
maupun layout. Tetapi akan lebih 
bagus lagi jika kriteria pemilihan tokoh 
yang ditampilkan dikemukakan di 
dalam buku, setidaknya agar pembaca 
tidak menerkanerka. l
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sinGkapan 
pelanGi

DI TAMAN GEoLoGI

Decak kagum selalu 
menyertai siapapun 
yang melihat Zhangye 
Danxia Landform 

Geological Park di China. Hamparan 
pemandangan yang berwarna-
warni bak pelangi yang menempel 
di bumi. Tidak ada satu pun tempat 
di dunia yang menyamainya.

Berdasarkan sejarah 
terbentuknya, ada tiga fase yang 
telah dilalui yakni  geosiklin, 

versesovoniverse.blogspot.com

cina.panduwisata.id
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platform, dan geodepressi. 
Material yang membentuk 
Danxia tersusun pada 70-90 
juta tahun lalu berupa lapisan 
pasir merah dan konglomerat. 
Pada 65 juta tahun lalu terjadi 
gerakan tektonik di sekitar 
wilayah itu yang mengakibatkan 
sesar dan rekahan yang 
kemudian tererosi. 

Ketika terjadi pergerakan 
Himalaya pada 23 juta tahun 
lalu, area tersebut terangkat 
(uplift). Jutaan tahun  berikutnya, 
gerakan uplift yang kontinyu 
disertai dengan beberapa 
proses geologi lain membentuk 
penampakan gunung pelangi 
saat ini. Keindahan warna-warni 
gunung itu semakin terlihat 
pada saat matahari terbenam 
dan saat matahari terbit.l

tsfluff.com

versesovoniverse.blogspot.com

cina.panduwisata.id
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W aktu berlalu be gitu 
cepat. Tibatiba saja 
usia Jurusan Teknik 
Geo logi UGM (JTGL) 

sudah menginjak usia 56 tahun. Bagi 
seseorang yang bekerja di sebuah 
perusahaan, usia seperti itu berarti 
sudah memasuki masa pensiun. Tapi 
bagi sebuah institusi pendidikan, 
usia di atas setengah abad itu adalah 
usia yang sudah matang. 

‘’Semoga diusia yang ‘ma
tang’ ini, Teknik Geologi UGM da
pat memberikan kontribusi penuh 
yang bersifat positif bagi kemajuan 
pendidikan geologi pada khususnya 
dan kemajuan bangsa pada 
umumnya,’’ begitu kata Rektor UGM 
Prof Dwikorita Karnawati. 

Dalam merayakan Dies Na ta  lies 
Teknik Geologi ini, jurusan beker
jasama dengan Himpunan Mahasiswa 
Teknik Geologi UGM akan kembali 
menyajikan rangkaian  acara akbar 
yang da pat dinikmati langsung oleh 
masyarakat Indo nesia. Acara yang 
dikemas dengan nama  GeoWeek 
2015 akan ber langsung pada 1018 
Oktober 2015, dengan puncak acara 
di Grha Sabha Pramana, UGM. 

Dengan mengangkat tema ‘Aca
demia – Industry Linkage’, even yang 
akan diisi oleh berbagai  rangkaian 
acara ini diharapakan akan menjadi 
media pertemuan akbar bagi pihak 
akademisi, praktisi, pemerintah, dan 
juga industri.

Sugeng Sapto sebagai ketua 
jurusan Teknik Geologi UGM me
nga takan bahwa dunia industri 
me rupakan pihak terbesar dalam 

pengguna alumni. Untuk itu jurusan 
akan terus mengembangkan hu
bung an yang selama ini telah terba
ngun dengan baik. ‘’Peran alumni 
yang bekerja di dunia industri mau
pun sektor lain merupakan agen 
penghubung yang mempunyai pe
ran strategis,’’ katanya.

GeoWeek 2015 yang baru perta
ma kali diselenggarakan JTGL me
nga dakan serangkaian  acara diskusi 
dan seminar, lomba, ekspo, serta 
funbike. Dari berbagai acara tersebut 
akan melibatkan anakanak tingkat 
SMA, mahasiswa, civitas acedemica, 
dan alumni, dan masyarakat luas. l

GEoWEEK 2015
Academia - Industry Linkage
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P engurus Daerah IAGI Ba  li 
memasuki masa pergan
tian pengurus. Sabtu, 25 
April 2015 lalu bertempat 
di Pusat Pengelolaan Eko

region Bali – Nusra, Denpasar, telah 
dilaksanakan pelantikan Penda IAGI 
Bali periode 20152018 oleh Ketua 
Umum PPIAGI. Kepengurusan baru ini 
menggantikan kepengurusan lama 
periode 20092014 di bawah kepemim
pinan I Ketut Suharta.

Selama ini isu dan permasalahan 
terkait kegeologian di daerah Bali 
beragam mulai dari air tanah (dan air 
permukaan), mitigasi bencana, geo
wisata dan juga ekstraksi sumberdaya 
kebumian (panas bumi dan mineral 
industri/ batuan). Untuk itulah setelah 
pelantikan langsung dilakukan semi
nar mengenai air.

Seminar bertema ‘Pengelolaan Air 
Tanah di Propinsi Bali’ menghadirkan 
narasumber Prof Otto Ongkosongo 
(me wakili PP IAGI dan Dewan Sumber
daya Air Nasional) yang membawakan 
topik ‘Air Tanah, Genesa, Eksplorasi 
dan Pengeboran’; I Ketut Ariantana 
(Pengda Bali) membawakan makalah 
dari Badan Geologi tentang ‘Per
masalahan Regulasi Air Tanah’; Novri
zal Tahar (Kepala Pusat Pengelolaan 
Ekoregion BaliNusra) berbicara ten
tang ‘Perlidungan Air Tanah Berbasis 
Ekoregion’; Putu Agus Budiana (Kepala 
Bidang ESDM, Dinas PU, Prov Bali) 
mengangkat topik ‘Pemanfaatan Air 
Tanah – realita dan permasalahan’; 
dan Lilik Sudiajeng (Politeknik Negeri 
Bali) tentang ‘Program Penyelamatan 
Air Tanah Bali’.

Seminar dihadiri sekitar 80an 
peserta dari berbagai instansi peme
rintah dan swasta di Bali.  ini berlang
sung hingga sekitar pukul 14.00. 
Diskusi berjalan dinamis dengan tanya 
jawab dan masukan untuk pengelola
an air tanah Bali.

Permasalahan air tanah Bali dapat 
diidentifikasi sebagai permasalahan di 
daerah imbuhan berupa penurunan 

resapan air (penurunan cadangan air 
tanah – bencana kekeringan dan pe
ningkatan limpasan permukaan – ben
cana banjir), serta permasalahan di 
daerah lepasan berupa penurunan ca
dangan air tanah dan penurunan mu
ka air tanah. 

Permasalahan yang lebih spesifik 
adalah meningkatnya kebutuhan air 
minum terkait dengan naiknya jumlah 
wisatawan dan pertambahan pendu
duk. Pertumbuhan populasi sekitar 
1,27 persen dengan jumlah penduduk 
pada 2013 adalah 4,05 juta dengan 
tingkat kepadatan 710 jiwa per km2. 
Perekonomian Bali yang ditopang oleh 
sektor parisiwisata juga membuat 
kebutuhan air terus meningkat. 

Data lain yang menarik adalah 
bah wa produksi air minum (dari 
ASPADIN – Asosiasi Persh Air Minum 
dan Kemasan Indonesia) mencapai 
20,3 miliar liter pada 2013 yang me
ning kat menjadi 23,9 miliar liter pada 
2014. Bisa dibayangkan kenaikkan 
kebutuhan air minum (kemasan) seki
tar 18 persen per tahun – ini sangat 
signifikan untuk dicarikan sumber pe
menuhannya. 

Pembatalan UU No.7/ 2004 yang 
menja di dasar komoditisasi sumberda
ya air (yang telah menjadi isu nasional) 

juga mengimbas di Bali. Solusi legal 
formal perlu terus didorong agar 
peme  rintah segera mengeluarkan PP 
dan peraturan lain terkait dengan 
berlakunya kembali UU No.11/ 1974 
(tentang Pengairan). l 

pengda IaGI Bali 2015-2018
Dan permasalahan air tanah Bali
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l Peresmian Pengurus Daerah Bali 2015-2018 oleh Ketua Umum PP-IAGI

l Pengambilan air tanah yang 
berlebihan (peningkatan 
jumlah penduduk dan 
wisatawan)

l Alih fungsi lahan terutama di 
daerah imbuhan/ resapan

l Kerusakan DAS

l Penurunan kualitas air tanah 
(pencemaran)

l Sengketa/ konflik 
penggunaan air

l Tumpang tindih lembaga 
pengelola

dari hasil seminar, secara 
umum permasalahan terkait 
air tanah bali yang perlu 
dicarikan solusinya (lintas 
sektor) meliputi:



51Warta IAGI

K amis, 7 Mei 2015, sele
pas magrib, kabut 
tipis membalut Temb
ag apura, kota tam
bang di pedalaman 

Papua dengan ketinggian sekitar 
2000 mdpl. Dingin mulai menggigit 
kulit, ketika sekitar 70 geologiawan 
berkumpul di restoran “Lupa Le
lah” yang terletak di salah satu 
sudut kota pegunungan ini. 

Mereka adalah sebagian dari le
bih 100an geologiawan yang be
kerja di PT Freeport Indonesia. Ma
yoritas berkebangsaan Indone sia, 
dan hanya dua atau tiga warga 
asing. Lokasi kerja mereka beragam 
diantaranya di tambang terbuka 
(open pit) Grasberg dan tambang 
bawah tanah (under ground) Big 
Gossan, Kucing Liar, DOZ, Grasberg 
Block Caving (GBC) dan DLMZ. 
Juga berasal dari jenis pekerjaan (di
visi) yang berbedabeda pula seperti 
mine geologist, geotechnician, geohydro
logist, resource geologist dan lainlain. 

Malam itu para ahli geologi ini 
berkumpul bersama beberapa Peng
urus Pusat IAGI, Jakarta yang se
dang berkunjung di Tembagapura. 
Selain dalam rangka silaturahmi, 
pe rtemuan ini digagas sebagai cikal 
bakal pembentukan Komisariat 
Wila yah IAGI Tembagapura. Karena 

semua peserta adalah berlatar 
belakang pertambangan, nampak
nya MGEI sebagai anak organisasi 
IAGI akan lebih banyak berperan. 

Setelah acara makan malam, 
acara resmi dimulai dengan dipan
du oleh geologist senior, Bambang 
Antoro. Dimulai dengan pidato 
pem bukaan oleh Senior VP Geoser
vices – Freeport Indonesia, Wahyu 
Sunyoto yang berbagi info tentang 
operasi pertambangan Freeport 
sejak 48 tahun lalu serta peran besar 
ahli geologi Indonesia. 

Diungkapkan bahwa ahliahli 
geologi yang bekerja di Tembaga
pura memerlukan saluran organi
sasi yang lebih solid untuk menam
pung aspirasi dan ideide anggota
nya, sehingga dirasa perlu untuk 
membentuk Komisariat Wilayah 
(Komwil) IAGI. 

Ketua Umum IAGI, Sukmandaru 
Prihatmoko, setelah mempresentasi
kan kegiatankegiatan IAGI terkini, 
menyambut baik ide pembentukan 
Komwil tersebut sebagai ajang pe
nyaluran aspirasi dan ekspresi para 
anggota IAGI di Tembagapura. De
mikian pula Arif Zardi Dahlius (Ke
tua MGEI) dan Asri Dyah Wija yanti 
(Bendahara Umum) yang ma sing
masing berceritera tentang ke giatan 
MGEI khususnya Kode KCMI dan 

Sistem Competent Person Indonesia 
serta tentang keanggotaan IAGI. 

Malam itu telah disepakati 
pembentukan tim formatur Komwil 
IAGI Tembagapura yang berang
gotakan 10 orang mewakili divisi 
kerja di Freeport. Mereka adalah 
generasi muda geologist Indonesia 
yang terdiri dari Daniel Sonbait, 
Fahrul Iribaram, John Kamarea, 
Dody Olua, Fahma Tafwidla, Aulia 
Afwan, Reza Al Furqan, Irics Tabu
ni, Utreck Rumbiak dan Riza Fauzia. 
Diharapkan tim formatur ini akan 
mulai membentuk kepengurusan 
Korwil dan bisa menyusun program 
kerja riil yang bermanfaat bagi 
komunitas geologi maupun non
geologi di sekelilingnya. 

Selama ini beberapa ahli geologi 
Freeport sudah berperan aktif di 
organisasi baik IAGI maupun 
MGEI. Beberapa di antaranya bah
kan duduk di kepengurusan PP 
IAGI dan MGEI seperti halnya Wah
yu Sunyoto, Anton Perdana, Sugeng 
Widodo, Bambang Antoro dan 
Arjuna Ginting. Dengan berdirinya 
Komwil IAGI Tembagapura diha
rap kan para anggota IAGIMGEI di 
Tembagapura akan lebih mudah 
mengekspresikan diri ke dunia luar. 

Selamat bekerja dan sukses un
tuk Komwil IAGI Tembagapura. l

l tim formatur komwil iagi tembagapura berpose bersama PP iagi

pembentukan Komwil IaGI
tembagapura 
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S etiap dua tahun sekali 
IAGI dan HAGI meng
adakan konferensi bersa
ma. Untuk tahun ini, 
tidak hanya dua orga

nisasi itu yang terlibat tetapi juga 
IAFMI (Ikatan Ahli Fasilitas Pro duksi 
Migas Indonesia) dan IATMI (Ikatan 
Ahli Perminyakan Indonesia). Apa 
tar get dari konferensi ini dan 
m engapa mengambi tema tentang 
kelautan? Berikut wawancara de
ngan ketua panitia Arif Gunawan.

apa target dari JCb?
Dari diskusi internal para 

Pengurus Pusat HAGI, IAGI, IAFMI 
dan IATMI, kami mengharapkan 
dari acara JCB2015 ini akan ada 
output berupa usulanusulan  yang 
kami rumuskan pada saat KAIKNAS 
(Konferensi Ahli  Ilmu Kebumian 
Nasional) sebagai salah satu rang
kaian acara preconvention JCB2015. 
Usulan ini akan kami dokumen
tasikan dan kami akan sampaikan 
kepada Pemerintah RI melalui 
menteri ESDM pada saat pembukaan 
JCB2015 pada hari Selasa tanggal 6 
Oktober.

Sedangkan untuk target kami 
yang kedua langsung kepada para 
anggota HAGI/IAGI/IAFMI dan 
IATMI  seja lan dengan misi dari 
acara JCB2015 di antaranya adalah: 
• Memberikan pemikiran menge

nai perkembangan dunia permi

nyakan dan pertambangan saat 
ini dan/ataupun kedepan nya,

• Mempromosikan pengetahuan 
geologi (minyak, tambang dan 
mineral) dan geofisika  yang 
dapat digu nakan untuk kepen
tingan pembangunan infra
struktur, lingkungan dan kepen
tingan umum lainya. 

• Mengadakan workshop guna 
memberikan informasi tingkat 
lanjut perkembangan ilmu geo
logi, geofisika dan teknik per
minyakan

Untuk tema konferensi, 
mengapa mengambil tema 

empowering marine earth 
Resouces?

Tema ini sejalan dengan alur 
besar dari tema pemerintah RI saat 
ini, lebih fokus di “Marine”. 

apa benefit yang akan diperoleh 
peserta?

Kami mengharapkan para ahli 
geologi, geofisika, perminyakan, 
dan pertambangan Indonesia akan 
dapat berinteraksi dengan parapa
kar dari luar negeri sehingga transfer 
ilmu dapat berjalan dengan baik 
demi memaju kan dunia keilm uan 
perminyakan dan pertambangan di 
Indonesia. l

sarana berinteraksi Para ahli

l arif gunawan

l WaRtaJCb1mengundang menteri esdm untuk hadir di JCb

l WaRtaJCb2menteri PUPera bersedia hadir di acara JCb
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T anpa terasa usia IAGI sudah menginjak 55 tahun 
pada 13 April 2015. Ada yang mengistilahkan 
dengan ‘Setengah Abad+5’ untuk menekankan 
bahwa usia ini sudah bisa memakai kata abad 
dalam penyebutannya.

Tidak banyak organisasi sosial profesi yang berumur 
sebanyak itu. Biasanya sudah bubar di tengah jalan, kalau 
pun tidak bubar, terbelahbelah menjadi dua atau lebih 
organisasi, ada pula yang masih eksis tetapi tidak ada 
kegiatan. Sementara IAGI tetap konsisten dengan segala 
kegiatannya yang bermanfaat buat profesi maupun  bagi 
bangsa.

Dalam peringatan hari ulang tahun tersebut, ada dua 
kegiatan utama yang digelar yakni kegiatan luar ruang dan 
kegiatan dalam ruang. Kegiatan luar ruang ini agak luar 
biasa, karena dirayakan di puncak gunung Tambora 
sekaligus memperingati dua abad letusan gunung tersebut. 
Sedangkan di dalam ruang diselenggarakan di hotel 
Bidakara.

 
iagi menyapa tambora

Kenapa dipilih gunung Tambora untuk merayakan ulang 
tahun IAGI? Karena ulang tahun IAGI hampir bertepatan 
dengan peringatan Dua Abad Letusan Tambora yang jatuh 
pada 1011 April. Dua momen yang tepat untuk dirayakan 
bersama karena keterkaitan ilmu geoliogi dengan letusan 
gunungapi sangat dekat.

Pada peringatan dua abad Tambora itu banyak ahliahli 
geologi dan vulkanologi baik dari Indonesia maupun luar 
negeri datang ke Tambora untuk melihat secara langsung 
bagaimana kondisi Tambora setelah dua abad. Sebelumnya 
diadakan diskusi dan seminar yang membahas tentang 

letusan terbesar sepanjang sejarah moderen ini.
Perjalanan ke Tambora dimulai dengan berkumpulnya 

IAGI Greets Tambora di Bandara Ngurah Rai Denpasar pada 
11 April 2014. Herryadi Wachyudin bertindak sebagai 
kordinator perjalanan sebelum diambil alih oleh DR. Agus 
Budianto dari PVMBG sebagai saintis sekaligus 
trip leader saat tiba di Tambora.

Tepat pukul 14.03, Rombongan mendarat di Bandara 
Sultan Salahuddin, Bima. Dari Bima, perjalanan dilanjutkan 
dengan berkendara ke Dompu, selama kurang lebih tiga jam. 
Pukul 16.53 Rombongan tiba di Hotel Aman Gati, wilayah 
kecamatan Hu’u, Dompu. Tim disambut oleh rekan rekan 
dari Vale Eksplorasi yang kebetulan menjadi ‘tuan rumah’ di 
hotel Aman Gati yang merangkap basecamp utama mereka.

Malam harinya kegiatan diisi kuliah malam yang dibuka 
oleh Ketua IAGI Sukmandaru, kemudian dilanjutkan oleh 
Agus Budianto, sekaligus sebagai pengantar vulkanologi 
Tambora sebagai bekal trip esok hari. Presentasi Agus cukup 
menawan karena dilengkapi video animasi dan kisah 
Tambora, sehingga layaknya menonton kisah epic gunung 
api Pompei ala Hollywood. Para IAGIers pun menjadi lebih 
paham dengan geologi, stratigrafi, sejarah dan fase letusan 
gunung Tambora. 

Pos1
Pada 12 April, pagi hari rombongan IAGIers bersiap 

menuju Doro Ncanga, di kaki Tambora. Doro Ncanga 
merupakan titik awal Pos 1 perjalanan menuju puncak 
Tambora. Ada dua jalur tradisional yang sering dipakai 
menuju Kaldera Tambora, via jalur desa Pancasila dan jalur 
Doro Ncanga. Kali ini IAGIers memilih jalur Doro Ncanga yang 
relatif lebih mudah ditempuh dengan kendaraan jenis Jeep 

Ultah IaGI
ke ‘setengah abad+5’
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hingga ke Pos 3 yang berada persis di pinggang Tambora.
Pukul 06.33 pagi, rombongan berangkat meninggalkan 

Hu’u menuju Tambora. Perjalanan ditempuh selama kurang 
lebih empat jam. Normalnya Hu’u – Doro Ncanga dapat 
ditempuh tiga jam perjalanan, namun dalam perjalan 
terdapat beberapa kali persinggahan di kota Dompu guna 
melengkapi kebutuhan logistik tambahan.

Pukul 10.38 rombongan akhirnya tiba di pos 1 Doro 
Ncanga, sekaligus meeting point dengan tim tambahan 
dari Kompas TV yang juga ikut bergabung kolaborasi dalam 
acara Tambora kali ini. Selepas siang, enam buah iring
iringan jeep IAGIers bertolak menuju Pos3 di pinggang 
Tambora.

Sepanjang perjalanan, terdapat beberapa pit 
stop dimana iringiringan berhenti 1520 menit guna 
mengamati singkapan vulkanik produk Tambora. Agus 
secara gamblang menjelaskan perbedaan dan sejarah dari 
tiaptiap singkapan. IAGIers seakan diajak untuk bersama 
sama memasuki alam sejarah perjalanan letusan Tambora 
melalui rekonstruksi singkapan yang ditemui sepanjang titik 
pengamatan.

Pos3
Sekitar pukul 17.50 rombongan tiba di Pos3, pos terakhir 

sebagai basecamp mendirikan tenda sebelum summit 
attack dinihari esok. Kabut cukup pekat sejak pukul 16.00, 
jarak pandang sekitar 20 – 30 meter. Sejumlah 12 tenda 
didirikan untuk menampung rombongan IAGIers.

Sebagian peserta langsung meringkuk dalam tenda 
berhubung udara dingin yang mulai menusuk kulit. Sebagian 
lagi masih betah bercengkerama di luar tenda sembari ngopi 
dan ngobrol. Walaupun sedikit telat, kambing guling dan 
makan malam akhirnya siap sekitar pukul 22.00. Selepas 
makan malam, seluruh peserta berisitirahat guna 
menyiapkan energi buat ‘summit attack’ pada pukul 02.00 
dini hari nanti.

 Syahdan, 13 April, tepat pukul 02.30 dinihari, rombongan 
IAGIers bersiap memulai perjalanan menuju puncak kaldera 
Tambora. Sepanjang perjalanan seluruhnya mendaki 
dengan slope yang lumayan dan sama sekali tanpa ada 
‘bonus’ dataran. Setelah menempuh perjalanan menanjak 
sekitar tiga jam, rombongan berhasil mencapai puncak 
Kaldera pada pukul 05.15.

Puncak kaldera – Last Stop
Bibir kaldera Tambora menjadi stasiun pengamatan 

terakhir dari serangkaian trip Vulkanologi Tambora yang 
dibawakan oleh Agus. Disini beliau menunjukkan beberapa 
batuan terobosan (dyke), jalur sesar, serta lapisan lapisan 
batuan vulkanik hasil proses erupsi Tambora.

Dahsyatnya ledakan Tambora pada medio April 1815 
menyisakan lebar Kaldera yang membuka dengan diameter 
sekitar 7km! dan kedalaman hampir 1 km. Memangkas 
ketinggian semula dari 4.000an mdpl menjadi hanya tersisa 
sekitar 2.851 mdpl. Benar benar peristiwa geologis yang 
super dahsyat.

Peringatan Ulang tahun iagi ke 55
Sesaat setelah matahari terbit menyapa dengan semburat 

lembayung di ufuk timur, IAGIers berkumpul di bibir kaldera, 
merayakan ulangtahun IAGI dengan penuh kekhusyukan. 
Semua merasakan betapa kita benarbenar tidak punya 
apapun yang bisa disombongkan dihadapan Tuhan. Manusia 
diajarkan melalui peristiwa peristiwa alam dahsyat, dan 
Tambora telah mengajarkan dengan jelas hal itu.

Setelah didahului sepatah kata dari Ketua IAGI, tim 
IAGIers dengan penuh rasa kebersamaan bersamasama 
menyanyikan ‘Padamu Negeri’. Rasa nasionalisme terasa 
menyeruak dalam relung hati terdalam. Selanjutnya, acara 
ditutup dengan pembacaan puisi yang berisi untaian kalimat 
sederhana namun penuh spirit dan pengharapan ke masa 
depan yang lebih baik. l Surachmat dan Heryadi
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P eringatan ultah IAGI ke 55 
jilid kedua pada 29 April 
2015 dilakukan di ruangan 
sejuk berAC tepatnya di 
ho tel Bidakara, Jakarta. 

Sua sana peringatan ultah jilid dua 
jelaslah berbeda dengan jilid satu yang 
berada di puncak gunung. Meski begitu 
dikedua tempat samasama berlang
sung khidmat.

Pengurus, sesepuh, anggota ber
baur menjadi satu penuh keakraban. 
Mes kipun ada yang  satu sama lain be
lum kenal tetapi mereka tampak akrab 
berbincangbincang. IAGI telah menya
tukan berbagai profesi, menyatukan 
berbagai generasi, dan menyatukan 
ber bagai kepentingan untuk satu tuju
an menjadikan IAGI sebagai organisasi 
yang bermanfaat bagi geolog maupun 
masyarakat.

Ada beberapa presentasi yang di
sampaikan  pada acara tersebut. Di an
taranya tentang geowisata, terutama 
terkait dengan organisasi baru yang 
mengkaitkan geologi dan wisata, 
disampaikan oleh Heryadi Rachmat. 
Orga nisasi yang sudah digagas sejak 
lama itu adalah Masyarakat Geowisata 
Indonesia (MAGI) yang diketuai Dr. Yu
nus Kusumahbrata. 

Kemudian juga presentasi dari Iwan 
Munajat tentang CPI (Competent Per
son) yang dalam pembentukannya di
ini siasi oleh IAGI, MGEI, dan Perhapi. 
Sejauh ini, CPI ini mendapat apresiasi 
dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang 
membawahkan BEI (Bursa Efek Indone
sia) yang notabene menjadi partner 
IAGI dalam pelaksanaan CPI ini.

Dan yang tidak kalah menariknya 

adalah presentasi dari KartiniKantini 
geologi, yakni Prof Dwikorita Karnawati, 
Prof Sari Bahagiarti, dan Prof Mimin 
Kar mini. Masingmasing membawakan 
makalah sesuai dengan kapasatitas 
keahliannya, dan meskipun maka lah
nya berat tetapi karena penyampai
annya yang santai dan diselingi de
ngan jokejoke segar menjadikan 
suasana hangat dan cair.

Dalam kesempatan itu Prof Dwi
korita membawakan makalah Wanita 
dalam Globalisasi Akademik dan 
Pengu rangan Risiko Bencana. Dwikorita 
berbagi cerita tentang peran sertanya 
di dunia pendidikan dan bagaimana 
kampus (khususnya UGM) dapat ber
peran serta dalam mitigasi bencana 
alam khususnya bencana geologi. 
Menurutnya wanita memiliki soft power 
yang sangat berguna untuk keberlang
sungan umat manusia, lingkungan, 
serta menjaga kedaulatan bangsa dan 
negara.

Prof Sari Bahagiarti  yang mem
bawakan makalah Geologi Menyulap 
Pariyem menjadi Kartini. Prof  Sari ber
cerita tentang pengalamannya geologi 
telah mengubah sosok Pariyem yang 
lemah, rentan, tak berdaya, terbela
kang, dan dihina menjadi sosok seperti 
Kartini yang kuat, berkapasitas, berda
ya, terdepan, dan dihargai. Beliau pada 

awalnya adalah sosok yang penakut, 
dengar petir saja takut, namun masuk 
ke dunia geologi mengubahnya menja
di sosok yang berani dan mengantarnya 
menjadi guru besar.

Berikutnya Prof Mimim Karmini 
mem bawakan makalah Perempuan da
lam Arung Samudera. Prof Mimin 
pernah berperan serta dalam arung 
samudra selama bertugas di PPGL. 
Bagaimana proses pengambilan core 
sample dari lautan, analisa biostra
tigrafi, turut serta dalam berbagai 
ekspedisi hingga akhirnya menemukan 
mineral baru yaituphilipsit dan men
dapat penghargaan dari Presiden RI 
pada tahun 2008.

Menjelang penutupan, Kartini yang 
lain, Shinta Damayanti yang juga 
Sekjen IAGI tampil mempresentasikan 
tentang situasi bisnis minyak saat ini. 
Bagaimana perusahaan minyak meng
hadapi merosotnya harga minyak yang 
terjadi hampir satu tahun belakangan, 
dan juga bagaimana strategi agar tidak 
terjadi PHK besarbesaran.

Sebagaimana tradisi di negeri ini 
saat ultah, yang tak lupa adalah potong 
tumpeng. Ketua IAGI Sukmandaru Pri
hatmoko memotong tumpeng dan di
berikan kepada anggota IAGI paling 
senior dan paling yunior, Desy Lusya
ningtyas.  l

nuansa Kartini
di Ultah IaGI ke-55
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L okasi ekskusi geologist bia
sanya di alam terbuka, jika 
hujan akan kehujanan, dan 
jika terik akan kepanasan. 
Air hujan dan terpaan ca

haya matahari adalah sahabat sejati 
geologist. Tapi kali ini ada ekskursi 
yang spesial, bukan di alam terbuka 
tapi di rungan tertutup ber AC.

Tersebutlah Kamis 4 Juni 2015, 
MGEIIAGI dan PERHAPI diundang PT 
Bursa Efek Indonesia untuk mengikuti 
sekolah pasar modal di gedung BEI 
Jakarta. Undangan tersebut adalah 
sebagai kelanjutan dari kerja sama 
ketiga lembaga tersebut dengan BEI 
pada 11 Desember 2014. 

Waktu itu, mereka sepakat menjalin 
kerja sama untuk mengembangkan 
industri pertambangan mineral dan 
batubara di pasar modal Indonesia, se
telah sebelumnya BEI menerbitkan Per
aturan Nomor IA.1. tentang Pencatatan 
Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain 
Saham yang diterbitkan oleh Perusa
haan Tercatat di bidang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Minerba) pada 1 
November 2014. Peraturan tersebut 
dikonsep oleh IAGI dan PERHAPI. Jadi, 
BEI secara resmi menunjuk IAGI dan 
PERHAPI sebagai pihak independen da
lam menilai, mengevaluasi, dan memo
nitoring emitenemiten pertambangan 
dari sisi kompetensi teknis.

Dalam hal pengembangan industri 
pertambangan mineral dan batubara di 
pasar modal, BEI proaktif mengedukasi 
masyarakat, termasuk dalam hal ini 
mengundang stakeholder IAGI dan PER
HAPI, melalui program rutinnya Seko
lah Pasar Modal (SPM). Ketika SPM ini 
ditawarkan ke anggota IAGIMGEI via 
milis MGEI yaitu economicgeology@
yahoogroups.com, hanya dalam waktu 
dua jam kuota 30 orang habis. Rupanya 
para geologist sangat antusias terha
dap pasar modal, tidak hanya pada 

singkapan batu!
Pada hari H, para geologist dan 

engineer tambang (anggota PERHAPI) 
berduyunduyun hadir di gedung BEI. 
Di Galeri BEI, ada yang menarik per
hatian saya, yaitu papan hall of fame, 
memuat direksi PT BEI dari masa ke 
masa. Ternyata, ada seorang geologist 
yang penah menahkodai bursa efek ini, 
yaitu Cyril Noerhadi, dia menjadi dirut 
periode 19961999. Cyril memang 
sudah malang melintang di dunia 
industri keuangan plus melanjutkan 
studi MBA di University of Houston. 

Kelas dimulai pukul 09.05, dibuka 
oleh Ira Shintiya Rahayu, staf marketing 
BEI. Lalu disambung dengan sambutan 
perwakilan IAGI dan PERHAPI, dalam 
hal ini Iwan Munadjat. Dia merefresh 
kem bali hubungan baik IAGI (MGEI) 
PER HAPI dan BEI dengan beberapa 
milestonenya dan memvitalisasinya 
agar terjalin hubungan menguntungkan 
kedua belah pi hak.

Materi pertama tentang dasar
dasar pasar modal. Istilahistilah dasar 
finansial dan pasar modal serta pa
yungpayung hukumnya diperkenal
kan. Materi kedua tentang kepemilikan 
sekuritas dari PT Kustodian Sentral 
Efek Indonesia (KSEI). Di ujung materi, 
sang narasumber membagikan souve
nir kepada beberapa peserta yang pada 

saat itu membawa kartu AKSes.
Setelah lunch break, materinya 

adalah seputar investasi saham dari 
salah satu broker atau sekuritas. Yang 
terpilih adalah PT Danareksa. 

Lewat kegiatan ini, sebagai suatu 
rangkaian kerjasama IAGI (MGEI), PER
HAPI dan BEI, ke depan diharapkan 
sinergi yang lebih dalam lagi. Juga 
diharapkan semakin banyak perusaha
an pertambangan, khususnya yang 
masih fase studi kelayakan (eksplorasi 
lanjut), berani maju dan membuka diri 
dengan melantai atau berIPO (initial 
public offering) di bursa saham. Tentu 
setelah mengikuti regulasi yang baru 
itu, yaitu kepemilikan status Ijin Usaha 
Pertambangan Operasi Produksi dari 
Kementrian ESDM, serta sudah lolos 
studi kelayakan dan AMDAL. 

Regulasi ini melunak, setelah sebe
lumnya BEI mewajibkan perusahaan 
pertambangan yang boleh listing ada
lah hanya yang sudah melakukan pen
jualan hasil produksi. Sebelum ini, per
usahaan pertambangan eksplorasi di 
Indonesia hanya bisa menangguk mo
dal di bursa efek Australia, Kanada, dan 
lainlain. Sekarang bisa bermain di kan
dang sendiri. Semakin banyak perusa
haan IPO, semakin terbuka luas lapang
an pekerja untuk para geologist dan 
engineer pertambangan. l Gayuh Putranto

Geologist Ekskursi
ke Bursa Efek 
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oleh: SukmAndAru PrihAtmoko 
(Ketua Umum IAGI, 2014-2017)

D i kalangan komunitas ahli geologi (geolog) 
Indonesia, terutama yang berkecimpung 
di bidang pertambangan umum mineral 
dan batubara (minerba), nama Soetardjo 
Sigit (pak Sigit) tidak akan pernah bisa 

dilupakan. Sebagai pelopor pengembangan sistem industri 
pertambangan Indonesia sejak tahun 60an, kontribusi pak 
Sigit tidak dapat dikesampingkan. 

Sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Kerjasama 
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang 
mewarnai industri pertambangan minerba telah banyak 
diakui sebagai sistem yang sangat baik dan memberikan 
manfaat optimal untuk Indonesia di era akhir 60an sampai 
dengan akhir 90an. Bahkan sistem ini banyak diadopsi 
oleh negaranegara lain untuk mengembangkan industri 
pertambangan mereka. 

Sebagai geolog lulusan pertama dari perguruan tinggi 
Indonesia (Jurusan Geologi, Fakultas Ilmu Pasti Alam, 
Universitas Indonesia – yang akhirnya berubah menjadi ITB), 
semangat, kerja keras dan sumbangsih pak Sigit kepada 
negara perlu diteladani oleh generasi penerus. Tanpa 
supervisi (karena memang tidak ada geolog yang lebih 
senior) pak Sigit harus bekerja (dan belajar) dalam menyusun 
sistem pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara yang 
terbaik bagi negara sejak era akhir pemerintahan Bung 
Karno sampai awal pemerintahan pak Harto. 

Dengan berkembangnya industri pertambangan yang 
baik di era KK dan PKB2B, banyak geologgeolog muda 
dapat memetik pelajaran tentang potensi sumberdaya 
minerba Indonesia dan juga tentang bagaimana mengelola 
sistem pertambangan yang memberikan manfaat optimal 
bagi negara sesuai dengan kebutuhan dan situasi jamannya. 

Situasi politik, sosial dan kebutuhan Indonesia akan 
bahan tambang saat ini memang sudah berubah. Sejalan 
dengan itu sistem pengelolaan pertambangan pun harus 
berubah menyesuaikan kebutuhan jaman, namun sistem 
KK/ PKP2B yang dipelopori oleh pak Sigit telah menorehkan 
catatan hebat dalam sejarah industri pertambangan modern 
Indonesia. Pertambangan umum yang tidak (belum bisa) 
dilirik di jaman Bung Karno berubah menjadi sektor industri 
yang diminati dan berkontribusi besar bagi perekonomian 

Indonesia di era pemerintahan pak Harto karena sistem KK/ 
PKP2B ini.

Di sisi lain, di kalangan aktivis Ikatan Ahli Geologi 
Indonesia (IAGI), nama Soetardjo Sigit sudah terpahat 
jelas sebagai salah satu tokoh pendiri organisasi profesi 
ini di tahun 1960, sekaligus sebagai Ketua pertama (1960
1961). Bersama lima tokoh geolog lain (JA Ka       tili, Ismet 
Akil, Sartono, Johannas dan Bachtoel Chatab), pak Sigit 
mendirikan dan membangun IAGI yang saat ini telah 
beranggotakan lebih dari 5.000 geolog. 

Dari interaksi bersama pak Sigit setelah memasuki masa 
pensiun, selalu kita catat bahwa perhatian pak Sigit terhadap 
organisasi profesi yang didirikannya ini tidak pernah luntur. 
Pengurus Pusat IAGI, beberapa kali melakukan kunjungan 
ke rumah pak Sigit, baik saat beliau masih sehat (awal 2000
an) maupun saat sudah menderita sakit (2010an). Meskipun 
sudah tidak aktif lagi di pemerintahan, saat kami berkunjung 

Soetarjo Sigit
di mata Generasi

l stiker iagi di kursi roda pak sigit yang sangat 
mengesankan kami (kunjungan 2010)
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di awal 2000an, pak Sigit tetap memberikan masukan 
pemikirannya tidak hanya tentang organisasi tetapi lebih 
luas lagi tentang perbaikan situasi pertambangan Indonesia.

Beberapa uneguneg beliau (saat kunjungan di awal 
2000an) masih menjadi catatan berharga kami, di antaranya:

l	 Bagaimana IAGI bisa berperan dalam mengakhiri 
ketidakpastian dalam industri pertambangan, ter
utama karena berlarutlarutnya penggodokan RUU 
Pertambangan(saat itu UU Minerba belum terbit)

l Bagaimana IAGI bisa berperan untuk menarik sebanyak 
mungkin minat para ahli geologi untuk turun ke daerah
daerah (dinasdinas, bappeda, dsbnya di kabupaten
kota), sehingga kesalahpahaman awam tentang 
sifatsifat bahan galian dan resiko eksplorasinya bisa 
diluruskan, dan dengan demikian para eksekutif dan 
legislatif daerah tidak lagi membuat aturanaturan 
pertambangan daerah yang “menggelikan” dan 
seringkali menyulitkan bagi investasi.

l Bagaimana IAGI bisa mempengaruhi daerah supaya mau 
menerima para ahli geologi di tempat mereka di tengah 
situasi kelebihan beban pegawai limpahan dari pusat 
akibat otonomi daerah

l Bagaimana IAGI bisa mempengaruhi institusi pendidikan 
geologi di Indonesia sehingga mau membuka mata 
melihat kenyataan perlunya para lulusan geologi punya 
bekal lebih dalam hal: pengetahuan tentang undang
undang, lingkungan, perhitungan ekonomi, sosiologi
psikologi masyarakat, dan tata pemerintahan; terutama 
untuk membereskan situasi amburadulnya aturan
aturan pertambangan di daerahdaerah yang dalam hal 
ini hanya bisa diatasi kalau lulusan kita (ahlikebumian) 
punya bekal lebih tersebut.

Uneguneg di atas sangat menunjukkan betapa besar 
perhatian pak Sigit terhadap geolog Indonesia untuk dapat 
berperan lebih banyak lagi untuk kepentingan bangsa dan 
negara. 

Pada kunjungan kami tahun 2010an, walaupun beliau 

sudah kesulitan untuk berbicara (karena sakitnya), kami 
masih selalu menangkap pesan beliau yang sangat jelas 
tentang bagaimana meningkatkan peran para geolog 
Indonesia di sektor pengelolaan sumberdaya kebumian. 

Satu hal kecil tapi sangat mengesankan kami, di 
kunjungan terakhir sebelum beliau wafat, kami melihat 
stiker IAGI tertempel di kursi roda beliau. Ini sangat 
menyentuh hati kami, dan menunjukkan betapa cintanya 
pak Sigit terhadap organisasi profesi yang beliau bidani 
kelahirannya di tahun 1960 dan besarkan bersama tokoh
tokoh senior geologi lainnya. 

Selamat jalan pak Soetarjo Sigit, karyakarya besar 
Bapak tak akan pernah mungkin terlupakan, baik di industri 
pertambangan maupun asosiasi profesi IAGI. Ini semua akan 
menjadi teladan bagi geologgeolog muda generasi penerus 
Bapak.  l

bahan bacaan:

Sigit, S. 1996. Potensi Sumberdaya Mineral dan Kebangkitan Pertam
bangan Indonesia. Pidato IlmiahPenganugerahan Gelar Dokor Honoris Causa, 
ITB. Diterbitkan oleh IMA, 1996

Sigit, S. 1991. Indonesia Mining Review and Mineral Development Policy. 
Collection of Papers, published by Directorate of Mines, Dept of Mines and 
Energy, Indonesia.

 Tulisan ini dibuat untuk melengkapi buku memoar tentang 
pak Soetarjo Sigit yang disiapkan oleh keluarga 

l	 kunjungan PP iagi (dan mgei) di 2010

l	 kunjungan PP iagi di 2002
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P Pengalaman saya bekerja di 
luar sudah hampir 14 tahun. 
Latar belakang pendidikan 
saya geologi dari ITB. Awal 

karir sebagai geologist dimulai di 
Maxus Ses dan BP Indonesia hingga 
akhir 2002. Di tahun itulah titik awal 
saya bekerja sebagai ekspatriat. Dari 
2002 hingga 2004, saya bekerja di 
ADCO Abu Dhabi yang saat itu hanya 
ada sekitar 15 orang Indonesia. 
Kemudian dari 2004 hingga perte
ngahan 2006, bergabung dengan 
Dragon Oil di Dubai.

Saat ini, saya bekerja di  Oman 
di Occidental Petroleum, sebuah 
perusahaan bermarkas di Amerika 
yang memiliki kerjasama operasi 
dan produksi dengan Oman. Saya 
bergabung di perusahaan ini sejak 
pertengahan 2006 sampai sekarang 
sebagai Senior Advisor –Geological.

Ada dua alasan kenapa saya 
bekerja di luar negeri, yakni personal 
dan profesional.    Alasan  personal 
adalah kita mendapatkan fasilitas dan 
finansial yang sama dengan ekspatriat 
Amerika dan Eropa yang bekerja di 
perusahaan minyak di Indonesia, yang 
terus terang membuat saya iri secara 
pribadi.  Kita juga bisa  memberikan 
pendidikan terbaik kepada anakanak 
dan waktu luang yang banyak untuk 
keluarga. 

Sedangkan alasan profesional 
sa ya bisa meningkatkan teknikal   
eksposur secara internasional.   
Selama belasan tahun bekerja dengan 
para profesional multinasional, saya 
dapat menyimpulkan bahwa kualitas 
profesional kita tidak kalah dengan 
ekspatriat dari negara maju, bahkan 
kita lebih disukai karena etos kerja 
dan sikap personality yang baik dan 

santun.
Saya  dan keluarga betah bekerja 

di Oman karena saya bisa haji tanpa 
harus antre panjang. Tapi  tentunya 
akan lebih senang bila bekerja di 
negeri sendiri. Seandainya ada 
perusahaan yang bisa menghargai 
profesional anak negeri seperti 
menghargai para ekspatriat niscaya 
banyak sekali kawankawan di luar 
akan balik kampung dan mengabdi di 
negeri tercinta, termasuk saya. Salam 
Indonesia! l

S Setelah lulus dari Geologi 
UGM bertepatan dengan oil 
booming di era 2000an, saya 
memulai karir di Vico 

Indonesia. Setelah menimba pengala
man di situ, saya mencari tantangan 
baru dengan menjadi geologist di 
Medco Oman sejak akhir 2006.  Anak 
perusahaan Medco Energi ini 
mendapatkan service contract untuk 
mengelola 18 lapangan minyak yang 
tidak menjadi fokus utama PDO* di 
selatan Oman selama 10 tahun.

Saat datang pertama kali, 
Indonesia belum dikenal, bahkan 
kedutaan Indonesia pun belum ada. 
Tentunya tantangan tersendiri bagi 
kami saat itu bagaimana membuat 
citra yang baik kepada pemerintah 
Oman dan masyarakatnya. Berkat 
ijin Allah dan kerja ekstra keras, 2012 
tim kami berhasil menunjukkan hasil 
optimal dengan menaikkan produksi 
minyak berlipat dan menambahkan 

angka cadangan, sehingga membe
rikan revenue yang besar kepada 
Oman. 

Saya juga beruntung berke
sempatan membantu pertumbuhan 
bisnis perusahaan di region Timur 
Tengah dan Afrika. Pengalaman unik 
didapat disini seperti berlarian di 
downtown di negara di Afrika timur 
untuk mengejar waktu rapat dengan 
pejabat lokal, melongo diceramahi 

polisi berbahasa Perancis di Afrika 
utara, sampai jalanjalan didampingi 
bodyguard bersenjata di Yaman

Bagi saya Oman selalu membuat 
betah dengan keramahan penduduk 
asli, kondisi politik yang stabil, fasilitas 
freetax serta keindahan alamnya. 
Oman juga sorganya geologist karena 
ada singkapan batuan PreKambrian 
sampai Kuarter, endapan glasial 
sampai eolian bahkan basement  
yang sangat lengkap dan sangat 
mudah di akses. Tak lupa bagi saya 
sebagai muslim, Oman memberikan 
kemudahan berhaji (lima tahun sekali) 
dan umroh. 

Di luar itu, sebagai WNI tentu saja 
keinginan kerja di negeri sendiri selalu 
ada. Seperti halnya yang lain, bekerja 
di luar negeri memupuk kecintaan 
mendalam pada negeri sendiri. l

*Pdo: Petroleum Development Oman, Joint 
Venture Pemerintah Oman dengan ShellTotal

Partex

PENGALAMAN BEKERJA DI LuAR NEGERI
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Muscat-oman
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AN INTERGRATED EXPLORATION SERVICES  

PT ANTAM-UNIT GEOMIN 

GEOLOGY SERVICES 
Exploration Project Design 
Exploration & Project Generation 
Structural Analyses & Field Mapping 
Geological modelling 
Spectral Analysis (SWIR) 
Feasibility Studies 
Technical Due Diligence 
Independent JORC 2012 & KCMI 2011 

 

GEOPHYSICS SERVICES 
Magnetic 
Gravity 
Induced Polarization (TDIP) 
Resistivity 
GPR (Ground Penetrating Radar) 
CSAMT (Controlled Source Audio 

Magnetotelluric) 

DRILLING SERVICES 
Surface drilling 
Underground drilling 
Geotechnical drilling 
Dewatering drilling 
Well monitoring drilling 
Downhole survey (PAJARI) 

LABORATORY SERVICES 
Analysis of Industrial Mineral 
Analysis of Precious Metals and 
Mineral Exploration  
Nickel Laterite (with XRF) including 
12 elements 
Bauxite Laterite (with XRF + Gravi-
metric) including 5 parameter 
Iron Ore (with XRF + Wet Analysis) 

RESOURCE & RESERVE ESTIMATION 
Appraisal of all data collection techniques 
Evaluation of QA/QC protocols 
Geological modelling and wire framing 
Statistical and geostatistical analysis 
Resource and reserve estimation 
Resource & reserve classification and model 
validation 
Short term and long term mine planning 
Mining reconciliation 

GIS & DATABASE SERVICES 
Database validation for exploration/mining 
Database migration 
Build desktop application database  
Build web application database  
Build GIS desktop and web application for explora-
tion/mining 
Spatial data modeling 2D or 3D for exploration/
mining  
GIS training – theory and software application 

GEODETIC SERVICES 

Topographic  Survey, GPS Geodetic , Real Time 
Kinematic measurements,  
Area measurements, Point measurements, Drill 
section measurement,  
Cut and Fill measurements, Lidar Survey 
  

PT ANTAM (persero) Tbk Unit Geomin 
ANTAM Office Park Tower B 10th floor 
Jl TB. Simatupang No.1 Tanjung Barat 
Jakarta selatan 12550 
 
0813 1099 3206 (  M Akbar Kartadireja) 
geomin.care@antam.com 
021 4789 8869 (ext 7169) 
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