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R ekan-rekan IAGI yang baik…. Sebulan terakhir, berita tentang 
kesepakatan Freeport dengan pemerintah Indonesia marak di media 
massa. Kesepakatan tentang pengelolaan tambang tembaga-emas 

di Papua ini memang sangat menarik perhatian dan perlu dicermati oleh 
para geolog. Sebagai media komunikasi para geolog dan pemerhati bumi 
Indonesia, Berita IAGI edisi kali ini sengaja mengangkat Laporan Utama 
tentang Freeport ini dari berbagai sudut pandang. 

Dua isu utama terkait siapa yang akan mengelola 51 persen bagian 
Indonesia dan bagaimana mem-valuasi bagian tersebut menjadi topik 
bahasan di Berita IAGI edisi ini. Tak kurang, Menteri ESDM Ignasius Jonan 
memberikan tanggapan khusus.  Selain itu PT Antam Tbk yang digadang-
gadang mampu berperan mengelola tambang ini juga memberikan 
pandangannya. 

Masih di bidang industri ekstraktif, tindak lanjut penyelesaian polemik 
CAT Watuputih dan rencana pembangunan pabrik semen Rembang yang 
terus berjalan dengan studi komprehensif Badan Geologi menjadi sajian 
dalam edisi ini. IAGI ikut berperan pada program ini bersama stakeholder 
yang lain. 

Tak kalah menarik, kelangkaan garam beberapa waktu lalu 
mendapatkan jawabannya dari ulasan tentang model cebakan garam yang 
ditulis oleh Prof Adjat Sudradjat. Rupa-rupa tulisan lain yang disajikan pada 
edisi ini di antaranya penemuan jejak dinosaurus di semenanjung Malaysia 
oleh tiga geolog Indonesia. Dan juga lanjutan deskripsi perjalanan geologi 
ke Antartika.

 Perhelatan besar tahun ini adalah Pertemuan Ilmiah Tahunan IAGI, yang 
tahun ini dilaksanakan bergabung dengan HAGI, IAFMI dan IATMI di kota 
Malang, Jawa Timur – dikenal sebagai acara JCM (Joint Convention Malang) 
2017. Tema besar energi dan pengelolaan sumberdaya kebumian serta 
pembangunan infrastruktur menjadi fokus dari acara tersebut. Dukungan 
dan partisipasi para anggota IAGI sangat diharapkan untuk mensukseskan 
acara ini.   

Sesuai yang digariskan oleh AD-ART organisasi, kepengurusan IAGI 
2014-2017 akan segera berakhir, dan IAGI tengah menyelenggarakan 
pemilihan umum Ketua IAGI Periode 2017-2020. Hasilnya akan diketahui 
pada saat JCM 2017 di akhir September nanti. Terima kasih diucapkan 
kepada seluruh PP IAGI 2014-2017 yang telah bekerja keras dan 
menjadikan IAGI semakin membumi, semakin dikenal peran serta dan 
sumbangsihnya bagi pemecahan permasalahan kebumian di Indonesia. 

Terima kasih disampaikan pula kepada semua pihak termasuk 
sponsor sehingga Berita IAGI sebagai salah satu sarana komunikasi 
pengurus dan anggota IAGI, dapat terbit secara rutin tiga kali setahun. 
Masukan dan dukungan dari seluruh anggota IAGI sangat kami nantikan 
untuk keberlangsungan penerbitan ini. Selamat membaca dan semoga 
bermanfaat. 

Salam IAGI,

Sukmandaru Prihatmoko
Ketua Umum

Dari PP IAGI
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inggu 27 Agustus 2017. Kantor Kementerian 
ESDM terlihat begitu sibuk. Hari itu adalah 
finalisasi kesepakatan antara pemerintah Indo
nesia dan Freeport McMoran, merespon diber
lakukannya PP No 1 tahun 2017 tentang Pelak
sanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 
dan Batubara.

Dari pemerintah hadir Menteri ESDM 
Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan 
Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati. Selain itu juga wakil dari Kemenko 
Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian 
Hukum dan HAM, Kementerian LHK, 
Kementerian BUMN, Sekretariat Negara, dan 
BKPM. Dari Freeport hadir President dan CEO 
Freeport McMoran Richard Adkerson dan direksi 
PT Freeport Indonesia.

Beberapa waktu kemudian Jonan, Sri 
Mulyani, dan Richard Adkerson keluar dari 
ruangan menuju ruang yang sudah disiapkan 
untuk jumpa pers. Mereka membacakan hasil 
perundingan dan negosiasi yang telah menguras 
energi selama empatlima bulan. Kesepakatannya:
•	 Landasan hukum diubah dari Kontrak 

Karya (KK) menjadi Izin Usaha Per
tambangan Khusus (IUPK). 

•	 Divestasi saham PT Freeport Indonesia 
sampai 51 persen untuk kepemilikan 
nasional Indonesia. 

•	 PT Freeport Indonesia membangun smelter 
selama lima tahun, atau selambatlambatnya 
selesai pada Oktober 2022. 

•	 Penerimaan negara secara agregat lebih be
sar dibanding penerimaan melalui KK.

•	 PT Freeport akan mendapatkan perpan
jangan masa operasi 2x10 tahun hingga 2041.

Sri Mulyani meyakini bahwa penerimaan 
negarWa akan semakin besar dibanding dengan 
kontrak karya yang berlaku sebelumnya. 
Penerimaan negara tersebut berasal dari 
komposisi pajak pemerintah pusat, bea cukai , 
pajak pemerintah daerah, dan royalt, sesuai 
dengan Pasal 159 huruf C di UU Minerba.

Jonan mengaku lega dengan kesekatan ini 
karena telah melakukan instruksi Presiden 
Jokowi yakni mengedepankan kepentingan 
nasional, kepentingan rakyat Papua, kedaulatan 
negara dalam pengelolaan SDA, dan menjaga 
iklim investasi tetap kondusif. Richard Adkerson 
juga mengaku senang karena operasi dan 
investasi Freeport di Papua bisa terus dilanjutkan. 

‘’Kita perlu apresiasi atas kesepakatan 
tersebut,’’ kata Iwan Munajat, geolog yang 
berkecimpung di dunia pertambangan dalam 
diskusi kecil beberapa anggota IAGI. Apresiasi 
diberikan baik kepada pemerintah maupun 
kepada Freeport McMoran yang setelah melalui 
perundingan alot akhirnya berhasil menemukan 

Freeport

l Aktivitas pertambangan

Geolog
dan Kesepakatan 
Freeport
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titik temu.
Berikutnya yang tidak kalah 

menantang adalah mengawal agar 
kesepakatan tersebut dapat berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan. 
Pertama mengenai pengalihan KK 
ke IUPK, kedua divestasi saham 
sehingga kepemilihan nasional 
menjadi 51 persen, dan ketiga 
pembangunan smelter.

Pengalihan dari KK ke IUPK ini 
sempat alot. Freeport bersikeras 
bahwa mereka tidak akan beralih ke 
IUPK, kalaupun mau diubah mere
ka mengajukan persyaratan, di 
antaranya aturan pajak dan royalti 
bersifat naildown yakni mengikuti 
apa yang sudah disetujui di KK. 
Mereka juga menolak divestasi 
saham 51 persen dan membangun 
smelter.

Di sisi lain karena merasa me
lak  sanakan perintah undangun
dang, Pemerintah juga tak mau 
mengalah: jika menjadi IUPK maka 
seluruh persyaratan harus dipe
nuhi. Termasuk tidak adanya nail
down.

Pemerintah dan Freeport sama
sama bersikap keras. Pemerintah 
siap untuk tidak memperpanjang 
kontrak Freeport jika tidak mentaati 
undngundang. Sementara Freeport 
pun mengancam membawa kasus 
ini ke arbitrase internasional. 

Kini kedua pihak sudah satu 
kata, tidak pula harus dibawa ke 
ranah internasional. ‘’Kesediaan 
Freeport mengubah landasan 
hukum itu merupakan awal yang 
baik,’’ kata Arif Zardi, ketua umum 
MGEI dalam kesempatan yang 
sama. 

Masalah lain yang menyedot 
perhatian adalah divestasi saham 
sampai 51 persen untuk kepemilik
an nasional. Siapa yang kelak akan 
menguasai 51 persen tersebut? ‘’Kita 
mengusulkan agar BUMN yang 
memegang kepemilikan saham 
itu,’’ kata Sukmandaru Prihatmoko, 
ketua umum IAGI yang puluhan 
tahun malang melintang di dunia 
pertambangan.

Sementara ini BUMN yang 
bermi nat adalah PT Inalum, PT 
Bukit Asam, dan PT Aneka Tam
bang. Ada wacana bahwa BUMN 
pertambangan ini akan dibentuk 
holding, dan yang berpeluang 
menjadi holding adalah PT Inalum 
karena perusahaan ini belum go 
public, jadi 100 persen masih milik 
pemerintah. Apakah berarti nanti 
lewat Inalum, mungkin saja.

Bagaimana jika Pemerintah 
Daerah dan Pemerintah Propinsi 
berkeinginan ikut memiliki saham? 

‘’Kita bentuk semacam Indonesia 
Incorporated,’’ kata Iwan. Jadi nanti 
dibentuk suatu lembaga usaha yang 
akan wakil Indonesia di Freeport. 
Lembaga tersebut memegang 51 
persen. Nah di dalam lembaga 
tersebut ada kepemilikan Pemda, 
Pemprov, dan terutama yang 
terbesar adalah BUMN.

Dalam bahasa lain dibentuk 
kon sorsium pemegang saham. Ka
rena bagaimana pun 51 persen itu 
harus utuh, tidak boleh tercerai be
rai. Jika tidak utuh, misalnya ada 
yang pegang 3 persen saja, suara na
sional menjadi tidak bulat. Bahkan 
pemilik 3 persen itu bisa beralih ke 
Freeport, sehingga pembagian 51 
persen itu tak ada artinya lagi.

Kita pernah punya pengalaman 
buruk soal ini pada perpanjangan 
KK II Freeport tahun 1991. Saat itu 
disepakati pemerintah diberi 9,36 
persen. Di luar itu, beberapa hari 
setelah KK ditandatangani, lewat 

tekanan Pemerintah, Freeport 
melepas lagi 9,36 persen kepada 
swasta, perusahaan yang ditunjuk 
adalah PT Indocopper Investama 
yang dimiliki Bakrie Grup. Harga 
jual 213 juta dolar AS.

Enam bulan kemudian, Bakrie 
melepas 51 persen saham di Indo
copper ke Nusamba (grup bisnis 
Bob Hasan) dengan harga 315 juta 
dolar. Setahun berikutnya Bakrie 
menjual 49 sahamnya di Indocopper 
ke Freeport dengan harga 211,9 juta 
dolar. Beberapa tahun kemudian, 
Nusamba melepas 51 saham di 
Indocopper ke Freeport. Jadi pada 
akhirnya Freeport kembali memiliki 
9,36 persen yang pernah dijual ke 
lokal.

Pengalaman lain adalah kepe
milikan saham di Newmont Nusa
tenggara. Pada 2010an setelah dives
tasi sesuai dengan intruksi peme
rintah, kepemilikan Newmont Mi
ning Corporation di Newmont 
Nusatenggara tinggal 49 persen. 
Tibatiba pada Juli 2010, PT 
Indonesia Masbaga Investama 
mengakuisisi 2,2 persen saham PT 
Pukuafu senilai 71,3 juta dolar. 
Rupanya, ada Newmont Mining 
Corp dibalik akuisisi tersebut, 
tujuannya agar kepemilikan mereka 
tetap sebagai mayoritas, yakni 
menjadi 51,2 persen.

Dua preseden buruk tersebut 
tidak boleh terjadi lagi dalam 
transaksi kepemilikan saham nasio
nal di Freeport. Karena bagaimana 
pun sebagai sebuah entitas bisnis, 
sudah menjadi naluri bagi siapapun 
termasuk manajemen Freeport 
McMoran untuk menguasai kem
bali mayoritas saham yang hilang.

Di situlah perlunya Indonesia 
Incorporated atau konsorsium 
pemegang saham agar kepemilikan 
nasional tetap utuh sehingga 
kepemilikan mayoritas tetap 
terjaga. ‘’Secra naluri bisnis, saya 
kira Freeport McMoran akan terus 
berusaha menambah sahamnya. Ki
ta harus pertahankan,’’ kata Iwan.

Suara senada datang dari 

berita IAGI | edisi:  Xii/sePteMber 2017

Kini kedua pihak 
sudah satu kata, 
tidak pula harus 
dibawa ke ranah 

internasional.
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Kemen terian ESDM lewat staf 
khusus Menteri EDSM, Hadi 
Mustofa Juraid. ‘’Kita akan jaga agar 
kasus seperti yang sudahsudah 
terjadi lagi. Karena itu nantinya 
akan dibentuk konsorsium yang di
lead pemerintah, dimana di 
dalamnya ada BUMN, Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Provinsi, dan 
mungkin BUMD,’’ kata Hadi ketika 
dihubungi Berita IAGI.

Saat ini kepemilikan saham 
nasional sebesar 9,36 persen, 
sehingga jika ditingkatkan menjadi 
51 persen harus mengambil 41,64 
persen. Kapan proses akusisi akan 
dilaksanakan? Ini yang masih 
dirundingkan. Menurut Hadi, dari 
pihak pemerintah pada 2018 atau 
2019 semuanya tuntas, sementara 
dari Freeport meninginkan 2021 
sesuai dengan berakhirnya kontrak.

Terkait dengan kepemilikan ini, 
yang akan seru diperbincangkan 
adalah berapa harga saham yang 
didivestasi? Jika akuisisi saham 
untuk nasional ini akan dilak
sanakan pada 2021 ketika kontrak 
berakhir, hitunghitungannya ada
lah potensi cadangan yang bisa 
ditambang sampai 2041. (Lihat 
halaman 8).

Berikutnya adalah smelter. Ma
salah smelter ini juga sempat men
jadi tarik menarik antara Peme rin
tah yang menginginkan agar per
usahaan tambang membangun 
smel ter dan Freeport yang lagilagi 
ber sikeras tidak mau membangun 
smelter.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan, pada Pasal 
170 diatur bahwa terhitung setelah 
lima tahun UU diundangkan –ber
arti 11 Januari 2014 tak dibolehkan 
lagi ekspor konsentrat. Itu berarti 
dalam lima tahun ter sebut peru
sahaan tambang terma suk Freeport 
harus mem bangun smelter. Tapi apa 
yang terjadi? Karena pemerintah ti
dak tegas dan tidak konsisten, sam
pai waktu yang ditentukan Freeport 
belum memba ngun smelter.

Di sisi lain, Freeport terus me

lakukan kegiatan penambangan, se
hingga jika hasil tambang tidak di
olah akan semakin menumpuk. Ma
ka pemerintah memberi jalan de
ngan melakukan relaksasi ekspor 
yang dilakukan per enam bulan. Se
jak Januari 2014 sampai Januari 2017, 
sembari ekspor konsentrat seharus
nya Freeport juga memba ngun 
smelter, tetapi itu tidak dila kukan.

Ketidaktegasan pemerintah itu 
juga menjadi preseden buruk. Kare
na itu dalam kesepakatan yang 
sekarang dimana Freeport berjanji 
akan membangun smleter paling 

lambat selesai dalam lima tahun ke 
depan, pemerintah harus tegas dan 
konsisten. Tidak ada toleransi, 
kecuali ada kondisi darurat yang 
tak bisa dihindari.

Kementerian ESDM harus 
menge  cek secara rutin perkem
bangan pembangunan smelter. 
Menteri Jonan perlu meniru kerja 
Menteri Pekerjaan Umum yang 
selalu turun lapangan melihat 
perkembangan proyek tahap demi 
tahap untuk memastikan bahwa 
proyek tersebut selesai tepat waktu. 

l Anif Punto Utomo
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P ertanyaan penting berikutnya adalah siapa yang menjadi 
operator jika kepemilikan nasional sudah 51 persen?

Menurut kalangan dalam Freeport, akan lebih baik jika 
operatornya tetap Freeport sebagaimana yang dilakukan 

saat ini. Karena menurutnya tidak mudah bagi orang lain untuk 
beradaptasi dengan lapangan tambang yang komplek dan penuh 
risiko. Dibutuhkan skill dan profesionalisme tinggi, selain juga tahan 
banting terhadap cuaca dan kehidupan di daerah berketinggian di 
atas 4.000 meter dpl.

Secara tidak langsung Sukmandaru mengamini pendapat bahwa 
operator tetap diberikan kepada Freeport yang telah punya 
pengalaman setengah abad melakukan penambangan di Papua. 
Selain luasannya yang besar, tambang Papua ini berada pada 
ketinggian yang ekstrim, sehingga relatif complicated.

‘‘Idealnya memang dioperatori BUMN. Jadi mungkin 10 tahun 
pertama tetap dikelola oleh Freeport, 10 tahun berikutnya dipegang 
BUMN,’’ katanya. Dalam 10 tahun pertama itulah BUMN belajar dari 
Freeport dalam mengelola tambang besar secara profesional.

Ada kekhawatiran jika operator tiba-tiba diganti oleh BUMN, akan 
terjadi gagap pengelolaan yang pada akhirnya akan merugikan 
perusahaan. Karena itulah pengalihan operator harus dilakukan 
secara bertahap dan direncanakan secara matang.

Ini terkait juga dengan pertanyaan yang banyak mengemuka: 
kenapa pemerintah tidak menunggu sampai 2021, kemudian 
diambilalih secara total, bahkah gratis. 

Tidak mudah meneruskan pertambangan yang nanti akan 
ditinggal begitu saja. Dibutuhkan waktu lama dan biaya sangat besar, 
yang	 pada	 akhirnya	 justru	 tidak	 efisien.	 Belum	 lagi	 akan	 ada	 jeda	
waktu dimana pemerintah tidak mendapatkan hasil sama sekali dari 
tambang tersebut. l

Siapa Operator?



F reeport McMoran awal nya 
begitu keras me nolak per
ubahan KK ke IUPK, dives
tasi, dan pembangunan 
smelter, apa yang membuat 

mereka luruh?
Kalau disebut luruh mungkin berle

bihan ya. Ini kan perundingan bisnis, 
jadi tidak ada yang menang atau kalah. 
Kalau akhirnya mereka sepakat mene
rima kebijakan pemerin tah sesuai Pe
raturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017, 
hal itu tidak lepas dari kepemimpinan 
Presiden Bapak Joko Widodo, yang 
konsisten dan tidak ada kepentingan 
apa pun selain kepentingan nasional. 
Sejak awal Presiden menegaskan bahwa 
IUPK, divestasi, dan pembangunan 
smelter tidak bisa ditawartawar. Ya 
saya sebagai Ketua Tim Perunding 
Pemerintah menjalankan itu.

Apa kunci sukses dari perun
dingan yang berjalan empat bulan 
terakhir ini?

Kuncinya karena kita konsisten dan 
fokus menjalankan arahan dari Pre
siden. Untuk urusan Freeport ini 
Presiden menggariskan hanya ada satu 
pintu, yaitu Menteri ESDM, yang lain 
mendukung sesuai dengan ranah 

kewenangan masingmasing.

Apakah benar Freeport sempat 
mem bawa kasusnya ke arbitrase in
ternasional tapi kemudian mencabut 
karena melihat peluang menang relatif 
kecil?

Publik kan menyaksikan sendiri bah
wa pada konferensi pers bulan Februari 
2017, CEO Freeport McMoran Richard 
Adkerson menolak keten tuanketentuan 
yang tercantum da lam Per atur an Peme
rintah nomor 1 tahun 2017. Kalau tidak 
ada titik temu, mereka akan membawa 
hal itu ke Arbitrase Inter nasional. 

Sejak awal saya katakan pemerin tah 
sangat siap untuk menghadapi Freeport 
di Arbitrase Internasional. Bukan hanya 
mereka yang bisa membawa persoalan 
ini ke Arbitrase Internasional, kita pun 
bisa. Ini kan perselisihan bisnis, dan 
pada akhirnya kedua pihak sepakat 
untuk menyelesaikan dispute ini melalui 
perundingan.    

Divestasi 51 persen sudah diketok, 
lantas kapan mulai berla kunya, apa
kah menunggu 2021?

Pemerintah maunya segera dijalan
kan, tidak perlu menunggu sampai 2021. 
Soal divestasi ini sedang dirun dingkan 

Sekarang
Gak Bisa 

Main-main 

Terbangunnya 

kesepakatan antara 

Pemerintah dan Freeport 

McMoran membuka 

babak baru dunia 

pertambangan nasional. 

Apa kunci sukses 

perundingan tersebut dan 

bagaimana pula langkah 

pemerintah agar 

kesepakatan tersebut 

dapat berjalan dengan 

baik? Berikut wawancara 

tertulis Berita IAGI dengan 

Menteri ESDM Ignasius 
Jonan.
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oleh Menteri ESDM bersa ma 
Menteri Keuangan dan Menteri 
BUMN. Jadi setelah ke rangka dasar 
menyangkut itemitem yang diper
selisihkan dise pakati, untuk selan
jutnya pemba hasan teknis dan pe
laksanaan  divestasi menjadi kewe
nangan Menteri BUMN. 

Untuk pembahasan teknis me
ngenai jaminan kepastian investasi 
dan penerimaan negara yang lebih 
besar dari sebelumnya, menjadi ke

wenangan Menteri Keuangan. 
Nanti hasil dari perundingan me
nyangkut dua isu itu akan menjadi 
lampiran IUPK yang dikeluarkan 
Menteri ESDM, bersamaan dengan 
isu perpanjangan operasi dan pem
bangunan smelter. 

Apa saja keuntungan jika kita 
memiliki 51 persen saham?

Ini kan korporasi, orang yang 
paham korporasi pasti tahu apa arti 
saham mayoritas di sebuah per
usahaan. 

Divestasi 51 persen tentu men
ja di incaran para pemburu rente, 
bagaimana Pemerintah mencegah 
pemburu rente bisa masuk?

Acuannya jelas, yaitu PP nomor 
1 tahun 2017. Di situ jelas disebutkan 
bahwa divestasi saham 51 persen 
untuk kepemilikan nasional harus 
ditawarkan ke pemerintah pusat, 
selanjutnya ke pemerintah daerah, 
BUMN dan BUMD, baru kemudian 
swasta nasional dan pasar modal. 

Itu acuannya, jadi di mana pe
luang pemburu rentenya? Kalau 
ada yang mengincar saham Freeport 
di luar yang 51 persen itu, silakan 
saja, kita tidak bisa mencegah. Saat 
ini kami sedang membahas pelak
saaan divestasi tersebut dengan 
meli batkan Pemerintah Daerah dan 
tentu saja nanti dengan BUMN dan 
BUMD.

Pemberian hak pembelian sa
ham kepada swasta (PT Indo copper 
Investama di Freepot Indo nesia) 
dan Pemda (kasus di New mont) 
pernah bermasalah, bagai mana 
agar kasus tersebut tidak terulang?

Itu pasti sudah menjadi perha

tian Menteri BUMN yang saat ini 
merundingkan soal divestasi ini. 
Arahan Presiden sudah jelas, yaitu 
sesuai yang diatur dalam PP nomor 
1 tahun 2017.

Siapakah nanti yang akan 
dibe ri hak 51 persen saham? Jika 
BUMN, siapa yang akan dipilih?

Kami bersama Menteri Ke
uangan dan Menteri BUMN sedang 
menyiapkan format yang terbaik 
dan sesuai dengan tuntutan per
aturan perundangundangan dan 
secara bisnis menguntungkan bagi 
negara RI. 

Bagaimana kesiapan BUMN? 
Menurut saya BUMN yang 

ditunjuk pasti telah siap dalam arti 
mempunyai kemampuan dibidang 
teknis dan keuangan.

Dalam hal kepemilikan oleh 
BUMN, apakah ini akan terkait 
sekalian dengan PT Inalum yang 
dijadikan holding?

Silakan ditanyakan ke Menteri 
BUMN.

Bagaimana mengakomodasi 
keinginan Pemda dan masyarakat 
adat untuk memiliki saham?

Itu akan dibahas bersama, saya 
yakin akan bisa diperoleh formulasi 
yang tepat.

Berapa perkiraan harga saham 
yang disepakati? Bagaimana ke
siap an finansial untuk mengambil 
saham menjadi 51 persen? 

Ini juga lebih tepat ditanyakan 
ke Menteri BUMN.

Pengembangan underground 
mining Freeport membutuhkan 
dana operasional di awal sangat 
besar, apakah nanti pemegang 51 
per sen saham mampu membia
yainya?

Itu pasti sudah diperhitungkan 
oleh Kementerian BUMN.

Dalam hal operator penam
bangan, siapa yang akan diberi 
hak, apakah tetap Freeport atau 
dari nasional? 

Saya kira pada tahap awal 
Freeport masih akan mengope rasi
kan,  perlu masa transisi bagi per
usahaan nasional untuk meng
operasikannya.

Selama ini pemerintah cen
derung tidak tegas dan tidak 
konsisten, misalnya divestasi 51 
persen itu seharusnya dilakukan 
2011, smelter juga seharusnya 
selesai 2014, tapi semuanya lewat. 
Apa yang dilakukan pemerintah 
agar kesepakatan sekarang ini 
dapat terlaksana sesuai jadwal?

Saya baru jadi Menteri ESDM 
bulan Oktober 2016. Silakan Anda 
bisa kaji sendiri seperti apa pena
ngannya selama ini. Soal divestasi 
51 persen sudah diatur di KK, tapi 
kan lantas ada peraturan yang 
membolehkn divestasi tambang ba
wah tanah 30 persen saja. Seka rang 
acuan kita jelas, yaitu PP nomor 1 
tahun 2017. Tidak ada lainnya.

Untuk pembangunan smelter, 
dulu cukup taroh uang ke escrow 
account sudah dianggap memenuhi 
ketentuan membangun smelter. Se
karang tidak bisa. Harus ada ko
mitmen tertulis berdasarkan studi 
kelayakan. Harus selesai da lam 
wak tu lima tahun, atau pa ling lam
bat tahun 2022. Harus ada pro gres 
pembangunan fisiknya, yang akan 
diverifikasi pencapaian nya se tiap 
enam bulan. Kalau tidak men capai 
90 persen dari yang diren ca nakan 
untuk enam bulan itu, reko mendasi 
ekspornya langsung kita cabut. 

Kita tunjuk verifikator indepen
den untuk itu. Juga ada bea keluar 
ekspor konsentrat yang besarnya 
progresif sesuai progres pemba
ngunan smelter. Makin kecil pro
gress pembangunan smelternya, 
makin besar bea keluarnya. Seka
rang gak bisa mainmain.

Siapakah yang diberi kewe
nangan untuk mengawasi jalannya 
kesepakatan ini, apakah Kemen
terian ESDM, Kemenkeu, atau 
Kementrian BUMN?

Kementerian sektornya kan Ke
menterian ESDM.

l Anif Punto Utomo

LAPORAN UtaMa

berita IAGI | edisi:  Xii/sePteMber 2017

7



8 LAPORAN UtaMa

berita IAGI | edisi:  Xii/sePteMber 2017

P emerintah Indonesia 
dan Freeport Mc Mo
ran barubaru ini telah 
mencapai kesepakat
an. Inti kesepakatan 

status Kontrak Karya PT Freeport 
Indonesia (PTFI) menjadi IUPK,  
perpanjangan izin usaha pertam
bangan 2 x 10 tahun setelah 2021, 
divestasi saham sampai 51 persen, 
dan Freeport bersedia membangun 
smelter di Indonesia dalam waktu 5 
tahun.

Berkembang pertanyaan di ma
syarakat tentang berapa nilai Free
port Indonesia yang akan dijadikan 
acuan untuk menentukan harga 
pembelian saham sebesar 51 persen 
tersebut? Untuk dasar penilaian  
divestasi, pemerintah telah menge
luarkan permen 9/2017 yang intinya 
adalah:
1. Apabila saham tersebut dibeli 

pemerintah maka harga yang 
dija dikan acuan adalah fair 
market value tanpa memper
hitungkan cadangan

2. Apabila saham tersebut dibeli 
badan usaha dalam negeri, 
maka harga acuannya adalah 
fair market value atau nilai wajar 
di pasaran

Yang dimaksud harga penilaian 
tanpa memperhitungkan cadangan 
adalah biaya yang telah dikeluarkan 

PTFI untuk menemukan dan mela
kukan penambangan termasuk di 
dalamnya aset langsung berupa 
pab rik pengolahan serta semua fa
silitas penambangan dan peng ang
kutan. Belum ada harga yang pasti 
tetapi harga ini akan sangat murah 
dibandingkan nilai tam bangnya. 

Yang dinamakan aset disini ter
diri dari dua macam yaitu pertama 
berupa aset langsung seperti pabrik 
– alat produksi – hak milik atas 
tanah – uang cash dan lainlain. 
Aset kedua adalah bahan tambang. 
Dalam hal ini aset PTFI adalah 
bahan tambang yang ada di perut 
bumi. Ini adalah aset tidak langsung 
yang hanya bisa menjadi aset 
dengan kondisi tertentu. 

Secara hukum aset bahan tam
bang yang masih ada dalam bumi 
adalah milik negara. PTFI diberi ijin 
untuk melakukan penambangan 
dan melaksanakan kewajiban 
berupa pembayaran royalti – pajak 
dan pungutan legal lainnya. Jika 

kewajiban sudah dilakukan, 
barulah sisa nilai bahan tambang 
tersebut berhak disebut aset. 
Penambangan dan penjualan itulah 
yang menjadikan nilai aset menjadi 
berharga untuk diperjualbelikan.

Berapakah nilai fair market value  
PTFI? Untuk mengetahuinya bisa 
dilakukan dengan berbagai cara, di 
antaranya adalah : Penilaian ber
dasarkan nilai kapitalisasi di pasar 
modal dan Penilaian aset tambang 
berdasarkan Rencana Produksi 
20222041.

berdasarkan nilai kapitalisasi 
Cara melakukan penilaian seca

ra cepat adalah memanfaatkan 
informasi kapitalisasi pasar dari 
bursa saham. Sayangnya PTFI be
lum melakukan go public di bursa 
efek manapun. Dalam hal ini nilai 
yang paling dekat adalah dengan 
melakukan penilaian saham Free

port Mc Moran (FCX) di bursa 
saham New York. 

Penilaian
Tambang Freeport
Disclaimer : Analisa keekonomian ini 
didasarkan pada informasi terbatas 
yang tersedia dan dalam beberapa hal 
sifatnya spekulatif sehingga 
dimungkinkan hasil valuasi tidak sama 
dengan penilaian keekonomian yang 
sebenarnya

nuzulul haq
Praktisi Mineral Economics 

iwan munajat 
Competent Person Indonesia         

(CPI-019)
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Dari data Bloomberg https://
www.bloomberg.com/quote/FCX:US 
terlihat pergerakan harga saham 
FCX dibawah ini yang diambil pada 
6 September 2017 pukul 20.00 waktu 
New York

Dari tabel terlihat bahwa nilai 
kapitalisasi pasar FCX adalah 21.796 
miliar dolar AS. Kapitalisasi pasar 
adalah nilai aset dikurangi kewa
jiban. Dalam hal ini nilai aset dinilai 
dari harga 100 persen saham sesuai 
harga saham FCX di pasaran diku
rangi kewajiban FCX berupa hutang 
dan kewajiban FCX lainlain.  

Harga kapitalisasi saham diatas 
mencerminkan bisnis Freeport M c
Moran diseluruh dunia, sedang 
PTFI hanya sebagian dari bisnis me
reka. Memang kalau kita membeli 
saham FCX 100 persen di bursa 
saham New York dengan harga 
diatas maka otomatis PTFI akan 
dimiliki, tetapi harga diatas sama 
sekali tidak mencerminkan harga 
PTFI. Disini lah kelemahan melaku
kan penilaian PTFI berdasarkan 
kapitalisasi pasar.  

berdasarkan Rencana Produksi
Cara lain yang umum dan 

paling mendekati nilai aset yang 
sesungguhnya adalah dengan me
nilai aset PTFI berdasar rencana 
penambangan. Di sini rencana 
penam bangan disesuaikan dengan 
masa berakhirnya kontrak pada 
2021, sehingga produksi dilakukan 
pada masa perpanjangan kontrak 
sampai 2041. Selain itu juga 

mempertimbangkan kemampuan 
dan  kapasitas pabrik pengolahan 
yang tersedia.

Perhitungan nilai tambang PTFI 
dengan cara ini dilakukan dengan 
melakukan valuasi berdasarkan 
metode DCF (discounted cash flow – 
arus kas yang didiskonto) dimana 
pada akhirnya didapatkan NPV (net 
present value – nilai saat ini). Karena 
keterbatasan data yang tersedia 
maka model penambangan yang di
masukkan dalam perhitungan dise
suaikan dengan target pem rosesan 
bijih yang direncanakan, serta ke
ter sediaan data cadangan yang ada.  

Karena kontrak karya berakhir 
tahun 2021, maka perhitungan dida
sarkan pada rencana penambangan 
2022 2041. Sistim pemrosesan de
ngan cara pengapungan (flotasi) 
yang dilakukan saat ini akan tetap 
digunakan oleh PTFI dan dikem
bangkan, sehingga memiliki kapa
sitas lebih besar daripada saat ini. 

Sesuai rencana, pada 2022 
diperkirakan PTFI akan memproses 
225 ribu ton bijih perhari. Kapasitas 
puncak diperkirakan tercapai tahun 
2023 yaitu sebesar 240 ton ton bijih 
perhari, dan akan bertahan sampai 
akhir penambangan pada 2041. 

Dalam perkiraan penilaian de
ngan metode ini, biaya kapital yang 
dipakai sesuai dengan rencana PTFI 
untuk menambah kapasitas penam
bangan dan pemrosesan. Asumsi 
pekerjaan pemrosesan dilakukan 
sepanjang tahun, 355 hari.  

Ongkos untuk menghasilkan 

metal per unit diperkirakan (tanpa 
royalti)  724.8 dolar /oz Au,  1.6 dolar 
per pound Cu, dan 10.3 dolar /oz Ag 
dan dengan perkiraan memakai 
harga metal  1.300 dolar/oz Au,  2,5 
dolar per pound Cu, dan  18 dolar/
oz Ag. Dngan masa produksi antara 
2022 sampai 2041 maka didapatkan 
nilai aset tambang PTFI  atau NPV 
sebesar 11,6 miliar dolar.

Untuk mendapatkan nilai sebe
narnya, masih diperlukan data 
penambahan nilai aset langsung 
(aset terpasang dan cash) dan 
dikurangi dengan jumlah kewajiban 
PTFI (seperti hutang dan lain lain). 
Tetapi dengan melihat besarnya 
nilai aset tambang yang dimiliki  
PTFI, tampaknya perhitungan itu 
sudah mendekati nilai sebenarnya. 

Dari penilaian diatas juga 
memperlihatkan bahwa walaupun 
kadar metal dalam tambang PTFI 
memiliki nilai sangat tinggi, tetapi 
karena sulitnya medan dan komp
leknya cara dan metoda penam
bangan, menyebabkan biaya untuk 
mendapatkan bahan tambang juga 
sangat mahal. 

Hal lain yang perlu diperhatikan 
adalah bahwa pada 1999 Rio Tinto 
ikut membiayai eksplorasi sejumlah  
100 juta dolar. Kompensasinya, Rio 
berhak atas 40 persen hasil pro duk
si, sehingga hasil yang dimiliki FCX 
hanya 60 persen. Dalam perjanjian 
itu Rio berhak atas 40 persen hasil 
dari blok A dan setelah 2022 (apabila 
KK diperpanjang), Rio berhak atas 
hasil produksi dari blok lainnya 
(blok B). Hal ini perlu di pelajari dan 
diperhitungkan lebih lanjut. 

Pemerintah dianjurkan untuk 
melakukan penilaian secara detail 
dan menggunakan datadata yang 
aktual sehingga bisa lebih men de kati 
kenyataannya. Penilaian juga harus 
dilakukan dengan meman faatkan 
data produksi dan semua biaya yang 
berkaitan dengan pro duksi, serta 
pengembangan tam bang dan juga 
atas semua aset serta ke wajiban PTFI 
secara keseluruhan. l
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Dalam proses divestasi saham 
Freeport Indonesia, PT Antam banyak 

disebut sebagai salah satu calon 
pemegang saham. Apakah Antam 

sanggup mengelola tambang Freeport? 
Simak wawancara dengan Direktur 
Operasi Antam Hari Widjajanto.

A pakah pemerintah 
pernah menying
gung agar PT An
tam membeli sa
ham Freeport?

Be berapa tahun lalu Antam 
pernah diminta Kementerian ESDM 
untuk mempersiapkan diri bila 
suatu ketika diberi amanah menge
lola atau membeli saham Freeport, 
baik oleh Antam sendiri maupun 
bersama perusahaan tambang 
BUMN, atau konsorsium. Ke men
terian BUMN juga memberikan 
sinyal agar Antam ikut berkontribusi 
membeli saham Freeport melalui 
holding pertambangan.

Bagaimana kesiapan Antam 
untuk ambil bagian dalam pem
belian saham tersebut? 

Kami pernah membuat kajian 
pendanaan dan melakukan evaluasi 
teknis secara internal. Antam mela
lui Unit Geomin juga sudah mem
pelajari kondisi geologi, sumber
daya, dan cadangan Freeport. Tena
ga ahli Antam juga pernah mem
pelajari teknik penambangannya.  

Kami juga berdiskusi dengan 
personil eks Freeport, baik yang 
bertanggungjawab di bidang ope
rasi (penambangan dan pengolah
an), geologi/ cadangan, sumber 
daya manusia (SDM), maupun de
ngan ahli yang memiliki pe
ngetahuan mengenai Freeport. Ka

mi akui kajian itu belum terlalu 
detil. Tapi Antam siap bila Peme
rintah menugaskan untuk membeli 
saham atau mengelola Freeport.

Tampaknya akan dibentuk 
konsorsium, apakah Antam akan 
menjadi leadernya? 

Belum ada penunjukan. Menu
rut saya bila Pemerintah memberi
kan kesempatan membeli 51 persen, 
maka akan melalui holding BUMN 
pertambangan. 

Apakah Antam sudah menghi
tung berapa perkiraan harga sa
hamnya? 

Sampai saat ini belum meng
hitung perkiraan harga saham 
secara khusus. 

Untuk pengelolaan tambang 
Freeport, seberapa siap Antam 
bisa menggantikan?

Freeport melaksanakan kegiatan 
penambangan terbuka (open pit) dan 
penambangan tertutup (underground 
mining). 

Antam sejak berdiri sudah 
memiliki tambang bawah tanah 
bijih emas yaitu Cikotok, kemudian 
Pongkor dan terakhir anak per
usahaan Antam yaitu PT Cibaliung 
Sumber Daya. Jadi kami sudah 
memiliki expertise baik dalam SDM, 
pengelolaan dan pengoperasian alat 
berat tambang bawah tanah berikut 
maintenancenya, Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja, serta Ling
kungan dan logistik. 

Untuk penambangan terbuka 
Antam juga berpengalaman, meski
pun agak berbeda obyek penam
bangannya dimana Freeport di 
batuan keras (hard rock) sedang kan 
Antam menambang laterit. Na mun 

kami tidak gegabah mengata kan 
mampu mengoperasikan sebelum 
tenaga ahli Antam melihat dan 
mempelajari lebih mendalam 
operasi penam bangan Freeport.

Adakah hal spesifik tentang 
penambangan di Freeport yang 
belum dikuasai Antam? 

Bila melihat expertise Antam 
yang sudah melakukan penam
bangan bawah tanah, dan melihat 
proses pengelolaan tambang bawah 
tanah Freeport yang sebagian besar 
dipegang tenaga ahli bangsa Indo
nesia —termasuk peralatan tam 
bang yang canggih— maka Antam 
berkeyakinan mampu menangani 
penambangan Freeport. 

Dalam bayangan saya, meskipun 
nanti pengelolaannya katakanlah 
dilakukan Antam, tetapi pelaksana 
di lapangan tidak banyak berubah. 
Kecuali mungkin beberapa tenaga 
ahli asing yang pekerjaannya sudah 
bisa dilaksanakan tenaga ahli kita, 
akan diganti. 

Tantangan apa yang akan 
dihadapi jika mengelola Freeport? 

Perbedaan mendasar adalah 
skala penambangan Freeport jauh 
lebih besar, medan operasi yang 
ekstrim, dan kompleksitas 
permasalahan SDM. Selain itu juga 
diperlukan modal kerja dan biaya 
investasi yang besar terutama 
untuk development tambang. l

Antam Yakin
Siap dan Mampu

LAPORAN UtaMa10
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Perjalanan 50 Tahun 
Indonesia-Freeport

P egunungan Jayawija
ya tahun 1936. Terse
butlah ahli geologi 
Be lan da Jean Jacques 
Dozy yang melakukan 

pendakian menelusuri sisi timur 
Pegunungan Jayawijaya. Di keting
gian 3.600 meter dpl, secara tak 
sengaja Dozy melihat bukit batu 
setinggi 131 yang tampak menonjol 
dibanding yang lain. 

Naluri geologinya terusik. Bukit 
itu didekati dan diamati dengan 
detil. Ternyata bukit batu itu me
ngandung endapan tembaga yang 
kelak diketahui sebagai singkapan 
bijih tembaga terbesar di dunia. 
Bukit itu lantas dinamakan Ertsberg 
(Gunung Biji). Dozy mengambil 
sampel batuan yang kemudian 

dikirim ke laboratorium. Hasil ana
lisisnya diterbitkan dalam Jurnal 
Geologi Leiden tahun 1939.

Karena dunia disibukkan Pe
rang Dunia II, hasil analisis Dozy 
itu terabaikan. Baru pada 1959,  
perusahaan Freeport Sulphur dari 
Amerika menggali kembali catatan 
Dozy. Freeport saat itu memang 
sedang bergiat mencari daerah 
eksplorasi baru karena tambang 
bijih nikelnya di Kuba dina sio
nalisasi oleh Fidel Castro.

Awalnya Forbes Wilson, manajer 
eksplorasi di Freeport Sulphur, 
mendapat informasi tentang catatan 
Dozy dari Jan Van Gruisen, ekse
kutif perusahaan tambang East 
Bornea Company. Setelah memper
oleh ijin dari pemerintah Belanda, 

pada 1960 Wilson melakukan 
penjelajahan ke Papua, napak tipas 
ekspedisi Dozy untuk menemukan 
Ertberg.

“Saya akan melihat sendiri 
Erstberg dan akan berusaha sampai 
mati,” kata Wilson di dalam buku 
berjudul “Grasberg’ yang ditulis 
George A Mealey sebagaimana 
diku tip www.cnnindonesia.com. De
mi perjalanan ke Papua untuk 
mencari ‘harta karun’ tersebut, 
Free port mengucurkan 120ribu 
dolar AS. Jumlah yang sangat besar 
waktu itu.

Tidak siasia. Wilson berhasil 
merealisasikan impiannya melihat 
Erstberg. Tapi yang tak kalah 
penting adalah bahwa dia berhasil 
memastikan cadangan tambang 
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Forbes Wilson 
melakukan 
ekspedisi ulang 
dan menemukan 
kembali Ertsberg 
dengan indikasi 
sumber daya 36 
juta ton

miningfoundationsw.org

Berita Kita
Presiden Sukarno 
melakukan 
mobilisasi 
Komando Trikora 
untuk merebut 
Irian Barat dari 
Belanda

Irian Barat 
masuk wilayah 
teritori 
Indonesia

Pergantian 
pemerintah 
dari Sukarno 
ke Suharto

Dikeluarkan UU 
No 1 1967 
tentang 
Penanaman 
Modal Asing

Ditandatangani 
KK Generasi I 
antara 
Pemerintah 
Indonesia-Freep
ort McMoran 
dan berlaku 
selama 30 
tahun.

Freeport mulai 
berproduksi dan 
melakukan 
shipping 
concentrate 
pertama kali

Pelaksanaan Penentuan 
Pendapat Rakyat 
(Perpera) sebanyak 1025 
kepala suku mewakili 
seluruh distrik Papua 
memilih tetap menjadi 
bagian dari Indonesia.

Freeport 
menemukan 
cadangan 
Grasberg

Jacques Dozy 
menemukan 
cadangan 
Ertsberg dengan 
kandungan 
tembaga dan 
emas

Kontrak Karya II 
ditandatangani 
dan berlaku 
sampai 30 tahun 
dengan 
kemungkinan 
diperpanjang 2x10 
tahun

Pemerintah 
mengeluarkan 
UU No 4 tahun 
2009 tentang 
Pertambangan 
Mineral dan 
Batubara

Keluarlah PP No 1 tahun 
2017

Menolak tiga hal : 
mengubah KK menjadi 
IUPK, membangun smelter 
dan divestasi sampai 51 
persen, Freeport 
mengancam membawa 
kasusnya ke arbitrase 
internasional

Pemerintah dan 
Freeport mulai 
melakukan 
perundingan secara 
marathon

Freeport menyepakati 
untuk mengubah KK 
menjadi IUPK, 
membangun smelter, 
dan divestasi sampai 
51 persen

1936
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yang sangat besar di wilayah 
Erstberg. Setidaknya saat itu sudah 
ditemukan indikasi sumberdaya 36 
juta ton dan kandungan tembaga 
2,3 persen. 

Freeport berkeinginan untuk 
menambangnya. Mereka melaku
kan lobilobi intensif, termasuk lobi 
politik agar segera melakukan pe
nambangan. Tetapi gejolak politik 
di tanah air, termasuk pesengketaan 
antara Indonesia dan Belanda 
mengenai status Papua, memaksa 
Freeport harus bersabar. Sampai 
akhirnya rezim pemerintah Indone
sia berganti. 

Pada 1966 Presiden Sukarno 
diganti oleh Suharto. Gebrakan 
awal yang dilakukan Suharto di 
bidang perekonomian adalah mem
buka pintu bagi investor asing 
untuk masuk Indonesia. Maka 
dikeluarkanlah UU No 1/1967 

tentang Penanaman Modal Asing. 
Ini yang ditunggu Freeport. Pe
merintah membutuhkan investor 
asing, Freeport membutuhkan 
kepas tian. Klop. 

Freeport Sulphur Company 
adalah investor asing pertama yang 

datang begitu Orde Baru berkuasa. 
Masuknya Freeport memberikan 
kepercayaan pada dunia usaha 
internasional bahwa Indonesia 
merupakan negara yang menarik 
untuk investasi dan welcome 
terhadap PMA (penanaman modal 

SEJARAH PRODUKSI

Gunung Bijih Timur (GBT) adalah tambang bawah
tanah pertama yang di operasikan oleh PTFI 1980-1994
dengan produksi tertinggi 30 Kton/ hari .

Tambang Bawah Tanah Intermidiate Ore Zone
(IOZ) beroperasi selama 10 tahun, di tutup pada tahun
2003 dengan menghasilkan bijih 30% lebih banyak dari
perkiraan perhitungan cadangan. Production rate :
10 -26 Kt/ hari

Tambang Bawah Tanah DOZ mulai beroperasi pada
akhir tahun 2000. Saat ini produksi rata-rata mencapai
80Kton/hari dan merupakan tambang bawah tanah
Block Caving dengan produksi tertinggi di dunia.
Tambang ini di perkirakan akan habis cadangnnya pada
tahun 2021. Production Rate :25 > 35 > 50 >
80 Kt/ hari
Tambang Bawah Tanah DMLZ dengan cadangan 472
juta ton bijih dengan kadar Tembaga 0,87% Cu, Emas
0,71 gr/tonAu dan Perak 4,36 gr/ton Ag. Mulai
berproduksi akhir tahun 2015 sampai 2041, dengan
puncak produksi 80 Kton/ hari tahun 2021 .
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asing). Tak heran kalau lantas 
Freeport banyak mendapat keis
timewaan.

Dalam buku biografi ‘Soetaryo 
Sigit, Membangun Pertambangan 
untuk Kemakmuran Indonesia’ 
ditulis bahwa isi KK Generasi I yang 
diberikan kepada Freeport isinya 
sangat singkat dan sangat nengun
tungkan investor. Saat itu sebetul
nya perundingan belum selesai 100 
persen, tetapi karena Suharto ingin 
agar Indobesia memberikan bukti 
konret sudah siap menerima PMA, 
maka proses penyelesaian KK 
dipercepat. Tiga bulan setelah UU 
PMA diundangkan, KK langsung 
ditandatangani 7 April 1967.

Banyak hal yang belum diatur 
dalam KK tersebut, misalnya dalam 
hal kewajiban pembayaran pajak 
dan royalti. Saat itu Indonesia 
memang belum memiliki konsep 

perpajakan. Maklum dalam masa 
peralihan kekuasaan antara 
Sukarno ke Suharto suasana masih 
carut marut dan banyak hal yang 
belum terurus. 

Sekitar lima tahun setelah 
kontrak kerja ditandatangani, pada 
1972, kegiatan eksploitasi dimulai. 
Kemudian 3 Maret 1973 Presiden 
Suharto meresmikan tambang 
tembaga sekaligus proyek pertama 
PMA di jaman Orde Baru. 

Lebih dari satu dekade setelah 
berproduksi, pada 19841985 Indo
nesia baru berhasil merumuskan 
permasalahan royalti Freeport. 
Perjanjian implementasi tentang ro
yalti ditandatangani Menteri Per
tambangan dan Energi Prof Subroto 
dan Presiden Direktur Freeport 
Indonesia Usman Simanjuntak.

Freeport Sulphur yang  meng
ubah nama perusahaan menjadi 

Freeport Minerals Compa ny pada 
1971 bergabung dengan McMoran 
Oil and Gas yang salah satu 
pendirinya adalah James Ro bert 
Moffet (Jim Moffett), seorang geolog 
perminyakan. Gabungan perusa
haan itu menjadi Freeport McMoran 
yang dikomandani Jim Moffett.

Mengetahui bahwa diperkira
kan cadangan Ertsberg akan habis 
akhir 1980an, Moffett menginstruk
sikan untuk meningkatkan eksplo
rasi. Dave Potter, geolog pertam
bangan diturunkan untuk meneliti 
Grasberg. Kerja besar dimulai 
dengan pemboran di beberapa titik 
pada 1985, tapi hasilnya tak begitu 
baik, kandungan mineral tidak ko
mersial.  

Baru pada 1987 ketika Potter 
mendarat dengan helikopter di pun
cak gunung dia mendapati batuan 
yang setelah diteliti di labo ratorium 

Forbes Wilson 
melakukan 
ekspedisi ulang 
dan menemukan 
kembali Ertsberg 
dengan indikasi 
sumber daya 36 
juta ton

miningfoundationsw.org

Berita Kita
Presiden Sukarno 
melakukan 
mobilisasi 
Komando Trikora 
untuk merebut 
Irian Barat dari 
Belanda

Irian Barat 
masuk wilayah 
teritori 
Indonesia

Pergantian 
pemerintah 
dari Sukarno 
ke Suharto

Dikeluarkan UU 
No 1 1967 
tentang 
Penanaman 
Modal Asing

Ditandatangani 
KK Generasi I 
antara 
Pemerintah 
Indonesia-Freep
ort McMoran 
dan berlaku 
selama 30 
tahun.

Freeport mulai 
berproduksi dan 
melakukan 
shipping 
concentrate 
pertama kali

Pelaksanaan Penentuan 
Pendapat Rakyat 
(Perpera) sebanyak 1025 
kepala suku mewakili 
seluruh distrik Papua 
memilih tetap menjadi 
bagian dari Indonesia.

Freeport 
menemukan 
cadangan 
Grasberg

Jacques Dozy 
menemukan 
cadangan 
Ertsberg dengan 
kandungan 
tembaga dan 
emas

Kontrak Karya II 
ditandatangani 
dan berlaku 
sampai 30 tahun 
dengan 
kemungkinan 
diperpanjang 2x10 
tahun

Pemerintah 
mengeluarkan 
UU No 4 tahun 
2009 tentang 
Pertambangan 
Mineral dan 
Batubara

Keluarlah PP No 1 tahun 
2017

Menolak tiga hal : 
mengubah KK menjadi 
IUPK, membangun smelter 
dan divestasi sampai 51 
persen, Freeport 
mengancam membawa 
kasusnya ke arbitrase 
internasional

Pemerintah dan 
Freeport mulai 
melakukan 
perundingan secara 
marathon

Freeport menyepakati 
untuk mengubah KK 
menjadi IUPK, 
membangun smelter, 
dan divestasi sampai 
51 persen
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mengandung emas dan tembaga 
dengan kadar sangat ting gi. 

Grasberg  mulai diekploitasi 
pada 1988, bersamaan dengan itu 
Freeport mengajukan perpanjangan 
KK I yang habis pada 1991. Setelah 
melalui serangkaian perundingan, 
KK II diberikan kepada Freeport 
dengan jangka waktu 30 tahun, dan 
dapat diperpanjang 2x10 tahun. Sa
lah satu pasal yang kelak menjadi 
pangkal keributan adalah kewajiban 
Freeport untuk melepas 51 persen 
saham kepada Indonesia pada 2011.

Sebagai titik awal, berdasarkan 
KK II ini pemerintah memperoleh 
saham 9,36 persen. Selain itu, 
Pemerintah juga meminta agar 
Free port melepas 9,36 persen ke 

perusahaan swasta nasional, yang 
kemudian diambil oleh Grup Bakrie 
lewat PT Indocopper Investama. 
Jadi kepemilikan saham Freeport 
Indonesia setelah KK II adalah 
Freeport McMoran (81.28), Pemerin
tah (9,36), dan Indocopper (9,36). 
Beberapa tahun kemudian Indo
copper dibeli Freeport.

Perjalanan kontrak karya 
Freeport berjalan lancar, sampai 
pada suatu ketika pemerintah 
mengeluarkan UU No 4 tahun 2009 
tentang pertambangan. UU tersebut 
mengharuskan adanya penyesuaian 
kontrak dan kewajiban lain salah 
satunya adalah membangun smelter 
karena terhitung sejak lima tahun 
diundangkan (berarti 2014), 

perusahaan tambang tidak boleh 
ekspor konsentrat.

Freeport memang sudah ber
mitra dengan perusahaan mem
bangun smelter di Jawa Timur. 
Tetapi kapasitas smelter tersebut 
tidak cukup untuk menampung 
semua konsentrat yang dihasilkan 
dari bumi Papua. Sehingga mau 
tidak mau sebagian (besar) harus 
diekspor untuk diolah di luar 
negeri. Karena itulah kemudian 
sempat muncul kebijakan relaksasi, 
yaitu memberikan kesempatan 
kepada Freeport untuk tetap bisa 
ekspor konsentrat.

Pada Januari 2017 keluarlah PP 
No 1 tahun 2017. Terkait dengan 
Freeport intinya adalah Freeport 
harus mengubah KK menjadi IUPK, 
divestasi 51 persen, dan pemba
ngunan smelter. Freeport menolak, 
sementara pemerintah bersikeras. 
Keduanya adu otot, saling meng
ancam, saling mengintimidasi. 
Tetapi setelah masingmasing mela
kukan perenungan panjang, akhir
nya kedua pihak bersedia duduk 
berunding.

Hasil akhir adalah kesepakatan 
27 Agustus 2017. Intinya Freeport 
bersedia mendivestasi saham 
sampai 51 persen dan patuh untuk 
membangun smelter dalam waktu 
lima tahun. Berikutnya tinggal kita 
semua mengawal kesepakatan 
tersebut agar tidak melenceng di 
tengah jalan sebagaimana yang 
terjadi di masa lalu.

KK I ditandatangani 1967, tepat 
50 tahun kemudian Pemerintah dan 
Freeport McMoran membuat kese
pakatan yang tak kalah bersejarah 
dengan KK I. Dalam rentang watu 
setengah abad tersebut banyak 
tantangan yang sudah dilalui. Pada 
akhirnya sebetulnya yang diingin
kan pemilik negara ini adalah agar 
kehadiran Freeport memberikan 
manfaat besar bagi rakyat.

l Anif Punto Utomo
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K egagalan melelang 
blok migas pada 2015 
dan 2016 memaksa 
pe merintah berpikir 
ke ras. Salah satu usa

hanya adalah mengubah skema ba
gi hasil dari cost recovery menjadi 
gross split lewat Permen ESDM 
Nomor 8 tahun 2017.

Tapi begitu diberlakukan, pela
ku industri migas justru  merespon 
negatif  karena perhitungan gross 
split tidak menguntungkan. Kha
watir lelang 15 blok tahun ini tidak 
laku, pemerintah mengoreksi Per
men tersebut dengan Permen ESDM 
Nomor 52 tahun 2017.

Inti dari Permen itu adalah 
memberikan tambahan bagi hasil. 
Ada delapan poin revisi, yaitu:
•	 Tambahan bagi hasil untuk 

kumu latif produksi. Bagi hasil 
hingga 10 persen jika kumulatif 
produksi kurang dari 30 mmboe. 
Sebelumnya maksimal 5 persen 
jika kurang dari 1 mmboe.

•	 Formula minyak bumi untuk 
menentukan tambahan bagi 
hasil diubah menjadi (85ICP) x 
0,25 persen. Jika harga minyak 
mencapai 40 dolar per barel, ada 
tambahan 11,25 persen, sebe
lumnya hanya 7,5 persen.

•	 Tambahan variabel gas bumi.  
Ketika harga gas bumi 5 dolar 
per mmbtu, kontraktor menda
pat bagi hasil 5 persen. Seba
liknya bila harga gas 12 dolar 
per mmbtu, bagian negara ber
tam bah 5 persen.

•	 Plan of DevelopmentPoD ke II 
dapat tambahan bagi hasil 3 
persen, sebelumnya tidak ada. 

•	 Tambahan bagi hasil untuk fase 
produksi sekunder sebesar 6 
persen, dan tersier 10 persen.

•	 Jika lapangan migas terdapat 
kan dungan H2S sebesar 100
1.000 ppm maka dapat tambahan 
1  persen, dan akan terus me
ning kat sesuai kandungan yang 
ada. Jika lebih besar dari 4.000 

ppm mendapatkan tam bah an 5 
persen.  

•	 Terkait infrastruktur, jika wila
yah kerja termasuk terpen cil 
dan berada di darat akan mem
peroleh tambahan 4 persen, 
sedangkan di laut lepas 2 persen. 
Pada aturan sebelumnya sama 
rata yakni 2 persen baik di darat, 
maupun lepas pantai.

•	 Tak ada batasan diskresi Menteri 
ESDM untuk menambah bagi 
ha sil kepada kontraktor migas 
yang wilayah kerjanya tidak 
ekonomis. Sebelumnya, diskresi 
Wdibatasi maksimal 5 tahun.

Para pelaku industri migas yang 
diundang Wamen Archandra Tahar 
saat sosialisasi Permen baru akhir 
Agustus lalu ratarata merespon 
baik. 

Setidaknya tawaran yang di
berikan pemerintah lewat revisi ini 
lebih memikat dibanding sebelum
nya. l

Memoles Gross Split 

Oil
Price

Gas
Price

Gas Price (US$/mmbtu)

Criteria Cont. Split
<7 (7-Gas Price) x 2.5%
7≤x≤10 0.0%
>10 (10-Gas Price) x 2.5%

price is adjusted based on 
the formula

Oil Price (US$/bbl)

Criteria Cont. Split
<40 7.5%
40≤x<55 5.0%
55≤x<70 2.5%
70≤x<85 0.0%
85≤x<100 -2.5%
100≤x<115 -5.0%
≥115 -7.5%

PERMEN 8/2017

(85-ICP) x 0.25%

adjusted based on the formula

ICP 
(US$/bbl) Cont. Split

40 11.25%
45 10.00%
55 7.50%
65 5.00%
85 0.00%
95 -2.50%
105 -5.00%
115 -7.50%

Gas Price 
(US$/mmbtu) Cont. Split

5 5.00%
6 2.50%
7 0.00%
10 0.00%
11 -2.50%
12 -5.00%

PERMEN 52/2017

NEW PROGRESSIVE SPLIT-OIL AND GAS PRICE Progressive Split - Commulative Production

Cumulative Production

Criteria Cont. Split

<30 mmboe 10.0%
30≤x<60 mmboe 9.0%
60≤x<90 mmboe 8.0%
90≤x<125 mmboe 6.0%
125≤x<175 mmboe 4.0%
≥175 mmboe 0.0%

Cumulative Production

Criteria Cont. Split

<1 mmboe 5.0%
1≤x<10 mmboe 4.0%
10≤x<20 mmboe 3.0%
20≤x<50 mmboe 2.0%
50≤x<150 mmboe 1.0%
≥150 mmboe 0.0%

PERMEN 8/2017 PERMEN 52/2017

Variable Split - Field Status

PERMEN 8/2017 PERMEN 52/2017

Field Status

Criteria Cont. Split
POD 1 5%
Further POD 
(POD 2 etc) 0%

POFD 0%
No POD -5%

Field Status
Criteria Cont. Split

POD 1 5.0%

Further POD 
(POD 2 etc) 3.0%

No POD 0.0%

Variable Split - H2S Impurities

PERMEN 8/2017 PERMEN 52/2017

H2S Impurities (ppm)

Criteria Cont. Split

<100 0.0%

100≤x<300 0.5%

300≤x<500 0.75%

x≥500 1.0%

H2S Impurities (ppm)

Criteria Cont. Split

<100 0.0%
100≤x<1000 1.0%
1000≤x<2000 2.0%
2000≤x<3000 3.0%
3000≤x<4000 4.0%
x≥4000 5.0%

Variable Split - Infrastructure

PERMEN 8/2017 PERMEN 52/2017

Infrastructure 

Criteria Cont. Split
Well 
developed 0%

New 
Frontier 2%

Infrastructure 

Criteria Cont. Split

Well developed 0%
New Frontier
Offshore 2%

New frontier
Onshore 4%

Variable Split - Production Phase

PERMEN 8/2017 PERMEN 52/2017

Production Phase

Criteria Cont. Split

Primary 0.0%
Secondary 3.0%
Tertiary 5.0%

Production Phase

Criteria Cont. Split

Primary 0.0%
Secondary 6.0%
Tertiary 10.0%
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C avaet emptor. Istilah 
latin itu memiliki 
arti ‘konsumen ha
rus berhathati’. 
Mak sudnya 

sebelum membeli sesuatu, kosumen 
harus waspada terhadap kemung
kinan barang yang dibeli cacat atau 
tak sempurna. Itulah kenapa ketika 
seseorang ingin membeli mobil dia 
merasa perlu test drive. Begitu pula 
orang yang membeli baju di toko, 
dia mencoba dulu di ruang pas.

Bagaimana dengan proses jual 
beli dalam dunia migas dan juga 
batubara? Ketika investor ingin 
membeli saham aset atau lapangan 
yang harganya jauh lebih mahal 
dari sebuah mobil atau baju, 
tentunya ada proses berupa evaluasi 
yang  detil dan menyeluruh. Bagian 
evaluasi yang terpenting adalah 
tahap ‘data room’.

Data room atau ruangan data 
adalah kesempatan bagi calon 
pembeli (atau calon penanam 
saham) untuk melihat data dari 
sebuah aset untuk dievaluasi. Data 
tersebut sifatnya rahasia, tapi bagi 
calon pembeli yang serius, mereka 
diberikan kesempatan untuk 
melihatnya. 

Biasanya penjual memberikan 
kesempatan bagi calon pembeli 
untuk melihat datadata kunci agar 
calon pembeli dapat memberikan 
kesimpulan dan keputusan dalam 
waktu yang sudah ditentukan oleh 
penjual. Proses data room juga dibuat 
oleh pemerintah ketika mena
warkan konsesi atau wilayah kerja 
baru. 

brosur dan Faktor hukum
Sebelum proses data room ber

langsung, penjual biasanya me
nyiapkan brosur. Brosur  biasanya 
terdiri dari beberapa halaman yang 
berisi keterangan singkat mengenai 
aset yang akan dijual, lokasi, nama 
perusahaan yang menjual, apa yang 
mau dijual, aturan dan kondisi yang 
diterapkan, serta nama orang yang 
perlu dihubungi. 

Di dalam brosur juga terdapat 
informasi geologi seperti stratigrafi, 
petroleum sysem (batuan induk, 
reservoir, jenis cebakan dan 
sebagainya), dan kisaran volume 
cadangan yang diharapkan. Ini 
akan menjadi informasi dasar yang 
setidaknya diharapkan bisa men
arik calon pembeli.

Dengan brosur  penjual bisa 
mulai menghubungi calon pembeli 
dan pembeli bisa melakukan 
evaluasi internal untuk menentukan 
apakah mereka tertarik atau tidak. 
Karena itu geologi akan berperan 
sangat penting dalam persiapan 
brosur ini, khususnya untuk mem
berikan pengertian yang singkat 
dan jelas mengenai aset yang 
diperjual belikan.

Bagian penting lain sebelum 
memasuki data room adalah ‘con
fidentiality agreement’ atau perse

MENELISIK
INFO DATA ROOM

herman darman
Ahli Geologi Perminyakan

l Proyek-proyek geosains inisiatif Pemerintah Queensland
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tujuan untuk menjaga keraha siaan 
data. Biasanya penjual mem buka 
pintu data room hanya bagi calon 
pembeli yang sudah me nyetujui 
persetujuan kerahasiaan ini. Di 
dalam persetujuan ini sering 
dicantumkan agar pihak pembeli 
tidak mengambil, menyimpan, dan 
menyebarkan data yang dilihat di 
dalam data room. 

Dokumen ini biasanya ditan
datangani oleh staf senior per
usahaan yang mempunyai wewe
nang dari kedua belah pihak, 
setelah sebelumnya mendapat 
persetujuan dari ahli hukum di 
perusahaan masingmasing.  Para 
geolog yang turut serta dalam 
proses data room wajib mentaati 
aturan ini. Ketidakpahaman aturan 
main, bisa menimbulkan 
permasalahan hukum yang bisa 
berakibat fatal bagi perusahaan 
maupun individu geolog.

Data Room dari sisi Penjual
Sebuah data room harus diisi 

dengan data geologi dan data teknis 
lain tanpa melanggar perjanjian 
antara penjual dan pemegang 
saham yang sudah menjadi rekanan 
atau dengan pemerintah. Per usa
haan penjual juga perlu menentukan 

berapa banyak hasil interpretasi 
yang ditampilkan di data room. Ini 
untuk menjaga ke seimbangan anta
ra menarik investor dan mem
bagikan hasil kerja secara cuma
cuma. 

Perlu diketahui tidak semua 
calon pembeli bermaksud membeli. 
Ada juga pihak yang bertujuan 
hanya untuk mengakses data dan 
belajar dari penjual. Namun penjual 
tetap harus memberikan kesem
patan  untuk mengevaluasi data. 
Menyembunyikan data kunci dalam 
data room merupakan hal yang 
sangat berbahaya dalam kelanjutan 
kerja sama. Kerja sama penjual dan 
pembeli akan sukses jika dilandasai 
sikap profesional dan saling 
percaya.

Oleh karena itu sangat penting 
bagi geolog penjual untuk 
menentukan data apa yang akan 
ditaruh di dalam ruangan ini 
sehingga pembeli bisa mengambil 
keputusan penting . Seorang geolog 
harus sadar hukum, karena tidak 
semua data yang dimiliki bisa 
ditampilkan. Kemungkinan 
sebagian data harus mendapat ijin 
dari pemerintah atau dari mitra 
usaha. 

tempat Data Room
Sebuah data room perlu punya 

daftar isi. Sering kali daftar isi ini 
dikirim ke calon pembeli jauh hari 
sebelum datang ke data room. Ber
dasarkan daftar ini calon pembeli 
akan menentukan siapa yang pergi 
mengunjungi ruang data. Perwa
kilan dari pihak calon pembeli akan 
dipilih sesuai dengan keahliannya 
dalam mengevaluasi data. 

Data perlu disediakan secara 
rapi dan sistematis oleh penjual 
agar memudahkan calon pembeli 
mengevaluasi. Ingat. Calon pembeli 
tidak punya banyak waktu. Karena 
biasanya kesempatan mengevaluasi 
di data room hanya beberapa hari, 
bahkan terkadang hanya beberapa 
jam. Kalau data tidak rapi atau 
sistematis, calon pembeli akan 
bingung dan tidak bisa mengambil 
kesimpulan pada waktunya. 
Ujungnya, calon investor akan 
hengkang.

Di dalam tempat data room 
biasanya disediakan meja, kursi, 
komputer, dan berkasberkas la
poran baik berupa digital maupun 
tercetak. Memang jumlah orang 
yang mewakili calon pembeli 
terbatas, tetapi hal ini juga 
tergantung dari jumlah data dan 

MIGAS

l Struktur scorecard QEC 

www.queenslandexploration.co
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waktu yang tersedia. Semuanya 
perlu diperhitungkan dan dibuat 
seimbang. 

Lazimnya, komputer ‘dikunci’ 
sehingga pengunjung tidak bisa 
membawa data dalam flash disk atau 
media lainnya. Biasanya pengun
jung data room bisa mengumplkan 
data yang diperlukan untuk 
evaluasi pasca data room ke suatu 
folder dan kemudian minta ijin 
kepada pihak penyelenggara data 
room untuk diunduh ke suatu media 
untuk dibawa pulang.

Umumnya proses data room 
dimulai dengan presentasi dari 
penjual untuk memberikan gam
baran umum mengenai apa yang 
mau dijual dan data yang tersedia. 
Pembeli bisa menanyakan halhal 
terkait usaha dan aset yang mau 
dijual. Diskusi antara penjual dan 
pembeli, tidak hanya di bidang 
geologi, tapi sering kali lebih 
penting di aspek komersial. Untuk 
itu kedua pihak sering dihadiri oleh 
perwakilan senior masingmasing. 

Dengan kapasitas dan teknologi 
sekarang, data room atau ruang data 
bisa juga dilakukan tanpa harus 

mengunjungi suatu tempat, me
lainkan cukup dengan masuk se
cara online (login) ke situs data 
room yang disediakan. Presentasi 
dan diskusi juga dapat dilakukan 
secara virtual. Dengan demikian 
pihak pembeli tidak perlu menge
luarkan biaya perjalanan.

data Room dari sisi Calon 
Pembeli 

Proses data room menuntut kerja 
keras calon pembeli. Pertamatama 
calon pembeli harus melakukan 
‘pekerjaan rumah’ sebelum me
ngunjungi data room, baik itu secara 
fisik ataupun virtual. Hal ini 
penting mengingat waktu yang 
diberikan untuk mengevaluasi data 
di data room sangat singkat. Jadi 
sebaiknya calon pembeli sudah 
mengetahui cukup banyak latar 
belakang geologi dan komersial 
dari aset yang ditawarkan. 

Persiapan ini bisa dilakukan 
dengan studi literatur atau mulai 
dengan melibatkan orangorang 
yang punya pengalaman dengan 
aset yang akan dievaluasi. Geo
saintis handal yang fasih dengan 

system computer juga diperlukan, 
karena ada kemungkinan ada 
proses pemetaan bawah permukaan 
dengan data seismik dan petanya 
hanya disediakan dalam waktu 
beberapa jam saja.

Persiapan tidak hanya dibidang 
geologi dan geofisika tapi juga 
melibatkan disiplin lain seperti 
spesialis perminyakan atau pertam
bangan, tergantung aset apa yang 
dievaluasi. Tidak kalah penting 
juga mengikutkan ahli ekonomi 
dan komersial, supaya mereka bisa 
mempersiapkan model ekonomi 
dan komersial dari aset akan di 
evaluasi. Perlu disiapkan perta
nyaan kritis untuk menggali 
informasi lebih dalam.

Terkadang kita juga perlu 
membawa ahli pengeboran untuk 
mengevaluasi rencana pengeboran 
yang diusulkan calon penjual. 
Untuk beberapa perusahaan calon 
pembeli, faktor HSE (health, safety 
and environment) dan legal penting 
untuk dievaluasi, karena itu ahli
ahli dibidang inipun perlu dibawa 
serta untuk mengevaluasi doku
mendokumen. 

Delegasi tim calon pembeli yang 
mengunjungi data room dipimpin 
oleh seseorang yang diberikan 
man dat oleh perusahaannya. 
Terkadang calon penjual minta 
surat kete rangan mandat secara 
tertulis yang ditandatangani 
pejabat senior perusahaan calon 
pembeli, sebelum memasuki data 
room. Pimpinan delegasi juga harus 
memastikan kalau perjanjian 
kerahasiaan data sudah 
ditandatangani sebelum sampai ke 
data room.

Tim calon pembeli harus tahu 
data apa yang hilang atau tidak 
ditampilkan. Kemungkinan calon 
penjual teledor atau mungkin se
ngaja tidak menampilkannya. Hal
hal seperti ini tidak dipelajari di 
kampus, tapi dari pengalaman. 

Biasanya calon penjual menam
pilkan data yang mendukung 

l Gambaran umum dari suasana dalam data room yang dihadiri oleh empat 
orang yang mengevaluasi data. 
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skenario sukses dan nilainilai yang 
optimis. Sehingga, calon pembeli 
harus sensitif dengan ‘udang di 
balik batu’, jadi harus membongkar 
semua ‘lubang’. Bahkan geolog tak 
hanya harus sensitif dengan data 
yang ditampilkan tapi juga harus 
menangani data yang tidak 
sempurna.

Manajemen waktu juga sangat 
penting, karena kalau lengah bisa 
saja waktu habis dan calon pembeli 
tidak mendapat data yang krusial. 
Jika hal ini terjadi bisabisa seluruh 
usaha evaluasi data room gagal dan 
perusahaan calon pembeli kehi
langan kesempatan, biaya, dan 
waktu. Hal ini bisa dihindari 
dengan persiapan yang baik dan 
memilih orangorang yang tepat 
untuk menghadiri data room.

Ketika mengunjungi data room, 
seringkali data digital seperti screen 
shot dari layar komputer tidak 

diijinkan untuk dibawa. Karena itu 
seorang geolog sering membawa 
alatalat gambar konvensional se
perti kertas grafik, kertas trans
paran, pensil, penghapus, peng
garis, dll. Alat itu digunakan untuk 
‘menjiplak’ peta atau apapun yang 
bisa dilakukan dengan pensil dan 
kertas kalkir/transparan. Sejauh ini 
hal tersebut dibolehkan.

Dari kunjungan data room yang 
terbatas secara waktu, tim calon 
pembeli membawa catatan dan 
materi yang diijinkan. Berikutnya 
geolog dan tim harus mendis
kusikan dan mematangkan hasil 
evaluasi, karena di dalam tempat 
data room tidak cukup waktu untuk 
diskusi secara komprehensif. Peran 
geolog sangatlah besar karena 
dengan waktu yang singkat dan 
data terbatas, keputusan besar akan 
diambil dari buah pikirannya.

Penutup
Proses data room merupakan 

suatu bagian penting dalam proses 
jualbeli aset perminyakan atau 
pertambangan. Karena hal ini me
nyangkut dana yang sangat besar, 
dengan waktu dan data yang ter
batas untuk pengambilan keputus
an, proses biasanya ditangani oleh 
orang yang cukup senior dan 
berpengalaman. 

Geolog akan berperan besar 
dalam mengevaluasi maupun mem
persiapkan data room. Seluruh ke
mampuan geologi yang dimiliki 
akan dirudahkan secara optimal 
un tuk memperoleh kesimpulan 
yang baik. Merupakan suatu kesem
patan yang berharga bagi geolog 
pemula jika mendapat kesempatan 
ikut dalam proses data room ini. l

(Penulis mengucapkan terima kasih 
kepada Peter Cockroft yang tulisannya di 

Linked-in telah memperkaya artikel ini)
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B eberapa tahun ter
akhir industri eksplo
rasi dan ekstraksi mi
neral dunia digem
parkan berita pene

mu an baru (economic discovery) 
deposit Cascabel di Ekuador oleh 
perusahaan eksplorasi (juniors) 
Solo mon Gold Plc (SolGold). Penge

boran inti menghasilkan interval 
mineralisasi emas dan tembaga 
yang spektakuler lebih dari 1.000 
meter panjangnya. Salah satu lu
bang bor (no. 9) menghasilkan 
1.088m dengan grade ratarata 0,66 
persen tembaga dan 0,89 g/t emas 
(1,48 persen Cu Equivalent). 

Dengan kesuksesan hasil inter
val pemboran sepanjang ini, potensi 
sumberdaya Cascabel bisa 
disebandingkan dengan sumber_
daya deposit porfiri emastembaga 
raksasa dunia seperti Hugo Dum
mett di Mongolia (kandungan sum
ber  daya 15 juta ton tembaga dan 267 
ton emas; Gambar 1), suatu deposit 
porfiri sekelas tambang Freeport 
Indonesia di Papua (kandungan 
sumberdaya 15 juta ton tembaga 
dan 1.333 ton emas). 

Depositdeposit seperti itu ada
lah a company maker deposit, yakni 
suatu deposit yang bisa diproduksi 
lebih dari 50 tahun dan mampu 
membesarkan perusahaan, Free
portMcMoRan contohnya. Karena 

penemuan deposit Cascabel ini pula, 
perusahaan tambang besar (majors) 
seperti BHPBilliton, Newmont, 
Newcrest dan lain lain, berduyun
duyun melamar SolGold.

Keberhasilan penemuan deposit 
porfiri Cascabel yang sebagian 
besar berada bawah permukaan 
tertutup oleh batuan lithocap (batuan 
ubahan penutup) tidak lepas dari 
kontribusi teknik eksplorasi terbaru 
dibidang spectroscopy yaitu inovasi 
ASD (analytical spectral device) 
spectrometer. 

Pengeboran awal di proyek Cas
cabel dipandu oleh hasil analisa de
ngan ASD Spectrometer, yang telah 
diintegrasikan dengan data hasil 
metode eksplorasi lainnya. Keber
hasilan Cascabel adalah salah satu 
contoh dari sederet penemuan dan 
pengembangan deposit baru dalam 
lima tahun yang meng guna kan 
ASD di dunia, termasuk Indo nesia.   

Analisa mineral ubahan, relict 
sulfida dan oksida dengan spectro
meter menggunakan gelombang 
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adi maryono

VP Exploration J Resources 
Senior Adjunct Researcher/Lecturer 

CODES University of Tasmania 

Terobosan Baru Eksplorasi 
Emas Bawah Permukaan

l	Gambar	1:	Perbandingan	potensi	dan	ukuran	depsoit	porfiri	tembaga-emas	Cascabel	Ekuador	dan	deposit	porfiri	
Hugo Dummett di Mongolia 

www.solgold.com.au/Ecuador
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infra merah, yaitu visible near infrared 
(visNIR) dengan panjang gelom
bang 3501,300 nm dan short 
wavelength infrared (SWIR) dengan 
panjang gelombang 1,3002,500 nm 
(Gambar 2). Panjang gelombang ini 
merupakan bagian dari gelombang 
elektro magnetik, diantara gelom
bang ultra violet (UV; 1400 nm) dan 
microwave (1mm10cm). 

Keunggulan ASD spectrometer 
adalah mampu memberikan hasil 
analisa mineral secara cepat dilokasi 
eksplorasi, biaya murah, dan lebih 
praktis dibandingkan analisa kon
vensional XRD (Xray diffraction). 
Dan yang paling utama adalah be
be rapa parameter identifikasi dan 
analisa mineral memberikan infor
masi arah dan besaran (vectors to ore) 
ke pusat depositdeposit ba wah per
mukaan (under cover/con cealed tar
gets).  Sehingga targettar get pem
boran eksplorasi bawah per mukaan 
dapat ditentukan secara cepat dan 
posisi relatif orebody juga dapat di
ketahui (distal, proximal, and central). 

Parameterparameter analisa 
spectral ini meliputi, jenis dan 
penye baran mineral ubahan, struk
tur kristal (cristalinity), variasi kom
posisi mineral (contoh alunitenatro
alunite solid solution), oksida besi dan 
tekturtektur tertentu (interstra tifi
cation). Parameterparameter ini 
mampu memberikan petunjuk arah 
dan besaran ke pusat intrusi dan 
pusat mineralisasi emas, perak, dan 
tembaga. 

Kehadiran dan pola penyebaran 
mineralmineral pyrophyllite, alu
nite, dickite, hypogene kaolinite, 
minor diaspore, dan topaz , me
nunjukan ukuran dan besaran jejak 
permukaan ( footprints) dan arah 
besaran ke pusat mineralisasi (vec
tors) di lingkungan lithocap. Ukuran 
footprints merupakan proxy terhadap 
besaran potensi dan sis tem mine
ralisasi emas, perak dan tembaga. 

Integrasi teknik eksplorasi de
ngan ASD ini dan teknikteknik lain 
menjadi sangat powerful, terlebih 

l Gambar 2. Range panjang gelombang mulai dari UV, Visible, Near infra 
merah, SWIR sampai dengan gelombang microwave dan radio. ASD 
menggunakan (vis-NIR) and (SWIR) (sumber: portable analytical solution/
PAS).

l  Gambar 3. Panjang geolombang spectral alunit yang membesar (+1,480 
nm)	ke	arah	pusat	intrusi/deposit	porfiri	emas-tembaga	Far	South	East,	
gradasi menaiknya panjang gelombang alunit di dalam zona lithocap ini 
memberikan vectors to ore (dari distal ke proximal dan ke central 
mineralized porphyry intrusions (Sumber: Chang et al., 2011).
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disaat geokimia permukaan batuan 
dan tanah gagal mendeteksi adanya 
orebody dibawah permukaan (under 
cover/concealed targets).

Awal mula pengembangan spec
troscopy dan spectrography untuk 
bidang eksplorasi mineral dimulai 
dengan inovasi alat PIMA (Portable 
Infrared Mineral Analyser) spectro
meter di awal 1990an. Pemakaian 
reflectance sinar infra merah ini 
digunakan untuk identifikasi mi
neral alterasi lempung (clays) hasil 
proses hidrotermal. 

Walaupun PIMA merupakan 
terobosan baru di kala itu, namun 
masih banyak keterbatasan diban
dingkan ASD Spectrometer. PIMA 
memakai panjang gelombang terba
tas (1,3002,500 nm) atau SWIR (short 
wavelength infrared). ASD spectrometer 
menggunakan panjang gelombang 
yang lebih panjang (3502,500 nm) 
atau visNIR dan SWIR. 

Terobosan dan keunggulan ASD 
utamanya adalah untuk eksplorasi 
target bawah permukaan, terlebih 
di daerah tropis yang minim outcrop, 
tertutup oleh batuan muda, tanah, 
dan vegetasi, bahkan tertutup oleh 
barren lithocap. Analisa datadata 

spectral juga bisa menunjukan 
tingkat kedalaman level erosi suatu 
deposit. 

Ilmu ini telah berkembang men
jadi cabang ilmu geologi baru, 
spectral geology. Ini adalah ilmu 
tentang pengukuran dan analisa 

bagianbagian spektrum gelombang 
elektro magnetik untuk identifikasi 
perbedaan penampakan secara 
spectral dan fisik tipetipe batuan, 
material padat, dan mineral penyu
sunnya. 

Media sampel untuk pembacaan 
dan analisa spectral untuk iden tifi
kasi mineral bisa menggunakan 
batuan, inti pemboran, ataupun 
tanah. Tentu saja setelah sampel
sampel itu dilakukan preparasi 
sebagai syarat mendapatkan data 
yang akurat dan reliable. 

Survei orientasi teknik eksplo
rasi spectral mulamula sukses diuji 
coba di distrik mineralisasi emas
tembaga Mankayan Filipina pa
da 2010 (Gambar 3). Hasil survey 
ini menunjukan arah dan besaran 
vector ke pusat deposit porfiri Far 
South East dan deposit epitermal 
yang berada di atasnya atau pinggir
an.  Baik itu deposit emas tipe sulfi
da tinggi Lepanto (high sulfi dation 
epithermal) ataupun deposit emas 
tipe sulfida sedang Victoria (inter
mediatesulfidation epithermal). 

Beberapa parameter analisa 
mineral diantaranya panjang ge
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lom bang spectral alunit (alunite, 
huangite dan natroalunite) dan per
ubahan lapisan ilitsmektit (in ter
stratified illitesmectite), menun juk an 
secara jelas keberadaan lokasi pusat 
depositdeposit ini walaupun bera
pa di bawah permukaan (blind 
targets). 

Puncak nilai penyerapan pan
jang gelombang alunit di ~1.480 nm 
pada SWIR spectrum membesar 
kearah pusat intrusi karena naiknya 
kandungan Na dan turunya K di 
dalam mineral alunit (Gambar 3). 
Studi eksperimental menunjukan 
bahwa rasio tinggi Na/(Na+K) ter
ben tuk dengan suhu pemben tukan 
yang tinggi, ke arah pusat porfiri.

Carich alunite (Huangite) terben
tuk pada area dekat dengan pusat 
intrusi. Keberadaan vein epitermal 
di Victoria dapat diketahui dari 
sam pelsampel permukaan yang 
menunjukan interstratified mineral

mineral ilit (illite) dan smektit 
(smectite).

 Gambar dibawah adalah salah 
satu contoh penemuan deposit emas 
Quimsachoca (lebih dari 100 ton 
emas) di Ekuador yang berada di 
bawah barren lithocap (blind target; 
Gambar 4). Discovery hole meng ha
silkan interval mineralisasi 101.4m 
dengan kadar ratarata 9.5 g/t emas. 
Keberadaan deposit ini dapat dite
mukan dan didelineasi melalui pem
boran inti oleh IamGold Corpo ration 
atas guidance hasil analisa spectral 
dengan ASD spectrometer, walapun 
hampir semua sampel ba tuan dan 
tanah di permukaan me nunjukan 
kandungan emas yang sa ngat 
rendah ataupun kosong (barren). 

Kesuksesan penggunaan ASD 
spectrometer di dalam eksplorasi 
emas dan logam dasar berkembang 
me nular ke dunia ekstraksi (me
tallurgy dan mining). Alat ini di

gunakan di dalam identifikasi dan 
deliniasi mineralmineral lempung 
(clays), ore domaining dan zona oksi
dasi yang terkait dengan recovery di 
dalam prosesproses ekstraksi emas 
dan mineral pengikutnya ( floatation, 
carbon in leach (CIL), ataupun heap 
leach). 

Ini semua menunjukan peran 
pentingnya ASD spectrometer di du
nia eksplorasi dan ekstraksi emas, 
perak dan tembaga akhirakhir ini. 
Walaupun demikian alat dan 
metode spectral ini tidak bisa ber diri 
sendiri, integrasi dengan metode 
dan datadata lain (geology, geoche
mistry dan geophysics) adalah suatu 
keharusan untuk usaha efektivitas 
penemuan ore deposit baru (dis
coveries of economic ore deposits). the 
successful explorers will be those who 
strive to make the most effective use of a 
broad combination of the exploration 
methods available (Dave Cooke). l 

l Gambar 4. Penemuan deposit emas bawah permukaan Quimsachoca di Ekuador (lebih dari 100 ton emas) oleh 
IamGold Corporation karena kontribusi ASD data yang menunjukan pusat mineralisasi emas ada di bawah 
permukaan.	Pengeboran	perusahaan-perusahaan	sebelumnya	gagal	dalam	mengindentifikasi	potensi	ini	
(sumber:http://www.imgold.com/presentations.2006.asp).
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Foto: Igan S. Sutawidjaja.

P ertengahan Maret 
2017, sekelompok 
orang yang menama
kan dirinya “petani 
Kendeng” melakukan 

aksi menyemen kaki di depan 
Istana Negara, Jakarta (Kompas, 13 
Maret 2017). Aksi ini, yang bukanlah 
aksi pertama, dilakukan sebagai 
ben tuk protes terhadap pem
bangunan pabrik semen oleh PT 
Semen Indonesia (PT SI) di kawasan 
Cekungan Air Tanah (CAT) Watu

putih, Rembang selatan. 
PT SI yang merupakan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 
beberapa tahun sebelumnya telah 
melakukan eksplorasi, studi kela
yakan dan AMDAL (Analisa Me
ngenai Dampak Lingkungan) untuk 
proyek penambangan batugamping 
dan pembangunan pabrik semen di 
daerah ini. Namun protes dan 
penentangan oleh sebagian ma
syarakat dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) terhadap proyek 

ini terus bergulir, bahkan sampai ke 
depan Istana Negara.    

Pemerintah tidak tinggal diam 
menanggapi gejolak ini, baik di 
level Kabupaten, Propinsi maupun 
Pusat. Masalah dan isu yang 
berkembang sejak beberapa tahun 
belakangan sudah merambat multi
sektor dari masalah teknis (geologi/ 
eksplorasi, penambangan, pemba
ngunan pabrik dan konservasi ling
kungan) sampai masalah sosial dan 
lainlain. 

Kajian teknis dari aspek geologi, 
eksplorasi, hidrogeologi, dan 
konservasi seharusnya bisa menjadi 
dasar dalam mengevaluasi problem 
ini. Di tataran teknis ini, Ikatan Ahli 
Geologi Indonesia (IAGI) sudah 
mulai terlibat dalam mengkaji 
permasalahan. Bahkan pada Maret 
2015, IAGI menerjunkan timnya ke 
Watuputih untuk melakukan kajian 
lapangan (Berita IAGI, Edisi V, Apr 
2015).    

Pada Agustus 2016, Presiden 
Joko Widodo memerintahkan Kan
tor Staf Presiden bersama Ke

Episode Lanjut 
CAT Watuputih: 
Kajian Komprehensif
badan Geologi
dan Peran iaGi

l	Tim	geofisika	
sedang menjelaskan 
manfaat penelitian 

Humas BG
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menterian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) untuk mem
buat Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) dan me nunda 
semua izin tambang di Pegunungan 
Kendeng. Dalam proses yang lain, 
pada Oktober 2016 Mahkamah 
Agung (MA) menge luarkan Putu
san Peninjauan Kem bali Nomor 99 
PK/TUN/2016 yang mengabulkan 
gugatan petani Ken deng dan men
cabut Izin Ling kungan Pemba
ngunan dan Pertam bangan Pabrik 
PT Semen Indonesia di Kabupaten 
Rembang (Kompas, 14 Maret 2017). 

Menjalankan perintah Presiden 
tersebut, KLHK membuat tim KLHS 
yang terdiri dari 17 ahli berbagai 
bidang dan diketuai oleh Prof. Dr. 
San Afri Awang, yang pada saat itu 
menjabat juga sebagai Dirjen 
Planologi, KLHK. Karena desakan 
permasalahan, paska putusan MA, 
maka penyusunan KLHS dibagi 
menjadi dua tahap yaitu Tahap 1 
khusus untuk ekosistem CAT 
Watuputih dengan tenggat waktu 
31 Maret 2017, dan Tahap 2 untuk 
ekosistem Pegunungan Kendeng 
Utara dengan tenggat 30 April 2017. 

Tahap 1 dimaksudkan untuk 
memberikan rekomendasi tindak 
lanjut operasional pabrik semen 
PTSI, sedangkan Tahap 2 untuk 
memberi rekomendasi kebijakan 
industri semen di Pegunungan 
Kendeng secara umum. Kawasan 
CAT Watuputih sendiri mengacu 
pada pembagian fisiografi regional 
Jawa sebenarnya tidak berada di 
Zona Kendeng, tetapi lebih tepatnya 
berada di Zona Rembang (Van 
Bemmelen, 1949). Sehingga dari sisi 
terminologi, sebenarnya ini menjadi 
rancu. 

Tim KLHS mengerjakan kajian 
Tahap 1 dengan menelaah karak
teristik CAT Watuputih meliputi 

ciriciri eksokars dan endokars, ke
anekaragaman hayati gua, hidro
logi dan sumberdaya air, kondisi 
sosial ekonomi dan tataruang 
terutama kegiatan pertanian dan 
pertambangan. Pada tahap ini 
ditelaah juga mengenai kebijakan, 
rencana dan programprogram 
terkait dengan RTRW (Rencana Tata 
Ruang dan Wilayah) baik nasional, 
propinsi maupun kabupaten.  

Di saatsaat akhir finalisasi 
laporan KLHS (akhir Maret 2017), 
IAGI memberikan masukan pada 
rapat tim KLHS (lihat boks). Pada 
diskusi dan tanya jawab bersama 
tim KLHS, IAGI juga meng
konfirmasi adanya kemungkinan 

Joko Widodo memerintahkan Kan tor Staf 
Presiden bersama Ke menterian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
untuk mem buat Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) dan me nunda semua izin 

tambang di Pegunungan Kendeng.
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potensi batugamping di luar CAT 
Watuputih, seperti misalnya di 
daerah Bulu. Namun perlu pene
litian/ eksplorasi komprehensif 
untuk menentukan apakah batu
gamping di daerah tersebut bisa 
dijadikan bahan baku semen atau 
tidak. 

Laporan KLHS akhirnya dike
luarkan pada 31 Maret 2017. 
Rekomendasi yang diberikan salah 
satunya adalah menugaskan Ke
menterian ESDM untuk melakukan 
penelitian lanjut dan lebih rinci 
tentang karakteristik pemanfaatan 
CAT Watuputih yang paling aman. 
Selama penelitian/ studi berlang
sung PT SI dapat beroperasi dengan 
wilayah penambangan di luar CAT 
Watuputih. 

Menindaklanjuti rekomendasi 
tersebut, Badan Geologi, Kemente
rian ESDM kemudian melakukan 
studi dan penelitian komprehensif. 
Kajian komprehensif ini dalam dua 
tahap. Tahap 1 (MaretMei 2017) 
bersifat kajian geologi permukaan 
di antaranya pemetaan geologi, 
stratigrafi terukur, penelusuran 
goa, pengambilan sampel dan lain
lain. 

Di awal kegiatan Tahap 2, Ke
menterian ESDM mengundang 

seluruh stakeholder pada 9 Juni 2017 
untuk mendapatkan penjelasan 
tentang penelitian ini dan berdis
kusi mengenai rencana kegiatan 
Tahap 2 dipimpin oleh Wakil 
Menteri ESDM, Arcandra Tahar. 

Selain para peneliti dari Badan 
Geologi, hadir pada acara ini 
Kementerian KLHK (Ditjen Plano
logi), Kementerian Perindustrian, 
tim KLHS, Pemprov Jateng dan 
Pemkab Rembang, LIPI, universitas 
terkait (UGM, ITB, Unpad, UPN, 
Unpad), asosiasi profesi (IAGI, 
PAAI) serta LSM termasuk WALHI, 
Koalisi Kendeng Lestari, dan 
JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli 
Pegunungan Kendeng). Berita 
terkait hal ini bisa dibaca di http://
geologi.esdm.go.id/index.php/berita
terkini/727badangeologiundang
stakeholdergelarrapatbesarbahas
hidrogeologikarswatuputihrembang 

Kegiatan Tahap 2 terdiri dari 
pengolahan data laboratorium hasil 
kegiatan Tahap 1, penelitian hidro
geologi lanjut, penelusuran goa 
lanjut, survei geofisika dan pem
boran inti. Penelitian Tahap 2 
direncanakan selesai pada akhir 
Agustus dan penyampaian laporan 
lengkap pada Oktober 2017.  

Di Tahap 2 ini Badan Geologi 

menurunkan lima tim yang melibat
kan beberapa institusi. Penelitian 
komprehensif Tahap 2 ini berlang
sung 17 Juli dilaksanakan dengan 
menambahkan jenis penelitian baru 
yaitu georadar, logging, pemboran, 
tracer radon, dan fluorescence. Hal 
ini dilakukan dengan memper
timbangkan hasil diskusi bersama 
Wamen KESDM dan para 
stakeholder di Jakarta. 

Pada penelitian Tahap 2 ini 
Badan Geologi bekerja sama dengan 
UGM, ITB, BATAN dan melibatkan 
70 personil. Dibandingkan dengan 
kegiatan tahap sebelumnya, jumlah 
personil meningkat, dimana pada 
Tahap 1 hanya melibatkan 54 
personil mewakili kajian geologi, 
hidrologi, dan geofisika.    

Kajian lapangan komprehensif 
ini ditinjau langsung oleh Kepala 
Badan Geologi, Ego Syahrial pada 
25 Juli 2017. Peninjauan lapangan 
diikuti oleh akademisi dari berbagai 
universitas, praktisi geologi, organi
sasi profesi, aktivis lingkungan dan 
pemerintah daerah setempat. Turut 
hadir pada kunjungan lapangan 
tersebut adalah Tenaga Ahli Menteri 
ESDM (Faisal Rahadian), Rektor 
UPN (Sari Bahagiarti), Fakultas 
Kebumian ITB (Budi Brahmantyo), 
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LPPM ITB (Budi Sulistiyo), Pusat 
Penelitian UGM (Sri Raharjo), 
Geoteknologi LIPI (Ananta), Ketua 
Umum IAGI (Sukmandaru Prihat
moko), WALHI (Ismail), Pecinta 
Lingkungan ASC (Johanes), Dinas 
ESDM Provinsi Jateng (Agus 
Sugiharto), JMPPK (Joko Prianto), 
Media KOMPAS (Biro Humas, 
Kementerian ESDM).

Kajian geologi berfokus pada 
pengamatan dan penyusunan ko
lom stratigrafi rinci, terutama pada 
satuan batugamping Formasi Pacir
an yang akan menjadi obyek pe
nambangan. Tim hidrogeologi yang 
melibatkan tenaga ahli BG, BATAN, 
UGM, dan ITB mempelajari 
karakteristik mata air, pengukuran 
debit, tracer radon, fluorescence, dan 
tindak lanjut pembahasan sistem 
hidrogeologinya. 

Tim geofisika yang melakukan 
penelititan berfokus di kawasan 
CAT watuputih. Metode yang 
dipakai ada beberapa yaitu 
Geolistrik 2D, Gravity, Georadar, 
dan Logger. Metode geolistrik dua 
unit instrumen sekitar 72 channel 
dengan dua jenis bentangan 
panjang (spasi 10 meter) dan 
bentangan pendek (spasi satu 
meter). Sementara itu untuk 

pengukuran gravity menggunakan 
Syntrex dengan tingkat ketelitian 
yang tinggi (sampai satu microgal). 
Tindak lanjutnya berupa kegiatan 
georadar dengan menggunakan 
frekuensi 25MHz untuk mendeteksi 
ada tidaknya goa di bawah per
mukaan. 

Tim Susur Goa sebanyak dari 
Fakultas Geografi UGM diterjunkan 
ke lokasi. Empat goa yang disusuri 
yakni Goa Manuk,  Goa Rambut 
Semen, Goa Menggah, dan Goa 
Temu Ireng. Kegiatan susur goa ini 
untuk mengetahui keberadaan 
sungai bawah tanah. Hasil 
penyusuran goa ini menjadi bahan 
verifikasi dan konfirmasi terhadap 
data geologi dan geofisika. 

Sementara itu Tim Pemboran 
melakukan pemboran inti (coring) 
untuk memverifikasi hasil peneli
tian geolistrik Tahap 1, meng
identifikasi jenis batuan termasuk 
zona basah dan zona kering,  serta 
untuk melakukan tracing hidrologi. 

Kegiatan rincinya adalah peng
ambilan inti batuan, logging, korelasi 
stratigrafi permukaan dan bawah 
permukaan. Tindak lanjut hasil 
pemboran ini adalah analisis labo
ratorium hasil pemboran meliputi 
kajian porositas, permeabilitas, 
sayatan tipis batuan, dan berat jenis 
yang akan dilakukan di fasilitas BG 
di Bandung.    

Hingga tulisan ini diturunkan, 
hasil kajian komprehensif ini masih 
berlangsung. Kajian CAT Watuputih 
yang dilakukan atas permintaan 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK), Kemen
terian ESDM dan Instruksi Presiden 
akan berujung pada suatu 
kesimpulan yang akan disampaikan 
oleh BG kepada Menteri ESDM. 
IAGI juga mengusulkan agar 
pembahasan tentang hasil kajian ini 
melibatkan asosiasi kebumian 
terkait (IAGI dan PAAI), sebelum 
diambil kesimpulan. 

 l Sukmandaru Prihatmoko

Masukan IAGI pada Penyusunan KLHS 
CAT Watuputih 

IAGI memberikan masukan kepada tim KLHS yang bisa ditindak-
lanjuti oleh tim Kajian Komprehensif Badan Gelogi, yaitu:

l Deliniasi CAT Watuputih yang petanya sudah beredar saat ini 
perlu dikaji ulang, karena dari pengamatan lapangan ada 
beberapa wilayah yang kemungkinan menjadi zona resapan 
(seperti daerah gunung Botak di bagian utara) tetapi tidak masuk 
ke dalam wilayah CAT. 

l Penentuan zona kering dan zona basah di kawasan batugambing, 
sebagai acuan perijinan penambangan harus melalui penelitian 
komprehensif termasuk dengan pemboran. 

l Studi dan riset hidrogeologi untuk mengetahui sistem air tanah 
dan pola aliran bawah tanah di CAT Watuputih harus dilakukan 
serinci mungkin melibatkan ahli hidrogeologi yang kompeten, 
disarankan melibatkan ahli dari Badan Geologi, universitas dan 
asosiasi profesi seperti IAGI dan PAAI (Perhimpunan Ahli Air Tanah 
Indonesia). 

l Pemboran inti di salah satu 
target di CAT Watuputih

HIDROGeOLOGi
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B arubaru ini garam 
menghilang dari pa
sar. Padahal garam 
merupakan kebutuh
an pokok ma nusia. 

Setiap orang memerlukan pasokan 
garam 6 gram per hari. Kekurangan 
garam dapat menyebabkan badan 
kerdil dan kecerdasan tidak 
berkembang. Hal ini karena pada 

garam terkandung yodium. Dewasa 
ini yodium sengaja ditambahkan 
pada garam konsumsi terlebih 
u ntuk menghindari penyakit 
gondok yang sering terjadi di 
daerah yang tanahnya kurang 
mengandung yodium.

Negara yang paling banyak 
menghasilkan garam adalah Cina 
yakni sekitar 27 persen dari pro
duksi garam dunia. Tempat ke dua 
Amerika Serikat dengan produksi 
17 persen. Berdasarkan catatan 
Jawatan Geologi Inggris (BGS), 
Indonesia menduduki peringkat ke 
37 di bawah Filipina yang berada di 
peringkat 35. Viet nam yang ada di 
peringkat ke 29, menghasilkan 
garam hampir dua kali lipat 
produksi Indonesia (Tabel 1).

Dalam perdagangan  terdapat 
dua jenis komoditi garam yaitu 
garam konsumsi dan garam pro
duksi. Garam konsumsi dipakai 
untuk bumbu, sedangkan garam 
produksi untuk kegiatan pabrikasi 

berbagai industri, farmasi, Chlor 
Alkali Plant (CAP) dan pengawetan 
ikan tangkapan. Wilayah yang 
mengalami musim dingin, menggu
nakan garam industri untuk 
mencairkan salju yang menutupi 
jalan. Garam konsumsi kadarnya di 
bawah 94 persen, sedangkan garam 
produksi di atas 97 persen. Garam 
diproduksi dari cebakan garam, 
garam batu, larutan garam, lapisan 
tanah, serta dari air laut  dan danau.

 Indonesia memproduksi 2,19 
juta ton garam setiap tahun atau 
0,24 persn dari produksi dunia.  Di 
sisi lain Indonesia membutuhkan 
3,61 juta ton garam. Defisit ini 
kemudian ditutup dengan impor. 
Pada periode 2012  2016, impor 
berfluktuasi antara 1,4 sampai 2,2 
juta ton tiap tahun. Ini berarti sepa
ruh dari kebutuhan garam negeri 
kita dipasok dari luar negeri.

Penyebaran Garam di Dunia
Umumnya cebakan garam ter

28 GEOLOGI eKONOMi

Cebakan dan Ketahanan 
Garam Indonesia

elshinta.com

l Pembuatan garam

Prof adjat sudradjat
Ahli Geologi Senior
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dapat di dalam kerak benua. Semua 
benua memiliki cebakan garam 
yang cukup besar  (Gambar 1). Eropa 
Tengah merupakan pusat garam 
Eropa. Sebuah kota yang kaya 
garam di Jerman bahkan diberi 
nama Salzburg atau Kota Garam. Di 
Amerika garam menyebar di bagian 
Barat dan Timur. Demikian pula di 
Asia, baik di China maupun di 
India, Pakistan dan Semenanjung 

Arab. Australia yang juga terbentuk 
dari kerak benua mempunyai 
cebakan garam cukup signifikan. 
Bahkan cebakan garam yang 
berumur paling tua terdapat di 
Benua Australia yaitu di cekungan 
Amadeus yang berumur 1,17 miliar 
tahun atau Pra Kambrium.

Terdapat tiga jenis cebakan 
garam yaitu dalam bentuk garam 
batu, air garam, dan garam Kalium 

atau dikenal sebagai soda abu. Di 
dalam jenis terakhir ini selain NaCl 
dan KCl terdapat pula komposisi 
kapur atau CaCO3. Garam jenis ini 
lebih banyak dipakai sebagai pupuk 
dan industri antara lain pembuatan 
sabun dan industri kaca. 

Komposisi garam cara terjadinya 
merupakan hasil penguapan. Ga
ram Natrium mengendap terlebih 
dahulu, sedangkan garam Kalium 
mengendap lebih lambat. Karena 
itu dalam deposit garam akan 
dijumpai urutan garam NaCl 
terlebih dahulu, kemudian disusul 
dengan  garam Kalium. Lingkungan 
pengendapan garam ini adalah laut 
yang setengah tertutup dan udara 
yang kering dan panas (Gambar 2). 

Kedua unsur sebagaimana di
kemukakan di atas, dapat dipenuhi 
oleh kondisi pada Jaman Meso
zoikum. Pertama, laut dalam keada
an transgresif, sedangkan pantai 
benua menyediakan lekuklekuk 
hasil erosi pada stadium tua, se
hingga terdapat banyak teluk yang 
setengah tertutup. Hal ini berkaitan 
dengan faktor kedua yaitu pada 
setiap jaman dalam Kala Meso
zoikum diperkirakan mengalami 
cuaca ekstrim yang bila didasarkan 
kepada Siklus Milankovich, hal 

l Tambang garam di Salzburg

s3.amazonaws.com)

PERINGKAT NEGARA PERSENTASE (%)
DARI PRODUKSI DUNIA

1 Cina 27.03

2 Amerika 16.82

3 India 6.56

4 Jerman 4.59

5 Ustralia 4.17

6 Kanada 4.17

7 Meksiko 4.17

8 Cili 3.11

9 Brazil 2.71

10 Inggris 2.29

Dilewat Dilewat

29 Vietnam 0.43

35 Filipina 0.26

37 Indonesia 0,24

Tabel 1. Peringkat negara penghasil garam di dunia 
(Salt Institute, 2017)
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demikian itu sangat mungkin terja
di. Karena cuaca ekstrim tersebut 
maka terjadi pelelehan es yang me
nyebabkan transgresi yang mencip
takan laut yang setengah tertutup. 
Evaporasi berjalan dengan intensif 
dan dapat menghasilkan cebakan 
garam sampai mencapai tebal 600 
meter.

Cebakan garam di Eropa ber
asosiasi dengan batuan yang ber
umur Perem Atas dan Jura atau 
dalam kisaran 225  250 juta tahun 
lalu. Di Amerika, cebakan garam 
terdapat pada batuan berumur 
Mesozoikum Awal dan Paleozoi
kum Akhir dengan kisaran 280 310 
juta tahun atau dikenal sebagai 
Jaman Pennsylvanian. Cebakan 
garam yang berumur relatif muda 
dijumpai di Lembah Ruhr, Jerman 
dan beberapa lokasi di Polandia. 
Umur cebakan tersebut adalah 
Eosen atau rentang waktu lebih dari 
50 juta tahun.

Berdasarkan analisis pada ceba
kan garam sebagaimana dikemu
kakan di atas,  dapat disimpulkan 
bah wa pembentukan cebakan ga
ram terdapat pada perisai kontinen 
(continental shield) dan cebakan ber
umur Pra Tersier. Cebakan garam 

dapat ditambang sehingga produksi 
dapat direncanakan sebgaimana 
dikehendaki, sedangkan produksi 
garam dengan cara penguapan air 
laut sangat tergantung kepada 
musim. 

Potensi Garam di Indonesia      
Melihat pada persyaratan geo

logis terdapatnya cebakan garam, 
maka perlu ditinjau mengenai 
batuan yang berumur Pra Tersier. 
Persyaratan lainnya adalah bahwa 
cebakan itu berasosiasi dengan 
kerak kontinen yang merupakan 
wadah terbentuknya laut setengah 
tertutup. Selain itu kondisi gurun 
mendukung produksi garam.

     Sekitar 50 persen luas wilayah 
Indonesia ditutupi batuan vulkanik 
yang berumur Kuarter dan batuan 
sedimen berumur Tersier. Batuan 
PraTersier tersingkap di beberapa 
tempat yang berasosiasi dengan 
kerak kontinen yaitu di Kalimantan, 
Bangka dan Belitung serta beberap 
tempat di Sumatra. Batuan Pra 
Tersier ini terdiri dari granit sebagai 
jejak aktivitas magmatik masa 
lampau. Karena itu di sini tidak 
terdapat batuan sedimen yang 
berasosiasi dengan cebakan garam.

Di Papua terdapat batuan Pra 
Tersier, tetapi di sini batuan tersebut 
terjepit kuat yang berkaitan dengan 
pergerakan Lempeng Pasifik. Papua 
terdiri dari kerak benua namun 
kegiatan tektonik telah merubah 
batuan kontinen tersebut. Bahkan 
di beberapa tempat telah diisi oleh 
batuan ofiolit yang menyeruak 
melalui patahan regional. Di Sula
wesi batuan yang membentuknya  
terdiri dari batuan granitik yang 
berumur Tersier. Lengan Sulawesi 
bagian Timur dan Tenggara hampir 
seluruhnya ditutupi batuan yang 
berasal dari lantai Samudra Pasifik.

 Berdasarkan evaluasi kondisi 
geologinya, maka tampaknya di 
Indonesia tidak akan dijumpai  ada
nya cebakan garam. Namun terda
pat tandatanda  adanya potensi 
garam pada batuan Tersier, teruta
ma yang berumur Miosen. Batuan 
yang diendapkan pada Cekungan 
Bogor yang merentang sepanjang 
pantai Utara Pulau Jawa, ternyata 
diendapkan dalam cekungan yang 
sempit dan kegiatan tektonik yang 
kuat, sehingga proses pengendapan 
berjalan sangat cepat. Proses pe
ngendapan semacam ini akan 
menyimpan air laut dalam sedimen. 

Di Pulau Jawa Bagian Timur 
cekungan Bogor ini dikenal sebagai 
Cekungan Zona Kendeng dan Rem
bang.  Cekungan Kendeng dan 
Rem bang dalam keadaan terus me
nerus terjepit disebabkan pergerak
an Lempeng IndoAustralia yang di 
sebelah Utara ditahan oleh kerak 
Kontinen Asia. Pada posisi seperti 
itu, maka cekungan diperas sehing
ga air dan batuan klastik mengalir 
membentuk diapir atau menembus 
permukaan membentuk gunung 
lumpur. Gunung lumpur ini me
ngandung garam dalam persentase 
yang berkisar 10  26 gram per liter 
(Tabel 2). 

Kandungan ratarata air laut 
adalah 35 gram per liter, dengan 
demikian kandungan garam pada 
gunung lumpur lebih rendah dari 

Gambar 1. Penyebaran cebakan garam di dunia. Potash = Garam 
Kalium, Rock salt = Garam Natrium, Saline Solution Air Asin (Sumber 

Salt Institute, 2017, berdasar data K+S Kading/beer)
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ratarata dalam air laut. Namun 
kandungan ini merupakan indikasi 
adanya potensi garam terlarut yang 
ada di bawah permukaan. Sumber 
lumpur diperkirakan berasal dari 
Formasi Kalibeng dengan ketebalan 
mencapai 3.000 meter dan keda
laman 300  700 meter. Dibandingkan 
dengan pembuatan garam dengan 
cara penguapan, pengambilan ga
ram dari dalam bumi tidak ter
gantung cuaca. Tetapi cara ini lebih 
mahal dan sangat mungkin tidak 
ekonomis.

Walaupun cara penguapan sa
ngat tergantung kepada kondisi 
musim, namun opsi yang tersedia 
untuk produksi garam di Indonesia 
hanyalah melalui cara ini. Dengan 
pemilihan  tempat yang tepat dan 
eks pansi tambak pengendapan 
mung kin dapat memperkuat keta
han an produksi dalam ketidak 
menentuan cuaca.

Pembuatan garam di Pulau Ma
dura yang secara tradisional telah 
dilakukan setidaknya sejak abad ke 
16, telah banyak meman faaatkan 
kondisi air laut dan cuaca di wilayah 
itu. Karena kondisi Selat Madura 
adalah tertekan (elisional) seperti 
halnya Cekungan Zona Kendeng 
dan Rembang, maka rembesan air 
ga ram diperkirakan terjadi di dasar 
Selat Madura. 

Merembesnyan larutan garam 
atau sangat mungkin juga gunung 
lumpur di dasar Selat Madura 
sudah berlangsung setidaknya sejak 
awal Pleistosen atau lebih dari satu 

juta tahun lalu. Karena itu Selat 
Madura adalah merupakan sumber 
bahan garam yang ideal. Selain itu 
bentuk Selat yang setengah tertutup 
dalam bentuk U membantu untuk 
menyimpan konsentrasi garam.

Industri garam dengan cara 
peng uapan di Pulau Madura berada 
pada tempat yang paling baik. Di
pandang dari sudut cuaca, daerah 
ini dikenal sebagai daerah yang 
kering. Upaya yang perlu dilakukan 
adalah memperluas lahan peng
uapan. Tampaknya reklamasi dae
rah lepas pantai merupakan pilihan 
yang memungkinkan.

Diskusi
Berdasarkan tinjauan kondisi 

geologi Indonesia yang tidak me
mungkinkan untuk terdapatnya ce
bakan garam, maka opsi yang 
tersedia adalah pengambilan garam 
dari batuan Tersier yang berada di 
Zona Kendeng dan Rembang. Opsi 
lainnya adalah proses penguapan 
seperti selama ini dilakukan. 

Pengambilan garam dari dalam 
bumi di Zona Kendeng dan Rem
bang jauh lebih mahal dibandingkan 
dengan proses penguapan. 

Walau pun proses penguapan 
terkendala oleh luasnya tambak, 
namun opsi ini adalah opsi yang 

Gambar 2. Cebakan garam akan terbentuk pada lingkungan laut yang 
setengah tertutup dan disetai sinar matahari yang terik. Potash = 
Kalium, Salt Deposit = Endapan Garam Na

(Sumber: Salt Institute, 2017).

NAMA NaCl (g/l) LOKASI REFEREnSi

Sidoarjo 26.7 Di sebelah Selatan Tenggara Surabaya Zaennudin dkk. (2010)

Gunung Anyar 19.3 Di sekitar Surabaya, Jawa Timur Zaennudin dkk. (2010)

Kalang Anyar 12.8 Di sekitar Surabaya, Jawa Timur Zaennudin dkk. (2010)

Kesongo 10.0 Sebelah Timur Grobogan, Java Tengah Burhanudinnur (2013)

Bledug Kuwu 15.0 Sebelah Timur Grobogan, Jawa Tengah Burhanudinnur (2013)

Ciuyah 20.1 Tenggara  Kuningan, Jawa Barat Muhamadsyah (2016)

Tabel 2. Kadar garam dalam beberapa gunung lumpur



berita IAGI | edisi:  Xii/sePteMber 2017

32 GEOLOGI eKONOMi

tersedia atas pertimbangan ke
ekonomian.

Berdasarkan produksi garam 
dunia, diketahui bahwa 8 negara 
menguasai lebih dari 70 persen 
produksi dunia, sedangkan 5 
negara menguasai lebih dari 50 
persen produksi dunia. Bilamana 
ke 8 negara tersebut bersepakat 
untuk mendirikan organisasi sema

cam OPEC, maka tidak ayal bahwa 
harga garam akan ditentukan 
sesuai keinginan mereka. Di lain 
pihak ketergantungan Indonesia 
akan garam mencapai 50 persen 
kebutuhan.

Melihat kondisi seperti ini maka 
ketahanan garam di Indonesia tam
paknya sangat rapuh. Karena itu 
potensi yang ada perlu dieksploitasi 

sebanyak mungkin. Dalam hal ini 
Selat Madura memiliki sumber air 
bergaram yang lebih baik dari air 
laut lainnya karena rembesan ga
ram yang terjadi di dasar selat 
tersebut. Keterbatasan lahan untuk 
tambak penguapan tampaknya da
pat di atasi antara lain dengan eks
pansi ke lepas pantai melalui 
reklamasi. l

 			
A lexander the Great atau 

dikenal sebagai Alexan-
der yang Agung adalah 

Raja Mecedonia yang sangat 
ekspansif. Bagaikan topan ia 
meluluhlantakkan semua wila yah 
di sebelah Timur kerajaan nya. 
Dari Yunani ia menyapu Turki, 
Yordania, Irak, Wilayah Teluk, 
Parsi bahkan menusuk sejauh 
hampir 6 ribu kilometer sampai 
Pakistan. Hanya Pegunungan 
Himalaya yang mampu meng-
hadangnya. Ketika itu Kaiber Pass 
belum ditemukan. Jalan sutera 
belum dikenal. 

Usia 30 tahun darah muda-
nya mendidih untuk memperluas 
wilayah kerajaannya. Bahkan ia 
berujar:  “I am not afraid of the 
army of lion lead by a sheep, I am 
afraid of an army of sheep lead by 
a lion”. Dialah singa sejati di 
seantero Asia Barat.

Ketika sampai di suatu tem-
pat bernama Khewra di Pakistan, 
pasukanpun berhenti dan 
mendirikan tenda. Alangkah 

terkejutnya ketika dalam 
beristirahat itu semua kuda 
menjilat-jilat batu yang berte bar-
an di padang rumput. Dalam ke-
adaan penasaran Sang Pe nakluk-
pun menanyakan hal itu kepada 
prajurit. Seorang prajurit maju ke 
depan dengan sebong kah batu di 
tangannya. Ia pun menjawabnya: 
“Ya Paduka, batu ini asin.”

 Itulah yang terjadi pada ta-
hun 326 sebelum Masehi. 
Saltstone pertama di dunia 
ditemukan oleh ...... kuda! Bukan 
oleh geologist. Kini di situ berope-
rasi sebuah pertambangan ga-
ram besar dengan cadangan 
hampir 7 ribu miliar ton dan 
produksi 325 ribu ton per tahun. 
Luas areal mencakup 110 

kilomet er persegi, sedangkan 
penambangan mencapai 
kedalaman 228 meter. 

Terdapat 11 tingkat shaft 
terowongan dengan panjang 
total 40 kilometer. Bahkan bagian 
yang sudah ditambang diukir 
menjadi berbagai bangunan 
indah, mall, boulevard Lahore, 
miniatur China Great Wall dan 
sebuah mesjid agung bernama 
Badshahi. Hal demikian 
memungkinkan karena saltstone 
memiliki kekerasan 2 pada sekala 
Mohs, hampir sama dengan lilin.

Alexander meninggal muda 
pada usia 33 tahun di Babylon. 
Kuda, garam dan Alexander Sang 
Penakluk menjadi kenangan.l AS

Alexander The Great dan Saltstone

l Kwera Salt Mine

/Users/IMRONOVIC/Desktop/IAGI_12_SEPT-2017/
NASKAH/geoekonomi/Kwera Salt Mine Pakistan (www.
islamichistoryandtravel.com).jpg

islamichistoryandtravel.com
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T iga geolog Indo
nesia,  Arham 
Much tar Achmad 
Bahar, Surono
Mar  tosuwito, dan 
Udi Hartono, saat 

ini menjadi dosen senior di Uni
versiti Malaysia Kalantan (UMK), 
Malaysia. Ketiganya, sebagai 
anggota aktif IAGI. Dibantu seorang 
dosen  UMK (Mohd Syakir Su
laiman), mereka mulai awal tahun 
2016 meneliti kondisi geologi 
kawasan Bukit Panau, Kelantan, 
Malaysia. 

Bukit Panau ini terletak di ujung 
utara wilayah Malaysia dekat 
perbatasan dengan Thailand. 
Kawasan Bukit Panau menarik 
mereka karena mempunyai kondisi 
geologi yang mirip dengan Thailand 

selatan dimana dijumpai jejak 
Dinosaurus. Mulanya mereka 
bekerja secara mandiri, tetapi secara 
reguler berdiskusi setiap minggu.  
Hasil diskusi menyimpulkan bahwa 
mereka harus bekerja bersama 

untuk lebih mengintensifkan dan 
lebih mendalami penemuan awal 
yang telah didapat.  

Batuan tertua di Bukit Panau 
adalah batuan malihan yang terdiri 
atas sekis mika, dan meta sediments. 

Tiga Geolog Indonesia 
Temukan Jejak Dinosaurus
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Kelompok batuan malihan ini 
ditindih takselaras oleh batuan 
gunung api dan sedimen klastik 
secara berurutan, kemudian ketiga
nya diterobos oleh granit. Batuan 
gunungapi terdiri atas tuf dan tuf 
lapili, sedangkan batuan sedimen
nya perselingan batupasir, batula
nau, dan batulumpur. Batuan 
sedimen ini diendapkan di ling
kungan sungai berkelok (meandering 
river) dan diduga berumur Jura atau 
awal Kapur. Granitnya berwarna 
kelabu dan berkristal sedang, 

sangat mungkin berumur Kapur.
Pada akhirnya di akhir Mei 2017 

mereka menemukan apa yang 
dicari selama ini, yakni jejak  
dinosaurus. Ditemukan sebanyak 7 
jejak pada permukaan lapisan 
batupasir yang mempunyai jurus 
hampir utaraselatan dengan 
kemiringan lapisan kearah barat 
sekitar 80o. Jejak berukuran panjang  
70  97 cm dan lebar 60  85 cm Jarak 
antara tapak dengan tapak yang 
lain selebar 31  100 cm. 

Prof. Dr. Shinobu Ishigaki dari 

Jepang yang dihubungi menye
butkan jejak tersebut sangat mung
kin jejak Sauropod.  Penemuan ini 
merupakan penemuan jejak Saur
opod yang pertama di Semenanjung 
Malaysia. Selain itu ada lagi jejak 
yang secara stratigrafi berada di 
bawah lapisan batupasir itu. Jejak 
itu berukuran lebih kecil dan lebih 
pendek jarak antara tapak satu de
ngan yang lain. Namun jejak yang 
terakhir ini belum mendapat konfir
masi dari ahlinya.

l Prof  Surono Martosuwito

P enemuan jejak dinosaurus oleh tiga geo-
log Indonesia tersebut melengkapi pene-
muan fosil dinosaurus di Malaysia pada 
awal 2014. Saat itu tim peneliti dari 

Univer sitas Malaya, Universitas Waseda (Jepang) dan 
Universitas Kumamoto (Jepang) menemukan fosil 
gigi dinosaurus setelah hampir 
dua tahun mengeks plorasi 
wilayah Pahang, Malaysia.

‘’Prof Ren Hirayama 
dari Waseda University 
yang merupakan spesialis 
reptil paleontologi 
mengidentifikasi	bahwa	sampel	gigi	
UM 10575 adalah dinosaurus jenis 
spinosaurid dikenal dengan carnivora 
pemakan ikan,’’ kata pemimpin riset Masatoshi 
Sone dalam sebuah pernyataan, dikutip Phys.org, 19 
Februari 2014.

Malaysia dan Jepang berkolaborasi melaukan 
ekspedisi lapangan untuk pencarian fosil sudah di-
mulai sejak September 2012. Belum sampai dua 
tahun, sudah ditemukan fosil yang mereka cari mes-
kipun masih dari sisi kualitas dan kuantitas masih 
terbatas.

Fosil yang berukuran panjang 23 milimeter dan 
lebar 10 milimeter itu berada di batuan sedimen 
yang berumur Mesozoikum (sekitar 145 -- 75 juta 
tahun yang lalu). Fosil gigi tersebut merupakan 
bagian yang paling bagus di antara fragmen yang 

ditemukan pada situs.
Para peneliti memperkirakan fosil itu adalah fosil 

dinosaurus predator pemakan ikan, disebut spino-
saurid. Karena memangsa ikan, jenis dinosaurus itu 
disebutkan	kategori	semi-air	alias	amfibi.	‘’Dengan	
begitu, dia hidup di sungai dan daratan, ini seperti 
hippopotamus," jelas Sone.

Secara visual, spinosaurid memiliki teng korak 
serupa buaya berikut gigi ber bentuk kerucut. 

Giginya juga memiliki gerigi dan kasar di 
bagian tepinya. Sebelum nya dinosaurus 

jenis ini  telah banyak ditemukan di 
wilayah Aus tra lia, Ero pa, Amerika 
Selatan dan Asia. 

Pe nemuan tersebut mamacu 
semangat tim un tuk terus 
mencari buk ti-bukti yang lebih 

kuat ten tang keberadaan dino-
saurus di Malaysia. ‘’Kami terus berusaha untuk me-
nemukan tinggalan-ting galan dinosaurus yang lebih 
besar. Riset ini akan terus berlanjut, karena kami 
ya kin akan menemukan bukti yang lebih kuat,’’ kata 
Sone.

Lokasi penemuan ini masih dirahasikan agar si-
tus tetap terjaga. Para peneliti menekankan perlu-
nya perlindungan situs penemuan itu. Mereka me-
min ta agar lokasi hanya boleh dikunjungi peneliti 
te ruji mengingat lokasinya merupakan tempat ter-
buka sehingga dikhawatirkan situs itu dirusak oleh 
para penggali ilegal.l

Fosil Pertama Ditemukan 2014

l	 Fosil	gigi	
dinosaurus

phys.org



U ntuk melengkapi 
informasi tentang 
penemuan jejak 
di nosaurus, Berita 
IAGI melakukan 

wa wancara lewat email dengan 
salah satu geolog penemu jejak, 
Prof Surono Martosuwito. Berikut 
petikannya:

Bagaimana awal cerita pene
muan jejak ini? 

Penemuan jejak Dinosaurus ini 
diawali adanya kecurigaan atas pe
nemuan beberapa jejak dino saurus 
di Thailand.  Baik lokasi maupun 
kondisi geologi di Thailand itu sa
ngat mirip dengan yang ada di 
Bukit Panau, posisinya juga ber
dekatan.  Kondisi geologi, terutama 
batuan sedimennya, mempunyai 
umur dan lingkungan pengen dap
an, yang sama dengan lokasi di 
mana banyak ditemukan fosil/jejak 
dinosaurus di Thailand. 

Sudah adakah geolog yang me
neliti sebelumnya?

Sebelumnya para ahli geologi 
Malaysia dan Thailand pernah me
neliti daerah Bukit Panau tetapi 
tidak menemukan yang mereka ca
ri. Kami mulai meneliti pada per
tengahan 2016, dan secara intensif 
baru pada awal 2017.  

Berapa perkiraan usia jejak ter
se  but?

Sangat mungkin Jura – Awal Ka
pur 

Berapa lama waktu yang dibu
tuhkan untuk menemukan jejak 

tersebut?
Kami ini dosen di UMK sehing

ga waktu kegiatan lapangan hanya 
dila kukan pada libur akhir pekan 
(Jumat dan Sabtu) saja. Sehingga ka
lau menghitung hari (lama) rasanya 
sulit. 

Apakah ilmu geologi punya 
peran besar dalam penemuan ter
sebut?

Tentu berperan besar. Desertasi 
saya tentang sedimentologi sehing
ga rasanya tidak terlalu sulit me
ngetahui lingkungan pengendapan 
batuan sedimen yang ada di Bukit 
Panau, dimana jejak dinosaurus itu 
kita temukan.

Adakah keterkaitan penemuan 
jejak ini dengan geologi?

Ada, karena dengan penemuan 
ini akan dikembangkan lebih lanjut 
tentang apa jenis dan dimana, serta 
bagaimana dinosaurus itu. Seperti 
kita ketahui Semenanjung Malaysia 
kan kecil panjang sedangkan dino
saurus (kemungkinan yang kita 
temukan merupakan Sauropod) 
bertubuh besar antara 10 – 40 kali 
tubuh gajah dewasa. Dan tentu 
tidak hidup sendiri. Mereka mem
butuhkan makanan yang banyak, 
sehingga Semenanjung Malaysia ini 
dulunya merupakan dataran/benua 
yang sangat luas dan penuh dengan 
tetumbuhan yang lebat, karena 
Sauropod itu herbifora (makan 
tetumbuhan).

Apa langkah berikut yang 
akan dilakukan?

Kami sedang membuat usulan 

penelitian rinci tetang geologi Bukit 
Panau dan tentu jejak Sauropod itu 
sendiri. 

Apa sambutan dari masyarakat 
geologi Malaysia dengan temuan 
tiga geolog Indonesia ini?

Penemuan ini belum kami pub

likasikan tetapi sudah kami infor
masikan ke Jawatan Geosains dan 
Mi neral Malaysia. Karena semua 
penemuan tetang geosain dan mi
neral harus dilaporkan ke mereka. 
Tetapi sampai saat ini belum ada 
tindaklanjut yang siknifikan dari 
mereka.

Dengan adanya temuan dino
saurus di Malaysia, apakah mung
kin juga ditemukan di Indonesia?

Batuan yang berumur Meso
zoikum (dimana ditemukan fosil 
dinosaurus) di Indonesia umumnya 
banyak ditemukan Indonesia ba
gian timur dan sedikit tersingkap di 
Sumatra. Di Indonesia timur 
umum nya diendapkan di laut, se
hingga kemungkinan ditemukan 
fo sil dinosaurus amat kecil. Sedang
kan di Sumatra, yang diduga ber
umur sama dan berasal samasama 
dari Gonwana tersingkap di Bukit 
Garba, Bukit Tiga Puluh dan Bukir 
Dua Belas. Kemungkinan dite
mukan di ketiga bukit itu masih 
terbuka. Namun diperlukan pe
nelitian secara mendalam. l

ada Kemungkinan
DINOSAURUS
di sumatera
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P emboran merupakan 
tahapan penting un
tuk menentukan apa
kah suatu lapangan 
geo thermal mempu

nyai potensi untuk dikem bangkan 
atau tidak. 

Dalam kegiatan pemboran, data 
geologi dan parameter pemboran 

diambil dan dimonitor terus me
nerus untuk menjaga kelancaran 
ope rasi  pemboran. Metode moni
toring data geologi dan data pem
boran yang umum dilakukan ada
lah deskripsi dan analisis cutting, 
pengukuran temperature lumpur in 
dan out, temperature bawah per
mukaan saat pemboran dari MWD 
tool, analisis methylene blue (MeB), 
pengukuran kandungan chloride 
dalam lumpur, parameter pembor
an, coring, dan wireline logging.

Monitoring data geologi dan 
data pemboran adalah bagian pen
ting dalam kegiatan pemboran dan 
sangat membantu dalam mendu
kung kelancaran operasional pem
boran. Datadata geologi pemboran 
yang diambil selama pemboran ber
langsung meliputi sampel cutting, 
data analisa MeB, data Temperature 
(T) in dan out, data T MWD, dan 
data kandungan Cloride dalam 
lumpur. 

Sedangkan data yang sifatnya 
tidak rutin dan dilakukan sesuai 
kebutuhan, diantaranya pengambil
an sampel core dan data pengukuran 

SFTT (static formation temperature 
test) terutama pada kasus pemboran 
eksplorasi. Pemboran eksplorasi 
me rupakan tahapan yang spesial 
dimana kedalaman yang dibutuh
kan cukup dalam dengan pengam
bilan data yang cukup lengkap. 
Data lainnya berupa pengambilan 
data borehole image di mana data ini 
seringkali dilakukan minimal satu 
sumur perpad, disamping data 
logging geofisika lainnya. 

Secara lebih detail, pekerjaan 
geologi di rig pemboran adalah 
melakukan analisa cutting. Analisa 
ini untuk mendapatkan gambaran 
mengenai jenis batuan, mineral 
alterasi, penentuan kedalaman 
casing (produksi), evaluasi kondisi 
geologi terhadap potensi resiko 
hambatan pemboran (clay, runtuh
an/guguran, bit balling, kecepatan 
pemboran, dll). Produk akhir dari 
data geologi dan data pemboran 
digambarkan dalam bentuk com
posite log untuk memudahkan da
lam evaluasi terhadap progres dan 
evaluasi operasional pemboran. 

Monitoring 
Data Pemboran 

Geothermal

hary koestono
Geologist Pertamina Geothermal 

Energy
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Analisis cutting pemboran
Dalam pemboran, data geologi 

yang diambil adalah data litologi, 
baik dari cutting maupun core yang 
kemudian dilakukan onsite analysis 
menggunakan mikroskop binoku
ler. Sampel cutting dianalisa untuk 
mendapatkan jenis litologi, inten
sitas alterasi, tipe alterasi, zonasi 
alterasi, distribusi mineral alterasi, 
dan fracture/vein/vesicles yang ber
kembang dalam batuan. Mineral 
alterasi dapat dijadikan petunjuk 
untuk mengetahui apakah pem bor
an berada pada zona caprock, zona 
reservoir, zona rekahan, atau zona 
tight formation.

Dalam pemboran geothermal, 
kehadiran mineral epidote meru
pakan indikator sangat penting 
dalam kegiatan pemboran. Epidote 
merupakan mineral penunjuk 
panas dan salah satu mineral target 
yang ditunggutunggu oleh wellsite 
geologist di rig site. Jika mineral itu 
dijumpai pada kedalaman di bawah 
casing produksi, menunjukkan 
bahwa pemboran telah memasuki 
zona reservoir.

Sering kali kehadirannya ber
asosiasi dengan mineral lainnya 
seperti kuarsa, wairakit, illite, khlo
rit dan actinolite. Dalam identifikasi 
mineral alterasi perlu dukungan 
dari analisa laboratorium seperti 
dengan menggunakan petrografi 
dan XRD agar hasilnya lebih 
lengkap dan detil.

Analisis Methylene blue 
(Meb).

Metode analisis Methylene Blue 
(MeB) dapat dikatakan sebagai me
tode yang relatif mudah, cepat, 
hanya membutuhkan sampel yang 
sedikit dan dapat dilakukan oleh 
wellsite geologist di lokasi pemboran 
dengan peralatan yang cukup 
sederhana.

Aplikasi metode analisa MeB 
telah banyak dilakukan di sumur 
eksplorasi dan pengembangan di 
lapangan geothermal di Indonesia. 
Metode ini sangat membantu 
terutama dalam pengesetan casing 
produksi, memberikan informasi 
kemungkinan hambatan pemboran 
seperti stuck, bit balling, dan sering 

digunakan dalam validasi terhadap 
model resistivity Magnetotelluric 
(MT) dengan mendasarkan pada 
prosentasi kandungan smectite da
lam sampel cutting yang di ana lisa. 

Pembacaan Parameter 
Pemboran

Datadata pemboran yang ber
manfaat untuk monitoring dan 
evaluasi kegiatan pemboran adalah 
data ROP.  Data parameter pem bor
an yang mendukungnya adalah 
diantaranya weight on bit (WOB) 
dan rotasi per menit (RPM). Data ini 
penting untuk mengetahui apakah 
pemboran menembus batuan keras 
atau lunak, apakah menembus 
struk  tur geologi, apakah kinerja 
pahat sudah mulai rendah, dan 
gangguan kelancaran pemboran 
lainnya.

Ketika pemboran menembus 
lapisan batuan keras seperti lava 
andesit, intrusi, dan batuan yang 
relatif fresh atau teralterasi lemah, 
Rate of Penetration (ROP)  pemboran 
akan menjadi lambat.

Sebaliknya jika pemboran 
menembus lapisan lunak seperti 
batuan tuff terubah (TT), breksi tuff 
terubah (BTT), atau pemboran 
menembus struktur geologi yang 
diindikasikan dijum painya loss 
sirkulasi, ROP akan menjadi lebih 
cepat.

Monitoring secara real time yang 
dilakukan dengan melalui mud 
logging unit (MLU) akan diperoleh 
datadata parameter pemboran. 
Data itu tergambarkan dalam ben
tuk mud log yang lengkap sehingga 
evaluasi pemboran yang sedang 
berlangsung dapat segera diketahui 
untuk mencegah kemungkinan 
terjadinya hambatan pemboran. 

Pengukuran Temperatur (T) 
in/out, T  MWD dan Mud 
Chloride Content

Temperatur (T) yang terukur 
selama pemboran adalah tempe
ratur dalam kondisi sirkulasi dari 
fluida pemboran. Pendugaan teml Contoh composite log dalam pemboran geothermal
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peratur formasi selama pem boran 
dapat membantu penentuan ke
dalaman casing produksi, tindak 
lanjut kedalaman pemboran sumur, 
peralatan pemboran (mud motor, 
MWD tool, wireline logging tools, dsb) 
yang mempunyai batas toleransi 
temperatur maksimal alat. 

Pengukuran T lumpur in dan out 
biasa dipakai sebagai pendekatan 
dengan memperlihatkan selisih 
mud T in dengan out. Peningkatan 
selisih T in dan out yang signifikan 
dapat memberikan gambaran bah
wa pemboran mendekati ataupun 
telah memasuki kedalaman reser
voir. 

Begitu juga dengan T MWD 
yang dapat dianggap sebagai 
Bottom Hole Temperatur (BHT) pd 
kedalaman dekat pahat bor dan 
mempunyai tren lebih tinggi di
bandingkan dengan T lumpur out 
biasa digunakan utk mendukung 
data T lumpur tersebut. MWD 
(Measured While Drilling adalah 
alat yang dipasang diatas pahat 
(dalam monel) untuk memnetahui 
arah pemboran (azimuth dan inkli
nasi).  

Mud Chloride content, disampel 
dan diukur dari mud dan dipakai 
untuk menduga kemungkinan 
adanya penambahan kandungan Cl 
dari reservoir. Tetapi, perlu diper
hatikan bahwa penggunaan lumpur 

pemboran yang menggunakan KCl 
polimer menyebabkan kandungan 
Cl menjadi tinggi sehingga kurang 
sensitif thd adanha penambahan Cl 
dari reservoir. 

Data lain yang diambil adalah 
Pengukuran Static Formation Tem
peratur Test (SFTT) terutama pada 

pemboran eksplorasi. Data ini dapat 
digunakan untuk pendugaan T 
formasi dengan melakukan peng
ukuran temperatur pada kedalaman 
tertentu dengan pemanasan hanya 
beberapa jam saja (biasanya 6 jam) 
yang untuk selanjutnya dianalisa 
datanya utk memperkirakan T 
formasinya.

Aplikasi Metode Monitoring 
Geologi Pemboran

Salah satu tahapan penting 
dalam pemboran geothermal ada
lah penentuan kedalaman casing. 
Dua metode design casing yang 
umum dijumpai dalam pemboran 
adalah standard hole dan big hole 
design. Dengan mendasarkan pada 
aplikasi data geologi dan pemboran 
secara komprehensif yang meli
batkan datadata tersebut, maka 
tujuan pemboran dapat dicapai 
dengan baik. Beberapa hal yang 
sangat krusial terkait dengan keber

l Data-data yang di monitor dalam Pemboran Geothermal
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lanjutan suatu kegiatan operasional 
pemboran diantaranya:
•	 Penentuan kedalaman casing 

produksi. Hal ini sangat penting 
karena casing produksi meru
pakan jalur keluarnya uap yang 
akan digunakan terus menerus 
selama puluhan tahun. Kete
patan penentuan kedalaman 
casing misalnya dapat untuk 
men kover adanya intrusi air 
dingin, mengkover clay, menko
ver low T steam cap. Bila casing 
produksi di set di kedalaman 
reservoir, reservoir akan terse
men sehingga dapat mengham

bat produksi sumur.
•	 Mendukung dalam monitoring 

kelancaran operasional pembor
an. Datadata geologi yang 
digunakan diantaraya: 
 Mineral yang umum terben

tuk pada fracture/vein/vesicles 
seperti mineral adularia, 
kuarsa, epidote, wairakite, 
dll. Mineralmineral tersebut 
umumnya berasosiasi de
ngan ditemukannya zona
zona loss sirkulasi sehingga 
dapat membantu dalam 
mem prediksi kesiapan ope
rasional pemboran terhadap 

risiko kemungkinan terjadi
nya hambatan pemboran.

 Mineral lempung, terutama 
smectite. Wellsite geologist 
melakukan pengamatan 
secara kualitatif (deskripsi 
mineral) dan semi kuantitatif 
(Analsisis MeB) untuk meng
identikasi kandungan smec
tite clay dalam cutting. Hal ini 
penting karena kandungan 
lempung yang tinggi bisa 
mengakibatkan kemajuan 
pemboran menjadi lambat 
(bit balling) dan resiko 
terjadinya jepitan.

•	 Identifikasi zona caprock. Secara 
umum identifikasi zona caprock 
dapat diamati dengan meng
gunakan data mineral alterasi. 
Caprock ditandai dengan zonasi 
alterasi mineral lempung tem
peratur rendah dan mineral 
asosiasinya. Zona caprock 
umum  nya mempunyai tem
peratur <220oC. Mineralmineral 
yang umum dijumpai adalah 
smectite, kuarsa, dan pada 
bagian bawah mulai terbentuk 
mineral chlorite.

•	 Identifikasi zona reservoir. Ber
dasarkan data geologi pembor
an, kehadiran reservoir ditandai 
dengan kemunculan mineral 
indikator temperatur tinggi se
perti mineral epidote, wairakit 
dan actinolit. Zona reservoir ini 
umumnya mempunyai tempera
tur >240oC. 

•	 Memperkirakan temperatur for
masi. Temperatur formasi dapat 
diperkirakan dengan menggu
nakan data mineral alterasi yang 
ditemukan di dalam cutting/core. 
Beberapa mineral alterasi dapat 
digunakan sebagai geothermo
meter dengan memberikan ki
sar an temperature yang sempit. 
Beberapa mineral yang bisa 
digunakan diantaranya smec
tite, kuarsa, chlorite, illite, 
wairakit, epidote, actinolite dan 
biotit. l

GEOTHERMAL

l Contoh master log dalam pemboran geothermal
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S etelah menempuh 
per ja lanan laut sela
ma 18 hari dari pe
labuhan Fremantle di 
Perth, Australia sejak 

2 Desember 2016, kapal ekspedisi 
Shirase tiba di Teluk LützowHolm, 
Antartika bagian timur pada 20 
Desember 2016. Posisi Kapal Shirase 
hanya berjarak sekitar 10 km saja 

dari Stasiun Syowa (stasiun pene
litian Antartika milik Jepang) yang 
berada di Pulau Ongul. 

Suhu udara pada siang hari 
tercatat 5 °C dan matahari selalu 
ber sinar 24 jam. Jika cuaca cerah, 
bangunan Stasiun Syowa dapat dia
mati menggunakan teropong dari 
anjungan kapal. Selama empat hari, 
kegiatan di Shirase difokuskan 
pada persiapan transfer personel 
dan logistik ke Stasiun Syowa dan 
dimulainya kegiatan ekspedisi geo
logi Antartika. 

Dua buah helikopter tipe CH 
dan satu helikopter tipe AS diper
siapkan untuk membawa personel 
dan logistik. Penerbangan pertama 
untuk ekspedisi geologi dilaksana
kan 22 Desember 2016, sedangkan 
penerbangan pertama ke Stasiun 
Syowa pada 24 Desember 2016. 
Khusus untuk kendaraan berat 
diberangkatkan 28 Desember 2016, 

dikendari langsung melewati per
mukaan laut yang menjadi es.

Persiapan logistik dan peralatan 
untuk kegiatan survei geologi men
dapat porsi paling serius, karena 
sur vei dilaksanakan flyingcamp. Ja
di, tim geologi berikut logistik di
drop di lokasi tertentu dengan 
helikopter, dan tinggal di situ 
selama limatujuh hari meng gu
nakan tenda. Berikutnya  dijemput 
dan diantar ke lokasi lain, begitu 
seterusnya. Kegiatan ini berisiko  
tinggi mengingat  cuaca di Antartika 
sulit diprediksi. 

Metode flyingcamp membutuh
kan kerja kelompok yang sinergis 
dan kompak, apalagi tidak ada 
helper ataupun porter yang mem
bantu kami. Untuk itu, delapan ang
gota tim memiliki tugas dan tang
gung jawab masingmasing. Dr. 
Tomokazu Hokada sebagai pimpin
an tim bertugas melakukan ko

Seri Tulisan Kegiatan Ekspedisi Geologi Antartika bersama Japan 
Antarctic Research Expedition 58 ( JARE58) 
27 November 2016 – 22 Maret 2017

EKSPEDISI GEOLOGI ANTARTIKA (2)

Metamorfisme 
Berderajat Tinggi

nugroho imam setiawan
Pengajar T. Geologi UGM 
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munikasi radio dan penjadwalan 
trans portasi, Prof. Atsushi Kamei 
menyiapkan dan mencatat keleng
kapan logistik.

Berikutnya Prof. Sotaru Baba 
sebagai juru masak, Ippei Kitano 
mengkompilasi data survei harian, 
Dr. Prayath Nantasin menyiapkan 
dan membawa peralatan medis, 
DavaaOchir Dashbaatar melaku
kan manajerial sampah harian, saya 
melakukan observasi dan penca
tatan cuaca harian, dan Prof. Yoichi 
Motoyoshi yang merupakan pim
pinan ekspedisi JARE58 bertugas 
melakukan penjadwalan rute 
ekspedisi.

kegiatan survei geologi 
di antartika

Target lokasi yang dikunjungi di 
Antartika bagian timur dibagi men
jadi tiga area utama yaitu Pantai 
Prince Olav, Teluk LützowHolm, 
dan Teluk Amundsen. Total lokasi 
yang dikunjungi dalam area terse
but adalah 24 lokasi dengan rincian 
tujuh di Pantai Prince Olav (Cape 
Hinode, Akebono Rock, Sinnan 
Rock, Akarui Point, Tenmondai 
Rock, Cape Omega), delapan di Te
luk LützowHolm  (Skallevi khalsen, 
Botsnnuten, Rudvagshetta, Tellen, 
Langhovde, Skarvness, Kjuka, West 
Ongul) dan sembilan lokasi di Teluk 
Amundsen (Small Nunataks, Mt. 
Mc.Master, Mt. Reed, Harvey 
Nunataks, Mt. Riiser Larsen, North 
Geoffrey Hills, NW Mt. Yuzhnaya, 
SE Finger Point, Fyfe Hills). 

Dari 24 lokasi itu, delapan lokasi 
dikerjakan dengan flyingcamp, sisa
nya daytrip, diantar dan dijemput 
helikopter dari Kapal Shirase atau 
dari Stasiun Syowa. Dari Timur ke 
Barat sepanjang Pantai Prince Olav 
hingga Teluk LützowHolm, kira
kira sepanjang 500 km, secara 
geologi merupakan bagian dari 
Kompleks LützowHolm yang 
memiliki litologi batuan metamorf 
derajat tinggi dan granitoid. 

Penelitian terdahulu meng ung

kapkan bahwa dari Timur ke Barat 
derajat metamorfisme meningkat 
mulai dari Fasies Amfibolit hingga 
ke Fasies Granulit (Hiroi dkk., 1991) 
yang puncaknya dapat dijumpai 
batuan metamorf suhu sangat 
tinggi (ultrahigh temperature meta
morphic rock: ~1.000 °C). Umur pro
tolith diperkirakan 2.500 – 1.000 Juta 
tahun dan umur metamorfisme 
termuda kuranglebih 550–521 Juta 
tahun atau seumur dengan proses 
kolisi pembentukan Gondwanaland 
(SHRIMP UPb zircon garnetbiotite 
gneiss; Shiraishi dkk., 1994; 2003).

Tim geologi diterbangkan perta
ma kali pada 22 Desember 2016 dari 
Shirase menuju Cape Hinode. 

Tinggal di lokasi tersebut selama 
lima hari untuk selanjutnya flying
camp di daerah Akebono Rock, dan 
dilanjutkan ke lokasilokasi yang 
lain. 

Secara umum ada dua tipe ba
tuan di daerah penelitian yaitu 
batuan metamorf dan batuan beku 
yang sebagian besar adalah 
granitoid. Singkapan batuan dalam 
kondisi segar. Suhu dingin dan 
udara kering mengawetkan batuan 
secara alami. Ditambah lagi dengan 
tidak adanya vegetasi di permukaan 
batuan, menyebabkan proses 
pelapukan dan erosi minim se
hingga mempermudah deskripsi. 

Protolith dari batuan metamorf 

l Peta lokasi daerah penelitian di Antartika. Lokasi yang diteliti adalah 
Komplek Lützow-Holm dan Komplek Napier.

l Singkapan meta-piroksenit yang mengandung korundum berwarna 
merah-muda (ruby) di daerah Akarui Point. Mineral-mineral lain yang 
hadir adalah ortopiroksen, klinopiroksen, garnet dan saphirine.
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bervariasi mulai dari batuan beku 
ultramafik hingga felsik, batuan 
sedimen pelitik dan batugamping 
yang seluruhnya mengalami me
tamorfisme fasies amfibolit dan 
granulit dengan tipe metamorfisme 
Barrovian, Buchan dan Kontak. 

Batuanbatuan metamorf itu 
kemudian terpotongpotong oleh 
felsic dan maficdyke, pegmatite dan 
intrusi granit tipeS yang juga 
mengalami metamorfosa ditun juk
kan dengan arah intrusinya meliuk
liuk mengikuti bidang foliasi. 
Struktur foliasi gneiss mendominasi 
kehadiran batuan metamorf yang 
ada di daerah penelitian. Hal itu 
menandakan bahwa proses meta
morfisme terjadi pada derajat tinggi. 
Struktur migmatit juga sering 
dijumpai menandakan proses pe
lele han parsial terjadi pada batuan 
metamorf akibat suhu tinggi. 

Proses metamorfisme suhu sa
ngat tinggi ditunjukkan dengan 
tidak dijumpainya mineralmineral 
hydrous (mengandung H2O) penyu
sun batuan metamorf seperti grup 
mika dan amfibol. Mineralmineral 
hydrous yang kaya dengan Fe dan 
Mg digantikan oleh ortopiroksen 

sehingga sering dijumpai dua jenis 
piroksen hadir bersamaan orto dan 
klinopiroksen. 

Metamorfisme derajat tinggi 
pada protolith batuan pelitik juga 
ditandai dengan kehadiran mineral
mineral kaya alumina seperti 
silimanit (Al2SiO5), saphirine (Mg,F
e2+,Fe3+,Al)8O2[(Al,Si)6O18], dan ko
rundum (Al2O3). Korundum dengan 
variasi warna putih, merah (ruby), 
dan biru (safir) sering dijumpai 
sebagai porfiroblast maupun urat 
pada batuan metaultramafik, meta
pelite, dan marmer. 

Beberapa contoh batuan meta
morf yang dijumpai di antaranya 
adalah orthopyroxene bearing granite 
(charnokite), garnet amphibolite, two 
pyroxene granulite, corundum bearing 
metapyroxenite, garnetsillimanite
spinel gneiss (khondalite), kyanite
bearing garnetbiotite gneiss, corundum 
bearing marble dan lainlain. Batuan 
itu juga ditemukan di Sri Lanka, 
Madagaskar, dan India sehingga 
meng hasilkan hipotesis bahwa 
daerahdaerah tersebut dulunya 
merupakan kontinen yang sama 
saat pembentukan Gondwanaland.

Pada permukaan batuan, sering 

dijumpai lubanglubang berbentuk 
seperti sarang lebah. Lubang ini 
dibentuk oleh erosi angin. Angin 
kencang menerbangkan partikel 
kecil batuan yang menggerus secara 
memusat pada satu titik di per
mukaan batuan secara terusme ne
rus selama ratusan tahun. Struktur 
itu disebut honeycomb structure atau 
struktur sarang lebah. Permukaan 
halus dengan goresgaris juga kerap 
dijumpai di permukaan batuan 
akibat dari seretan glasier.

stasiun Penelitian syowa 
Pada 4 Februari 2017, saya 

tinggal selama tiga hari di Stasiun 
Syowa yang terletak di Pulau Ongul 
bagian timur Teluk LützowHolm, 
dengan koordinat S. 69° 00’ 15.13” 
dan E. 39° 34’ 52.74”.  Stasiun ini 
didirikan oleh tim ekspedisi Jepang 
di Antartika yang pertama (JARE 1) 
pada 29 Januari 1957. Saat itu, hanya 
ada empat bangunan semi per
manen (hut) untuk tempat tinggal 11 
peneliti Jepang selama satu tahun 
sebagai awal mula program pe
nelitian musim dingin di Antartika. 

Dua stasiun lain milik Jepang di 
Antartika adalah Stasiun Mizuho 
(didirikan 1969) yang berfungsi 
untuk pengamatan atmosfer dan 
Stasiun Dome Fuji (1993) yang 
berfungsi untuk penelitian glasier 
dengan melakukan pengeboran es 
Antartika. 

Telah banyak penelitian yang 
dihasilkan dari Stasiun Syowa, di 

l	Formasi	lengkap	anggota	tim	geologi	di	JARE58.	Dari	kiri	ke	kanan:	Prof.	
Atsushi Kamei (Shimane University), Ippei Kitano, M.Sc. (Kyushu 
University), DavaaOchir Dashbatar, M.Sc. (Mongolian University Science 
and Technology), Prof. Yoichi Motoyoshi (National Institute of Polar 
Research), Dr. Nugroho Imam Setiawan (Universitas Gadjah Mada, 
Indonesia), Dr. Prayath Nantasin (Kasersart Universtiy, Thailand), Prof. 
Sotaru baba (Ryukyus University), Dr. Tomokazu Hokada (National 
Institute of Polar Research).
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antaranya yang signifikan adalah 
penemuan lubang ozon di atas An
tartika pada Oktober 1982. Dari 
penemuan tersebut, kebijakan 
peng    gunaan dan pembatasan chlo
rofluorocarbons (CFC) di dunia mulai 
ditetapkan. 

Penemuan signifikan di bidang 
geologi adalah spesies mineral baru 
yaitu Magnesiohogbomite oleh 
JARE50 tahun 2009 di Pegu nungan 
Sør Rondane. Di bidang biologi, 
ditemukan spesies lu mut baru yaitu 
Pillarmoss yang dapat hidup di 
dasar danau di Antartika yang di
ngin. Seti daknya telah ditemukan 
17.000 meteorite hingga saat ini oleh 
tim JARE, termasuk yang sangat 
langka adalah Carbonaceous Chon
drite yang mengandung Asam 
Amino.

Tanggal 15 Februari 2017 
adalah penerbangan terakhir 
dari Stasiun Syowa menuju 
Shi rase. Tim ekspedisi musim 
dingin JARE58 berjumlah 35 
orang menggantikan tim 
ekspedisi musim dingin 
JARE57 yang telah tinggal 
selama satu tahun. Wajah 
anggota tim musim dingin JARE57 
tampak lega dan gembira karena 
pekerjaan utama mereka di 
Antartika telah usai tinggal 
perjalanan pulang ke Je pang. 

Pada hari itu juga, Shirase me
ninggalkan Teluk LützowHolm 
me  nuju ke Timur. Dalam perja
lanannya, Shirase berhenti untuk 

melakukan survei oseanografi di 
beberapa lokasi dan juga di Teluk 
Amundsen untuk mengantarkan 
tim geologi. Teluk Amundsen 
merupakan bagian dari Komplek 
Napier yang berumur protolith dan 
metamorfisme lebih tua daripada 
Komplek LützowHolm. Umur pro
tolith tertua yang pernah dila
porkan di komplek ini adalah 3.800 
– 2.630 Juta tahun dan umur 
metamorfisme adalah 2.590 – 2.460 
Juta tahun lalu (Compston & 
Williams, 1982).

Survei geologi di Teluk Amun
dsen dimulai 20 Februari 2017. 
Cuaca yang tidak bersahabat meng
haruskan tim geologi bekerja day
trip, diantar dan dijemput meng
gunakan helikopter. Pimpinan 
ekspedisi, Prof. Yoichi Motoyoshi, 
memutuskan bahwa flyingcamp 
tidak dapat dilaksanakan karena 
risiko cuaca buruk sangat tinggi. 

Batuan metamorf di Komplek 
Napier didominasi oleh fasies 
granulit. Hampir seluruh batuan 
metamorf di komplek ini mengalami 
metamorfosa dengan suhu sangat 

tinggi. Batuan metamorf yang di
jumpai adalah saphirineorthopy
roxenephlogophite gneiss, pseu do
tachylite bearing ossumilite gneiss, 
and magnetitequartz gneiss. Pseu
do tachylite yang umum dijumpai di 
seluruh singkapan menandakan 
adanya proses pensesaran regional 
atau bisa pula akibat jatuhan 
meteorite berukuran besar.

Perjalanan Pulang
Ekspedisi musim panas An

tartika JARE58 secara resmi 
berakhir saat Shirase meninggalkan 
Teluk Amundsen pada 26 Februari 
2017. Shirase berlayar menuju 
Australia sambil membawa hasil 
ekspedisi. Tim geologi membawa 
sampel batuan seberat 3.000 kg. 
Saya membawa 141 sampel batuan 
metamorf seberat 200 kg yang siap 
diteliti di Indonesia.  

Di dalam kapal para peneliti 
mengkompilasi dan mengolah data 
yang diperoleh selama ekspedisi. 
Universitas Shirase kembali dilak
sanakan dengan presentasi hasil 
penelitian dari masingmasing  tim 
ekspedisi. Sesekali diselingi ke
giatan olahraga, catur, dart, dan 

beberapa hiburan untuk meng
atasi kebosanan.

Wajah gembira dan le ga 
tersirat pada anggota tim 

saat Shirase ber labuh di 
pelabuhan Sidney, 
Australia pada 20 
Maret 2017. Be berapa 
anggota tim menetes
kan air mata saat 
kembali melihat per
adaban karena em pat 

bulan bagi tim eks pedisi 
musim panas dan satu 

tahun bagi tim musim 
dingin terisolasi. 
Setelah dua hari singgah di 

Sidney, pada 22 Maret 2017 seluruh 
anggota ekspedisi akan kembali ke 
negara masingmasing.  Tiga hari 
kemudian, Shirase meninggalkan 
Sidney. l

l Rute perjalanan kapal Shirase 
selama ekspedisi bersama 
JARE58.
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Pengalaman
Diterjang Badai

B asecamp didirikan di sekitar danau 
yang terbentuk akibat pelelehan 
glasier di musim panas. Air danau 
digunakan sebagai sumber air untuk 
kebutuhan sehari-hari selama ting-
gal di lokasi penelitian. Satu tenda 
utama berdiameter empat meter 
digunakan sebagai tempat makan 

dan kegiatan kelompok. Untuk beristirahat, masing-
masing anggota mendirikan tenda pribadi dengan 
ukuran kira-kira 2m2. Selain itu, dua buah tenda 
toilet didirikan untuk melepas hajat sehari-hari. 

Menentukan lokasi datar tanpa batuan runcing 
sebagai alas tenda cukup sulit. Kadangkala kami 
harus mendirikan tenda di atas permukaan batu 
yang runcing yang sering membuat alas tenda 
robek. Hanya ada satu lokasi di Langhovde yang 
tersedia hut atau rumah tinggal sementara dari 
kayu. 

Hut ini didirikan oleh JARE sebagai tempat 

tinggal para peneliti karena lokasi ini rutin 
digunakan	untuk	penelitian	flora	dan	fauna.	Karena	
pentingnya penelitian ini, dibuatlah konservasi area 
di daerah Langhovde yang dilindungi berdasarkan 
Traktat Antartika. 

Selama tinggal di alam Antartika seringkali kami 
bertemu	dengan	fauna	dan	flora	endemik	yaitu	
penguin Adelie dan Emperor, anjing laut Weddel, 
burung Scuba dan Snow Petrel, dan lumut Lichen 
yang menempel tipis di atas bebatuan.

Suhu udara maksimum 5 °C di siang hari se-
dangkan suhu minimum mencapai -10 °C di malam 
hari. Selama di lapangan, kami meng gunakan 
pakaian tiga hingga empat lapis. Untuk tidur, kami 
mempercayakan kantong tidur yang didesain untuk 
menahan dingin hingga suhu -20 °C. 

Untuk berkomunikasi dengan Stasiun Syowa, 
kami menggunakan radio komunikasi VHF dengan 
cara memasang antena relay, sedangkan untuk 
berkomunikasi antar anggota tim saat bekerja di 
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lapangan menggunakan radio UHF. Untuk berko-
munikasi darurat dengan keluarga di rumah, saya 
menggunakan telepon satelit. 

Flying-camp di daerah Tenmondai. Satu buah 
tenda utama berukuran diameter 4 m digunakan 
untuk aktivitas kelompok dan makan bersama. 
Tenda pribadi dibangun untuk masing-masing 
peneliti dengan ukurang 2x2 m2.

Jaringan listrik didapatkan dengan meng-
gunakan panel tenaga surya yang langsung 
ditampung kedalam baterai berkapasitas besar. 
Dengan kondisi tidak adanya malam di Antartika, 
kami mendapatkan pasokan sinar matahari 24 jam 
penuh.  Sebagai sumber energi cadangan, sebuah 
generator tenaga diesel disiapkan yang pada 
akhirnya tidak banyak digunakan selain untuk 
recharge baterai drone.

Kondisi medan yang dilalui berupa perbukitan 
terjal dengan permukaan bebatuan runcing. 
Limpasan glasier yang tertutup salju sering 
dijumpai di sepanjang perjalanan. Lintasan dengan 
permukaan tertutupi salju ini sangat berbahaya 
untuk dilalui. Salju yang putih dan tampak lembut 
sebenarnya menyimpan bahaya di dalamnya. 
Dengan pengamatan mata biasa tidak akan tahu 
apa sebenarnya yang berada di bagian bawah dan 
seberapa tebal lapisan salju tersebut. 

Yang paling berbahaya adalah jika terdapat 
retakan sangat dalam di bawahnya yang 
menyebabkan manusia bisa terperosok. Retakan 
itu disebut crevasse. Dari atas helikopter, kami 
dapat melihat ratusan crevasse yang terbentuk saat 
musim panas akibat pelelehan glasier terutama di 
tepi benua Antartika. Sudah banyak korban jiwa 
melayang akibat dari crevasse ini.

Kendala lain selama di lapangan adalah cuaca 
buruk, badai, dan angin kencang. Pengalaman 
dihempas angin kencang kami alami di 
Rundvagshetta. Medan di Rundvagshetta jarang 
dijumpai timbunan moraine sehingga tenda 
didirikan di atas singkapan batu tanpa 
menggunakan pasak melainkan diikat pada batu 
yang besar dan berat. 

Malam hari tanggal 22 Januari 2017, angin 
bertiup cukup kencang dari arah Tenggara. 
Kecepatan angin menunjukkan kecepatan 
maksimal 12 m/dtk dengan suhu -9 °C. Pagi 

harinya angin kencang belum berhenti bertiup 
yang menyebabkan beberapa kerusakan yaitu 
bergesernya tenda dari posisinya sejauh 30 cm 
dan robek. Akhirnya angin kencang reda pada 
pukul 11.00 dan kami bisa ke lapangan lagi. 

Formasi lengkap anggota tim geologi di JARE58. 
Dari kiri ke kanan: Prof. Atsushi Kamei (Shimane 
University), Ippei Kitano, M.Sc. (Kyushu University), 
DavaaOchir Dashbatar, M.Sc. (Mongolian University 
Science and Technology), Prof. Yoichi Motoyoshi 
(National Institute of Polar Research), Dr. Nugroho 
Imam Setiawan (Universitas Gadjah Mada, 
Indonesia), Dr. Prayath Nantasin (Kasersart 
Universtiy, Thailand), Prof. Sotaru Baba (Ryukyus 
University), Dr. Tomokazu Hokada (National 
Institute of Polar Research).

Pengalaman lain adalah diterjang badai di 
Skarvness. Pada tanggal 26 Januari 2017 adalah 
kepindahan dari Langhovde ke Skarvness dengan 
menggunakan helikopter dengan jarak lebih-
kurang 30 km. Di pagi hari, awan gelap 
membayangi dan suhu udara mencapai -6 °C. 
Helikopter menjemput sesuai jadwal dan segera 
lepas landas menuju Skarvness. 

Pada saat pendaratan di Skarvness, tiba-tiba 
salju mulai turun dengan deras, angin mulai 
berhembus kencang dan suhu udara menurun 
dengan drastis. Rasa dingin terasa hingga ujung jari 
kaki dan ujung jari tangan padahal sudah dilindungi 
kaos kaki wool dan berada dalam sepatu tebal dan 
juga sudah menggunakan dua lapis kaos tangan. 

Seketika itu pula, Dr. Hokada sebagai ketua tim 
memutuskan untuk evakuasi kembali ke Kapal 
Shirase bersama seluruh logistik. Artinya kegiatan 
lapangan geologi di Skarvness gagal. Badai benar-
benar terjadi dan datang lebih awal dari yang 
diprediksi. Hujan salju disertai angin kencang 30 m/
dtk terus datang mulai tanggal 26 Januari 2017 
malam hingga 2 Februari 2017 pagi hari. 
Untungnya kami telah berada di Shirase, sebuah 
keputusan tepat dari ketua tim. 

Selama delapan hari kami berada di Shirase 
dan tidak boleh beraktivitas ke anjungan kapal. 
Perubahan jadwal segera dilakukan, kami masih 
berupaya untuk tetap melakukan kegiatan 
lapangan geologi yang sebelumnya gagal di 
Skarvnes, Kjuka dan West Ongul.l
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T ak banyak yang sadar 
bahwa Surabaya ada
lah kota yang suatu 
saat mungkin digo
yang gempa. Sesar 

yang malang melintang di kota 
pahlawan tersebut pergerakannya 
berpotensi menimbulkan gempa.

Pada 4 September 2017 silam 
Men teri Basuki Hadimulyono me
luncurkan buku revisi Peta Sumber 
Gempa dan Bahaya Gempa. Harap
annya semua stakeholder mampu 
memahami risiko, memperkuat 
tata kelola, dan perlu memper siap
kan diri menghadapi bencana. 

Penyusunan peta tersebut 

meng  acu konsep Probabilistic Seis
mic Hazard Analysis (PSHA) 
dan Deterministic Seismic Hazard An
alysis (DSHA) dengan meng gu
nakan data dan informasi terkini 
untuk wilayah Indonesia.  Disebut
kan bahwa belakangan jumlah 
sesar aktif banyak ditemukan, pada 
2010 berjumlah 81, tahun 2016 
meningkat menjadi 285 sesar aktif. 

Sesar aktif sering juga disebut 
sesar gempa sebab pergeseran sesar 
bisa menimbulkan gempa. Sesar 
aktif ini terletak di daratan sehingga 
kalau terjadi gempa bisa 
membahayakan orang, bangunan, 
dan infrastruktur yang lain. 

Buku ini juga menyebutkan bah
wa Kota Surabaya dilewati dua 
sesar yaitu Sesar Surabaya dan 
Sesar Waru. Sesar Surabaya ber
gerak dengan kecepatan 0.05 mm/
tahun dan bisa menimbulkan gem
pa sebesar M6.5, sedangan Sesar 
Waru lebih mengerikan lagi yaitu 
bisa menimbulkan gempa M6.5 
dengan laju pergeseran 0.05 mm per 
tahun. 

Kawasan lain yang dilewati 
sesar aktif adalah Wonorejo Situ
bondo M5.7/0.3 mm/th, Probolinggo 
M6.5/0.2 mm/th, Pasuruan M6.5/0.2 
mm/th, Blumbang Mojokerto 
M6.6/0.05 mm/th, dan Sesar Waru 
yang paling panjang mulai dari 
Surabaya, Mojokerto, Jombang, 
Nganjuk, Saradan sampai Cepu 
dengan M6.5/0.05 mm/th.

Gempa tidak membunuh, ba
ngunan bisa. Ungkapan itu  sering 
di ucapkan para ahli gempa saat ter
ja di gempa yang berdampak keru
sak an parah pada bangunan se

Ancaman
Gempa Surabaya
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hingga mengakibatkan korban jiwa. 
Karena itu yang harus diwas padai 
adalah gempa yang terjadi di darat 
di wilayah pemukiman, kare na po
tensi korbannya akan sangat besar.

Gempa darat banyak terjadi. Di 
Itali misalnya pada 27 Agustus 2016 
terjadi gempa dangkal di Amatrice 
Italia yang diakibatkan aktivitas 
sesar aktif. Gempa yang terjadi di 
pemukiman padat ini berkedalaman 
10 km dan berkekuatan  M=6,2 itu 
menelan korban 300 jiwa. Gempa 
serupa di Itali juga terjadi di Naples 
1626 (70.000 orang tewas), gempa 
Sicily dan Malta 1693 (60.000 orang 
tewas), gempa  Calabria 1783 (70.000 
orang tewas), gempa Messina 1908 
(200.000 orang tewas). 

Italia tak sendirian. Beberapa 
kota yang padat pemukinan di 
berbagai negara juga dilewati sesar 
aktif, sehingga ketika terjadi gon
cangan menimbulkan banyak kor
ban, seperti di Kumamoto Je pang 
2016, Ecuador 2016. Sebe lumnya ter
ja di di Nepal 2015 dan di Selandia 

Baru pada 2010.
Di Indonesia gempa darat akibat 

patahan yang membelah kota juga 
terjadi. Beberapa tempat dianta ra
nya terjadi di  Bener Meriah Aceh 
2012,  gempa  Padang 2009, dan ge
mpa Yogyakarta 2006. Di Yogya
karta, rumah yang roboh sebagian 
besar rumah bata tanpa tulangan, 
sedangkan yang kokoh adalah 
rumah tembok berstruktur tulang
an dan balok. 

Warga Surabaya sudah semesti
nya waspada terhadap adanya sesar 
yang membelah kota tersebut. Ka
rena bagaimanapun yang nama nya 
sesar akan terus bergerak, sehingga 
suatu saat akan terjadi akumulasi 
energi yang berbuntut terjadinya 
gempa.

Apa yang bisa kita lakukan? 
Jawab nya banyak sekali, bisa dimu
lai dengan penilaian Risiko. Nilai 
Risiko (R) merupakan fungsi an
cam an (H) dan Kerentanan (V) serta 
kapasitas (C). Ancaman gempa 
dengan magnitud >M6.0 termasuk 

ancaman yang besar dan merusak. 
Pemerintah provinsi dan kabupa
ten/ kota segera melakukan penilai
an kondisi lapisan tanah dan kon
disi kerentanan bangunan serta 
kapasitas masyarakat. 

Lapisan tanah sangat terpenga
ruh gempa. Gelombang gempa 
meng  alami peningkatan amplitudo 
saat tanah endapan yang lembek 
sehingga energi gempa membesar. 
Sebaliknya kalau merambat lewat 
lapisan tanah keras atau batuan ti
dak mengalami amplifikasi. Lapis an 
tanah pasir halus bila terkena gempa 
bisa tercairkan (likuifaksi) sehingga 
bangunan di atasnya bisa ambles. 

Hasil asesmen risiko dalam ben
tuk peta risiko bisa digunakan 
sebagai masukan penataan ruang 
Kota Surabaya seperti diatur dalam 
UU No.26 tahun 2007 tentang Pena
taan Ruang, pasal 6 ayat (1): “pena
taan ruang diselenggarakan dengan 
memperhatikan kondisi fisik wila
yah NKRI yang rentan terhadap 
bencana”. l Amin Widodo, Pengajar ITS



berita IAGI | edisi:  Xii/sePteMber 2017

K atakata yang dirang
kai secara tepat de
ngan segenap cerita 
klimaks dan anti kli
maksnya bisa menja

di sebuah buku yang berirama in
dah. 

Buku yang berirama indah ini 
adalah biografi “Achmad Pulung
gono dalam Kenangan”, suatu judul 
romantis yang bertutur tentang 
keindahan sebuah kenangan. Mem
bacanya sungguh terbuai. Isinya 
mem pesona. Suatu ramuan antara 
perjuangan, keraguan, kenekatan, 
bahkan gejolak nasionalisme yang 
mampu menghancurluluhkan 
sega la rintangan. Ilmu geologi telah 
menjadi perekat yang memadukan 
segala perbedaan.

Pulunggono bukan saja manajer 
yang piawai, namun juga scientist 
yang meletakkan dasar pemahaman 
perilaku tektonik pulau Sumatra 
dan Jawa. Karyanya tentang 
Struktur Jawa, Struktur Sunda dan 
Struktur Meratus bahkan menjadi 
buah bibir dan cuplikan wajib bila 
seorang promovendus mengajukan 
proposal atau menyusun disertasi.

Buku ini diawali dengan ha
laman suguhan lukisan yang indah, 
sang pemilik buku yang berbusana 
kebaya ala Kartini,  Maryke Pita 
Yustika Pulunggono, isteri Pulung
gono yang dinikahinya pada 1999. 
Di bawahnya tertera tulisan tangan 
yang sangat rapi dan puitis: “Mary
ke, umur manusia hanyalah sekejap, 
tetapi keindahan yang  dilukis 
adalah abadi. Pulunggono. Desem

ber 1992.” Lukisan yang indah itu 
adalah buah karya maestro pelukis 
Cina Li Shuji.

Begitulah kita dibawa ke alam 
mimpi, bahkan ke alam mimpi di 
atas mimpi. Dua insan yang menya
tu setelah keduanya melepas jarak 
pembatas yang dahsyat. Bayangkan, 
jarak antara status dosen dan 
mahasiswa, jarak antara keyakinan 
yang berbeda, jarak antaretnis yang 
amat sensitif, jarak antara posisi 
priyayi dan keluarga nelayan, dan 
jarak lingkungan serta lokasi masa 
kecil yang begitu jauh, satu di Jawa 
dan satunya di Fakfak, Papua.

Dengan beragam jarak tersebut, 
kedua insan berjuang, bukan satu 
dua hari, bukan satu dua minggu, 
tetapi 18 tahun untuk menjadi 
pasangan hidup. 

Seperti biografi lainnya, buku 
ini menceritakan kehidupan masa 

kecil kedua pelakon,
Pulunggono dan Maryke sampai 

masa remaja di SMA dan bangku 
kuliah. Babak ke dua bercerita 
tentang suksesnya karir Pulung
gono sebagai pemuka perusahaan 
minyak besar dan kaya raya. 

Cerita menjadi kian indah ketika 
Pulunggono mendapat tugas untuk 
membina Jurusan Geologi yang 
baru dibuka di Universitas Trisakti. 
Dari sekian banyak  mahasiswi 
angkatan pertama geologi, masuk
lah seorang remaja putri. Maka 
dimulailah cerita biografi ini 
dengan segala romantica del amor
nya. Indah, menegangkan, passion, 
penuh penasaran. Membacanya 
seperti tidak sabar karena ingin 
segera tahu ujungnya.  

Bermula pada suatu malam 
serombongan mahasiswa dibawa ke 
Cibubur oleh seorang dosen yang di 

48 RESENSI

Cinta Sejati
dua Geolog

Judul buku:
Achmad Pulunggono 
dalam Kenangan

Penulis:
Iswanti & Stella Warouw

Jumlah Hal:
 viii + 204 halaman, 16 cm x 23 cm 

Hak cipta :
Maryke Pita Yustika Pulunggono, 
15 September 2006
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kalangan mahasiswa dikenal cool 
untuk menyaksikan komet Hulley 
(halaman 174). Di situlah dosen  itu 
mulai tertarik oleh seorang maha
siswinya yang dalam usia semuda 
itu memperlihatkan tingkah laku 
keibuan. 

Waktu terus berjalan, tetapi 
gejolak hati itu tidak sanggup untuk 
dicetuskan dalam bentuk signal apa 
pun. Sang mahasiswi pun merasa
kan sesuatu yang indah dalam 
relung hatinya, yang belum pernah 
dirasakan sebelumnya. Perasaan itu 
bergantian muncul, mengembang 
dan luruh, sesaat datang, saat itu 
pula menghilang. Semua itu terjadi 
karena perbedaan yang terlalu 
banyak antarmereka. (halaman 174).

Kedua insan sebenarnya sudah 
saling mengirim signal, tetapi 
karena tirai perbedaan terlampau 
tebal, signal itu tak mampu menero
bosnya. Sang mahasiswi pernah 
membuat sebuah kenangan khusus 
buat sang dosen berupa tempat 
pena dari batu granit Garba yang 
terkenal itu. Signal itu dibalas oleh 
sang dosen dengan mengirim bu
nga saat sang mahasiswi diwisuda. 

Berbalas signal yang mungkin 
sayupsayup itu terjadi pada 1987 
(halaman 175). Namun diperlukan 
empat tahun untuk bisa membaca 
signal itu dengan lebih jelas, ketika 
pada 1991 sang dosen menyatakan 
isi hatinya. Tetapi semua itu belum 
disertai tindakan nyata, sampai ti

banya suasana romantis yang me
mancar dari gurun Gobi, di daratan 
Cina. 

Di situ, sang dosen dengan fasih 
meluncurkan lamaran untuk mem
persunting Maryke  yang statusnya 
bukan mahasiswi lagi tetapi s e
orang geolog terkemuka di per
usahaan minyak dunia. Suasana 
Gu run Gobi menciptakan naluri 
lapangan yang sungguh membuat 
ahli geologi terhipnotis. “Aku 
melamarmu di padang pasir,” lamar 
Pulunggono selepas keduanya 
menelusuri jalur sutra di atas pung

gungpunggung unta. Peristiwa itu 
terjadi tahun 1992.

Namun sesudah lamaran, lagi
lagi belum ada juga tindak nyata 
yang mengikutinya. Tahun demi 
tahun berlalu. Dengan sabar Maryke 
mengikuti irama itu, sampai pada 
suatu hari terjadilah peristiwa yang 
luar biasa. Ketika itu tahun 1998 
sedang terjadi gejolak politik yang 
memicu kerusuhan, dan disadari 
atau tidak suatu etnik tertentu 
menjadi sasaran. Sementara Pulun
ggono terbaring di rumah sakit 
karena sakit mata.

“Dalam situasi Jakarta yang 
rusuh, genting dan membahayakan, 
Maryke harus bolakbalik mene
robos daerah yang ditutup barikade 
berduri serta penjagaan yang ketat 
untuk sampai ke rumah sakit. 
Keinginannya untuk menunggui 
Pulunggono mengalahkan rasa 
takut, waswas dan kuwatir di 
tengah kegentingan situasi Jakarta 
yang semakin memanas itu” (ha
laman 179). Ia sadar betul posisinya 
sebagai etnis yang, entah kenapa, 
kala itu menjadi sasaran.

Saat situasi masih panas, Mar
yke harus berangkat menjalankan 
tugas ke Singapura dan diteruskan 
ke Bangkok. Tak lama kemudian, 
Maryke pulang. Ke mana? Jalan 
dari bandara ke kota sungguh ra
wan. Semua orang berusaha me
ngungsi ke luar negeri karena ke
kacauan. Tetapi Maryke tak peduli. 

Ia tetap pulang ke Indonesia. Peris
tiwa kelam “sombre demanche” Mei 
1998 tak menyebabkan hatinya 
gentar. Cintanya kepada negeri, 
cintanya kepada sang kekasih jauh 
di atas segalanya. 

Pada waktu itulah api revolusi 
meledak dalam sanubari Pu
lunggono. Rasa nasionalisme, rasa 
sayang kepada sesama umat, rasa 
cinta kepada dia yang dengan 
berani telah berkorban, mengg
elegak dalam hatinya. Hanya dalam 
ukuran jam, bahkan mungkin detik, 
Pulunggono membulatkan tekad

nya untuk menikahi Maryke (ha
laman 180). Rasa ingin melindungi 
berbaur menjadi suatu ledakan 
dahsyat supernova. 

Akhirnya sesudah menunggu 
18 tahun, pasangan ini menuju pela
minan dan berbahagialah mereka. 
Geologi telah memadukan mereka 
dan menghalau segala sekat pemi
sah, bahkan mungkin sekat antar 
umat manusia. 

Sebaiknya biografi ini ditutup 
sampai di sini saja, karena pada 
babak berikutnya Mas Pul harus 
pergi untuk selamanya. Terlalu 
sing kat terlalu cepat. Tetapi bagai
manapun pedih dan mengejutkan 
bagi yang ditinggalkan, cara keper
gian itu, bila diresapi sebenarnya 
adalah  anugrah yang hanya diberi
kan kepada orangorang yang soleh. 
Kepergian yang tenang, setenang 
lelapnya tidur. l Prof Adjat Sudradjat

Geologi telah memadukan mereka 

dan menghalau segala sekat 

pemi sah, bahkan mungkin sekat 

antar umat manusia. 
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T epat 9 tahun yg lalu, ‘ge-
rombolan’ penggiat econo-
mic geologist yang dimotori 
Pak Daru, Pak Iwan, (alm) 

Pak Iip, Mas Bronto dll mendekla-
rasikan berdirinya MGEI. Setelah 9 
tahun berjalan, keberadaan MGEI di 
tengah-tengah iklim pertambangan 
yang belum sepenuhnya membaik, 
ke hadirannya kian ber manfaat.

Di tengah lesunya eksplorasi 
minerba saat ini (dalam seminar 
MGEI-IAGI bulan Mei 2017, kita sebut 
eksplorasi sedang ‘mati suri’) MGEI 
terus mendorong pemerintah seba-
gai pemegang kebijakan untuk sege-
ra melakukan pelelangan WIUP 
sesuai amanat UU Minerba No 
4/2009. Disamping itu, MGEI juga 
terli bat aktif dalam pembuatan 
"Kebijakan Pertambangan Nasional".

Walau sangat dirasakan bahwa 
fokus pemerintah di sektor pertam-
bangan adalah di sisi operasi/
produksi, tetapi kami PP MGEI tidak 
pernah berhenti untuk meyakinkan 
kepada pemerintah bahwa eksplo-
rasi harus terus berlanjut. Di sisi lain, 
untuk peningkatan profesionalisme 
economic geologists, kegiatan rutin 
MGEI Development Program dan 
goes to campus terus berjalan.

Annual meeting MGEI tahun ini 
tema yang diambil adalah Geome-
talurgi, yang akan diselenggarakan di 
Jogjakarta 30 Oktober - 2 November 
2017. Persiapan terus dilakukan un-
tuk rangkaian annual meeting MGEI  
yang meliputi workshop, seminar, 
field trip, student poster contest.

Di tahun 2017 ini juga, Kode 
KCMI dan Sistem CPI yang meru-
pakan produk andalan MGEI-IAGI 
(bersama PERHAPI), setelah melalui 
proses panjang --tapi dengan komit-

men dan konsistensi yang tinggi-- 
akan teregistrasi di lembaga inter-
nasional Crirsco (Committee for 
Mineral Reserve International Re-
porting Standard). 

Pencapaian yang luar biasa dan 
membanggakan, artinya Kode KCMI 
dan Sistem CPI kita bisa disejajarkan 
dengan 10 Kode negara lain yang 
sudah teregister di Crirsco (Australia, 
Kanada, Amerika, Inggris, Rusia, Afri-
ka Selatan, Brazil, Mongolia, Euro). 
Inagurasi Kode KCMI dan sistem CPI 
akan dilakukan di 11th Annual 
Meeting CRIRSCO di Jogjakarta 29-31 
Oktober, di mana MGEI ditun juk 
seba gai host-nya.

Kiprah MGEI harus terus berjalan 
dan kian dirasakan manfaatnya. Ini 
terjadi kalau semua penggiat geologi 
ekonomi peduli betapa pentingnya 
kehadiran ‘gerombolan’ yang kita 
bang  gakan ini. Saran, kritik, ide, dan 
terobosan-terobosan sangat kami 
ha rap kan agar MGEI kian eksis dan 
berkibar.

Dirgahayu MGEI

Arif Zardi Dalius
(Ketua Umum MGEI)

9 Tahun MGEI

D itengah penentangan 
dari beberapa pihak 
dan dengan 

berkeyakinan untuk IAGI yang 
lebih baik maka 9 tahun yang 
lalu di PIT IAGI 2008 di 
Bandung kami deklarasikan 
MGEI dibawah naungan IAGI. 
Kini 9 tahun sudah kami 
berkiprah untuk menjadikan 
geologist menjadi lebih 
profesional dan diakui di 
negeri sendiri dan tetap 
dalam payung IAGI. 

Langkah ini yang 
kemudian diikuti dengan 
lahirnya anak organisasi lain, 
menjadikan IAGI lebih diakui, 
dihormati dan 
diperhitungkan. Semoga 
MGEI makin berjaya. Selamat 
ulang tahun MGEI dan tetap 
membanggakan buat NKRI.

Iwan Munajat 
Pegiat MGEI

l Deklarasi MGEI 27 Agustus 2008 
pada acara PIT IAGI bandung
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T ahun 2017 ini, boleh 
dikata sebagai tonggak 
sejarah MGEI. Selain 
MGEI Annual Conven-
tion yang  bertema 

Geometallurgy, MGEI (bersama 
PERHAPI) ditunjuk sebagai host 
annual meeting CRIRSCO (Committee 
for Mineral Reserve International 
Reporting Standard), lembaga dunia 
yang diakui sebagai acuan dalam hal 
pelaporan eksplorasi, sumberdaya, 
dan cadangan minerba.  Tahun ini 
Kode KCMI dan CPI akan resmi 
menjadi anggota CRIRSCO.

mgei geometallurgy 
Convention

Ahli geologi eksplorasi perlu 
mengetahui bahan mineral apa yang 
dapat diproses secara ekonomis 
untuk menghasilkan produk yang 
dapat dijual. Jika tidak, bagaimana 
bisa tujuan eksplorasi ditetapkan? 
Ahli metalurgi ekstraktif memerlukan 
pemahaman tentang karakteristik 
geologi bahan yang harus ditangani 
di pabrik pengolahan mineral. Jika 
tidak,	bagaimana	pabrik	yang	efisien	
dan efektif dapat dirancang?

Dengan latar belakang itulah, 
pertemuan tahunan PP MGEI yang 
akan diselenggarkan di Jogjakarta, 30 
Oktober – 2 November mengambil 
tema “MGEI Geometalurgy Conven-
tion’’. Beberapa pembicara kredibel 
baik dari dalam maupun luar negeri 
diudang untuk sharing knowledge.  

Dean David qualified person dari  
AusIMM dibidang geometalurgi 
diutus AusIMM untuk presentasi 
tentang ‘Process Mineralogy and 

Test Work – Mine to Mill Optimization’. 
Demikian juga  Yasushi Watanabe VP 
SEG	untuk	wilayah	Asia	Pacifik	yang	
juga ahli dalam pengolahan REE 
(Rare Earth Elements) akan pre-
sentasi mengenai ‘Sustainable Pro-
duction of REE in the Future’.  

Dari dalam negeri, lebih dari 20 
paper akan mengupas masalah 
geometallurgical model, geochemist, 
re-optimization tailing, metallurgical 
test and processing root, environment 
and post mining dll. Pertemuan 
tahunan kali ini akan diwarnai sesi 
untuk para doktor baru di bidang 
geometalurgi (dari ITB, UGM, LIPI 
dan TEKMIRA) yang mengupas pe-
ngem bangan geometalurgi ke de-
pan. Bambang Gatot, Direktur Jende-
ral Mineral dan Batubara, KESDM 
bersedia hadir  untuk membuka 
acara sekaligus pembicara kunci.

kode kCmi goes to CRiRsCo 
member

Perjalanan Kombers MEGI-IAGI-

Perhapi menuju CRIRSCO diawali 
dengan komunikasi dengan bebe-
rapa representatif  CRIRSCO. Melihat 
perkembangannya, CRIRSCO meng-
undang Kombers untuk hadir dalam  
CRIRSCO Annual Meeting di Jaipur 
India (2016). Di titik inilah MGEI-IAGI 
dan PERHAPI mulai mengenalkan 
Kode KCMI dan Sistem CPI di dunia 
international. CRIRSCO menilai, 
Kombers sudah berjalan di arah 
yang benar, sehingga pada 2016 itu 
juga, dilakukan MoU antara Kombers 
dan CRIRSCO yang berintikan road 
map to CRIRSCO member. 

Setelah penandatangan MoU, 
banyak sekali kelengkapan adminis-
trasi dan dokumen yang harus dise-
lesaikan oleh Kombers, agar Kode 
KCMI dan Sistem CPI bisa diterima 
CRIRSCO. Akhirnya Agustus 2017 
CRIRSCO bisa menerima Kode KCMI 
dan Sistem CPInya. Inagurasi atau 
pengukuhan akan dilakukan saat 
CRIRSCO Annual Meeting pada Okto-
ber 2017 di Jogjakarta.l Arif Zardi

MGEI
Great events 2017

l Negara anggota CRIRSCO dan Kode Pelaporannya
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M asa operasi lokasi tambang milik PT Aneka 
Tambang di Pongkor, Bogor, habis 2021. 
Perusahaan plat merah itu berkeinginan untuk 

menjadikan bekas tambang menjadi geopark. Untuk itu 
mereka mengajak IAGI-MAGI bekerjasama merealisasikan 
gagasan tersebut. 

Pada 27 Juli 2017, delegasi IAGI-MAGI yang dipimpin 
Ketua Umum IAGI Sukmandaru Prihatmoko bertandang 
ke PT Antam untuk membahasnya. ‘’Kami menyarankan 
dalam waktu dekat dibuat geowisata dulu sambl 
menyiapkan lokasi tersebut sebagai geopark,’’ kata Budi 
Bramantyo, ketua umum MAGI pada kesempatan 
tersebut.

Sejauh ini kawasan geopark belum ada yang berupa 
bekas tambang. Jadi kawasan Pogkor ini memiliki potensi 
untuk menjadi geopark. Di bekas tambang itu misalnya 
masih terdapat urat-urat emas, bekas terowongan 
penambangan bawah tanah, dan penampakan hasil 
proses geologi seperti air terjun dan morfologi yang 
indah.

Untuk menjadi geopark diperlukan persyaratan yang 
banyak. Dan salah satu hambatan Pongkor adalah masih 

berlangsungnya penambangan di sebagian kawasan itu. 
‘’Unesco tidak mau jika masih ada pertambangan,’’ kata 
Budi. Karena itulah sambil ditunggu selesainya 2021 nanti, 
persyaratan dasar geopark disiapkan sambil mengem-
bangkan geowisatanya.

Disepakati PT Antam dan IAGI akan membuat MoU. 
‘’Kami berharap kerjasama nanti akan membuahkan hasil 
yang baik, sehingga bekas tambang tersebut dapat 
memberi manfaat bagi masyarakat,’’ kata Hikmat 
Gunantara, yang diberi amanah oleh Antam untuk 
mengembangkan geopark Pongkor. l

K eunikan dan keragaman kon-
disi geologi wilayah Banten 
dapat dijadikan modal dasar 

untuk mengusulkannya menjadi 
“geopark”. Topik ini dibahas pada 
pertemuan Dinas ESDM Propinsi 
Banten dengan para pegiat geo-
wisata dari berbagai latar belakang di 
kantor Dinas ESDM Banten di Serang 
8 Agustus 2017.

Pertemuan yang dibuka oleh 

Kepala Dinas ESDM, Eko Palmadi, 
mewakili Gubernur Banten, dihadiri 
oleh pakar geowisata Badan Geologi, 
Heryadi Rachmat (yang juga mewakili 
Masyarakat Geowisata Indonesia), 
Oki Oktariadi, Aris Kusworo, serta 
Ketua Umum IAGI (Sukmandaru 
Prihatmoko), Prodi Geologi, Univ. 
Indonesia (Reza), Prodi Geologi Univ 
Trisakti (Edi) dan aktivist Swa UI. 

Wilayah Banten secara geologi 

mewarisi kunikan keragaman 
tersendiri mulai dari produk volkanik/ 
magmatismenya, berseraknya 
silicified wood di beberapa formasi 
batuan, bentang alam eksotis, hingga 
peninggalan pengusahaan tambang 
tua (Cikotok). Itu semua semestinya 
dapat dikelola menjadi obyek 
geowisata (geosite) dengan tujuan 
edukasi, konservasi sekaligus 
pengusahaan keekonomian lokal.

Secara umum pada pertemuan 
ini disepakati paling tidak ada 4 geo-
area yang perlu digarap, yaitu Bayah, 
Ujung Kulon, Rawadano dan Pulau 
Sangiang. Masing-masing ditengarai 
memiliki kekhasan geologi, walaupun 
masih perlu kajian mendalam. Satu 
catatan khusus diberikan untuk 
keberadaan silicified wood sebagai 
salah satu obyek andalan bagi em-
brio Geopark Banten. l Biro Media IAGI

IAGI-Aneka Tambang

Inisiasi Geopark Banten 

l Pegiat geowisata bersama 
dengan jajaran ESDM 
banten

l Pertemuan IAGI-PT Aneka 
Tambang membahas gepark
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B NPB dan IAGI sepakat un tuk 
merealisasikan ker ja sa ma 
pengelolaan pe nangan an 

ben cana yang terkait dengan bencana 
geologi. Hal ini dibi carakan dan 
disepakati pada perte muan antara 
kedua lembaga di kan tor BNPB pada 
28 Juli 2017.

Pertemuan dihadiri oleh Deputi 
Bidang Pencegahan dan Kesiap sia ga-
an BNPB Wisnu Wijaya beserta jajar-
annya dan delegasi PP-IAGI Suk man-
daru Prihatmoko (Ketua Umum), Sing-
gih Widagdo (Ketua Bidang Ke bijak an 
Publik), Anif Punto Utomo (Ketua Bi-
dang Humas dan Publikasi), Arif Zardi 
Dahlius (Ketua MGEI), Julian ta Pan-
jaitan (Ketua ISPG), Nurc holis (Ketua 
FGMI), Iwan Munajat (Bidang Minerba) 
dan Raysita (Hu mas FGMI).

Selama ini kegiatan riil yang dila ku-
 kan IAGI terkait mitigasi bencana di 

an taranya membantu penanganan 
dan mitigasi tanah longsor di Banjar-
ne gara dan Treng galek. IAGI juga 
mem  persiapkan Ekspe disi Sesar Palu 
Ko ro bersama orga nisasi lain yang tu-
ju annya untuk meme  takan potensi 
ben  cana geologi di jalur sesar Palu 
Koro, Sulawesi.

BNPB melakukan penangan an 
ben cana dengan sangat kompre hen-
sif. Berbagai tek nologi ada di kantor 
BNPB untuk men  du kung kece patan, 
keaku ratan dan ke telitian pe na  nganan 
bencana di tanah air. IAGI dan BNPB 
segera mem buat MoU un tuk me ma-
yungi kerja sama di masa datang. l

Warta IAGI

T anggal 27 Agustus 2017, tepat 134 tahun setelah 
letusan Karakatau, rombongan ahli geologi dan 
oseonagrafi	dari	Bandung	mengunjungi	gunung	yang	

terletak di tengah laut Selat Sunda. 
Dampak letusan Karakatau pada 27 Agustus 1883 begitu 

mendunia. Abunya melanglang buana hingga menyebabkan 
langit Eropa gelap, tertutup awan abu selama berhari hari. 
Dari sinilah muncul mitos "drakula". Letusan itu telah 
menjadikan pulau gunungapi terbagi tiga pulau, yaitu Rakata, 
Sertung, dan Anak Karakatau.

Letusan Krakatau juga menimbulkan tsunami di pantai 
selatan Lampung dan barat Jawabarat. Akibat tsunami, ada 
kapal yang terhempas hingga ke daratan Lampung. Di Anyer 
mercusuar bangunan Belanda luluh lantak menyisakan 
puing-puing dinding bata sekitar 300  meter kearah darat. 
Hutan hangus, karang bawah lautnya hancur dan mati. 

Kini Karakatau dan sekitarnya mulai menghijau. Dilaut 
dangkal terumbu karang sudah tumbuh kembali. Mendekati 
puncak Anak Karakatau cemara laut muda mulai tumbuh 
disela serpihan bom vulkanik di hamparan piroklastik. 

Sayang  bukti kedasyatan terabaikan. Bukti sejarah yang 
tak ternilai itu kini sebagian hilang tertutup bangunan rumah 
dan infrastruktur. Tidak ada upaya konservasi dan perlin-
dungan dari pemerintah. l andri subandrio

Kerjasama IAGI-BNPB dalam Mitigas Bencana 

Semangat kebersamaan IAGI-bNPb

bukti Tsunami yang Hilang 



K edua	Caketum	IAGI	ini	memiliki	profil	menarik.	
Visi dan misi yang ditawarkan juga bagus.  
Untuk menggali kedalaman visi misi serta 
program, KPU telah menyelenggarakan acara 

debat terbuka pada 16 Agustus 2017 di PHE Tower, 
Jakarta Selatan. Acara ini dimoderatori oleh Poetri 
Monalia (Sr. Geoscientist Petronas), serta turut 
mengundang duag mantan ketua IAGI sebagai panelis, 
yaitu Rovicky Dwi Putrohari dan Andang Bachtiar.

Debat dibagi menjadi empat sesi, dimana pada sesi 
pertama akan ada penyampaian visi, misi, dan program 
calon ketua IAGI, sesi kedua para calon menanggapi 
pertanyaan dari moderator dan juga panelis, sesi ketiga 
saling bertanya antar kedua calon, dan sesi terakhir 
adalah tanya jawab dengan audiens.

Acara debat  yang dihadiri oleh sekitar 60 anggota 
IAGI tersebut berjalan seru, hingga KPU harus 
menambah waktu sesi tanya jawab untuk mengakomodir 

antusiasme audiens. Tidak hanya pertanyaan yang kritis, 
ada juga audiens yang memberikan tantangan kepada 
kedua calon ketua, yaitu dengan menuliskan tanggal dan 
tahun berdirinya IAGI dan MAGI. 

Bagi yang tidak bisa menyaksikan debat, KPU sudah 
mengunggah video acara debat di youtube dengan judul 
“Debat IAGI 2017”.

Sebagai penutup, kami ingin menginformasikan 
bahwa kartu suara sudah dikirim ke para anggota IAGI 
yang memiliki hak memilih.  Kami tunggu pengumpulan 
kartu suara selambatnya 27 September 2017 pukul 
16.00 WIB di Malang. Perhitungan suara akan dilakukan 
pada acara Munasl IAGI pada 28 September 2017 pukul 
10.00 WIB di acara JCM. .

Salam,
Tim KPU IAGI 2017

54 Warta IAGI

PEMILU IAGI
Jangan Lupa, Pilih Jagoan Anda 

Setelah proses pendaftaran yang KPU buka selama lebih kurang satu bulan, 
pada akhirnya kita mendapatkan dua nama Calon Ketua Umum IAGI 2017-2020, 

mereka adalah:
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N aik gunung sambil belajar vulkanologi. Itulah 
dasar pemikiran pengurus FGMI menginisiasi 
kegiatan naik gunung pada 19 Agustus 2017. 

Kali ini yang dipilih adalah Gunung Guntur di Jawa Barat 
yang memiliki ketinggian 2249 mdpl. Gunung ini terakhir 
mengalami erupsi pada 1840-1847 berupa aliran lava dan 
piroklastik.

Delapan orang berangkat hari Jumat 18 Agustus dari 
Jakarta dan tiga orang dari Bandung ke basecamp 
pendakian. Total 11 orang mengikuti pendakian, mereka 
dari SM-AIGI UI, Unpak, dan bahkan Ketua SM-IAGI 
Universitas Islam Riau. Ketua FGMI korwil Bandung Agata 
Vanessa dan Ketua Umum FGMI Nurcholis ikut bergabung.  

Pendakian dimulai pukul 09.00 WIB. Setelah melewati 

Pos 1 dan Pos 2, rombongan mendirikan tenda di Pos 3. 
Hari berikutnya perjalanan diteruskan, dan sampai ke 
puncak pukul 13.00. Perjalanan ke puncak cukup mele-
lahkan karena jalanan yang didominasi kerikil dan pasir 
serta kemiringan lerengnya yang hampir 70 derajat. l

Hiking Seru
di Gunung Guntur

Puncak Gunung Guntur yang berkabut

P ada 2017 ini akan dilaksanakan Geo-
Student Competition (GEOSC) ke-2 pada 
2-4 November 2017. Berdasarkan 

musyawarah antarSM-IAGI yang mengikuti 
GEOSC pertama di UI, diputuskan UPN “Ve-
teran” Yogyakarta menjadi tuan rumah.  

Tanggal 2 November 2017 akan dilaksa-
nakan perlombaan dengan 6 kategori, yaitu 
Geothermal, Analisa Log, Analisa Batuan, 
Mitigasi Bencana, Poster Geowisata dan 
Wawasan Geosaintis. Masing-masing SM-IAGI 
yang diwakili 3 orang akan mengikuti semua 
kategori lomba. 

Pada 3 November 2017, akan dilaksanakan 
fieldtrip GeoHeritage di wilayah Yogyakarta dan 
Jateng dengan instruktur C. Prasetyadi, dosen 
geologi UPN Yogyakarta. Stopsite dimulai dari 
Candi Ijo Kalasan, diteruskan ke Lava Bantal di 
Berbah dan di Gunung Api Purba Nglanggeran, 
dari situ kemudian menuju ke Watu Prahu, 
Bayat.

Terakhir, 4 November 2017 akan dilakukan 
diskusi SM-IAGI dengan FGMI kemudian 
dilanjutkan seminar. Malam harinya ditutup 
dengan pengumuman pemenang lomba dan 
penampilan kesenian dari masing-masing 
perwakilan SM-IAGI dan panitia. l

GEOSC 2017 akan 
Diikuti 18 SM IAGI

FGMI Ikut Memeriahkan HKAN 2017

H KAN (Hari Konservasi Alam Nasional) yang merupakan 
kegiatan memperingati hari konservasi alam selalu 
diperingati setiap 10 Agustus. Kegiatan ini telah diseleng-

garakan sebanyak tiga kali. FGMI turut ambil bagian di perhelatan 
besar	itu,	diwakili	oleh	Oka	Agastya	(Litbang	FGMI),	Arifin	(Ketua	SM	
IAGI Akprind) dan Rahman (SM IAGI ITS). Kegiatan berlangsung 7-11 
Agustus 2017.

Pada 10 Agustus 2017 bertepatan dengan peringatan hari 
konservasi alam nasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Siti Nurbaya membuka pameran dengan ditandai pelepasan bu-
rung merak hijau dan burung elang. 

Diadakan juga workshop travel writer, video graphy, dan kepeman-
duan pariwisata. Untuk fieldtrip dilakukan di daerah Savana Bekol, 
Pantai Bama, Bendungan Bajul Mati, Bird Watching, tranplantasi 
coral di dalam Taman Nasional dan kegiatan kerja nyata HKAN 
2017. Kegiatan ini makin meningkatkan kesadaran FGMI akan 
pentingnya peranan geosaintis muda dalam konservasi. l
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M enuju perhelatan ak-
bar Joint Convention 
pada September 
mendatang, seluruh 

panitia yang dikomandani Fatrial 
Bahesti telah melakukan persiapan 
demi menyukseskan seluruh 
kegiatan JCM 2017. 

Sampai 31 Maret 2017 terdapat 
1.209 abstrak yang telah diterima 
oleh panitia mencakup seluruh 
bidang	 keilmuan	 geologi,	 geofisika,	
perminyakan, pertambangan, dan 
infrastruktur. Pada 30 Mei 2017 telah 
diumumkan 270 oral presentation 
dan 220 poster presentation yang 
lolos untuk dipresentasikan.  

Kegiatan JCM 2017 tidak akan 
terlaksana tanpa dukungan dari ba-
nyak pihak. Sejauh ini courtesy visit 
yang telah dijalankan berhasil 
merangkul perusahaan besar seperti 
PT Pertamina (Persero), PTT Explo-
ration and Production Public Com-
pany Ltd, IHS Energy, BP Indonesia, 
Petro-Pro, dan Geoservices. Dari 
pihak pemerintahan SKK Migas dan 
Ditjen Migas mendukung penuh 
kegiat an bergengsi ini. 

Kegiatan JCM 2017 yang sarat 
dengan  nilai-nilai pendidikan akan 
dibantu oleh mahasiswa dari ber-

bagai universitas yang tergabung 
dalam Student Volunteers JCM 2017. 
Sebanyak 50 mahasiswa dengan 
back ground	 jurusan	 geologi,	 geofisi-
ka, perminyakan, pertambangan, 
dan teknik akan diberikan pengarah-
an seputar jobdesk masing-masing. 

Terdapat tiga rangkaian acara di 
JCM 2017, yaitu pre-event, convention, 
dan post-event. Beberapa acara pre-
event  diselenggarakan April-Sep tem-
ber 2017 terdiri dari Pre-Convention 
Workshop, Course & Seminar (April-
Juli), Fun Run & Bike (Juli), JCM Charity 
Nite (Juli), Geotrip (Juli), dan Geophoto 
& Geotourism of East Java (Sep-
tember). 

Sedangkan convention yang akan 

diselenggarakan pada 25 – 28 Sep-
tember 2017 terdiri dari Ice Breaker 
Night (25September 2017), pembu-
kaan - Exhibition - Diskusi Panel – Pre-
sentasi Ilmiah - (26 September 2017). 
Dan ditutup oleh post-event JCM 2017 
yaitu Field Trip/City Tour of East Java 
danGolf Tournament (Okto ber).

Kegiatan JCM 2017 diharapkan 
dihadiri seribu peserta dari berbagai 
profesi kegeologian, dari dalam dan 
luar negeri. Peserta akan bertukar 
ide, menemukan peluang baru, dan 
memperluas pengetahuan. Dari situ 
nantinya dapat memberikan sum-
bangsih mengenai perkembangan 
keilmuan di bidang energi dan 
sumber daya mineral. l   

JOINT CONVENTION 
MALANG 2017 
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P ada 11-12 Agustus PP IAGI 
diundang untuk melihat 
fasilitas smelter tembaga 
PT Smelting Indonesia di 

Gresik dan kantor PPLS (Pusat 
Pengendalian Lumpur Sidoarjo) di 
Sidoarjo. Banyak hal bermanfaat 
yang bisa dipetik dari perjalanan dua 
hari tersebut. 

Pada prinsipnya, walaupun tugas 
geolog pada sekuen pengelolaan 
sumberdaya kebumian lebih banyak 
berada di bagian hulu (eksplorasi), 

namun pemahaman bagian hilir ter-
ma suk pemrosesan bijih/konsentrat 
tembaga sangat diperlukan. Kunj-
ungan PP-IAGI ke fasilitas smelter 
tembaga PT Smelting Indonesia (11 
Agustus 2017) dimaksudkan untuk 
itu. 

Pernak-pernik proses peleburan 
dan pemurnian konsentrat tembaga 
yang sebagian besar dari berasal 
tambang PT Freeport Indonesia di 
Papua dijelaskan dan ditunjukkan 
secara transparan oleh PT Smelting 

Indonesia. Termasuk pula bentuk 
produk akhir berupa katoda tem-
baga, serta sisa lumpur anoda dike-
manakan. 

Produk akhir dari pemrosesan 
adalah katoda tembaga, asam sulfat, 
terak tembaga, gipsum dan lumpur 
anoda. Dan yang menarik adalah 
produk asam sulfat lansung dialirkan 
melalui pipa saluran ke pabrik pupuk 
yang lokasinya bersebelahan dengan 
PT	Smelting.	Sangat	efisien.

Hari berikutnya kantor PPLS 
(Pusat Pengendalian Lumpur Sidoar-
jo). Lumpur Sidoarjo (Lusi) masih 
menyisakan masalah sejak meletus 
pada 2006. Kini pengelola Lusi akan 
menjadikan wilayah tersebut sebagai 
geopark. Kepala PPLS dan jajaran 
menyambut hangat dan berharap 
kerja sama dengan IAGI untuk me-
ngem bangkan geowisata yang nan-
tinya berujung ke geopark segera 
terwujud. 

Ini akan menjadi kerja besar 
semua pihak, bagaimana mendaya-
gunakan Lusi untuk kemanfaatan 
bersama. Saat itu juga tim mengun-
jungi lokasi Lusi dan spot-spot 
menarik lain (geosite) dalam rangka 
persiapan pengorganisasian field trip 
terkait dengan acara JCM (IAGI-HAGI-
IAFMI-IATMI) akhir September nanti.

Dalam dua hari perjalanan me-
lintas Gresik-Sidoarjo tersebut Tim 
IAGI terdiri dari PP-IAGI (Sukmandaru 
Prihatmoko), Pengda Jatim (Handoko 
Teguh	Wibowo,	Soffian	Hadi,	Hendra)	
MGEI (Arif Zardi Dahlius), MAGI 
(Heryadi Rachmat). Terima kasih 
disampaikan kepada Kepala PPLS 
(Dwi Sugiyanto) dan jajarannya serta 
PT Smelting Indonesia (Bouman 
Sembiring). l Biro Media IAGI

Dua Hari Melintas
Gresik-Sidoarjo

Warta IAGI

l Produk akhir PT Smelting Indonesia salah satunya 
berupa katoda tembaga

l  Di atas Lusi
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Pada usianya yang ke56- tahun, IAGI terus tanpa henti berusaha memberi 
sumbangsih kepada anggota, kepada perkembangan ilmu kebumian, serta 
kepada kemajuan bangsa dan negara. Spirit untuk selalu memberikan manfaat 
tak pernah lekang oleh waktu.
Untuk lebih mengoptimalkan berbagai kegiatan yang dilakukan IAGI, diperlukan 
sebuah gedung representatif yang dimiliki oleh IAGI. Inilah yang kemudian menjadi 
salah satu program PP IAGI periode 2017-2014, yakni memiliki gedung sendiri.
Berkenaan dengan itu, kami PP IAGI mengajak kepada seluruh anggota untuk berpartisipasi 
mewujudkan keinginan kita bersama, sebuah Gedung Sekretariat Pengurus Pusat IAGI di Jakarta 
yang permanen dan milik sendiri .
PP-IAGI memberikan kesempatan kepada anggota IAGI, instansi, dan perusahaan untuk 
berpartisipasi memberikan sponsor dengan ketentuan sebagai berikut:

KATEGORI SPONSORSHIP

BENEFIT SPONSORSHIP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada usianya yang ke-56 tahun, IAGI sebagai sebuah organisasi terus berkembang untuk senantiasa 
memberikan sumbangsihnya kepada para anggota, pada perkembangan ilmu kebumian dan geologi 
serta berperan bagi kemajuan bangsa dan negara dengan pemikiran-pemikiran dan terobosan-
terobosan yang selama ini telah dilakukan di sektor pertambangan, energi, kegunungapian, 
kebencanaan, geowisata, geologi tata lingkungan, geohidrologi, geotek, dll.  
 
Sebagai sarana dan wadah kegiat an baik bagi pengurus maupun anggota organisasi dalam 
menjalankan kegiatan sehari-hari seperti kesekretariatan, pertemuan -pertemuan, kursus-kursus, 
workshop, sertifikasi profesi, dll maka sangat dirasakan perlunya Gedung Sekretariat Pengurus 
Pusat IAGI di Jakarta yang permanen dan merupakan milik organisasi sendiri.  
 
Dalam rangka mencapai salah satu program PP -IAGI periode 2014 – 2017 untuk bisa memiliki 
Gedung Sekretariat milik sendiri agar lebih mengoptimalkan kegiatan -kegiatan organisasi bagi 
pengurus maupun anggotanya dalam rangka pengabdiannya terhadap masyarakat, bangsa dan 
Negara, maka PP-IAGI memberikan kesempatan kepada individu sebagai anggota IAGI, instansi dan 
perusahaan untuk ikut berpartisipasi memberikan sponsor dengan ketentuan sebagai beriku t : 

 

 KATEGORI SPONSORSHIP 

NO. SPONSORSHIP TARGET  KONTRIBUSI (IDR)   SUB-TOTAL (IDR)  
1 DIAMOND 1    250.000.000            250.000.000  
2 PLATINUM 5    200.000.000        1.000.000.000  
3 GOLD 10    150.000.000        1.500.000.000  
4 SILVER 15    100.000.000        1.500.000.000  
5 BRONZE 20       50.000.000        1.000.000.000  
6 EXECUTIVE MEMBER 25       10.000.000            250.000.000  
  TOTAL (IDR) 76     5.500.000.000  

 

 BENEFIT SPONSORSHIP 

NO. SPONSORSHIP PAPAN NAMA 
SEKRETARIAT 

WEBSITE 
IAGI 

BERITA 
IAGI 

SPONSORSHIP 
PIT IAGI 

1 DIAMOND  Permanen  3 Tahun  3 Edisi  2 kali PIT 
2 PLATINUM  Permanen  3 Tahun  2 Edisi  2 kali PIT 
3 GOLD  Permanen  3 Tahun  2 Edisi  1 kali PIT 
4 SILVER  Permanen  3 Tahun  1 Edisi  1 kali PIT 
5 BRONZE  Permanen  2 Tahun  1 Edisi  1 kali PIT 
6 EXECUTIVE MEMBER  Permanen  2 Tahun  1 Edisi    

*) Pencantuman Logo / Nama Perusahaan / Nama Pribadi 

 
 REKENING IAGI 

Dana Sponsorship ditransferkan ke Rekening IAGI sebagai berikut : 
 
Nama Rekening : Ikatan Ahli Geologi Indonesia  Nama Rekening : Ikatan Ahli Geologi Indonesia 
No. Rekening  : 123 00 8500 5314   No. Rekening : 103 00 0610 4737 
Kode Swift  : BMRIIDJA    Kode Swift  : BMRIIDJA 
Nama Bank  : Bank Mandiri   Nama Bank  : Bank Mandiri 
Nama Cabang  : Cabang Wisma Alia  Nama Cabang : Cabang Wisma Alia 

 
Lembar ketersediaan berpartisipasi akan dilampirkan bersama dengan surat kepada para anggota, instansi dan 
perusahaan yang akan berpartisipasi. Status “Sponsorship” bisa dimonior melalui website IAGI di www.iagi.or.id. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

memberikan sumbangsihnya kepada para anggota, pada perkembangan ilmu kebumian dan geologi 
serta berperan bagi kemajuan bangsa dan negara dengan pemikiran-pemikiran dan terobosan-
terobosan yang selama ini telah dilakukan di sektor pertambangan, energi, kegunungapian, 
kebencanaan, geowisata, geologi tata lingkungan, geohidrologi, geotek, dll.  
 
Sebagai sarana dan wadah kegiat an baik bagi pengurus maupun anggota organisasi dalam 
menjalankan kegiatan sehari-hari seperti kesekretariatan, pertemuan -pertemuan, kursus-kursus, 
workshop, sertifikasi profesi, dll maka sangat dirasakan perlunya Gedung Sekretariat Pengurus 
Pusat IAGI di Jakarta yang permanen dan merupakan milik organisasi sendiri.  
 
Dalam rangka mencapai salah satu program PP -IAGI periode 2014 – 2017 untuk bisa memiliki 
Gedung Sekretariat milik sendiri agar lebih mengoptimalkan kegiatan -kegiatan organisasi bagi 
pengurus maupun anggotanya dalam rangka pengabdiannya terhadap masyarakat, bangsa dan 
Negara, maka PP-IAGI memberikan kesempatan kepada individu sebagai anggota IAGI, instansi dan 
perusahaan untuk ikut berpartisipasi memberikan sponsor dengan ketentuan sebagai beriku t : 

 

 KATEGORI SPONSORSHIP 

NO. SPONSORSHIP TARGET  KONTRIBUSI (IDR)   SUB-TOTAL (IDR)  
1 DIAMOND 1    250.000.000            250.000.000  
2 PLATINUM 5    200.000.000        1.000.000.000  
3 GOLD 10    150.000.000        1.500.000.000  
4 SILVER 15    100.000.000        1.500.000.000  
5 BRONZE 20       50.000.000        1.000.000.000  
6 EXECUTIVE MEMBER 25       10.000.000            250.000.000  
  TOTAL (IDR) 76     5.500.000.000  

 

 BENEFIT SPONSORSHIP 

NO. SPONSORSHIP PAPAN NAMA 
SEKRETARIAT 

WEBSITE 
IAGI 

BERITA 
IAGI 

SPONSORSHIP 
PIT IAGI 

1 DIAMOND  Permanen  3 Tahun  3 Edisi  2 kali PIT 
2 PLATINUM  Permanen  3 Tahun  2 Edisi  2 kali PIT 
3 GOLD  Permanen  3 Tahun  2 Edisi  1 kali PIT 
4 SILVER  Permanen  3 Tahun  1 Edisi  1 kali PIT 
5 BRONZE  Permanen  2 Tahun  1 Edisi  1 kali PIT 
6 EXECUTIVE MEMBER  Permanen  2 Tahun  1 Edisi    

*) Pencantuman Logo / Nama Perusahaan / Nama Pribadi 

 
 REKENING IAGI 

Dana Sponsorship ditransferkan ke Rekening IAGI sebagai berikut : 
 
Nama Rekening : Ikatan Ahli Geologi Indonesia  Nama Rekening : Ikatan Ahli Geologi Indonesia 
No. Rekening  : 123 00 8500 5314   No. Rekening : 103 00 0610 4737 
Kode Swift  : BMRIIDJA    Kode Swift  : BMRIIDJA 
Nama Bank  : Bank Mandiri   Nama Bank  : Bank Mandiri 
Nama Cabang  : Cabang Wisma Alia  Nama Cabang : Cabang Wisma Alia 

 
Lembar ketersediaan berpartisipasi akan dilampirkan bersama dengan surat kepada para anggota, instansi dan 
perusahaan yang akan berpartisipasi. Status “Sponsorship” bisa dimonior melalui website IAGI di www.iagi.or.id. 

 
 

*) Pencantuman Logo/Nama Perusahaan/Nama Pribadi

Dana Sponsorship ditransferkan
ke Rekening IAGI sebagai berikut:

Nama Rekening  :  Ikatan Ahli Geologi Indonesia  
No. Rekening  :  123 00 8500 5314 (Rp)
Kode Swift  :  BMRIIDJA   
Nama Bank  :  Bank Mandiri   
Nama Cabang  :  Cabang Wisma Alia 
 
Nama Rekening  :  Ikatan Ahli Geologi Indonesia
No. Rekening  :  103 00 0610 4737 (dolar AS)
Kode Swift  :  BMRIIDJA 
Nama Bank  :  Bank Mandiri
Nama Cabang  :  Cabang Wisma Alia

DAFTAR SPONSORSHIP SEKRETARIAT

 1 PT ANTAM (Persero) Tbk Bronze

 2 Adi Sjoekri Executive Member

 3 Andang Bachtiar Executive Member

 4 Arif Zardi Dahlius Executive Member

 5 Asep R. Suhendan  Executive Member

 6 Hadiyanto Sapardi Executive Member

 7 Lambok Hutasoit Executive Member

 8 Raden Sukhyar Executive Member

 9 Ridwan Djamaluddin Executive Member

 10 Rovicky Dwi Putrohari Executive Member

 11 Singgih Widagdo Executive Member

 12 Stj Budi Santoso Executive Member

 13 Sukmandaru Prihatmoko Executive Member

 14 Sumardiman Digdowirogo Executive Member

15 Wahyu Sunyoto Executive Member

NO. NAMA STATUS SPONSORSHIP
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