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IAGI NUSRA

Sekongkang mendalam mengenai geologi Selama di Batu Hijau para 
PT.AMNT beberapa pekan lalu dan operasional tambang Batu peserta yang berjumlah 10 
(22/9) menerima kedatangan tim Hijau. orang juga berkesempatan 
geologist yang tergabung dalam “Tentu, sebagai bagian dari melakukan observasi dan latihan 
Society of  Economic Geologist. pengurus IAGI Nusra, kami pemetaan singkapan di dinding 

Anggota tim berasal dari sangat senang dan merasa barat pit Batu Hijau. 
berbagai instansi baik dalam terhormat mendapat kunjungan “Termasuk juga melakukan 
maupun luar negeri dengan latar tim SEG ini,” ungkap Agung review dan latihan logging core  
belakang ilmu geologi. Mereka Naruputro di Coreshed Geology,” jelas 
ada yang berprofesi sebagai Kunjungan ini menunjukkan Agung. 
akademisi maupun praktisi bahwa pengelolaan tambang Mereka pun sangat antusias 
berbagai perusahaan tambang/ Batu Hijau telah menjadi mendengarkan pemaparan yang 
eksplorasi. referensi yang baik bagi diberikan tim geology IAGI 

Adapun maksud kunjungan pengelolaan tambang-tambang NUSRA. Hal ini karena proses 
satu hari ini adalah untuk lain di Indonesia, tambah Agung mineralisasi yang terjadi di Batu 
memperoleh  penjelasan lebih bangga. Hijau cukup unik dan menarik 

 - Tim Geology 
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untuk dipelajari. Termasuk penjelasan  
mengenai aturan keselamatan, 

Fied Trip Siswa Buin Batu teknik penambangan, material 
Selain tim SEG, siswa-siswi tambang (batu-batuan) dan 

kelas 2 beserta para guru Buin teknik penanganan dinding 
Batu pun melakukan field trip tambang dari Engineer, 
pada pertengahan Oktober lalu Geotechnical dan Geologist.
(19/10). Para murid terlihat antusias 

Field trip dimaksudkan mengikuti kegiatan ini. Banyak 
sebagai upaya untuk pertanyaan yang muncul dari 
mencerdaskan generasi penerus peserta didik. 
bangsa dengan mengenalkan “Kita harap dengan 
dunia tambang kepada peserta kunjungan ini mereka dapat 
didik. memahami secara garis besar 

Seperti biasa, sebelum mengenai dunia tambang 
melakukan kunjungan ke lokasi khususnya mengenai topik 
tambang, murid-murid sumber daya alam yang selama 
mendapat penjelasan kegiatan ini mereka pelajari di Sekolah,” 
penambangan di Batu Hijau.  demikian Agung Naruputro. ***

Yan Adriansyah
Caretaker IAGI NUSRA 2016 

Warta IAGI Nusa Tenggara

incah, cekatan dan taktis, itulah kesan pertama yang 
terlihat dari sosok yang satu ini. Ya, dia adalah H. LYan Adriansyah, “kepala suku” di department 

Geotechnical dan Hydrogeologycal PT. Amman Mineral 
Nusa Tenggara. Sosok kelahiran Bandung 44 tahun silam 
ini adalah pimpinan sekaligus guru dan sahabat bagi anak 
buahnya. Sehingga kedekatan dengan anak buahnya 
menjadi satu kunci sukses dalam menakhodai tim Geotek 
untuk menyukseskan operasional penambangan. 

Tidak heran suami dari Siti Maryam ini, ketika 
mengemban amanah sebagai Care Taker, telah mampu 
membidani bangkitnya kembali kepengurusan Pengda 
IAGI NUSRA tahun 2016 - 2018.

Penggemar bulutangkis dan traveling ini telah banyak 
makan garam di dunia pertambangan. Berkat kepiawaian 
dan kelincahannya, beliau telah mampu menapaki karir 
yang cukup cemerlang di berbagai perusahaan. 
Setidaknya enam perusahaan telah dijajaki baik di soft 
rock (Batubara) maupun hard rock (copper-gold mining) 

yang akhirnya saat ini bermuara di PT. AMNT.
Di luar dunia kerja, beliau juga memegang peran penting 

dalam berbagai organisasi terutama organisasi profesi, 
khususnya IAGI. Beliau pernah sebagai ketua IAGI Pengda 
Kalimantan, wakil ketua IAGI Pengda Nusra, dan saat ini 
sebagai Anggota Dewan Penasihat IAGI Pengda Nusra, 
skaligus sebagai Anggota Pengurus Pusat (PP) IAGI. 

Dalam kesehariannya, bapak dari Haifa Aliya Jahida, Naila 
Rafa Dhiaulhaq dan M. Faqih Alaika Sidqi ini tidak segan-
segan membantu orang yang dalam kesulitan. “Mudahkan 
urusan orang lain, maka segala urusan kita akan dimudahkan 
dengan cara yang tidak terduga oleh Allah SWT” menjadi 
motto hidupnya yang diungkapkan dengan senyum ketika 
ditemui redaksi WINTA. 

Sosok yang mempunyai cita-cita mengabdikan sisa 
hidupnya dalam dunia pendidikan ini adalah sosok yang 
mempunyai semangat cukup tinggi dalam menempuh 
pendidikan. 

Kesibukan beliau sebagai superintendent tidak 
menyurutkan tekadnya untuk mengambil program master di 
Universitas Padjadjaran pada 2013-2014 silam. Pasca 
kelulusan, gelar Master yang disandang ternyata tidaklah 
cukup baginya. Sehingga beliau memutuskan untuk 
melanjutkan ke program doctoral yang saat ini tengah 
dijalaninya (semester 5) dengan study Rekayasa Geologi, di 
tempat yang sama yaitu Universitas Padjadjaran - Bandung. 

“Tidak lengkap rasanya jika saya tidak melanjutkan ke 
program Doctoral” ungkapnya saat itu dengan nada serius. 

Siap Pak Haji Yan, semoga segera rampung dan menjadi 
Maha Guru.***

Profil
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encana alam (bencana Geologi) seperti 
banjir, gempa, longsor dan letusan Bgunung api, saat ini sudah menjadi 

suguhan sehari-hari di media-media baik 
media tulis maupun media visual. Daerah-
daerah yang sebelumnya dikategorikan daerah 
“aman” pun tidak luput dari bencana ini. 
Dalam tulisan ini akan dipaparkan beberapa 
kejadian bencana alam dari sisi jumlah 
kejadian, lokasi dan dampaknya, dalam 
bentuk grafis, khususnya di wilayah Nusa 
Tenggara Barat (NTB).

Dalam kurun waktu 2001 s.d. Juli 2017, 
total kebencanaan geologi yang terjadi di 
wilayah provinsi NTB adalah sebanyak 198 
kasus yang didominasi oleh kejadian Banjir 
sebanyak 74% dan Tanah Longsor 12% 
(Gambar 1). 

Kejadian banjir mendominasi kejadian 
bencana di setiap kabupaten di NTB dengan 
persentase terbanyak di Sumbawa, Bima dan 
Lombok Timur masing-masing 17%, 15% dan 
9% (Gambar 2).

Gambar1 : Persentase kejadian bencana geologi di NTB 2001 s.d. Juli 2017

Gambar 2 : Persentase kejadian bencana geologi yang dominan di setiap Kabupaten

Bencana Alam

 

Gambar 1: Persentase kejadian bencana geologi yang dominan di setiap Kabupaten 
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usa Tenggara Barat merupakan salah 
satu Provinsi Kepulauan di NIndonesia. NTB yang terdiri dari dua 

pulau utama Lombok dan Sumbawa setiap 
tahunnya mengalami bencana kekeringan di 
sebagian besar wilayah bagian Selatan 
kedua pulau tersebut. Hal ini menjadi ironi 
karena kejadian ini hampir setiap musim 
kering terjadi sehingga bantuan pasokan air 
bersih dari Instansi yang menangani darurat 
kebencanaan seperti BPBD dan Dinas Sosial 
menjadi agenda tahunan. 

Pertanyaan besarpun keluar dari 
berbagai pihak, apa sebenarnya penyebab 
kekeringan tersebut dan apakah kekeringan 
tersebut tidak bisa ditanggulangi secara 
menyeluruh sehingga tidak terjadi setiap 

Berdasarkan jumlah korban, maka banjir 
memiliki jumlah terbanyak baik untuk korban 
meninggal, terluka maupun jumlah pengungsi  
(Gambar 4).

BENCANA KEKERINGAN DALAM PERSPEKTIVE GEOLOGI 
DI PROVINSI NTB

Oleh: Kusnadi
Spesialisasi : Modeling Bencana Geologi dan Konservasi Air Tanah

tahun.
Dari sini saya mencoba memberikan 

pemahaman sesuai dengan perspektive 
keilmuan saya yaitu geologi yang merupakan 
ilmu yang mempelajari tentang bumi mulai dari 
proses terbentuknya bumi, material 
penyusunnya dan proses yang terjadi di dalam 
bumi. Terkait dengan topik kekeringan ini saya 
ingin mengaitkannya dengan salah satu cabang 
ilmu geologi yaitu hidrogeologi atau ilmu yang 
mempelajari tentang air yang berada di dalam 
tanah atau batuan.

Kalau kita membaca berita di koran lokal 
NTB beberapa bulan ini maka kita akan 
mendapati banyak sekali berita tentang kejadian 
krisis air di NTB terutama bagian Selatan Pulau 
Lombok maupun Pulau Sumbawa. Sampai 1 dari 

Tingkat kekerapan terjadinya banjir yang 
tinggi berada pada kisaran Bulan Desember 
s.d. April, dimana pada zona tersebut 
merupakan puncak musim hujan. Disamping 
itu, kejadian tanah longsor, dan Banjir disertai 
longsor juga mempunyai pola yang selaras 
yaitu terjadi secara dominan pada puncak 
musim hujan. Terdapat pola kenaikan 
kekerapan terjadinya tanah longsor di Bulan 
April dan Mei sedangkan kejadian banjir mulai 
berkurang (Gambar 3). 

Gambar 3 : Pola jumlah kejadian bencana geologi dalam setiap bulan

Gambar 4 : Jumlah korban akibat bencana geologi di NTB

 

Gambar 1: Pola jumlah kejadian bencana geologi dalam setiap bulan 

 

Gambar 1: Jumlah korban akibat bencana geologi di NTB 

 

Sumber Dataset: http://dibi.bnpb.go.id/ 

Sudut Pandang
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10 Kabupaten/Kota di NTB sudah ditetapkan 
berstatus darurat kekeringan oleh Bupatinya 
yaitu Kabupaten Lombok Tengah. 
Pertanyaannya ada apa dengan bagian 
Selatan NTB kenapa banyak terjadi 
kekeringan di daerah itu? Apakah kejadian ini 
baru berlangsung beberapa tahun ini atau 
sudah dari sejak lama?

Saya memiliki pengalaman pribadi 
terkait kekeringan di Lombok Tengah bagian 
Selatan karena orang tua saya berasal dari 
sana. Pada saat saya masih SD, sekitar 20 
tahunan yang lalu beberapa kali saya diajak 
menginap di rumah Kakek dan pernah suatu 
ketika saya menginap pada saat musim 
kering. Saya dapati sumur – sumur warga 
kering sehingga untuk kebutuhan air bersih 
harus mengambil dari mata air yang berada di 
lembah sungai yang membutuhkan perjalanan 
kami kurang lebih 1 jam. Fenomena itu sudah 
berlangsung lama sebelum kejadian yang saya 
alami itu. Dari sini saya menarik kesimpulan 
bahwa kejadian kekeringan di sana tidak 

terjadi baru-baru saja saat banyak media 
yang meliput atau banyak instansi yang 
konsen ke sana. Kejadian kekeringan di 
tempat-tempat yang sekarang menjadi daerah 
yang terdampak kekeringan sudah terjadi dari 
dulu.

Ada juga fenomena daerah baru 
kekeringan, menurut saya kemungkinan besar 
akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi di 
daerah yang dulunya secara kebutuhan air 
masih tercukupi tapi dengan pertumbuhan 
penduduk keberadaan sumber air tidak 
mencukupi lagi.
Ada juga fenomena invasi lahan pemukiman 
baru di pebukitan dan lereng gunung yang 
sebenarnya aksesibilitas airnya kurang 
sehingga masuk dalam radar daerah 
kekeringan.

BMKG memaparkan bahwa  fenomena 
El Nino dan La Nina tahun ini normal di mana 
pada awal musim kering bulan Juni, Juli dan 
Agustus masih ada hujan di setiap awal 
bulannya yang berarti tidak terjadi musim 
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kering yang sangat panjang seperti pada 
tahun 2015. Tetapi menurut Dinas Sosial dan 
BPBD Provinsi NTB sejak pertengahan Agustus 
sudah terjadi kekeringan di beberapa tempat 
di NTB sehingga harus diberikan bantuan air 
bersih melalui tangki air.

Dari fakta di atas sebenarnya tidak ada 
masalah dengan curah hujan tahun ini. 
Sekarang mari kita lihat dari perspektive 
hidrogeologi atau kondisi batuan di bawah 
permukaannya terhadap keberadaan air 
tanah. Permukaan bumi sampai kedalaman 
kurang lebih 2 meter tertutupi oleh lapisan 
tanah sedangkan di bawahnya merupakan 
lapisan batuan. Di dalam batuan itulah 
tersimpan air yang meresap dari permukaan 
bumi baik oleh hujan, sungai dan danau atau 
bahkan air laut. Ada banyak jenis batuan di 
bumi ini dan setiap lapisan batuan memiliki 
kemampuan tertentu untuk menyimpan air 
tanah. 

Kalau dilihat dari geologi regional NTB 
sebagian besar wilayah NTB disusun oleh 
batuan vulkanik hasil proses gunung api dan 
batuan sedimen hasil sedimentasi. Untuk 
bagian Utara dan Selatan yang membedakan 
adalah umur pembentukan dari batuan 
tersebut. Pada umumnya kawasan Utara 
seperti Rinjani dan sekitarnya tersusun oleh 
batuan vulkanik Quarter dan aluvial (endapan 
sungai) yang pembentukannya kurang lebih 1 
juta tahun yang lalu sampai sekarang. 
Sedangkan bagian Selatan kebanyakan 
disusun oleh batuan vulkanik tua dan sedimen 

yang berumur sekitar tersier  atau 30 – 2 juta 
tahun yang lalu.

Batuan yang berumur muda ini 
biasanya bersifat lepas sehingga memiliki pori 
antar butir sebagai tempat air tersimpan. 
Sedangkan batuan tua sudah mengalami 
proses penyemenan sehingga tidak memiliki 
pori untuk menyimpan air. Dari sini kita lihat 
bahwa pengeboran di bagian Utara sebagian 
besar menghasilkan debit air tanah yang 
besar sedangkan dibagian Selatan debit air 
tanah kecil atau malah tidak produktif.

Dari teori kita ke realita, kembali ke 
pertanyaan kenapa kekeringan lebih banyak 
terjadi di bagian Selatan. Pada saat musim 
kering yang berperan dalam pemenuhan 
kebutuhan air adalah mata air, air sungai yang 
tetap mengalir pada musim kering dan air  
tanah (sumur dangkal dan sumur dalam) 
ketika sumber-sumber itu tidak ada maka ada 
status kekeringan. Sekarang mari kita lihat 
dari mana mata air dan air sungai yang tetap 
mengalir di musim kemarau atau air sumur 
penduduk yang tetap ada pada musim 
kemarau berasal dari air tanah yang 
tersimpan di dalam wadah batuan. Ketika 
batuan itu mampu menyimpan air hujan yang 
masuk pada musim hujan maka air itu akan 
keluar sebagai mata air atau air sungai 
dimusim kemarau. Ini sebagian besar banyak 
kita jumpai di bagian Utara seperti di 
Narmada maupun Kota Mataram yang mata 
air maupun sungai tetap mengalir sepanjang 
tahun.
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Berbeda ketika batuan memiliki 
kemampuan yang kecil sebagai wadah 
penyimpanan air yang meresap dari 
permukaan  maka air hujan hanya sedikit 
sekali yang dapat masuk ke dalam tanah 
sehingga sebagian besar air hanya akan jadi 
air permukaan yang mengalir melalui sungai 
dan terbuang ke laut.  Hal inilah yang saat 
ini terjadi di sebagian besar wilayah Selatan 
NTB di mana pada musim hujan masyarakat 
masih bisa mendapatkan sedikit air yang 
masuk ke tanah dan pada musim kemarau 
akan segera habis apabila terus dipergunakan.

Sekarang muncul pertanyaan kalau 
seperti ini berarti kejadian kekeringan akan 
terus terjadi di tempat yang sama di NTB. Ada 
mekanisme lain keterdapatan air tanah yaitu 
air tanah rekahan.

Menurut dongeng geologi sebagian 
besar batuan bagian Selatan NTB terbentuk di 
bawah laut baru sekitar 10 juta tahun yang 
lalu terangkat ke permukaan membentuk 
kepulauan Lombok dan Sumbawa oleh proses 
tektonik. Sebagian besar proses tektonik ini 
menghasilkan rekahan/retakan pada batuan 
yang tidak berpori tadi sehingga bisa 
berfungsi sebagai wadah air tanah. Tetapi 
karena rekahan ini membentuk zona tertentu 
maka tempat-tempat tidak semua tempat di 
bagian Selatan yang memiliki potensi air 
tanah. 

Keberadaan air tanah ini ada yang 
dalam bentuk mata air yang keluar di lembah-
lembah sungai atau terjebak dalam tanah 
yang perlu diturap melalui pembuatan lubang 
sumur dangkal atau dalam. Keberadaan air 
tanah melalui rekahan inilah yang perlu 
dimaksimalkan terutama untuk daerah-daerah 
yang miliki potensi dan potensi ini perlu 
dipetakan lebih lanjut.

Di lain sisi ada potensi yang besar 
dibagian Utara yang dapat dimanfaatkan 
untuk mensubsidi kebutuhan air dibagian 

Selatan. Tentunya ini membutuhkan kajian 
yang komperhensif yang melibatkan banyak 
stakeholders sehingga air dapat mengalir jauh 
ke Selatan. 

Sebagai penutup opini ini, kekeringan 
yang terjadi setiap tahun di sebagian besar 
wilayah Selatan NTB memiliki peluang untuk 
diselesaikan atau dikurangi dalam jumlah 
yang signifikan dengan memanfaatkan potensi 
air (air permukaan maupun air tanah) di 
bagian Utara dengan memperbanyak reservoir 
dan memperbaharui sistem pipanisasi air 
bersih dan atau memanfaatkan potensi air di 
sebagian tempat di daerah Selatan.

Sebagai tambahan dari saya yang 
sekaligus bekerja untuk konservasi air tanah, 
potensi air tanah yang besar di bagian Utara 
maupun yang tersebar sporadis bagian 
Selatan NTB dapat habis apabila terus disedot 
tanpa mendapatkan imbuhan yang optimal.

Air tanah yang keluar baik secara alami 
maupun buatan (melalui sumur gali dan 
sumur bor) berasal dari air hujan maupun air 
permukaan yang meresap di bagian zona 
imbuhan air tanah yaitu daerah hulu sungai 
atau daerah pegunungan dan perbukitan.

Salah satu faktor utama dalam proses 
peresapan air tanah adalah terjaganya 
kelestarian hutan dibagian hulu sungai karena 
fungsi pohon dapat mempermudah masuknya 
air ke dalam tanah dan sebagai penyangga 
atau pengikat tanah yang merupakan tempat 
penyimpanan sementara air sebelum masuk 
kedalam lapisan batuan. Apabila hutan 
terganggu atau rusak maka tanah akan 
mudah tererosi dan laju air semakin cepat 
sehingga air yang masuk ke dalam tanah 
menjadi lebih sedikit yang akan mengganggu 
keseimbangan pasokan air tanah yang selama 
ini kita manfaatkan untuk memenuhi 
kebutuhan pokok kita. 

Mari kita jaga hutan kita agar tetap 
lestari untuk kita dan anak cucu kita nanti.***   
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