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Pesan pengurus

R

ekan-rekan IAGI yang baik dan selalu bersemangat…. Tak terasa
triwulan pertama tahun 2015 sudah akan terlewati, dan usia
kepengurusan PP IAGI 2014-2017 sudah menjelang enam bulan.
Banyak peristiwa kebumian terjadi di Indonesia di rentang enam
bulan terakhir. Dari peristiwa tanah longsor yang memprihatinkan di
Banjarnegara dan sekitarnya, polemik ilmiah tentang situs megalitikum
Gunung Padang (Jawa Barat), fenomena terpuruknya harga-harga minyakgas dan bahan mineral yang mengimbas kepada situasi industri eksplorasi
kebumian sampai dengan hiruk pikuk mengenai perpanjangan ijin
perusahaan-perusahaan besar kebumian yang telah lama berkecimpung di
Indonesia.
Semua itu menjadi perhatian IAGI untuk menyikapi, menanggapi
dengan melakukan aksi lapangan atau memberi masukan kepada para
pemangku kepentingan terkait.
Satu milestone yang patut dicatat adalah penanda-tanganan perjanjian
kerja sama antara IAGI-PERHAPI dan Bursa Efek Indonesia (BEI) di awal
Desember 2014. Ini menjadi tonggak sejarah bahwa sistem orang kompeten
(Competent Person/ CP) Indonesia telah diakui dan diacu oleh BEI besama
dengan Kode KCMI-nya yang harus diacu dalam menyusun laporan hasil
eksplorasi, estimasi sumberdaya dan cadangan minerba Indonesia. Kita
harapkan bahwa bidang profesi lain seperti Geologi Teknik, Geohidrologi
dan mungkin Migas segera dapat menyusul sesuai dengan keperluan dan
prioritasnya.
Tantangan ke depan untuk IAGI dan anggotanya tetap akan
membentang dan memerlukan perhatian dan aksi dari para pengurus dan
anggota IAGI. Beberapa event kegiatan 2015 juga sedang dipersiapkan di
antaranya Peringatan 200 Letusan Tambora bersamaan dengan Peringatan
55 Tahun IAGI yang akan dilaksanakan di bulan April, Joint Covention
IAGI-HAGI-IATMI-IAFMI di Balikpapan pada Oktober, serta rencana KAIKNAS
(Konggres Asosiasi Kebumian Indonesia). Dukungan dari seluruh anggota
IAGI sangat diharapkan untuk mewujudkan semua hal di atas.
Berita IAGI edisi ini merupakan edisi pertama dari kepengurusan
IAGI 2014-2017 yang merangkum dan menginformasikan sebagian besar
kegiatan IAGI selama ini serta informasi-informasi kebumian terkini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua.
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wikipedia.org

Dua Abad Silam
Bunyi bahanya sangat berlabuh
Ditempuh sir timpa abu
Berteriak memanggil anak dan
ibu
Disangkanya dunia menjadi
kelabu
Asalnya konon Allah Taala
marah
Perbuatan Sultan Raja
Tambora
Membunuh tuan Haji
menumpahkan darah
Kuranglah pikir dan kira-kira

D

ua stanza berbahasa Melayu Bima itu merupakan syair
dari puisi lokal berjudul ‘Syair Kerajaan Bima’ yang ditulis
sekitar tahun 1930-an. Puisi yang berkisah tentang letusan
gunung Tambora tersebut dipublikasikan pertama kali oleh
Chambert-Loit, seorang orientalis Perancis tahun 1932.
Bagi masyarakat setempat,letusan besar gunung Tambora pada 10 April
1815 dipercayai merupakan pembalasan dari Tuhan atas perilaku pemimpin.
Sebagaimana tertulis dalam puisi tersebut, Tuhan marah karena penguasa
Kerajaan Tambora menentang Allah dengan menyuruh seorang haji yang
sabar dan taat untuk memakan daging anjing dan kemudian dibunuh (Bernis
de Jong Boers, 1995).
Sampai sekarang letusan tersebut masih tetap dikenang di Sumbawa
meskipun kawasan itu sudah dihuni oleh generasai ketiga-keempat. Masa
itu oleh mereka disebut sebagai ‘Zaman Ujari Au’ sebuah jaman yang penuh
dengar penderitaan, karena pasca letusan terjadi kelangkaan pangan sehingga
masyarakat kelaparan dan munculnya wabah penyakit yang membuat belasan
ribu rakyat meninggal.
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Sebetulnya kejadian letusan besar tersebut
tidak datang begitu saja. Setahun sebelumnya
pada 1812, John Crawfurd, seorang dokter
dari Skotlandia yang berlayar melewati pantai
Sumbawa telah melihat asap yang membubung
tinggi dari puncak Tambora. Awan itu terus
menggantung, makin lama terlihat gelap dan
suara gemuruh mulai terdengar.
Dalam buku ‘A Discriptive Distionary of The
Indian Island 3nd Adjacent Countries’ yang
terbit 1856, Crawfurd menulis bahwa setahun
sebelum letusan dia ikut dalam sebuah ekspedisi
ke Makassar. Dalam perjalanan mereka merapat
ke Sumbawa mendekati gunung Tambora
yang sudah aktif. ‘’Awan-awan debu terpancar
menghitami salah satu kolom horizon,’’ tulisnya.
Saat itu pula debu-debu volkanik berjatuhan di
atas kapal yang dia naiki.
Pada masa berikutnya, rupanya aktivitas
volkanik Tambora tak pernah mereda sampai
pada 5 April 1815 terjadi letusan yang cukup
besar. Dentumannya terdengar cukup keras
dari Batavia (disisi barat), Makassar (sisi utara),
dan Ambon di sisi (timur-utara). Bunyi letusan
itu di beberapa wilayah, baik Jawa, Sumatera,
Sulawesi maupun Kalimantan sempat dikira
suara tembakan meriam.
Menurut laporan yang dibacakan Sir
Thomas Raffles, Letnan Gubernur Jawa yang

Letusan Tambora
menciptakan kolom api
setinggi 43 kilometer atau
lebih dari 10 kali lipat dari
tinggi gunung itu sendiri.
saat itu menguasai Hindia Belanda, saat itu
Yogyakarta langsung bersiap mengirim satu
datasemen pasukan. Kemudian di pantai Jawa
dikirim dua kapal untuk mencari-cari kalau ada
kapal yang mengalami serangan. Di Sumatera
tepatnya di Bengkulu, begitu terdengar gelagar
mereka mengira Fort Marlborough diserang. Di
Makassar letusan itu dikira serangan bajak laut,
sehingga pemerintah setempat mengirim satu
datasemen pasukan dengan kapal perang.
Masyarakat secara umum baru sadar bahwa
bunyi gelagar itu adalah letusan gunung api
setelah sehari kemudian turun hujan abu yang
begitu pekat. Awalnya banyak yang mengira,
terutama penduduk di Jawa, gunung yang
meletus itu adalah Merapi, Bromo, atau Kelud.
Sampai akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa
gunung meletus itu jauh di sebelah timur.

Badan Geologi
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Gunung
Tambora,
Pulau
Sumbawa
Indonesia
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Puncak Letusan

:

10-11 April 1815

Letusan Terakhir

:

17 April 1815

Tipe Letusan

:

Plinian

Muntahkan Magma

:

150 km³.

Lepasan abu (kubik)

:

400 km³ debu ke angkasa.

Tinggi abu

:

43 km dari permukaan tanah.

Lontaran abu

:

1.300 km.

Radius suara letusan

:

3.000 km

Endapan aliran piroklastik

:

7-20m

Tsunami sepanjang pantai

:

sejauh 1200km, tinggi 1-4m

Korban letusan langsung

:

117.000 korban jiwa.

Kerajaan yang lenyap akibat letusan

:

Kerajaan Tambora, Kerajaan Pekat,

		

dan Kerajaan Sanggar (sebagian

		besar).
Rupanya letusan yang sudah mampu
membuat panik itu baru merupakan awal.
Berikutnya meski dalam skala lebih kecil terus
terjadi letusan susulan setiap hari, sampai
akhirnya pada malam hari pukul 19.00 tanggal
10 April terjadilah puncak letusan besar yang
sangat dahsyat. Sebuah letusan yang kemudian
tercatat sebagai letusan gunung api terbesar di
dunia dalam periode sejarah moderen.
Gelegar letusannya yang terdengar sampai
Bengkulu dan Padang di pulau Sumatera yang
berjarak 3.000 km jauh lebih dahsyat dibanding
lima hari sebelumnya. Dentuman itu juga begitu
terasa di Kalimantan sebagaimana kesaksian
seorang perempuan yang diceritakan kepada
George Zimmer. ‘’Bunyi itu begitu mengerikan,’’
begitu ceritanya.
Letusan besar terjadi malam hari itu
menampakkan tiga kolom nyala api yang
memancar dari kawah di puncak Tambora.
Menurut kesaksian Raja Sanggar yang ceritakan
kepada Owen Philip —letnan Inggris utusan
Raffles untuk mencari fakta dan efek letusan—
ketiga kolom itu bergabung menjadi sesuatu
yang mengerikan. Dalam waktu singkat tubuh
gunung berubah laksana cairan api yang
terlontar ke berbagai penjuru.
Menurut Indyo Pratomo sebagaimana dikutip
Kompas dalam Ekspidisi Cincin Api, kolom
letusan adalah kolom letusan ‘super volcano’ tipe
Plinian. Letusan Tambora menciptakan kolom
api setinggi 43 kilometer atau lebih dari 10 kali
lipat dari tinggi gunung itu sendiri. Ketinggian
kolom itu mengalahkan letusan Vesuvius pada
73 Masehi yang mengubur Pompeii, Italia.

wikimedia.org

l Heinrich Zollinger

Letusan besar yang berlanjut pada 11 April
mengakibatkan gunung yang semula memiliki
ketinggian 4.200 meter terpangkas sepertiganya
menjadi 2.800an meter. Begitu besarnya
letusan, di tengah puncak terbentuk kaldera
sepanjang 7 kilometer dengan kedalaman 1,2
kilometer. Verberg memperkirakan letusan itu
menyemburkan 150 kilometer kubik material
vulkano. Dalam ukuran skala letusan, letusan
Tambora menempati skala-7 pada Volcanic
Explosivity Index (VEI) dari maksimal 8.
Terciptanya kolom itu disertai munculnya

berita IAGI | Edisi: V/2015
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Dua letusan besar itu tidak
hanya memakan korban besar
di Sumbawa tetapi juga dua pulau
di sebelah barat yang berdekatan,
yakni Lombok dan Bali.

aliran piroklastik (yang di Gunung Merapi
Jawa Tengah disebut wedus gembel). Aliran
piroklastik inilah yang mengakibatkan angin
badai. Pohon-pohon besar tercerabut dari
akarnya, terbang terbawa badai bersama rumah,
ternak dan penduduk. Bumi bergetar, suara
gemuruh begitu terdengar nyata, kilat pun
seolah saling bersahutan. Getaran di dalam
bumi menyebabkan dasar laut berontak, air laut
naik empat meter, tsunami menyapu kehidupan
di pantai utara Sumbawa.
Saat itu di Sumbawa terdapat enam kerajaan
yaitu Kerajaan Sumbawa, Kerajaan Dompu,
Kerajaan Bima, Kerajaan Tambora, Kerajaan

berita IAGI | Edisi: V/2015

Pekat, dan Kerajaan Sanggar. Tiga kerajaan
yakni Tambora, Pekat, dan Sanggar berada
mengitari gunung Tambora. Begitu meletus,
kerajaan Tambora dan Pekat hancur rata dengan
tanah, tak ada penduduk yang tersisa. Lenyapnya
kerajaan Tambora sekaligus melenyapkan
bahasa Tambora yang mungkin merupakan
satu-satunya Austro-Asiatika di kawasan paling
timur belahan dunia.
Di Kerajaan Sanggar situasinya sedikit lebih
baik, setidaknya masih tersisa tanda-tanda
kehidupan, sang raja selamat. Karena itu pulalah
Raja Sanggar bisa memberikan kesaksian kepada
Owen secara cukup detil tentang bagaimana
dan apa yang terjadi saat letusan. ‘’Letusan
yang disertai naiknya muka air laut itu hanya
menyisakan sedikit ladang padi di Sanggar,’’
begitu ceritanya. Pertemuan Raja Sangar dan
Owen di lakukan di Kerajaan Dompu.
Raffles mencatat dari sekian banyak letusan,
ada dua letusan yang paling dahsyat. ‘’On the
night of the 10th the explotions became truly
tremendous, frequently shaking the earth dan
sea violently’’ dan ‘’on the night of the 11th the
explotions..have been most terrefic..’’ (dikutip
dari Sjamsudin, 2006). Diperkirakan 10.000

LAPORAN UTAMA
oldnews.aadl.org
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Berita tentang letusan Tambora

orang Sumbawa mati seketika.
Dua letusan besar itu tidak hanya memakan
korban besar di Sumbawa tetapi juga dua pulau
di sebelah barat yang berdekatan, yakni Lombok
dan Bali. Tidak ada catatan pasti mengenai
jumlah yang mati seketika, tetapi diperkirakan
ada ribuan korban langsung tewas di kedua pulau
itu karena rumahnya roboh lantaran tidak kuat
menahan debu yang begitu tebal di atap rumah.
Korban tewas di Sumbawa, Lombok, dan
Bali ternyata terus berlanjut karena letusan itu
berbuntut terjadinya bencana kelaparan dan
penyakit. Sawah dan kebun habis gosong tertutup
debu volkanik. Tak ada yang bisa dipanen. Tak
ada yang bisa dimakan. Air bersih sulit diperoleh.
Penduduk terpaksa makan daun kering dan umbi
beracun. Rakyat mati kelaparan, mayat-mayat
tergeletak di jalan di sawah, di ladang, jasadnya
membusuk mengakibatkan timbulnya penyakit.
Menurut Heinrich Zollinger (ahli botani asal
Swiss yang merupakan peneliti pertama yang
menjejakkan kaki di Tambora setelah meletus)
di Sumbawa setidaknya 38.000 orang meninggal
akibat kelaparan dan penyakit. Di Bali total
meninggal 25.000 dan di Lombok 44.000 orang.
Total korban di ketiga pulau tersebut baik yang
mati seketika maupun karena penyakit dan
kelaparan mencapai 117.000 orang.
Bencana kelaparan dan penyakit itu
berlangsung sampai tiga-empat tahun. Raffles
sempat mengirim satu kapal yang penuh dengan
bantuan makanan. Dibanding luas wilayah

musibah dan jumlah korban, jumlah bantuan
makanan itu masih jauh dari mencukupi, tetapi
setidaknya bisa menyelamatkan beberapa
kampung dari kelaparan.
Debu volkanik yang terbawa angin dari
tenggara ke barat laut tersebut juga menyergap
pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan.
Debu seperti awan pekat tersebut terus berjatuhan
selama beberapa hari. Dari Solo misalnya
dilaporkan selama beberapa hari terdengar
dentuman dan debu-debu mulai berjatuhan.
Dari kawasan Sulawesi juga merasakan derasnya
kiriman hujan debu.
Bahkan debu berupa aerosol asam sulfat
yang diperkirakan dimuntahkan sebanyak 400
juta ton itu terbang jauh menyeberangi lautan
dan melintasi benua. Setelah melewai Bali,
Jawa, Sumatera, debu bergerak ke kawasan Asia,
kemudian Eropa dan menyebar sampai Amerika
Utara setahun kemudian. Masyarakat barat pun
kemudian mengenal tahun 1816 sebagai tahun
tanpa musim panas (the year without summer).
Letusan Tambora dua abad silam sudah
membuat sejarah. Baik sejarah sebagai letusan
terbesar maupun sejarah sebagai bencana
letusan dengan korban ratusan ribu tewas. Dulu
ilmu kegunungapian masih terbatas, begitu juga
penyebaran informasi dan komunikasi. Dengan
kemajuan teknologi sekarang ini, kita tetap tidak
bisa mencegah gunung api meletus, tapi kita bisa
mencegah terjadinya korban yang sangat besar.
Disitulah geologi berperan. l
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Negeri Pencatat Rekor
www.merapi.bgl.esdm.go.id

B

ahwa Indonesia me
rupakan negeri subur
tidak bisa dibantah.
Kenapa subur? Ka
rena lahannya tertu
tup material gunung api. Jadi
kesuburan yang kita miliki identik
dengan keberadaan gunung api.
Negeri ini ibarat berada
di atas bumi yang panas. Kita
tahu, sepanjang wilayah mulai
dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa
Tenggara,
kemudian
meliuk
ke atas sampai ke Maluku dan
Sulawesi Utara, di dalamnya
terdapat batuan cair yang disebut
magma yang terus bergerak.
Sirkulasi magma ketika saatnya
tiba, akan keluar memuntahkan
material dari dalam wujud letusan.
Di ranah pergunungapian,
Indonesia adalah jagonya. Suka
berita IAGI | Edisi: V/2015

atau tidak, rekor-rekor yang
terkait dengan aktivitas gunungapi
berada di negeri kita.
Letusan
Tambora
adalah
satu rekor yang kita catatkan
sebagai letusan terbesar di dunia
pada jaman moderen. Letusan
dahsyat pada 10-11 April 1915 itu
memuntahkan jutaan meter kubik
material dari dalam bumi. Gunung
yang semula berketinggian 4.200
meter terpangkas sepertiganya
menjadi 2.800 meter. Debu yang
disemburkan menyelimuti seluruh
permukaan
bumi,
akibatnya
Amerika Utara dan Eropa tidak
mengenal musim panas pada 1816.
Dari tabel dapat terlihat bahwa
dari 15 letusan gunung api di
dunia, gunung Tambora berada
pada peringkat pertama dengan
skala Volcanic Explosivity Index

(VEI) mencapai 7
dari skala maksimal 8. Tak ada
satu pun gunung api yang memiliki
letusan dengan skala sama
dengan letusan Tambora. Dari
tabel itu pula Indonesia terlihat
‘menyumbang’ lima gunung api.
Bahkan urutan kedua masih pula
dipegang oleh gunung Krakatau di
Banten.
Letusan Tambora tersebut
seolah mewarisi letusan gunung
Toba di Sumatera pada 74.000 ta
hun lampau. Letusan yang dikenal
sebagai Youngest Toba Tuff (YTT)
merupakan letusan terdahsyat di
muka bumi dalam kurun waktu
dua juta tahun terakhir. Material
yang dimuntahkan mencapai
2.800 kilometer kubik dan
menciptakan kaldera sepanjang
50 kilometer yang sekarang

LAPORAN UTAMA
dikenal sebagai Danau Toba. VEI
Toba mencapai 8.
Dari berbagai penelitian dike
tahui bahwa saat Toba meletus
jutaan ton asam sulfat mengotori
stratosfir sehingga menciptakan
kegelapan di seluruh permukaan
bumi selama enam tahun dan
suhu beku sedikitnya selama 1.000
tahun dan diikuti cuaca dingin di
ribuan tahun berikutnya. Letusan
Toba bisa dikatakan hampir
memusnahkan seluruh spesies
manusia di bumi ini.
Secara keseluruhan, sebagai
wilayah yang merupakan bagian
dari deretan cincin api, maka
cincin api yang melintas Indonesia
berjarak
ribuan
kilometer.
Pada
jalur
itulah
terdapat
400an gunung api dimana 127
diantaranya gunung api aktif.
Tidak ada satu negara pun yang
menyamainya, sehingga Indonesia
tercatat sebagai negara paling
banyak dihuni gunung api dan
dihuni pula oleh deretan gunung
api berbahaya.
Beberapa di antara gunung
api aktif itu rutin meletus sampai
sekarang. Gunung Sinabung yang
sudah lama beristirahat sejak 2013
Perbandingan letusan
Tambora dengan gunungapi
lain Perbandingan letusan
Tambora dengan gunungapi
lain

NO
1
2
3
4

GUNUNG API
Tambora
Krakatau
Pinatubo
Cerro Hudson

MELETUS
April 1815
Agustus 1883
Juni 1991
Agustus 1991

TINGGI
2.850
813
1.600
1.900

VEI
7
6
6
5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

El Chichon
Quizapu
Lascar
Fernandia
Awu
Kelud
Taal
Agung
Carran Los
Ambryn
Manam

Maret 1982
April 1932
Januari 1993
Juni 1968
Agustus 1996
April 1966
September 1965
Maret 1963
Juli 1955
1951
Agustus 1919

1.600
3.790
5.590
1.495
1.320
1.730
400
3.140
1.114
1.334
1.725

5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

meletus beberapa kali terakhir
tercatat meletus 3 Januari 2015.
Kemudian gunung Kelud yang
memiliki sejarah letusan panjang,
meletus terakhir 13 Februari
2014. Gunung lain yang terus
mengancam di antaranya gunung
Slamet, gunung Bromo, gunung
Rinjani, dan lain-lain.
Indonesia
juga
memiliki
gunung yang teraktif di dunia
yakni gunung Merapi. Menurut
catatan Badan
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LOKASI
Indonesia
Indonesia
Filipina
Chile
Meksiko
Chile
Chile
Pulau Galapagos
Indonesia
Indonesia
Filipina
Indonesia
Chile
Vanuatu
Papua Nugini

Geologi, pada 3000-250 tahun
yang lalu Merapi meletus 33 kali,
tujuh di antaranya letusan besar.
Pada abad ke-20 minimal terjadi
28 letusan dengan letusan besar
terjadi pada 1931. Terakhir letusan
besar terakhir adalah 4 November
2010. Dari pengamatan statistik,
tampak bahwa secara rutin Merapi
meletus empat tahun sekali.
Begitulah Indonesia. Jika kita
berbicara tentang gunung api,
maka Indonesia adalah negara
pencetak rekor. Rekor itu
dimulai dari letusan gunung
Toba
yang
menjadi
letusan terbesar di
jaman pra moderen,
meletusnya gunung
Tambora yang meru
pakan letusan ter
besar di jaman mo
deren, rekor jumlah
gunung api baik yang
aktif maupun yang
sedang istirahat, maupun
dari keaktifan gunung api.
Rekor yang melekat itu seolah
mengingatkan bahwa ternyata
persahabatan tanah leluhur kita
dengan gunung api sudah
terjalin sangat lama, lengkap
dengan suka dukanya.l
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Menggolkan

GeopaRk
untuk Tambora

O

leh para geolog, Indo
nesia dikenal sebagai
laboratorium alam
geologi.
Peristiwa
geologi yang terekam
dalam stuktur lapisan, jenis ba
tuan, sedimentasi, dan morfologi
seluruhnya ada di negeri ini. Dan
Tambora merupakan salah satu
laboratorium geologi yang menarik
perhatian bukan saja geolog, tetapi
juga kalangan umum.
Tambora dengan letusan be
sar sehingga mencipatakan kal
dera selebar lebih dari tujuh kilo
meter bukan saja bercerita tentang
peristiwa geologi, tetapi juga men
jadi tontonan wisata yang menak
jubkan. Karena itulah saat ini Tam
bora sedang didorong untuk menjadi
geopark atau taman bumi.
Pemerintah
Provinsi
Nusa
Tenggara Barat (NTB) dan Badan
Geologi berupaya merealisasikan
kat geopark untuk Tambora.
predi
Sebelumnya, NTB telah berhasil
menggolkan Rinjani sebagai Geo
park Nasional. Pemprov berke
inginan memiliki koridor geopark

berita IAGI | Edisi: V/2015
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yang nantinya meliputi Rinjani
(Lombok), Tambora (Bima), dan Nak
Ranaka (Ruteng Manggarai).
Dalam usaha menjadikan Tam
bora menjadi Geopark Nasional,
Pemprov minta bantuan asesor dari
para ahli geologi untuk menyiapkan
dokumen
pendukung. Dokumen
untuk mendapatkan penetapan
geopark lokal antara lain data ten
tang hamparan geologi, hamparan
biologi, data budaya, serta peran
masyarakat dalam lokasi yang
hendak dijadikan geopark nasional.
Sejauh ini Badan Geologi te
lah menyisir ratusan situs geo
logi
di Indonesia. Hasilnya, terda
pat
170 wilayah yang memiliki keane
karagaman geologi (geodiversity).
Komponen yang menjadi pertim
bangan untuk menjadikan wila
yah
geodiversity di antaranya komponen
batuan, keberadaan fosil, mineral,
bentang alam yang unik, serta proses
pembentukannya.
Selanjutnya, situs-situ geodiver
sity itu dipilah lagi dengan memban
dingkannya satu sama lain untuk
ditetapkan sebagai geoconservation

atau geoheritage. Hasilnya 32 ma
suk kategori geoconservation di
antaranya Danau Toba, Merangin
Jambi, Danau Kelimutu, Gunung
Anak Krakatau, Gunung Batur,
Gunung Tangkubanperahu, Gua
Pawon, Pegunungan Sewu, api abadi
Mrapen, Danau Kelimutu, Gunung
Rinjani, Gunung Bromo, Tambora,
dan Ngarai Sihanouk.
Setelah geoconservation, tahap
rikutnya adalah pemilihan se
be
cara lebih selektif untuk Geopark
Nasional. Faktor yang dijadikan
pertimbangan adalah geodiversity,
biodiversity, serta cultural geodiver
sity. Setelah itu, puncak perjuangan
adalah menjadi Geopark Dunia atau
Geopark Global. Tambora kini sedang
berjuang menjadi Geopark Nasional.
Sejauh ini Badan Geologi Kemen
terian ESDM serta Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
telah menetapkan dan memberikan
sertifikat Geopark Nasional pada
lima situs yakni danau Batur (Bali),
Gunung Sewu (meliputi Provinsi
Ja
teng dan DIY), Danau Toba
(Sumut), Gunung Rinjani (NTB),
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dan Merangin (Jambi). Danau Batur
bahkan sudah naik pangkat menjadi
Geopark Global.
Apa manfaat menjadi taman bu
mi? Selain menjadi cagar budaya,
geopark secara tidak langsung akan
menumbuhkan industri wisata. De
ngan begitu kesejahteran masyarakat
lokal akan meningkat sebagai efek
dari pengembangan ekonomi wisata.
Agar daya gedor untuk menja
dikan Tambora sebagai Geopark
Nasional lebih kencang, peringatan
dua abad letusan pada 15 April 2015
akan diadakan besar-besaran. Sejak
dua tahun lalu, Gubernur NTB M
Zainul Majdi telah meluncurkan
program “Tambora Menyapa Dunia
1815-2015” di Jakarta 16 Juni 2013.
Badan Geologi beberapa kali

menyelenggarakan seminar menge
nai Tambora. Pada peringatan dua
abad nanti bersama IAGI akan
menyelenggarakan beberapa acara
seperti seminar dan pendakian ber
sama dengan mengundang geolog
Indonesia dan luar negeri. Swiss
juga akan menggelar seminar “Bi
cen
tenary of the great Tambora
eruption” pada 7-11 April 2015.
Ada tiga agenda besar dalam
pe
ringatan dua abad itu yakni
kegiatan sosialisasi dan promosi,
pengembangan situs dan daya ta
rik wisata, serta pengembangan
infrastruktur pendukung seperti
jalan dan pelabuhan laut. Targetnya
pada saat ulang tahun dua abad itu
Tambora juga ditetapkan menjadi
Geopark Nasional. l

Tambora, gunung setingg 2.851
mdpl dengan disertai penampakan
kawah 7 kilometer, keliling kawah 16
kilometer, dan kedalaman kawah 1.000
meter akan memikat hati siapapun yang
memandangnya. Gunung yang dikenal
dengan The Greatest Crater in Indonesia
ini menjadi lokasi wisata yang
mengagumkan. Gunung ini juga menjadi
saksi wafatnya Wamen ESDM Widjajono
Partowidagdo.

Perjalanan Terakhir Wamen ESDM
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Tentang Geopark

G

eopark diawali dengan di
bentuknya EGN( Europe
Geopark Network) pada
2001, sebuah organisasi
nonpemerintahan yang bertujuan
melindungi warisan geologi di Eropa.
Ide itu ditangkap oleh UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) yang kemudian
memfasilitasinya dengan membentuk
GGN (Global Geopark Network) pada
2004. Organisasi ini menampung lebih
banyak negara anggota di seluruh
dunia.
Menurut UNESCO, Geopark
adalah sebuah kawasan yang
memiliki unsur-unsur geologi
terkemuka (outstanding) termasuk
nilai arkeologi, ekologi, dan budaya.
Di sini masyarakat setempat diajak
berperan untuk melindungi dan
meningkatkan fungsi warisan alam.
Sehingga masyarakat dapat lebih
menghargai warisan yang ada dan
memiliki kesadaran menjaganya.
Tujuan Geopark adalah menggali,
mengembangkan, menghargai, dan
mengambil manfaat dari hubungan
antara warisan geologi, budaya, dan
nilai-nilai di area tersebut. Untuk
memperolehnya, sebuah geopark
harus memiliki batas-batas yang jelas
dan memiliki kawasan yang cukup
luas untuk pembangunan ekonomi
lokal. Sehingga, di dalam Geopark
harus berlangsung sedikitnya tiga
kegiatan penting, yaitu: konservasi,
pendidikan, dan geowisata.
Sebelum diakui oleh UNESCO
menjadi Geopark Global, sebuah
daerah dapat diusulkan dulu untuk
ditetapkan menjadi Geopark Nasional
di negaranya. Sebagai contoh, China
memiliki sekitar 129 Geopark Nasional
dengan 27 diantaranya merupakan
Geopark Global. Total Geopark yang
diakui UNESCO saat ini ada 90 tempat.
Di kawasan Asia Tenggara,
Geopark Global baru dimiliki oleh
Malaysia, Vietnam dan Indonesia,
masing-masing satu lokasi. Geopark
Global yang dimiliki Indonesia adalah
kawasan Kaldera Gunung Batur di
Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi
Bali dengan nama resmi Batur Global
Geopark. l Disarikan dari ‘Studi Proses

Pengajuan Kawasan Geopark Parahyangan’
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Debu Letusan

Tambora

Menyelimuti Bumi

T

ercatat
sejak
meletus
pada
10 April 1815,
gunung Tambora
telah menyedot
perhatian dunia.
Banyak peneliti asing yang turun
ke lapangan melakukan pene
litian
pascaletusan. Sampai ki
ni pun
berbagai penelitian masih dilakukan
para ahli baik dari luar maupun
dalam negeri. Untuk me
nge
tahui
secara lebih jauh mengenai sejarah
letusan dan akibat yang ditimbulkan,
majalah Berita IAGI melakukan
wawancara dengan Kepala Badan
Geologi Surono. Pria yang juga
dikenal dengan nama Mbah Rono
ini juga bercerita tentang bagaimana
peran
Badan
Geologi
dalam
mendorong
Tambora
menjadi
geopark. Berikut petikannya:
Seberapa besar letusan gu
nung Tambora dua abad lalu?
Besar kecilnya erupsi tidak dapat
dikuantifikasi secara pasti, namun
dapat diestimasi berdasarkan volu
me dan jenis material yang dilon
tarkan, ketinggian kolom material

berita IAGI | Edisi: V/2015

sejarah manusia yang memiliki VEI
7 hanyalah Tambora dan Rinjani. Ja
di, letusan gunungapi Tambora ada
lah yang terbesar yang pernah ter
dokumentasi di dunia hingga saat ini.

letusan, dan proses letusan yang
dapat
diamati
secara
visual.
Hasil estimasi itu secara kualitatif
dimasukkan dalam skala VEI/
Volcanic Explosivity Index (Newhall
& Self, 1982) yang utamanya ber
dasarkan informasi ketinggian ko
lom dan volume letusan. Skala VEI
berada da
lam rentang 0 hingga 8.
Letusan gunung api dengan VEI 8
hanya terjadi di jaman pra sejarah
yaitu letusan Toba di Sumatera Utara
dan Yellowstone di Amerika Serikat.
Letusan terbesar gunung api dalam

Material apa saja yang di
tum
pahkan dan berapa volu
menya?
Letusan Tambora terjadi dalam
beberapa fase. Dalam Sigurdsson
dan Carey (1989), fase pertama,
yaitu sebelum 5 April 1815, material
utama yang dikeluarkan adalah ja
tuhan abu jenis freatomagmatik.
Fase kedua, 5 April 1815, jatuhan
pumice (batu apung, yang men
cerminkan bahwa magma kaya
gas). Letusan adalah gaya Plinian
(lontaran material letusan vertikal,
dengan tekanan sangat tinggi, aki
bat dari kandungan gas dalam
fragmentasi di dekat permukaan)
dengan ketinggan 33 km.
Fase ketiga, yaitu antara 5-10
April 1815, material utama yang
dilontarkan adalah jatuhan abu
dengan jenis freatomagmatik. Pa
da penghujung fase ketiga ini,
kemungkinan terjadi lahar hujan,
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dengan ditemukannya endapan
lahar hujan. Fase keempat, pada 10
April 1815, adalah fase terdahsyat
(supercolossal, VEI 7) dimana terjadi
letusan super-plinian, ketinggian
kolom sekitar 43 km, dengan produk
utama berupa jatuhan pumice.
Di akhir periode plinian ini, yaitu
10-11 April 1815, terjadi sedikitnya
tujuh kali aliran piroklastik (awan
panas letusan), yang menyelimuti
sebagian besar bagian tubuh Tam
bora, semenanjung Sanggar, dan
hingga memasuki laut.
Beberapa estimasi mengenai
volume letusan (jatuhan dan aliran)
sudah dilakukan para ahli gunung
api sejak lama. Junghuhn (1854)
mengestimasi
volume
letusan
sebesar 254 km3, Zollinger (1855)
sebesar 1050 km3, dan Reclus (1871)
sebesar 1800 km3. Tapi estimasi
tersebut ternyata terlalu berlebihan
jika dibandingkan dengan penelitian
terkini, di antaranya Petroeschevsky
(1949) yang mengestimasi sebesar
100 km3, Self (1984) dan Stothers
(1984) sebesar 150 km3, Sigurdsson
dan Carey (1989) sebesar 100 km3,
dan Kandlbauer dan Sparks (2014)
sebesar 130 km3.
Apa yang menyebabkan let
usan bisa sebesar itu?
Beberapa sebab diketahui berpe
ran dalam mengendalikan frekuensi
dan besarnya letusan, di antaranya
tingkat pasokan magma (magma
ascent rate), sifat mekanik kerak
dan magma, dan rezim tektonik.
Ketiga aspek di atas tidak berdiri
sendiri, mereka saling berhubungan
satu sama lain. Eksplosivitas tidak
nya suatu letusan dipengaruhi seti
daknya oleh dua mekanisme per
gerakan magma, yaitu pergerakan
magma karena injeksi secara tran
sien dan pergerakan magma karena
buoyancy.
Mekanisme pertama menghasil
kan letusan yang “kecil” sementara
yang kedua menghasilkan letusan
yang “besar”. Caricchi et al. (2014)
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Dibawah ini disajikan stratigrafi hasil endapan pruduk letusan
G. Tambora 1815 (Sirgurdsson dan Carey, 1989).

dalam penelitiannya mengenai topik
ini dengan sample beberapa gu
nungapi di dunia dengan VEI yang
berbeda-beda menemukan bahwa
besar kecilnya intensitas letusan ju
ga dipengaruhi oleh dimensi reser
voir magma.
Tambora diestimasi memiliki
reservoir magma yang sangat besar,
dengan diameter sekitar 55 km. Oleh
karena itu, letusan besar Tambora
dimungkinkan terjadi karena per
gerakan magma oleh buoyancy
(magma naik menuju ke permukaan
karena perbedaan impedansi) yang
kemudian terakumulasi di dalam
reservoir magma yang besar dan
berimplikasi pada sangat besarnya
akumulasi tekanan yang dihasilkan
oleh sistem magmatiknya, sehingga
mempunyai letusan yang sangat
besar.
Apa akibat terparah yang di
timbulkan dari letusan itu?
Bencana letusan Tambora dapat
dibagi dua yakni bahaya primer dan
bahaya sekunder. Bahaya primer
yaitu bencana yang disebabkan
secara langsung dari awan panas,
jatuhan material pijar, dan material
lainnya.
Pada 10-11 April 1815 misalnya
terjadi letusan supercolossal de
ngan tujuh kali aliran awan panas

bertemperatur di atas 500 derajat
Celcius dan berkecepatan 300 km/
jam hingga mencapai pantai. De
ngan kondisi itu masyarakat di
sekitar Tambora hingga pantai ti
dak ada yang bertahan hidup. Ju
ga terjadi kebakaran hebat serta
endapan material awan panas yang
tebal dan memerlukan waktu lama
untuk melapuk.
Bencana sekunder disebabkan
oleh peristiwa seperti lahar hujan
yang terjadi dalam periode 5 – 10
April 1815. Lahar hujan berupa
campuran material letusan dengan
air hujan, bergerak mengikuti le
reng/alurlembah/sungai.
Lahar
hu
jan yang panas, karena air hu
jan bercampur endapan awan pa
nas. Aliran lahar hujan ini dapat
mengangkut batuan, dari material
halus, kerikil, hingga bongkah batu
besar.
Dampak
sekunder
lainnya
adalah aerosol yang menyelimuti
belahan bumi, utamanya bagian
Eropa, menghalangi sinar matahari,
akibatnya Eropa dan sebagian dunia
yang mempunyai empat musim
tidak mengalami musim panas,
akibatnya gagal panen. Karena gagal
panen menyebabkan kelaparan dan
penyakit menular yang melanda
dunia, jelas banyak menyebabkan
banyak korban jiwa.

berita IAGI | Edisi: V/2015
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Mengenai korban ada ba
nyak versi, berapa jumlah kor
ban yang sebenarnya?
Tidak ada yang dapat memas
tikan, apalagi saat itu belum ada
sensus penduduk yang modern
seperti saat ini. Berdasarkan pe
nelitian yang mendalam oleh Tanguy
dan kawan-kawan (1998), jumlah
korban letusan dibagi menjadi dua
penyebab, yaitu primer (akibat awan
panas, hujan abulebat, aliran lava,
dan debris avalanche) sebanyak 11
ribu jiwa dan sekunder (kelaparan
dan penyakit epidemik) sebesar
49 ribu jiwa, sehingga total korban
sekitar 60 ribu jiwa.
Riset apa saja yang sudah
dilakukan Badan Geologi ter
hadap Tambora?
Badan Geologi, melalui PVMBG
(Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi) terus melakukan
pemantauan secara instrumental
dan visual yang diaktualisasikan da
lam bentuk pengamatan kegempaan
(telah terpasang empat stasiun
seismik di sekitar Tambora), peng
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amatan deformasi (telah terpa
sang tujuh benchmark GPS), serta
pengamatan geokimia dan petro
kimia. Terakhir Tim Badan Geologi
melakukan survei ke dasar Kaldera
Tambora pada Desember 2014 un
tuk melakukan pengambilan sampel
kubah lava baru (Doro Api Toi dan
Doro Api Bou).
Seberapa besar perhatian
ilmuwan internasional ter
ha
dap Tambora?
Letusan Tambora mengakibat
kan bencana global. Setiap letusan
gu
nungapi
seperti uang logam,
satu kesatuan, namun mempunyai
sisi yang berbeda yaitu berkah
dan musibah. Justru perbedaan
terse
but uang logam mempunyai
nilai. Demikian pula letusan Tam
bora, mempunyai dampak positif
(perubahan peradaban manusia
ke arah positif) dan negatif (per
ubahan iklim secara global, yang
menyebabkan korban jiwa dan harta
benda) yang terjadi secara global.
Perhatian ilmuwan dunia ter
hadap Tambora ditandai dengan

banyaknya publikasi oleh ahliahli gunungapi dunia sejak 1850
an. Selain itu, pada 2015 ini,
institusi internasional mengadakan
konferensi berkaitan dengan per
ingatan 200 tahun letusan Tambora,
seperti di Bern, Swiss. Di tahun ini
juga Indonesia berencana meng
adakan peringatan serupa yang
diisi dengan kegiatan ilmiah dan
nonilmiah.
Pelajaran apa yang bisa
dipetik dari letusan Tambora?
Sangat banyak. Untuk ilmu
kegunungapian, Tambora menjadi
salah satu bukti aktual dan jejaknya
masih dapat dilihat sampai saat ini,
bahwa letusan gunungapi dapat
mengakibatkan tsunami.
Selain itu, Tambora juga mem
buka mata para ilmuwan bahwa
efek letusan gunung api dapat ber
sifat global, dimana aerosol yang
dihasilkan dapat terdispersi sangat
jauh dan mampu menciptakan
perubahan iklim secara cepat dan
drastis. Bahaya letusan itu tidak
harus datang dari gunungapi yang
letaknya dekat pemukiman dan
aktivitas manusia. Bahaya erupsi
gunungapi juga tidak tersekat batas
wilayah negara.
Tercatat bahwa akibat letusan
gunung api Tambora 1815, secara
global, bumi kita mengalami pe
nurunan temperature rata-rata 1
derajat Celsius.
Secara umum, letusan Tambora
memberikan
pelajaran
bahwa
manusia tidak dapat menahan
keinginan alam untuk berekspresi
untuk mencapai keseimbangan
ru. Bumi telah lahir dan
ba
berevolusi selama empat miliar
tahun, sementara manusia datang
belakangan.
Hal ini menyiratkan pesan,
bahwa manusialah yang menjadi
tamu, manusia harus tahu diri,
dimana mereka berpijak dan mesti
tahu kapan mesti pergi, hanya
sesaat untuk menghormati sang
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tuan rumah, gunungapi kita, bumi
kita untuk berekspresi, menebarkan
kebaikan yang tak terkira, setelah
nya, untuk manusia.
Berarti manusialah yang
harus beradaptasi?
Ya. Manusia yang harus menye
suaikan diri dengan alam, bukan
sebaliknya, memaksakan kehendak
dirinya kepada kehendak alam.
Manusia juga harus berbagi ruang dan
waktu dengan gunung api manakala
gunung api sedang relaksasi mencari
keseimbangan
baru.
Manakala
gunung api telah selesai erupsi
dan relaksasi, yang pada dasarnya
memberikan berkah, maka manusia
dapat meminjam kembali ruang dan
waktu tersebut kepada gunung api.
Pemprov NTB akan meng
usulkan Tambora menjadi geo
park nasional. Dimana Badan
Geologi bisa men-support?
Sebagai Kepala Badan Geologi,
saya harus menjalankan hanya yang
tertera dalam tugas pokok dan fungsi
yang terkandung dalam Keputusan
Menteri ESDM. Terobosan tetap
harus dijalankan, namun tidak
keluar dari tugas pokok dan fungsi.
Contoh terobosan antara lain,
modernisasi peralatan pemantauan
gunung api untuk menunjang sistem
peringatan dini yang cepat, akurat,
dan mudah dipahami masyarakat.
Kemudian mitigasi bencana
geologi berbasis masyarakat, akan
meningkatkan kepercayaan masya
rakat kepada layanan mitigasi ben
cana geologi dari PVMBG. Subyek
dalam mitigasi bencana geologi
adalah masyarakat yang bermukim
dan beraktivitas di dalam kawasan
rawan bencana geologi antara lain
bencana erupsi gunung api.
Geopark adalah pengelolaan ka
wasan secara holistik, dimana di
dalamnya ada warisan geologi yang
unik (unik setingkat kabupaten/
kota, tingat propinsi, tingkat nasio
nal, atau tingkat internasional),

Adnawidjaja & Chatib melakukan penelitian Pertama ke dalam kaldera Tambora

keanekaragaman hayati, serta ke
unikan budaya, yang berujung pada
ekonomi kreatif dengan terciptanya
kawasan wisata. Dengan kata lain,
geopark bukan hanya domain
geologi semata, namun layaknya
suatu kawasan ada cerita tentang
alam secara holistik.
Badan Geologi bertugas me
la
yani masyarakat dalam bi
dang geologi, bila menyangkut
kegeologian, maka tidak ada alasan
untuk tidak membantu. Namun
bantuan tersebut juga mempunyai
batas, batasnya adalah tugas pokok
dan fungsi. Selama tidak keluar dari
koridor tugas pokok dan fungsi,
maka Badan Geologi tidak boleh
menolak permintaan bantuan dari
masyarakat dengan alasan apapun.
Itu bagian dari layanan pemerintah
kepada masyarakat.
Badan Geologi sebagai institusi
pemerintah yang diberikan kewe
nangan dalam hal kegeologian da
pat men-support kawasan dalam
penentuan geoheritage dan geocon
servation berdasarkan SK Kepala
Badan Geologi yang didahului oleh
usulan dari pemerintah daerah.
Perihal penerapan konsep geo
park, Badan Geologi dapat mem
bantu dalam hal metoda penerapan

konservasi kawasan dan membuat
tracking geowisata berdasarkan
kajian geologi lingkungan serta
memberikan masukan bagi penataan
ruang kawasan tersebut.
Adakah program khusus
Badan Geologi untuk rangka
peringatan dua abad letusan
Tambora ?
Sebagai kepala Badan Geologi
saya mendukung dan berada di
Indonesia dalam peringatan 200
tahun letusan Tambora. Sa
ya
meminta kepada PVMBG mengun
dang para ahli gunung api atau
penggiat kebencanaa atau siapapun
yang tertarik dengan Tambora dan
alam sekitarnya untuk hadir dalam
peringatan itu di Mataram.
Badan Geologi melalui salah
satu unit eselonnya, yaitu Pusat
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi, akan mengadakan peringat
an 200 tahun letusan Tambora
berupa acara Workshop di Kota
Bima, Nusa Tenggara Barat pada
12-14 April 2015 dengan judul “Bicentenial Anniversary Workshop of
Tambora Eruption: Lesson learned
from the 1815 Tambora eruption and
development of capacity building of
institution and community”. l
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Energi-Pembangkit listrik
tenaga nuklir

Energy Mix

tech.dbagus.com

untuk Ketahanan Energi
Oleh Anif Punto Utomo

Indonesia
memiliki 11 sumber
daya energi
yang berasal dari
alam. Bagaimana
memanfaatkannya?

berita IAGI | Edisi: V/2015

D

alam setiap ak
tivitas
ekonomi
yang kita jalan
kan, ny
aris se
nantiasa
mem
butuhkan energi.
Karena itulah agar ekonomi kuat,
maka dibutuhkan ketahanan ener
gi. Berbicara ketahanan energi
berarti bicara tentang bagaimana
mengamankan energi masa depan
suatu bangsa dengan menegakkan
kemandirian energi.
Ketahanan energi mensyaratkan
pengelolaan energi yang baik. Di
sinilah kita lemah, bahkan masuk
kategori negara boros energi. Ada
dua indikator untuk melihat tingkat
pemborosan energi, yakni elastisitas
dan intensitas. Elastisitas adalah
per
bandingan laju pertumbuhan
kon
sumsi energi terhadap laju per
tumbuhan ekonomi. Intensitas adalah
perbandingan konsumsi energi de

ngan penghasilan domestik bruto. In
deks semakin tinggi, semakin boros.
Pada 2012 indeks elastisitas energi
Indonesia 1,63, bandingkan dengan
Thailand dan Singapura yang 1,4
dan 1,1. Kemudian untuk intensitas,
pada tahun yang sama mencapai
479, sedangkan Singapura 240, jauh
di bawah Jepang yang 92,8. Indeks
itu memperkuat pendapat bahwa
penggunaan energi Indonesia belum
produktif dan belum merata --masih
ada 14,7 juta rumah tangga yang
belum teraliri listrik.
Energi dalam tata kehidupan
ma
nusia sebagaimana dijabarkan
oleh DEN (Dewan Energi Nasional)
digunakan untuk keperluan transpor
tasi;
penerangan dan keperluan
rumah tangga; mendukung admins
trasi perkantoran, perhotelan, dan
kepentingan pendidikan; keperluan
industri dan penggerak mesin
industri; serta pemenuhan bahan
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baku industri. Sumber daya energi
yang ada mayoritas terserap untuk
pembangkit listrik dan transportasi.
Setiap tahun kebutuhan terhadap
energi meningkat baik karena
pertumbuhan ekonomi, pertambahan
jumlah penduduk, maupun perubahan
gaya hidup. Pertumbuhan penduduk
yang mencapai 1,3 persen per tahun
menjadikan pada 2020 nanti jumlah
penduduk Indonesia sekitar 269 juta
yang tentu membutuhkan energi
tambahan.
Lumbung Energi
Indonesia sebagai negara yang
berada pada jalur ring of fire, me
nanggung konsekuensi sebagai wila
yah yang rentan terhadap geological
hazard berupa gempa bumi, tsunami,
letusan gunung api, dan tanah longsor.
Sebaliknya, karena berada pada jalur
itu pula Indonesia juga dikarunia
tanah yang subur dan sumber daya
alam melimpah, termasuk sumber
daya energi.
DEN
membagi sumber daya
ener
gi menjadi dua kategori yakni
energi tak terbarukan dan energi
terbarukan. Energi tak terbarukan
meliputi minyak, gas, batu bara, nuk
lir; sedangkan sumber daya energi
terbarukan adalah geothermal, air,
biofuel, biomass, angin, matahari, dan
energi laut. Hebatnya, dari 11 sum
ber daya energi tersebut Indonesia
me
miliki dan bisa mengembangkan
semua.
Minyak. Pada masa pemerin
tahan Orde Baru, minyak menjadi
berkah, karena produksi minyak jauh
melebihi kebutuhan dalam negeri.
Indonesia berjaya bisa mengekspor
minyak lebih dari 1 juta barel per hari.
Pemerintah juga bisa menjual BBM
secara murah. Kebijakan BBM murah
terus dilanggengkan sehingga dalam
satu dekade terakhir pemerintah
harus menguras ratusan triliun untuk
subsidi BBM per tahun.
Ironisnya, sejak tahun 2000an lifting minyak terus menurun
sementara konsumsi BBM naik. Kini

lifting hanya 860 ribu barel, sementara
kebutuhan 1,5 juta barel, sehingga
mau tidak mau harus impor. Saat
ini, berdasarkan data Kementerian
ESDM, Indonesia memiliki cadangan
minyak 3,74 miliar barel (terbukti)
dan 3,74 miliar barel (potensial)
sehingga totalnya 7,40 miliar barel.
Tanpa ada penghematan, tak lama
lagi kita kehabisan minyak.
Gas. Potensi gas bumi yang
dimiliki Indonesis meskipun dibawah
2 persen dari cadangan gas dunia,
tetapi relatif cukup besar. Menurut
data ESDM, gas bumi Indonesia
memiliki cadangan 112 TBF (trillion
cubic feet). Saat ini produksi gas
per hari rata-rata 2,8 TBF, dengan
asumsi jumlah produksi tetap, ma
ka cadangan gas akan habis 40
tahun lagi. Cadangan makin besar
manakala potensi shale gas juga ikut
diperhitungkan.
Saat ini gas semakin menjadi
andalan energi. Di bidang kelistrikan
dan industri terjadi kenaikan kebu
tuhan gas. Optimalisasi produksi
gas untuk kebutuhan dalam negeri
masih sangat tinggi, karena saat
ini separuh dari produksi gas
diimpor. Keberhasilan konversi dari
minyak tanah ke LPG seharusnya
menginspirasi konversi BBM ke gas,
sehingga minyak dan devisa kita tidak
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terkuras habis.
Batubara. Primadona baru
dalam bidang energi dan sumber daya
alama adalah batubara. Dari tahun
ke tahun produksi batubara terus
meningkat, sayangnya sebagian besar
produksi tersebut diekspor. Batubara
dieksploitasi besar-besarandan di
ekspor ke Cina dan India, dua negara
yang mereka sendiri memiliki ca
dangan batubara lebih banyak dari
Indonesia.
Cadangan batubara Indonesia
sekitar 28,17 miliar ton. Total produksi
2014 mencapai 435 juta ton, untuk
konsumsi di dalam negeri 76 juta ton,
selebihnya 359 juta ton diekspor. Per
1 September 2014 ekspor dibatasi,
tujuannya agar nilai tambah batubara
dinikmati dalam negeri terutama
untuk pembangkit listrik. Cadangan
batubara makin besar manakala
menghitung CBM (coal bed methan)
yang diperkirakan 453 TSCF (tera
standard cubic foot).
Nuklir. Batan (Badan Tenaga
Nuklir Nasional) memperkirakan
terdapat cadangan 70 ribu ton ura
nium dan 117 ribu ton thorium.
Cadangan mineral ini sebagaimana
pernah dirilis ESDM (2006) terse
bar di Aceh, Sumatera Utara, Su
ma
tera Barat, Lampung Tengah,
Banka Belitung, Kalimantan Timur,

Energi-Pembangkit istrik
tenaga angin di Bolivia

klikpositif.com
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Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,
dan Papua.
Potensi Uranium meliputi berba
gai kategori, yakni kategori terukur,
tereka, teridentifikasi dan hipotesis.
Sementara Thorium baru kategori
hipotesis belum sampai terukur.
Kajian terakhir dilakukan di Mamuju,
Sulbar, menunjukkan bahwa hasil
deteksi pendahuluan terdapat kadar
Uranium antara 100-1.500 ppm (part
per milion) dan Thorium antara 4001.800 ppm.
Geothermal. Indonesia memili
ki cadangan panas bumi 29 GW
(giga watt) atau 40 persen cadangan
du
nia, tetapi pemanfaatnnya baru
1,28 GW. Pengembangan energi pa
nas bumi jalan ditempat karena
dihadang empat permasalahan yak
ni perijinan dan Amdal, masalah
lahan, proses tender, dan kekurangan
SDM terutama pada level operator.
Pemerintah menargetkan pada 2025
nanti pemakaian geothermal sudah
menghasilkan 9,5 GW.
Air. Sumber energi hydropower
ini bisa diambil dari berbagai macam
yakni air terjun, aliran sungai, pasang
surut laut, gelombang laut dan
sebagainya. Pembangkit listrik tenaga
air bisa berskala besar seperti PLTA
Jatiluhur, tetapi dalam skala kecil
sebagaimana mikrohidro yang bisa
dikembangkan dalam skala kecil di
daerah terpencil.
Potensi
hydropower
untuk
PLTA di Indonesia sekitar 76,7 MW,
sedangkan untuk mini/midrohidro
mencapai sekitar 770 MW. Saat ini
persentase sumbangan air untuk
pembangkit energi baru sekitar 0,9
persen dari seluruh pembangkit
listrik. Diharapkan pada 2025 nanti
sudah berlipat menjadi 2,7 persen.
Biofuel. Secara prinsip, biofuel
yang merupakan bahan bakar dari
bahan-bahan organik mulai banyak
dikembangkan di berbagai negara
terutama di Brasil. Pemerintah telah
mengeluarkan kebijakan berupa
pem
berian intensif khusus untuk
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Energi-Pembangkit
listrik tenaga surya

Energi-Pembangkit istrik
tenaga gelombang laut
pengembangan biofuel. Tujuannya
untuk lebih mengembangkan penggu
naan minyak nabati yang sekarang
sebagian sudah dipraktekkan di
biosolar.
Kelapa sawit merupakan andalan
pembuatan biofuel. Menurut data
Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa
Sawit Indonesia), produksi CPO
(crude palm oil) dan PKO (Palm Kemel
Oil) Indonesia pada 2013 mencapai 26
juta ton. Biofuel ini dicampur dengan
BBM solar menjadi biosolar, dimana
pada 2012 kandungan biofuel sudah
7,5 persen, targetnya nanti 20 persen.
selain kelapa sawit, tanaman yang
umum diolah menjadi biofuel adalah
kedelai dan jarak.
Biomass. Biomass adalah sum
ber energi yang dihasilkan oleh
bio
massa yang memiliki nilai eko

nomis rendah atau merupakan
duk limbah setelah diambil
pro
duk primernya. Limbah yang
pro
bisa dijadikan biomass misalnya
dari pertanian ada jonggol jagung,
sekam padi, tandan kepala sawit
(perkebunan); dari sampah rumah
tangga ada sayur-sayuran, buahbuahan dll; dari peternakan ada
kotoran hewan; dari kantor ada
sampah kertas dan sebagainya.
Terdapat
beberapa
proyek
pembangkit listrik berbasis bio
massa yang sudah dan sedang
dikembangkan di antaranya Pro
yek BKR Biomass 4 MWe Condensing
Steam Turbine dan Biomassa menjadi
Listrik PTIP (7MW) di Riau, Proyek
Gasifikasi Biomass di industri jamur
di Jawa Tengah, dan Proyek Biomassa
menjadi Listrik PTMM 24 MWe di
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Sumatra Utara.
Angin. Potensi angin untuk
energi istrik di Indonesia menurut
kajian WhyPGen sangat besar.
WhyPGen adalah proyek energi
tenaga angin Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) yang
bekerja sama dengan United Nations
Development Programme. Proyek ini
adalah satu di antara sejumlah pro
gram penggunaan energi terbarukan
di Indonesia.
Dalam peta energi angin, ke
cepatan angin di beberapa wilayah
Indonesia sekitar 3-9 meter per
detik, cukup kuat untuk memutar
bilah turbin angin. Lokasi potensial
ada di sisi selatan Jawa, Kepulauan
Nusa Tenggara, dan bagian selatan
Sulawesi. Potensi energi listrik
Indonesia yang bisa dihasilkan

pembangkit tenaga angin sebenarnya
bisa mencapai 9,2 GW.
Matahari.
Sebagai
negara
tropis, Indonesia memiki potensi
energi matahari (surya) sangat besar
dengan perkiraan 4,8 KwWh/m2 atau
setara 112.000 GW. Pemerintah telah
memanfaatkan pembangkit listrik
tenaga surya (PLTS) untuk menerangi
beberapa pedesaan di tanah air.
Sayang belum optimal, karena dari
2013 hingga 2014, baru berhasil
melelang 8 atau 10 persen dari 80
proyek PLTS yang pembangunannya
direncanakan hingga 2015.
Ada dua teknologi yang dipakai
yakni teknologi termal dan fotovoltaik.
Energi termal secara tradisional
digunakan untuk mengeringkan
hasil pertanian, sedangkan teknologi
fotovoltanik untuk memenuhi kebu
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tuhan listrik, pompa air, televisi,
telekomunikasi, dan lemari pendingin
di Puskesmas dengan kapasitas total
± 6 MW. Salah satu kendala dari
pemanfaatan energi matahari adalah
investasi yang relatif mahal.
Energi Laut. Pada perairan
tertentu, terutama yang menghadap
Lautan Hindia dan Samudera
Pasifik memiliki arus laut yang kuat
sehingga bisa dimanfaatkan untuk
membangkitkan energi listrik. Hasil
riset BPPT misalnya, 10 selat di
perairan NTB dan NTT diperkirakan
bisa dihasilkan energi listrik hingga
3000 MW. Menurut anggota Dewan
Energi Nasional Dr. Muchtasor, dalam
Rencana Umum Energi Nasional
(RUEN) ditargetkan pada 2050 nanti,
energi yang di hasilkan dari lautan
bisa mencapai 6000 MW. l

Prioritas Pengembangan

P

enyelesaian tentang carut marut
pegelolaan energi merupakan
pekerjaan rumah yang tidak
mudah. Ada beberapa per
masalahan yang menjadi tantangan
dalam pengelolaan energi ke depan.
Pertama masalah kelangkaan energi.
Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi
dan pertumbuhan jumlah penduduk
menuntut penyediaan energi yang
makin tinggi. Pertumbuhan ekonomi
menjadikan kebutuhan energi per
kapita naik. Begitu pula pertumbuhan
penduduk dimana setiap bayi lahir
ibaratnya membutuhkan energi.
Kedua, proporsi energi fosil masih
tinggi. Pada 2011, energi yang berasal
dari fosil total mencapai 95 persen yakni
minyak (49,5 persen) gas (20,4 persen),
dan batubara (26,0 persen), selebihnya
energi yang dapat diperbarui kurang dari
5 persen. Sebagian dari energi tersebut
digunakan untuk memanjakan sektor
transportasi yang notabene dikuasai
oleh mobil-mobil pribadi.
Ketiga, ketergantungan kepada BBM.
Dari energi fosil yang dipakai, mayoritas

adalah BBM yang digunakan untuk
transportasi, pembangkit listrik, dan
menggerakkan mesin-mesin industri.
Konsumsi BBM yang melebihi produksi
minyak merepotkan neraca pembayaran.
Saatnya dilakukan revolusi BBM ke gas
untuk transportasi sebagaimana dulu
pemerintah pada 2005 mengkonversi
minyak tanah ke LPG pada 52 juta rumah
tangga.
Keempat, pemakaian energi yang
tidak efisien. Baik dari sisi elastisitas
maupun intensitas, Indonesia masuk
dalam kategori negera yang boros dalam
pemakaian energi. Itu artinya energi yang
dipakai banyak terbuang sia-sia, tidak
menghasilkan sesuatu yang produktif.
Sementara jika dilihat dari pemakaian
energi per kapita justru Indonesia masuk
dalam kategori rendah.
Kelima, kondisi geografis Indonesia.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia
memiliki tantangan tersendiri dalam
distribusi energi. Biaya distribusi men
jadi salah satu penyebab tingginya
operasional untuk pemerataan energi.
Diversifikasi energi, terutama untuk listrik

menjadi sangat penting mengingat tak
semua wilayah kepulauan bisa terjangkau
oleh infrastuktur jaringan listrik.
Banyak pilihan yang bisa dilakukan
pemerintah untuk mengatasi perma
salahan energi. Dari 11 sumber daya
energi yang Indonesia miliki, semuanya
bisa dikerjakan secara simultan. Meski
begitu kita perlu penajaman prioritas
dalam pengembangan energi. Ter
utama untuk mengantisipasi lonjakan
permintaan energi dalam beberapa
tahun ke depan.
Prioritas tersebut didasarkan kepada
ketersediaan cadangan dan potensi
yang kita miliki, pengoptimalan sumber
energi untuk kebutuhan dalam negeri,
penerapan prinsip green energy, dan
kecepatan melakukan pengembangan.
Berdasarkan pertimbangan itu prioritas
pengembangan energi nasional perlu
difokuskan kepada gas, batubara, dan
geothermal. Kemudian menyusul pe
ngembangan energi terbarukan. Perlu
energy mix untuk menjaga ketahanan
energi. l
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Kiamat Kecil

Dunia Perminyakan

"K

ita lagi menunggununggu
nih,
apakah
kontrak
diperpanjang atau
tidak.’’ Begitu salah satu kerisauan
yang disam
paikan seorang geolog
yang bekerja di Petronas di Malaysia.
Saat ini ada puluhan geolog ki
ta yang bekerja di Petronas, ba
ik
di Petronas maupun di anak per
usahaannya, Carigali. Mereka mem
peroleh gaji besar berikut fasilitas
meng
giurkan, setidaknya melebihi
yang diperoleh rekan-rekannya di
Indonesia. Dalam per
sepektif kete
nagakerjaan, mereka adalah wajah
lain dari TKI yang selama identik
dengan pekeja kelas bawah.
Sistem kekaryawanan Petronas
untuk profesional dari Indonesia
umum
nya menggunakan sistem
ker
ja kontrak antara tiga sampai
lima tahun. Jika kontrak habis,
se
prestasinya
bagus,
mentara

Pergerakan harga minyak
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kontrak diperpanjang. Begitu pula
sebaliknya. Nah kalau terjadi sesuatu
di perusahaan, seperti anjloknya
harga minyak belakangan ini, bisa
jadi kontrak tak diperpanjang.
Apalagi kinerja Pet
ronas, menurut
Reuters, laba turun 12 persen, dan
deviden juga ikut turun 37 persen.
Petronas tidak sendirian. Seluruh
perusahaan minyak di dunia, baik
besar maupun menengah melakukan
hal serupa untuk merespon anjolknya
harga minyak yang sampai 60 persen.
Mereka melakukan revisi anggaran
terutama memangkas belanja untuk
proyek baru atau capital expenditure
(capex). Konsekuensi berikutnya, opsi
pemutusan tenaga kerja pun tidak
bisa dihindari.
Perusahaan besar seperti BP,
Shell, Exxon, Conoco Philip, Statoil,
Gazprom, Marathon, dan Suncor
Energy memotong anggaran dalam
jumlah luar biasa. Gazprom misalnya

memangkas capex sampai 50 persen
sebesar 16,2 miliar dolar, dari 34
miliar dolar menjadi 17,8 miliar
dolar atau sekitar Rp 202 triliun.
Chevron memangkas hampir 5
miliar dolar. Mereka juga melakukan
pemangkasan ratusan karyawan.
Perusahaan minyak skala yang
lebih kecil juga mengalami masalah
serupa. Mereka memangkas capex
dan mengurangi karyawan dalam
per
sentase yang jauh lebih besar.
Ithaca Energy misalnya memotong
capex 60 persen pada 2015 ini. Ke
mudian Denbury Resource dan
Goodrich Petroleum memangkas 50
persen.
Perusahaan oil service mengalami
hal yang tak kalah tragis. Haliburton
misalnya akan memangkas sekitar
1.000 pekerjanya di operasional kilang
minyak di wilayah timur. Begitu pula
Baker Hughes yang diakuisisi oleh
Halliburton dengan nilai sekitar 35
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miliar dolar, sehari sebelumnya telah
menyatakan akan memberhentikan
7.000 karyawan.
Sementara Schlumberger Ltd se
bagai perusahaan oil service terbesar
mengaku melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) terhadap 9.000
pegawai atau sekitar tujuh persen
pegawainya. Belanja modal tak lepas
dari pemangkasan, bahkan sampai
60 persen. Belum bisa diperkirakan
berapa persen turunnya perolehan
laba dibanding tahun sebelumnya.
Apa yang dilakukan perusahaan
minyak dan servis tersebut adalah
langkah penyelamatan perusahaan
sebagai respon atas menukiknya
harg
a minyak dalam tujuh bulan
terakhir ini. Pada Juli 2014, harga
minyak brent berada di posisi sekitar
115 dolar per barel, pada akhir
Januari 2015 sudah anjlok menjadi 48
dolar per barel, harga terendah sejak
Mei 2009.

Tidak ada satu pun orang,
bahkan ahli minyak sekalipun yang
memprediksi harga minyak akan
jatuh sedalam itu. Apalagi sejak 2010
sampai pertengahan 2014, harga
minyak pada posisi stabil di sekitar
110 dolar per barel. Tiba-tiba saja
musim panas lalu harga turun dan
terus merosot. Pernah diperkirakan
rebound di harga 80 dolar, tapi ternyata
terus turun. Pernah juga diprediksi
sekaligus harapkan rebound pada 60,
tapi lagi-lagi harapan harus dikubur.
Merosotnya harga minyak bu
kan hanya membuat perusahaan
mi
nyak mengetatkan ikat ping
gang, tetapi juga pemerintah di
negara pengekspor minyak. Ru
sia, Venezuela, Arab Saudi dan
negara-negara OPC lainnya seperti
Iran, Nigeria, Uni Emrirat Arab
merupakan negara yang sangat

diru
gikan karena minyak menjadi
andalan ekspor dan pendapatan
negara.
Rusia —menurut catatan Tim
Bowler dari BBC News—kehilangan
pendapatan 2 miliar dolar setiap
penurunan satu dolar. Itulah kenapa
perekonomian
Rusia
sekarang
mengalami krisis, sehinga mereka
harus menaikkan bunga acuan
menjadi 17 persen. Menurut World
Bank, pertumbuhan ekonomi Rusia
akan turun 0,7 persen di 2015 jika
harga minyak tidak rebound. Maklum
pendapatan ekspor negara beruang
itu 70 persen dari migas.
Venezuela juga mengalami situasi
yang tak kalah pelik. Merosotnya
har
ga minyak ditambah adanya
mismanajemen dalam pengelolaan
ekonomi membuat inflasi melejit
menjadi 60 persen. Salah satu pilih
berita IAGI | Edisi: V/2015
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an sulit untuk menyelamatkan
anggaran adalah menaikkan
harga BBM, karena harga BBM
di negara itu merupakan salah
satu yang terendah di dunia.
Saudi Arabia lain lagi,
meskipun pendapatan mereka
merosot drastis, tetapi tetap
bertahan tidak akan me
nurunkan produksi. Padahal
jika mau, sebagai eksportir
munitas OPEC
terbesar di ko
kemungkinan harga akan
rebound. Barangkali me
reka
tak mau terulang lagi penga
laman buruk pada 1980-an
ketika ketika mereka mencoba
mendongkrak har
ga dengan
menurunkan produksi ternya
ta harga tetap rendah.
Bagi Arab saudi harga yang
aman bagi keuangan negara adalah
jika harga minyak disekitar 85
dolar. Beruntung mereka memiliki
cadangan dana 700 miliar dolar se
hingga bisa bertahan cu
kup lama
dengan harga minyak rendah. Begitu
pula yang dirasakan oleh Uni Emirat

dan Kuwait, mereka bisa bertahan
diharga yang rendah tetapi harus
menguras cadangan devisa karena
anggaran mengalami defisit.
Menurut pengamat perminyak
an, beberapa negara OPEC seperti
Iran, Irak, dan Nigeria akan merasa
aman jika harga minyak di atas
120 dolar per barel. Anggaran
dapatan yang sebagian diper
pen

oleh dari ekspor minyak
menjadikan me
reka sangat
tergantung kepada tingginya
harga minyak.
Di Kanada, turunnya
harga minyak akan meng
akibatkan penu
runan seca
ra signifikan jumlah rig
yang beroperasi. Asosiasi
Kon
traktor Pengeboran Su
mur Minyak Kanada mem
perkirakan kondisi itu akan
menyebabkan
hilangnya
3.4000 pekerjaan di sektor mi
nyak dan 19.500 pekerjaan
tidak langsung yang men
dukung kegiatan pengeboran.
Sampai saat ini situasi
be
lum bisa diprediksi. Mes
ki pada pekan terakhir Maret
ada rebound karena Arab Saudi
menyerang Yaman. Tetapi harga
diprediksi masih sekitar 60 dolar
AS. Bagi perusahaan minyak dan
negara-negara yang meng
andalkan
pendapatannya dari minyak, jatuh
nya harga ini menjadi kiamat kecil
yang harus ditelan dengan pahit. l

Mereka Mendapat Berkah

B

agi negara penghasil minyak, anjloknya
minyak menjadi kiamat kecil. Tapi sebaliknya,
merosotnya harga minyak menjadi berkah.
Kawasan Eropa yang sedang mengalami kelesuan
ekonomi dengan ditandai inflasi yang rendah dan
pertumbuhan yang lemah, menjadi terdorong.
Menurut pakar perminyakan, setiap penurunan harga
minyak 10 persen akan mampu meningkatkan output
ekonomi 0,1 persen. Jadi seandanya harga rendah
minyak ini cukup lama, pertumbuhan ekonominya
bisa terdorong setidaknya 0,5 persen.
China juga begitu. Sebagai salah satu negara impor
tir terbesar, mereka sangat diuntungkan dengan penurunan harga minyak. Meski begitu diperkirakan tetap
tidak banyak memberikan efek kepada pertumbuhan
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ekonomi yang tahun ini diperkirkan 7-8 persen.
Jepang yang mengimpor hampir semua minyak
yang digunakan senang campur khawatir. Mereka
senang karena secara keseluruhan akan menurunkan
harga. Tapi di satu sisi kebijakan Perdana Menteri
Shinzo Abe saat ini adalah mengurangi deflasi untuk
menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Sementara India yang mengimpor 75 persen
minyak yang dikonsumsi akan membantu mereka
mengurangi defisit anggaran. India saat ini juga
terjebak pada pemberian subsidi yang besar,
sehingga dengan turunnya harga minyak anggaran
subsidi akan mengecil. Jika harga rendah ini terus
bertahan subsidi minyak India akan turun 2,5 miliar
dolar. l
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Harga Minyak

Supply-Demand atau Konspirasi?

Economist

A

njloknya harga minyak
dunia menyisakan ba
nyak pertanyaan. Se
be
tulnya harga komoditas
minyak naik atau turun
itu biasa, tapi yang menjadi luar biasa
adalah kecepatan penurunannya
begitu tinggi, sampai menyentuh harga
yang oleh sebagian negara sudah
berada di bawah ongkos produksi.
Karena keluarbiasaan itulah kemu
dian muncul dua pendapat mengenai
penyebab penurunan.
Satu sisi
me
nga
takan bahwa penurunan itu
semata karena suplai minyak melebihi
permintaan, jadi murni karena pasar.
Sisi yang lain mengatakan bahwa
ini adalah konspirasi negara untuk
menghancurkan negara lain.
Dari sisi pasar, setidaknya ada
lima alasan. Pertama, perekonomian
China melemah sehingga permintaan
terhadap migas menurun. Kedua,
ekonomi global juga diprediksi lebih
rendah sehingga menyurutkan per
mintaan. Ketiga, OPEC bersikukuh tidak
mau menurunkan harga. Keempat,
terbentuknya pasar gelap dari ladang
minyak yang dikusai ISIS di Suriah
dan Irak. Kelima, produksi minyak
melimpah dengan diproduksinya shale
oil di Amerika.
Nah yang menggelitik adalah
dangan bahwa turunnya harga
pan
minyak merupakan konspirasi Amerika
dan Arab Saudi untuk menjatuhkan
Rusia dan Venezuela. Kenapa? Karena
Rusia telah melakukan langkah yang
tidak disukai dunia barat di Ukraina.
Venezuela juga merupakan negara
yang melawan Amerika. Dua-duanya

merupakan negara penghasil minyak
dan anggaran negaranya sangat ter
gantung pada minyak.
Negara lain yang jadi sasaran
adalah Iran yang saat ini produksinya
2,76 juta barel per hari. Iran bagi
Ame
rika adalah negara yang keras
kepala terutama terkait dengan pe
ngembangan nuklir
nya. Secara ke
be
tulan, Iran dan Rusia menjadi
pen
dukung rezim Assad di Suriah,
berseberangan dengan AS dan Saudi.
“Kita semua melihat harga
minyak terus menurun. Ada banyak
spekulasi mengenai apa yang
menyebabkannya. Mungkinkah ini
adalah kesepakatan antara AS dan
Arab Saudi untuk meng
hukum Iran
dan memengaruhi ekonomi Rusia dan
Venezuela? Bisa saja,” kata Presiden
Rusia Vladimir Putin sebagaimana
dikutip migasreview.com.
Masih dikutip dari situs yang sama,
Menteri Perminyakan Arab Saudi Ali al
Naimi membantah spekulasi konspirasi
tersebut. “Kebijakan minyak Saudi
telah menjadi subjek spekulasi liar dan
tidak akurat selama beberapa minggu

ini. Kami tidak berniat memolitisasi
minyak. Bagi kami ini adalah soal
pasokan dan permintaan. Ini murni
bisnis,” kata al Naimi.
Teori konspirasi ini memang me
narik. Tapi secara tidak langsung
majalah Economist tidak sepaham
ketika menurunkan tulisan berjudul
‘Sheik vs Shale’. Di sini justru dipaparkan
bahwa saat ini sedang terjadi perang
antara Arab Saudi (Sheik) melawan
Ame
rika Serikat (Shale oil). Mereka
saling mengetes sampai dimana ma
sing-masing mampu menanggung
harga terendah.
Saat ini memang terjadi persaing
an produksi antara Arab Saudi dan
Amerika. Menurut US Energy Adminis
tration, Amerika menjadi produsen
nomor dua dengan produksi 11,2 juta
barel per hari, di bawah Arab Saudi
(11,73 juta barel per hari) di atas Rusia
(10,4 juta). Diperkirakan tidak sampai
2020 mendatang, Amerika akan
menjadi produsen minyak nomor satu
mengungguli Arab Saudi.
Jadi, apa sebenarnya yang mem
buat harga minyak jatuh? l
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Indonesia:

Untung atau Buntung?

D

i berbagai media sosial dalam saturecovery 17,5 miliar dolar, kontraktor 3,43 miliar
dua bulan ini banyak muncul per
ta
dolar, dan negara 8,96 miliar dolar. Jika asumsi har
nyaan yang kemudian berlanjut pada
ga minyak 70 dolar per barel, peneri
maan migas
dis
kusi hangat yakni soal harga mi
diperkirakan 38,46 miliar dolar, untuk cost recovery
nyak: merosotnya harga minyak ini
18,93 miliar dolar, kontraktor 4,62 miliar dolar dan
menguntungkan atau merugikan Indo
nesia?
negara mendapat 14,92 miliar dolar.
Diskusi tersebut menarik karena kebanyakan
Di sisi lain, bagian pengeluaran yang dalam
menyorotnya hanya dari satu sisi lantaran masinghal ini adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM)
masing punya kepentingan, ada yang semata dari sisi
turun, bahkan nol subsidi, pada posisi ekstrim justru
penerimaan ada yang dari pengeluaran. Akan lebih
pemerintah memperoleh laba dari penjualan BBM.
jernih sebetulnya jika melihat kedua-duanya yakni
Pemerintah memiliki buttom line untuk harga BBM,
dari sisi penerimaan dan sisi pengeluaran secara
dan jika harga bottom line itu lebih tinggi dibanding
bersamaan.
harga keekonomian BBM, maka
Sisi penerimaan berarti berapa dolar
pemerintah memperoleh keuntungan
yang diperoleh pemerintah dari produksi
dan sebaliknya.
minyak --setelah berbagi 85:15 dengan
Saat ini harga premium Rp 7.300 per
perusahaan kontraktor minyak dan
liter dan solar Rp 6.700 per liter. Dengan
dikurangi cost recovery. Semakin rendah
harga minyak mentah rata-rata 60 dolar
harga minyak maka penerimaan semakin
per barel, diperkirkaan harga bensin dan
kecil. Dan pada posisi harga sampai 70
solar tak jauh dari Rp 8.000 per liter. Jika
dolar per barel, penerimaan negara sudah
pemakaian sehari 1,5 juta barel (sekitar
lebih kecil daripada cost recovery.
237 juta liter) berarti Pemerintah masih
Satuan Kerja Khusus Pelaksana
harus subsidi harga BBM. Harga BBM
Benny Lubiantara
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
sebetulnya tidak hanya tergantung dari
Bumi (SKK Migas) membuat simulasi
harga minyak mentah, namun juga kurs
perhitungan penerimaan negara dengan beberapa
rupiah terhadap dolar. Seharusnya saat ini harga
asumsi harga dalam dolar. Simulasi itu didasarkan
BBM bisa rendah, tetapi karena kurs rupiah merosot
pada produksi minyak 849 barel per hari(bph) dan
di kisaran Rp 13.000 an harga BBM tidak bisa turun.
gas 1,177 juga bph atau total produksi migas 2,026
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
bph.
Sudirman Said mengakui adanya laba tersebut.
Disimulasikan oleh Kepala SKK Migas Amien
Berapa besarnya, menurut dia sifatnya dinamis
Sunaryadi, jika harga minyak 40 dolar per barel, maka
yakni berdasarkan selisih harga keekonomian dan
hasil penjualan migas 25,44 miliar dolar. Pada posisi
harga ke konsumen. ‘’Dana keuntungan itu nanti
itu, cost recovery sekitar 15,8 miliar dolar. Hasilnya
untuk cadangan strategis yang sekarang ini kita tidak
3,04 miliar dolar untuk kontraktor minyak, sisanya
punya,’’ kata Sudirman di hadapan anggota Komisi
22,3 miliar dolar untuk pemerintah. Tapi bagian
VII DPR RI awal Februari silam.
pemerintah itu harus dipotong cost recovery, sehingga
Lantas bagaimana pengaruh penurunan har
nilai bersih yang diterima pemerintah hanya 6,6
ga minyak terhadap bisnis perminyakannya?
miliar dolar.
‘’Eksplorasi slow down,’’ kata Kepala Divisi Program
Jika harga 50 dolar per barel, penerimaan migas
Kerja dan Manajemen Anggaran SKK Migas Benny
diperkirakan 29,86 miliar dolar, dengan rincian cost
Lubiantara kepada Berita IAGI. Mestinya penurunan
berita IAGI | Edisi: V/2015
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harga minyak tak berpengaruh eksplorasi karena
hasil eksplorasi itu baru dipanen beberapa tahun
mendatang dimana kemungkinan harga minyak
sudah naik, tapi kenyataannya begitu.
Konsekuensi dari penghentian eksplorasi itu
adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Meski
sejauh ini belum ada laporan dari kontraktor minyak
tentang PHK karyawan tetap, tetapi untuk karyawan
kontrak yang daily basis dipastikan ketika tak ada
kegiatan kontraknya tidak diperpanjang.
Ketika ditanyakan seberapa rendah harga minyak
yang masih bisa ditanggung oleh perusahaan
kontraktor minyak di Indonesia? Kata Benny, jika
hanya untuk bertahan berproduksi sampai di bawah
30 dolar pun masih mampu. Tapi dengan harga
sebesar itu tidak ada investasi migas. Jadi agar
investasi tetap terjaga, harga minyak minimal yang
bisa ditoleransi sekitar 50 dolar per barel.
Dengan harga yang sampai awal Februari ini
masih sekitar 50 dolar per barel, kontraktor mau tidak
mau tetap melakukan pengetatan anggaran. Sejauh
ini dari kontraktor sudah ancang-ancang untuk
merivisi anggaran mereka bersama dengan SKK
Migas. ‘’Revisi anggaran yang biasanya dilakukan
Juli, tahun ini kita ajukan April,’’ kata Benny.
Percepatan revisi tersebut dilakukan agar
pemerintah segera memperoleh gambaran yang
lebih konkret yang ter-update mengenai apa yang
akan dilakukan oleh perusahaan kontraktor minyak.
Jika telah terjadi penurunan kegitan eksplorasi nanti
akan dicari strategi khusus agar penurunan itu tidak

terlampau tajam.
Dalam lingkup pemerintah, anggaran yang terkait
dengan migas juga mengalami perubahan berarti.
Setidaknya perhitungan pemasukan negara dari
minyak dipangkas menyesuaikan dengan prediksi
harga minyak dalam APBN 2015 yang semula di
asumsikan 100 dolar menjadi sekitar 70 dolar.
Dalam pembahasannya dengan Badan Ang
garan DPR, Pemerinah dan parlemen tar
get penerimaan minyak dan gas bumi (migas) dalam
RAPBN-P 2015 menjadi Rp 139,36 triliun. Angka
ini turun Rp 16,72 triliun dibandingkan usulan
pemerintah sebelumnya Rp 156,08 triliun
Jika disimak dari pemaparan data dan fakta
tersebut bisa kita tarik garis merah bahwa
merosotnya harga minyak bagi pemerintah tetap
menguntungkan. Betul bahwa penerimaan migas
merosot cukup tajam, tetapi pemerintah tidak
mengeluarkan dana untuk mensubsidi energi yang
biasanya ratusan triliun rupiah. Bahkan pemerintah
memperoleh keuntungan dari penjualan BBM
(sebuah kondisi yang belum pernah terjadi sejak
Orde Baru).
Bagi perusahaan kontraktor minyak, termasuk
perusahaan milik negara Pertamina, sudah pasti
pendapatan mereka terpangkas. Tidak rugi, tapi
keuntungannya mengecil sehingga kegiatan in
vestasi menyurut. Turunnya investasi ini yang dikha
watirkan, karena kelak akan berpengaruh pada lifting
migas yang dalam satu dekade terakhir ini cenderung
turun. l
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Gunungapi Bawah Laut
dan Global Warming

P

engalaman menunjuk
kan bahwa letusan gu
nungapi dapat meng
akibatkan
perubahan
iklim. Itu terjadi karena
faktor emisi gas, khususnya CO2 yang
dikeluarkan dari dalam bumi dalam
waktu singkat dan dalam jumlah
yang sangat besar. Salah satunya,
letusan gunung Tambora pada 1815
yang menyebabkan terjadinya year
without summer membuktikan hal
itu.
Para ahli sepakat dengan keter
kaitan letusan gunungapi dengan
iklm global itu. Tapi dengan catatan
bahwa gunungapi yang meletus
adalah gunungapi di atas permukaan
laut atau daratan, bukan gunungapi
yang bermukim di bawah laut.
Kenapa? Karena belum ditemukan
bukti kuat bahwa letusan gunungapi
bawah laut berpengaruh terhadap
perubahan iklim (global warming).
Menurut Lucas Donny Setiaji,
pengajar vulkanologi di Teknik Geo
logi UGM, sebenarnya para ahli
vulkanologi sudah paham bahwa
ada banyak gunungapi bawah laut
yang ada di bumi ini, khususnya di
zona pemekaran tengah samodra
(mid-ocean ridge-MOR). Setiap
tahunnya zona MOR mengerupsikan
lava basaltik (kerak samodra) dalam
jumlah yang sangat besar, bahkan
jauh lebih besar daripada jumlah
material vulkanik hasil erupsi
gunungapi di daratan.
Umumnya para ahli beranggapan
bahwa erupsi vulkanik dasar laut di
tatanan MOR ini berlangsung secara
konstan, efusif, dan terus-menerus
setiap tahunnya, serta secara konstan
mengeluarkan gas CO2, hanya saja
jumlah gas yang dilepaskan relatif
sedikit. ‘’Jumlah itu menurut ahliahli tidak signifikan untuk dapat
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mempengaruhi iklim bumi.’’
Tetapi rupanya pendapat ter
akhir ini mulai goyah. Studi baru
yang dilakukan Maya Tolstoy dari
Columbia University menunjukkan
bahwa erupsi volkanik sepanjang
gunungapi bawah laut berpengruh
terhadap siklus iklim dan berkon
tribusi terhadap terjadinya per
ubahan iklim. Penelitian sang geo
phicisist tersebut telah dipubli
kasikan dimuat di dua jurnal yang
sangat berpengaruh di dunia, yaitu
Geophysical Research Letters. Studi
serupa oleh tim terpisah dikawasan
Antartic yang dimuat di jurnal
Science juga memberikan hasil yang
sama.
Dalam penelitiannya, Tolstyo
bersama tim memasang 10 instru
men seismic di dekat lokasi erupsi
gunungapi bawah laut. Dari situ juga
diperoleh peta yang memperlihatkan
jalur-jalur aliran lava masa lalu.
Tolstyo juga menganalisa data
seismic selama 25 tahun di jalur
pemekaran Pasifik, Atlantic dan
Artik, ditambah dengan peta yang

memperlihatkan aktivitas vulkanik
masa lalu di Pasifik selatan.
Mengutip hasil penelitian itu,
Lucas mengatakan, penelitian terkini
menyimpulkan bahwa kegiatan
erupsi gunungapi bawah laut di
zona MOR ternyata tidak terjadi
secara kontinyu dalam level yang
rendah seperti yang terjadi pada
masa sekarang. Pada waktu geologi
lampau pernah terjadi periode di
mana aktivitas gunungapi bawah
laut jauh lebih intens dibanding
sekarang. Pada saat ini saja, ternyata
sifat erupsi gunungapi bawah
laut menunjukkan aktivitas yang
berfluktuasi dan membentuk siklus
pendek dan cenderung meningkat.
Kesimpulan
ini
diperoleh
berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan di beberapa lokasi MOR
di dunia dan target studinya meliputi
waktu aktivitas erupsi gunungapi
bawah laut saat ini (jangka pendek)
sampai pada periode lebih dari
700.000 tahun yang lalu.
Dalam
pengamatan
jangka
pan
jang, diperoleh kesimpulan
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bahwa ada periode tertentu di
mana aktivitas gunungapi bawah
laut meningkat secara signifikan,
ditandai dengan banyaknya mor
fologi kerucut vulkanik di sekitar
MOR. Ternyata periode disaat erupsi
bawah laut meningkat kejadiannya
bersamaan dengan periode di mana
bumi kita dalam kondisi yang jauh
lebih dingin dan muka air laut yang
lebih rendah akibat pembentukan es.
Di lain pihak, ketika bumi dalam
kondisi lebih hangat dan muka air
laut naik seperti sekarang, aktivitas
vulkanik bawah laut ternyata lebih
rendah intensitasnya. Fenomena ini
diduga tidak hanya berkaitan de
ngan muka air laut, tapi juga pada
perubahan bentuk orbit bumi. Ke
tika orbit bumi berbentuk lebih
elips, dan ada variasi pengaruh ga
ya gravitasi matahari yang besar,
ternyata aktivitas erupsi bawah
laut juga meningkat. Di lain waktu,
ketika ketika orbit bumi lebih
membulat atau circular, tingkat
erupsi gunungapi bawah laut juga
lebih kecil.
Ternyata aktivitas magma di
pengaruhi oleh gaya-gaya yang be
kerja di sekitarnya, baik yang besar
maupun yang kecil. Perubahan
tekanan yang dialami magma,
seperti oleh naik turunnya muka air
laut, dipercaya mempengaruhi tinggi
rendahnya erupsi gunungapi bawah
laut. Hubungan antara perubahan
volume air laut dan aktivitas
gunungapi bawah laut juga teramati
untuk pengamatan jangka pendek,
dalam siklus mingguan sampai
tahunan.
Data seismik menunjukkan
bahwa gunungapi bawah laut meng
alami peningkatan aktivitas setiap
dua minggu sekali, bersamaan
dengan kejadian pasang surut
maksimal (muka laut paling rendah)
akibat pengaruh gravitasi matahari
dan bulan. Erupsi yang banyak terjadi
pada Januari sampai Juni, juga
sangat mungkin berkaitan dengan
pengaruh gravitasi matahari. Bulan
Januari posisi bumi paling dekat
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dengan matahari, sedangkan Juli
adalah posisi terjauh. Jadi aktivitas
letusan gunungapi bawah laut sangat
dipengaruhi gaya gravitasi matahari.
Periode aktivitas erupsi bawah
laut yang tinggi dan rendah terjadi
dalam beberapa skala siklus yang
durasinya berbeda-beda. Siklus
dengan periode yang panjang
memiliki jangka waktu sekitar
100.000 tahunan untuk setiap
siklusnya, sedangkan yang paling
pendek hanya berlangsung dalam
hitungan sekitar dua minggu.
Selain itu juga dijumpai periode
tahunan, di mana letusan gunungapi
bawah laut umumnya hanya terjadi
selama enam bulan pertama setiap

tahunnya.
Kemudian, bagaimana hasil pe
nelitian ini terhadap perubahan
iklim dan pemanasan global? Pe
nelitian ini menyimpulkan bahwa
aktivitas vulkanisme bawah laut
dapat memicu terjadinya pema
nasan global ketika pada suatu
waktu tertentu (di masa lampau
atau di masa depan) terjadi ak
tivitas erupsi gunungapi bawah
laut yang meningkat luar biasa
sehingga melepaskan gas CO2 dalam
jumlah sangat besar. ‘’Pemanasan
global yang dialami bumi saat ini
mungkin diawali dengan peristiwa
peningkatan aktivitas gunungapi
bawah laut,’’ kata Lucas. l
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Penelitian Gunungapi
Bawah Laut Indonesia Minim

S

ebuah penelitian terbaru
dari Columbia University
tentang gunungapi bawah
laut menyimpulkan bah
wa aktivitas gunungapi
ba
wah laut ternyata memberikan
pengaruh terhadap perubahan iklim.
Hasil penelitian ini mendobrak dogma
lama bahwa selama ini yang mampu
memberikan pengaruh terhadap
peruabahan iklim adalah gunungapi
yang berada di darat. Benarkah
hasil penelitian itu? Bagaimana pula
kontribusi gunungapi bawah laut di
Indonesia? Berikut wawancara de
ngan pengajar Vulkanologi di Teknik
Geologi UGM, Lucas Donny Setiaji.

Ada hasil penelitian menga
takan bahwa letusan gunungapi
bawah laut berpengaruh ter
ha
dap perubah
an iklim, ba
gaimana mekanismenya?
Aktivitas gunungapi bawah laut
dipengaruhi oleh berbagai gaya yang
ada di sekitarnya, seperti perubahan
gaya gravitasi matahari dan tekanan
oleh air laut yang menutupinya. Erupsi
gunungapi bawah laut akan meningkat
ketika terjadi penurunan tekanan yang
mempengaruhi magma.
Pada saat ini muka air laut di
bu
mi dalam posisi yang tinggi se
hingga aktivitas gunungapi bawah
laut cenderung konstan (rendah)
dan emisi gas CO2 yang dilepaskan
ke atmosfer relatif kecil untuk dapat
mempengaruhi perubahan iklim.
Namun pada periode geologi masa
lampau, seperti jaman es saat muka
air laut turun pada titik terendah,
dimungkinkan terjadinya peningkatan
erupsi gunungapi bawah laut secara
bersamaan dengan intensitas yang
jauh lebih tinggi daripada kondisi
hari ini. Akibatnya sejumlah besar
CO2 dilepaskan ke atmosfer dan akan
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yang berubah dari bentuk yang lebih
bulat menjadi lebih elips.

Lucas Donny Setiaji
menyebabkan global warming.
Berapa besar pengaruh akti
vitas gunungapi bawah laut
ter
hadap perubahan iklim ter
sebut?
gantung
Tingkat pengaruhnya ter
pada intensitas erupsinya yang
berkorelasi dengan jumlah emisi CO2.
Jika banyak gunungapi bawah laut
di zona pemekaran tengah samodra
(MOR) mengalami erupsi bers
amasama dan dengan intensitas yang
tinggi maka pengaruhnya ter
hadap
perubahan iklim bisa sangat besar.
Apakah ada periodisasi pada
letusan gunungapi bawah laut?
Berdasarkan hasil penelitian yang
kita sitir, maka jelas ada periodisasi
letusan gunungapi bawah laut. Ada
periode siklus yang pendek yaitu
setiap dua mingguan di mana pada
kondisi pasang surut maksimal akan
terjadi peningkatan aktivitas gu
nungapi bawah laut yang masih aktif.
Erupsi gunungapi bawah laut
umumnya terjadi pada Januari-Juni
yang dipengaruhi oleh jarak matahari
terhadap bumi. Siklus yang memiliki
periode paling panjang ada dalam
kisaran sekitar 100.000 tahun terjadi,
dan berhubungan dengan perubahan
bentuk orbit bumi terhadap matahari

Seberapa aktif aktivitas gu
nungapi bawah laut?
Secara umum gunungapi bawah
laut diasumsikan berada dalam
kondisi sangat aktif, khususnya yang
berada di zona pemekaran tengah
samodra (mid ocean ridge-MOR).
Aktivitas yang tinggi ditandai dengan
dihasilkannya kerak samodra baru
hasil erupsi lava basaltik di sepanjang
zona MOR yang memanjang di dasar
samodra Pasifik, Atlantik, and Hindia.
Ada berapa gunungapi ba
wah laut yang aktif di seluruh
bumi?
Jumlahnya sangat banyak namun
jumlah spesifiknya tidak diketahui
secara pasti karena lokasinya yang
remote. Zona MOR yang panjangnya
keseluruhan sekitar 60.000 km dapat
dikatakan seluruhnya merupakan
gunungapi aktif. Selain itu dalam
jumlah yang lebih sedikit kita juga
memiliki beberapa gunungapi aktif
tengah kerak samodra, seperti
kepulauan Hawaii, serta gunungapi
bawah laut yang terbentuk di zona
island arc dan back-arc basins yang
berkaitan dengan jalur penunjaman.
Bagaimana dengan Indo
sia, ada berapa gunungapi
ne
bawah laut dan dimana saja?
Jawabannya tergantung kepada
definisi dari suatu gunungapi ba
wah laut. Jika kita memakai definisi
gunungapi bawah laut adalah gu
nungapi yang keseluruhan tubuhnya
berada di bawah permukaan laut,
maka sejauh yang saya ketahui belum
banyak lokasi di Indonesia yang telah
dikonfirmasi sebagai gunungapi ba
wah laut.
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Dalam tatanan tektonik yang
didominasi oleh jalur penunjaman,
maka masih dimungkinkan terben
tuknya gunungapi bawah laut khu
sus
nya di zona island arc, seperti
busur Banda, Halmahera, dan
wesi Utara-Sangihe, serta di
Sula
cekungan belakang busur vulkanik
(back-arc basins) seperti di laut
Jawa dan Teluk Tomini (Sulawesi).
Menurut Badan Geologi ada lima
gunungapi bawah laut di Indonesia
yang masih aktif, yaitu Gunung
Submarine dan Mahangetang (Banua
Walu) di perairan Sulawesi Utara,
serta gunung Niuwewerker, Emperor
of China, dan Hobal di busur Banda.
Apakah mungkin masih ada
di wilayah lain?
Mengingat masih minimnya studi
tentang hal ini, maka tentunya masih
sangat mungkin ada lokasi gunungapi
bawah laut lain yang belum diketahui
di Indonesia. Sebagai contoh, be
berapa waktu yang lalu diberitakan
bahwa tim penelitian geologi kelautan
menemukan gunungapi di palung
Sunda di sebelah barat Sumatra serta
gunung Kawio Barat di laut Sangihe
(Sulut) yang puncaknya sekitar 1.900
m di bawah permukaan laut.
Penemuan seperti ini masih
mungkin terjadi di masa mendatang
karena memang penelitian semacam
ini belum banyak dilakukan di In
donesia. Akhirnya, perlu ditam
bahkan pula bahwa di dalam kerak
samodra di sekitar kepulauan Indo
nesia, seperti dalam kerak samodra
Hindia di selatan busur Sunda terda
pat banyak seamount.
Adakah yang masih aktif?
Paling tidak sudah diidentifikasi
lima gunungapi bawah laut yang aktif
oleh Badan Geologi, yaitu gunung
Submarine, Mahangetang, Niuwe
werker, Emperor of China, dan Hobal.
wio
Sedangkan status gunung Ka
Barat belum diketahui dengan baik.
Seberapa bahaya keberada
an gunungapi bawah laut?
Sejauh ini secara umum gu
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nungapi bawah laut di Indonesia
yang aktif tidaklah terlalu memba
hayakan karena sejauh ini skala
erupsinya kecil, relatif jauh dari
aktivitas ekonomi serta dirasa kecil
kemungkinannya menghasilkan ben
cana seperti tsunami.
ngan fak
Kita perlu waspada de
ta bahwa pengetahuan ki
ta tentang
ta yang
gunungapi bawah laut ki
sih terbatas. Misalnya, gu
nung
ma
Kawio Barat di laut Sangihe (ke
dalaman mencapai 5.100 meter dari
permukaan laut) memiliki tinggi se
kitar 3.200 meter dengan puncaknya
berada sekitar 1.900 meter di bawah
permukaan laut. Jika gunung ini
masih aktif maka kita perlu waspada
dengan potensi bencana yang dapat
dihasilkan.
Pernah adakah gunungapi
bawah laut kita yang meletus?
Pernah. Kelima gunungapi ba
wah laut yang dikategorikan aktif
oleh Badan Geologi pernah tercatat
meletus sepanjang periode sejarah
Indonesia.
Gunung
Submarine
nah meletus pada tahun 1922.
per
Sedangkan gunung Mahangetang
tercatat mengalami erupsi terakhir
pada tahun 1968. Selain itu, Gunung
Niuwewerker dan Emperor of China
tercatat terakhir meletus pada 1927.
Gunung Api bawah laut lainnya yaitu
Gunung Hobal tercatat mengalami

erupsi pada tahun 1999.
Adakah perbedaan gunung
api bawah laut dengan di da
ratan?
Ada beberapa perbedaan antara
gunungapi bawah laut dan di daratan.
Dalam konteks kebencanaan, bias
anya gunungapi di daratan lebih
bahaya karena lebih berpotensi
ber
menghasilkan erupsi yang eksplosif
(dipengaruhi komposisi magma
yang dominan andesit sampai riolit)
yang membahayakan kehidupan
masyarakat di sekitarnya.
Gunungapi bawah laut, di lain
pihak umumnya tidak menghasilkan
erupsi yang eksplosif karena kom
posisi magmanya yang dominan
basalt. Ditambah kondisi bahwa
gunungapi bawah laut tidak dihuni
manusia, maka tingkat potensi ben
cananya lebih rendah.
Sedangkan dalam konteks sum
berdaya geologi, gunungapi di daratan
dikenal menghasilkan potensi energi
panas bumi yang dapat dieksploitasi;
hal ini tidak dijumpai pada gunungapi
bawah laut. Untuk sumberdaya mi
ne
ral, gunungapi di daratan di
ke
nal menghasilkan endapan mineral
ekonomis seperti emas tipe epitermal
dan porfiri, sedangkan gunungapi
nal menghasilkan
bawah laut dike
endapan logam dasar tipe volca
nogenic massive sulfides (VMS). l
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Kontroversi
Smelter
Freeport

R

obert
Moffet
tampak
lesu
ketika
jumpa
pers itu digelar.
Raut mukanya
m e n y ir a t k a n
ma
sih adanya beban yang harus
ditanggungnya terkait dengan
ko
mitmen PT Freeport Indonesia
untuk menyelesaikan kewajiban
hil
irisasi sesuai undang-undang
Minerba.
Akhir Januari lalu memang
men
jadi pekan yang berat bagi
pria tinggi besar bernama lengkap
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James Robert (Jim Bob) Moffet.
Se
ba
gai orang nomor satu di
Freeport McMoran, dia punya
pekerjaan rumah besar yang harus
diselesaikan, yakni mentaati UU
Minerba agar anak perusahaannya
yang menjadi andalan, PT Freeport
Indonesia tetap dibolehkan ekspor.
Pada Kamis (22/1/14) dia
ber
te
mu dengan Menteri ESDM
(Energi dan Sumber Daya Mineral)
Sudirman Said. Mereka mem
bi
carakan mengenai klausul perjanji
an/ MoU oleh Freeport terhadap
enam syarat perpanjangan KK

(kon
trak karya) yang dilakukan
pada 2019 mendatang. Perjanjian
klausul tersebut dibuat berdasarkan
Keppres No 3 Tahun 2013 yang
dikeluarkan
Presiden
Susilo
Bambang Yudhoyono.
Enam persyaratan itu adalah
Pertama, penciutan 40 persen luas
wilayah kontrak karya menja
di
127 ribu hektare. Kedua, kesepakat
an kewajiban keuangan PPH ba
dan lebih tinggi 10 persen menjadi
35 persen. Ketiga, Freeport bersedia
yalti
sesuai
meningkatkan
ro
dengan Peraturan Pemerintah No.

MINERBA
9 Tahun 2012.
Keempat, Freeport bekerjasama
dengan Kementerian Perindustrian
untuk membentuk satuan tugas da
lam meningkatkan kandungan lokal
pertambangan di Papua. Kelima,
milikan saham nasional naik
kepe
akan menjadi 30 persen selambatlambatnya pada 2021. Keenam, Free
port melakukan pengolahan dan
pemurnian dalam negeri.
Dengan adanya kesepakatan
tersebut maka Freeport dibolehkan
mengekspor konsentrat sampai
berakhirnya nota kesepahaman, 25
Januari 2015. Jika tidak, maka sejak
tanggal itu pula Freport dilarang
melakukan ekspor konsentrat.
Rupanya dari enam kesepakatan
tersebut, poin terakhir, yang iden
tik dengan pembangunan smel
ter belum ada perkembangan sig
nifikan.
‘’Saya kecewa,’’ kata Menteri
dirman. Kekecewaan serupa
Su
ga diutarakan Dirjen Minerba
ju
Sukhyar yang diminta mengawal
pelaksanaan enam kesepakatan.
Kekecewaan itu agak aneh
betulnya, karena selama nota
se
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Hasil Renegosiasi Pemerintah dan Freeport  Juni 2014
No

Klausul

Sebelumnya

Kesepakatan

1

Luas Lahan

212.950 ha

125.000 ha

2

Pembangunan smelter

Tak bersedia

Bersedia

3

Divestasi Saham

20 persen

30 persen

4

Perpanjangan Kontrak

2021

2041

5

Pemenuhan kandungan lokal

100 persen

100 persen

6

Royalti

1 persen

3,75 persen
Sumber: Kompas.com

kesepahaman dijalankan, pe
me
rin
tah seharusnya memonitor ke
majuan pembangunan smelter. ‘’Sa
ya lihat pengawasannya kurang,’’
kata Ketua IAGI Sukmandaru
Prihatmoko dalam wawancaranya
dengan Bloomberg TV. Karena itu,
dalam nota kesepakatan kedua ini
harus ada sistem monitoring dan
juga harus ada sanksi.
Pada perundingan kesepakatan
(MoU) jilid 2, Freeport kembali
janji akan membangun smel
ber
ter. Rencananya, smelter akan
ba
ngun di Gresik dengan me
di
makai tanah Petrokimia Gresik.
Dengan adanya rencana tersebut
Pemerintah menyetujui MoU jilid 2

yang artinya mengiijinkan Freeport
untuk mengekspor konsentratnya
kembali.
Menurut Sukmandaru, pemba
ngunan smelter di Gresik akan lebih
praktis, karena syarat infrastruktur
seperti listrik dan jalan sudah
tersedia. Negatifnya, hanya sedikit
memberi manfaat kepada rakyat
Papua. Jika dibangun di Papua,
ada
kekurangan
infrastuktur
yang artinya bertambahnya biaya
pembangunan smelter tetapi bi
sa memberikan benefit dan meng
angkat perekonomian Papua secara
keseluruhan lebih baik.
Informasi mengenai dimana
bangunan
smelter
masih
pem
pang siur. Muncul keinginan
sim
pemerintah akan memilih mem
berdayakan ekonomi Papua dengan
ngun smelter di Papua.
memba
dingan masih terus
Proses perun
sung, dan sampai tulisan
berlang
ini ditu
runkan masih belum jelas
apakah smelter ini akan dibangun
oleh Pemprov Papua dan Pemkab
Timika yang bekerjsama dengan
BUMN atau Freeport juga terlibat
di situ.
Jika pembangunan smelter di
Papua itu benar-benar direalisasikan
ini akan menjadi langkah awal pe
ngembangan Papua menjadi ka
wasan industri. Dimana kelak akan
menyusul pembangunan pabrik
petrokimia dan pabrik semen. l
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Divestasi Saham
atau Ambil Alih
OLEH
Sukmandaru Prihatmoko,
Arif Zardi Dahlius, dan
Yoseph Swamidharma

I

su lain yang menarik adalah
opsi
divestasi
saham
atau
pengambialihan Freeport Indonesia.
Divestasi peru
sahaan tambang
asing sudah diatur oleh pemerintah
sehingga tinggal melaksanakan
dan mengawasi agar tidak jatuh
ke tangah yang salah. Sedangkan
pengambilaihan berarti kontrak karya
tidak lagi diperpanjang, yang selanjutnya
pengelolaan tambangnya dijalankan
oleh kita (nasional).
Berdasarkan nota kesepahaman
yang dibuat Pemerintah dan Freeport,
saham Freeport akan didivestasi
sehingga kelak kepemilikan pemerintah
30 persen. Saat ini berdasarkan
KK Generasi I Pemerintah memiliki
saham 9,36 persen, dengan begitu
Freeport hanya tinggal melepas 20,64
persen. Oktober nanti Freeport harus
mendivestasi 10,64 persen.
Siapa yang berhak menguasai saham
dari divestasi tersebut? Berdasarkan
peraturan Kontrak Karya, prioritas
pertama ditawarkan kepada Pemerintah
pusat. Jika pemerintah pusat tidak
berminat, penawaran dilanjutkan kepa
da pemerintah daerah. Jika mereka pun
tidak berminat berikutnya ditawarkan ke
BUMN dan terakhir ke BUMD.
Sukmandaru
yang
sekaligus
mewakili suara IAGI berpendapat
bahwa sebaiknya divestasi diberikan
kepada BUMN. ‘’Pertama, karena kita
ingin BUMN pertambangan kita lebih
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maju lagi, dengan harapan kegiatan
eksplorasi akan berlanjut terus baik
di area Kontrak Karya Papua maupun
di area-area eksplorasi milik BUMN
tersebut’’ katanya. Kegiatan eksplorasi
yang komprehensif akan perlu biaya
besar dan harus ditopang oleh sumber
pendanaaan memadai seperti dari hasil
keuntungan tambang Freeport ini.
Pendapat IAGI senada dengan
keinginan
Pemerintah.
Seperti
dikatakan Menteri BUMN Rini Soemarno,
Kementerian BUMN mendorong PT
Aneka Tambang untuk mengambil alih
saham KK perusahaan asing terutama
Freeport. Untuk itu Pemerintah akan
menyuntik dulu modal perusahaan
tersebut agar dananya cukup leluasa
untuk membayar divestasi.
Menteri ESDM Sudirman Said juga
sepakat jika BUMN yang mengambil
jatah divestasi. Alasannya, jika BUMN
yang masuk, maka Indonesia tidak
hanya sebagai pemilik tetapi juga ikut
menjadi operator perusahaan tambang.
Berapa harga yang ditawarkan
Freeport McMoran atas divestasi saham
Freeport Indonesia? Mereka pernah
menawarkan 4 miliar dolar AS untuk
20,64 persen. Pemerintah tentu akan

menawar. “Dibikin rendah saja harganya.
Ini resource negara kok, kenapa mesti
pakai harga pasar,” kata Sukhyar, Dirjen
Minerba dan Batubara di Kementerian
ESDM, beberapa waktu lalu.
Opsi lain soal saham selain divestasi
adalah pengambilalihan Freeport yang
itu berarti kontrak karya perusahaan
tambang terbesar di tanah air itu
tidak diperpanjang. Pengambilalihan
ini memang banyak disuarakan oleh
kalangan idealis yang ingin agar seluruh
kekayaan sumber daya alam dikuasai
oleh negara agar memberi manfaat
maksimal kepada masyarakat.
Masalahnya apakah kita siap
untuk mengelola tambang sebesar itu?
Menurut Yoseph Swamidharma (Bidang
Kebijakan Publik IAGI), berdasarkan
analisisnya, pengambil alihan bisa
dilakukan jika dipersiapkan manajemen
profesional yang benar-benar fokus
ke optimasi benefit sesuai dengan
amanat UU. Nah di sini kesulitannya
adalah membedakan antara benefit
negara dan benefit kelompok kecil
(politik, kedaerahan, dll). Waspadai
juga gangguan kelompok kecil yang
menyebabkan benefit optimum tak
tercapai.
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prospeknya sangat bagus seperti
yang ada di Freeport tak sedikit
lembaga keuangan yang akan bersedia
membiayainya. ‘’Dana mudah dicari,
asalkan sumberdaya dan cadangan ada
di lapangan dan dapat dibuktikan secara
ilmiah,’’ katanya.
Ketiga adalah kepentingan politik,
baik lokal ataupun global. Politik lokal
bisa terjadi tarik menarik kepentingan,
sehingga muncul pro dan kontra yang tak
pernah selesai. Sedangkan politik global,
kita sadar bahwa Freeport adalah milik
perusahaan Amerika, dan selama ini
cengkeraman Amerika terhadap politik
internasional sangat kuat, termasuk ke
Indonesia.
Perdebatan tentang divestasi atau
ambilalih pengelolaan ini memang me
narik. Tetapi bagaimanapun Pemerintah
sudah mengambil kebijakan akan mem
perpanjang kontrak karya Freeport.
Tinggal kita mengawal dengan ketat
bahwa perpanjangan itu membawa
benefit yang maksimal baik kepada
negara maupun rakyat Papua dan
Indonesia secara umum. l

Hal lain adalah pengetahuan dan
kemampuan membaca pasar. Di sini
perlu kesadaran bahwa harga komoditas
tambang itu fluktuatif dan kita harus
berpijak pada kompetisi harga di seluruh
dunia yang terkadang belum bisa
diterima oleh masyarakat.
Sementara Sukmandaru berpen
dapat bahwa, ada tiga hal yang perlu
diperhatikan jika akan melakukan
pengambil-alihan, yakni kemampuan
teknikal yang dalam hal ini adalah
kesiapan SDM (sumber daya manusia),
kemampuan keuangan, dan terakhir
terkait dengan tarik menarik kepentingan
politik baik lokal maupun global.
Dari sisi SDM, Indonesia sudah
me
miliki
orang-orang
mumpuni.
Kemampuan
eksplorasi
yang
mensyaratkan dasar geologi yang kuat
dan kemampuan mengoperasikan
tambang sudah banyak dimiliki oleh
SDM Indonesia. Lagi pula banyak tenaga
SDM lokal kita yang menjadi tulang
punggung operasional Freeport.
Kedua,
masalah
kemampuan
keuangan. Untuk tambang yang

Sejarah Kontrak Karya Freeport

K

ehadiran Freeport di Indonesia
memiliki sejarah panjang.
Wilayah penambangannya
di Papua bahkan memiliki sejarah
yang jauh lebih panjang, karena sejak
sebelum Indonesia merdeka, sudah
mulai dieksplorasi
Berikut Perjalanan Freeport di
Indonesia
· 1936 – Jacques Dozy
menemukan cadangan ‘Ertsberg’.
· 1960 – Ekspedisi Freeport
dipimpin Forbes Wilson untuk
menemukan kembali ‘Ertsberg’.
·	Mei 1963 – Irian Jaya bersatu
dalam negara kesatuan RI
·	Maret 1966 – Pemerintah
memberi konsesi kepada PT
Freeport Mc MoRan
· Juni 1966 – Wakil-wakil Freeport
ke Jakarta membicarakan
prospek penambangan Ertsberg

·	Oktober 1966 – Rancangan
Kontrak Karya disetujui
· 7 April 1967 – Pemerintahan
Soeharto – Kontrak Karya I
(Freeport Indonesia Inc.) berlaku
selama 30 tahun sejak mulai
beroperasi tahun 1973.
·	Desember 1967 – Pengeboran
eksplorasi dimulai di Gertsberg
·	Desember 1972 – Pengapalan
perdana 10.000 ton tembaga ke
Jepang
· Juli 1976 – Indonesia mendapat
saham 8,5 persen saham
Freeport
· 1988 – Freeport menemukan
cadangan Grasberg. Investasi
yang besar dan risiko tinggi,
sehingga memerlukan jaminan
investasi jangka panjang.
·	Desember 1991 – (Pemerintahan
Soeharto) – Kontrak Karya II (PT
Freeport Indonesia) berlaku 30

·

·

tahun dengan periode produksi
akan berakhir pada tahun 2021,
serta kemungkinan perpanjangan
2x10 tahun (sampai tahun 2041).
Bakrie lewat PT Indocopper
Investama membeli 9,36 persen
saham Freeport senilai 213 juta
dolar AS.
Juli 2014 – (Pemerintahan SBY)
- Pemerintah memperpanjang
kontrak Freeport dari 2021
sampai 2041 dengan jaminan
Freeport membangun smelter di
Indonesia.
Pemerintah dan PT Freeport
Indonesia diberi kesempatan
untuk membicarakan kontrak
berikutnya jika kontrak sudah
memasuki 10 tahun masa
kontrak akan berakhir dengan
opsi diperpanjang 10x2 tahun,
atau dihentikan kontraknya. l
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Competent
Person

dan Etika Profesi
Sukmandaru Prihatmoko
l	Arif Zardi Dahius
l Yoseph Swamidharma
l

T

erkait dengan per
usahaan pertambang
an yang tercatat di BEI
(Bursa Efek Indonesia),
akhir-akhir ini topik
mengenai pelaporan hasil estimasi
sumberdaya dan cadangan mulai
menghangat di media. Ini terkait
dengan CP (competent people) yang
berwenang menyusun laporan tek
nis tentang hasil eksplorasi, esti
masi sumberdaya, dan cadangan
mineral-batubara.
IAGI bersama PERHAPI (Per
himpunan Ahli Pertambangan
In
donesia) memang telah menyu
sun dan mengembangkan kode
pelaporan hasil eksplorasi, esti
mas
i sumberdaya, serta cadangan
mineral dan batubara sejak 2009

securitiesacademy.com)
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melalui Komite Bersama IAGIPERHAPI. Dalam pelaksanaannya
IAGI telah memberikan mandat
pada Masyarakat Geologi Eko
nomi Indonesia (MGEI), anak or
ganisasi IAGI pada bidang mineral
dan batubara, untuk menangani
program ini bersama PERHAPI.
Komite Bersama ini berang
go
takan para penggiat industri
pertambangan dari ketiga orga
ni
sasi tersebut dan pihak luar
termasuk perwakilan BEI. Penyu
sunan kode pelaporan ini selesai dan
diresmikan pemakaiannya pada 20
September 2011 dengan nama Kode
KCMI (Komite Cadangan Mineral
Indonesia). Kode KCMI ini setara
dengan kode pelaporan negara lain
seperti JORC Code di Australia, NI-

43-101 di Kanada dan lain-lain.
Pilar utama dari Kode KCMI
adalah Kompetensi, Transparansi,
dan
Materialitas.
Kompetensi
mempersyaratkan aspek perila
ku, pengetahuan, serta ketram
pilan teknis dan non teknis (ter
masuk tatacara pelaporan dan
kewenangan) penulis laporan.
Transparansi
mempersyaratkan
aspek keterbukaan terhadap ke
l
aikan uji dan variabilitas informasi
yang digunakan. Materialitas adalah
keharusan penyampaian pada
pembaca menyangkut informasi
yang nyata dan berimplikasi besar.
Di dalam Kode KCMI, diatur
pula tatacara terkait dengan Com
petent Person (CP) yang berwenang
menyusun laporan teknis ten
tang
hasil eksplorasi, estimasi sum
ber
daya dan cadangan mineral-batu
bara tersebut. Ketiga pilar utama
itu harus selalu dijunjung tinggi oleh
tambangan
setiap profesional per
dan perusahaan pertambangan pub
lik dalam setiap kegiatan serta saat
melaporkan hasil eksplorasi, estimasi
sumberdaya, dan cadangannya.
Dalam mengimplementasikan

MINERBA
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Kode KCMI ini, Komite Bersama
juga menyiapkan sistem manaje
men CP yang mengatur semua
aspek terkait dengan CP. Urusan
itu mulai dari mekanisme pen
daftaran, verifikasi, administrasi,
pengawasan, penanganan keluh
an, dan klaim untuk CP. Dalam
pelaksanaanya, CP dikelola oleh
masing-masing organisasi profesi
(IAGI/ MGEI dan PERHAPI), dan
tunduk kepada Kode Etik dan per
aturan dari masing-masing orga
nisasi yang menaunginya.
Pada pelaksanaan verifikasi,
di beberapa kesempatan, pihak
BEI sebagai wakil dari pihak
pengguna, telah diundang dan
melihat langsung proses ini. Saat
ini telah resmi tercatat sebanyak
57 CP IAGI dan 28 CP PERHAPI
telah lolos proses verifikasi dan
resmi bertindak sebagai Competent
Person Indonesia.
Penerapan Kode KCMI dan
sistem CP dimaksudkan un
tuk memberikan jaminan bah
wa laporan perusahaan tam
bang
por
an
dibuat
sudah menjadi la
wajar dan benar karena dibuat oleh

seseorang yang me
mil
iki kom
petensi. Laporan tersebut sekaligus
memberikan perlin
dungan ter
hadap kepentingan publik khu
susnya investor/calon investor
serta pihak-pihak lain yang akan
menggunakannya.
Baik IAGI/ MGEI maupun
PERHAPI memiliki Komite Etika
yang bertanggung jawab atas
penegakan aturan dan pemberian
sanksi terhadap semua pelanggaran
etika dan aturan sesuai Kode KCMI
ini. Jadi, seorang CP diikat dan
harus tunduk pada kode KCMI
serta aturan etika dan perilaku yang
berlaku di organisasi profesi yang
menaunginya. Seorang CP juga
harus mempertanggungjawaban
hasil pelaporan dan akan meng
hadapi konsekuensi yang tegas
jika terbukti melanggar aturan
organisasi profesi.
Saat ini, Kode KCMI dan
sistem CP sedang dalam proses
persetujuan oleh pemerintah Indo
nesia agar diterapkan pada setiap
pelaporan hasil eksplorasi, estimasi
sumberdaya, dan ca
dangan oleh
perusahaan kepada pemerintah.
Di sisi lain, perjanjian kerja sama
terkait dengan CP dalam pelaporan
endapan mineral dan batubara juga
sudah ditandatangani antara IAGI
dan PERHAPI dengan BEI pada 11
Desember 2014 sebagai persyaratan
teknis bagi perusahaan-perusahaan
yang akan masuk lantai bursa. Jadi
saat ini perusahaan pertambangan
tidak lagi harus menggunakan CP
yang berafiliasi dengan organisasi
profesi asing.
Jika sebuah perusahaan per
tambangan telah mengikuti dan
mengimplementasikan
Kode
KCMI sebagai acuan resmi dalam
melakukan kegiatan eksplorasi
dan dalam melaporkan hasil eks
plorasi, estimasi sumberdaya dan
cadangannya, maka persyaratan
minimum untuk dapat dinyatakan
sebagai laporan yang baik telah
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dilampaui. Masyarakat
tidak
per
lu ragu terhadap laporan itu.
Komite Etika IAGI akan menindaklanjuti laporan jika ditemukan
pelanggaran Kode KCMI dan
memberikan sanksi yang sepadan.
Terkait dengan beberapa arti
kel di media beberapa waktu lalu
yang mempertanyakan menge
nai pelaporan perusahaan PT
J-Resources Asia Pacific Tbk
(Kode: PSAB), IAGI/MGEI telah
melakukan pemeriksaan pada data
anggota CP kami. Hasilnya, saat ini
ada 7 orang CP IAGI yang bekerja
untuk PSAB, 2 di antaranya adalah
sebagai Grand Father Clause/ GFC
yang salah satu tugasnya adalah
memberikan rekomendasi bagi
calon CP.
Semua CP dan GFC ini terikat
dan menyatakan tunduk ke
pa
da Kode KCMI dan Kode Etik
organisasi profesi, dan bertanggung
jawab atas segala isi laporan hasil
eksplorasi, estimasi sumberdaya,
dan cadangan yang mereka
siapkan. Apabila dijumpai adanya
keraguan terkait dengan laporan,
maka pengaduan dan klaim
dengan bukti-bukti konkret dapat
dilayangkan kepada IAGI/ MGEI
agar dapat ditindak lanjuti. Bila
laporan tersebut nantinya dijumpai
telah didasarkan pada data dan
informasi yang sudah memenuhi
persyaratan Kode, maka laporan
tersebut dapat dinyatakan benar
dan wajar.
Sebaliknya apabila terjadi pe
lang
garan, maka IAGI/MGEI
yang menaungi para CP akan me
nindaklanjutinya dengan pene
rap
an kedisiplinan anggota. IAGI
(dan PERHAPI) berharap agar
pub
lik, terutama investor/ calon
investor, dapat terlindung dari pe
laksanaan malpraktek dan sebagai
konsekuensi yang diharapkan,
publik dapat berpartisipasi aktif da
lam membangun industri pertam
bangan Indonesia. l
berita IAGI | Edisi: V/2015
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Embrio Penyatuan Data Geologi

S

aat ini jika kita ingin
memperoleh data yang
terkait dengan kegeologian
secara utuh harus rela
untuk pontang panting
ke sana kemari. Penyebabnya data
tentang kegeologian atau kebumian
itu terpencar di berbagai lembaga.
Data tentang bencana yang ter
kait dengan geologi misalnya yang
menyediakan adalah Badan Geologi.
Data tentang sumber daya mineral
dan batubara sebagian berada di
Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara di Kementerian Energi dan
Sumberdaya Mineral. Data tentang
peminyakan selain di Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas bumi juga
ada di SKK Migas maupun Pusdatin.
Berbeda dengan negara ma
ju, seperti Amerika misalnya,
mere
ka memiliki badan yang
bertanggungjawab terhadap kondisi
kebumian yakni USGS (United State
Geological Survey). Di situ kita bisa
memperoleh seluruh data kebumian
dari data survey yang ada di Amerika
Serikat. Mulai dari wilayah bencana,
potensi sumber daya mineral, peta
migas, semuanya tersedia dan seba
gian besar gratis.
Ketiadaan data yang terintegrasi
itu menginpirasi Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara membuat sis
tem informasi yang dirancang untuk
mengintegrasikan data, mes
kipun
neral dan
masih dalam lingkup mi
batubara. Mereka membuat MOMI
(Minerba One Map Indonesia)
yak
ni sistem informasi geografis
wilayah pertambangan berbasis web
sehingga bisa diakses dari seluruh
penjuru dunia.
MOMI mengintegrasikan da
ta pertambangan seluruh pro
vin
si, kabupaten dan kota di
berita IAGI | Edisi: V/2015
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Indonesia. ‘’MOMI juga mampu
mengintegrasikan data-data dari
sektor lain seperti kelistrikan, pela
buhan, migas, kawasan hutan,
ba
tas administrasi, perpajakan,
perda
gangan, dan lain-lain,’’ kata
Kasubdit Perencanaan Wilayah
dan Informasi Mineral dan Batu Bara
MP Dwi Nugroho dalam presentasi
pengenalan web tersebut dikalangan
asosiasi profesi di Jakarta, awal
Februari silam.
Sistem ini merupakan basis data
seluruh wilayah pertambangan
yang ada di Indonesia, dimana
saat ini tercatat 10.643 IUP (Ijin
Usa
ha Pertambangan) yang telah
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
(provinsi dan kabupaten). Sejauh
ini MOMI menjadi satu-satunya
aplikasi berbasis web yang sudah
mengintegrasikan data-data spa
sial yang dimiliki oleh beberapa
kementerian/lembaga.
Dari sistem informasi ini ju
ga bisa dilihat –jika di-update

secara rutin—misalnya perkem
bang
an
pembangunan
smelter
di daerah tertentu. Dapat juga
di
li
hat
tepat
tidaknya
lokasi
smel
ter yang didirikan setelah
mempertimbangkan jarak dengan
lokasi tambang, akses penghubung,
serta lokasi untuk pelabuhan.
Dalam MOMI sudah pula dico
ba pengintegrasian dengan blok
wilayah kerja pertambangan (WKP)
minyak dan gas meski masih ber
dasarkan data sederhana. Di situ
akan ketahuan mana daerah yang
bersinggungan misalnya antara per
tambangan mineral dengan migas,
sehingga
memudahkan
dalam
pengelolaannya.
Menurut Nugroho, dalam MO
MI ini sekaligus akan dibuat single
ID (identity) atau identitas tunggal
untuk satu wilayah IUP. Jadi kalau
ada satu perusahaan memiliki bebe
rapa wilayah pertambangan nanti
nya tiap IUP-nya harus mempunyai
identitas yang unik. ‘’Bukan seperti
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PEMERINTAH DAERAH DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
YANG TELAH MENDAPATKAN AKSES MOMI

sekarang dimana setiap perusahaan
hanya memiliki satu identitas,
walaupun memiliki beberapa IUP.’’
Rencananya sistem informasi
ini akan dilaunching pada Maret
atau April mendatang. Saat ini yang
sedang dalam proses pengerjaan
adalah pengintegrasian MOMI de
ngan Ditjen Pajak. Nantinya peme
gang IUP melakukan pembayaran
PNPB (Penerimaan Negara Bukan
Pajak) melalui sistem online karena
masuk dalam Simphoni (Sistem
Informasi PNBP online).
Beberapa Pengurus Pusat IAGI
(Ikatan Ahli Geologi Indonesia)
yang hadir dalam presentasi tersebut
mengapresiasi terobosan yang di
buat oleh Nugroho dan timnya.
Sistem informasi ini bisa dijadikan
dasar untuk pengembangan sistem
informasi geologi yang lebih kom
prehensif. ‘’Kita akan usulkan ke
Menteri ESDM agar MOMI ini
dikembangkan lebih jauh menjadi
sistem informasi kebumian yang
lengkap,’’ kata staf khusus IAGI
Iwan Munajat.

Ditjen Minerba diharapkan bisa
melakukan pendekatan dengan ber
bagai lembaga yang nantinya terkait
dengan pengembangan sistem in
formasi. Baik yang masih dalam
satu kementerian seperti Badan
Geologi dan Ditjen Migas, maupun
kementerian lain seperti Kementerian
Kehutanan dan Lingkungan Hidup,
Kementerian Keuangan, pemerintah
daerah dan sebagainya.
Masing-masing lembaga boleh
memiliki sistem informasi sendiri,
tetapi harus terintegrasi sehingga
ketika lembaga tersebut menginput
data ke sistem informasi milik me
reka, otomatis juga masuk ke sistem
informasi MOMI. Dengan begitu
data akan selalu sama dan terus
terupdate. Selain itu juga ha
rus
dibuat platform yang sama agar
seluruhnya terkoneksi dan terin
tegrasi. Sistem informasi terintegrasi
ini sekaligus akan mengikis ego
sektoral yang ada.
Pemegang IUP misalnya bisa
mengupdate perkembangan pertam
bangannya di sistem informasi

tersebut. Begitu juga Kementerian
Kehutanan bisa menginput wilayah
hutan lindung, hutan konservasi dan
sebagainya. Pemerintah daerah juga
bisa meng-update kondisi daerah
termasuk jika ada tanah longsor.
Masing-masing diberi kewenangan
update untuk data yang menjadi
kewenangannya.
Sistem informasi tentang ke
bumian yang terintegrasi ini memang
sejalan dengan keinginan IAGI agar
Indonesia memiliki data geologi
yang bisa diandalkan. Indonesia
merupakan salah satu laboratorium
alam geologi terlengkap di dunia
tetapi tidak memiliki basis data
yang komprehensif dan terintegrasi
mengenai kebumian. MOMI bisa
menjadi embrio pengintegrasian
data kebumian Indonesia.
Bagaimanapun data tentang
geologi baik kebencanaan maupun
sumber daya alam, merupakan
bagian dari keterbukaan informasi
publik. Dengan begitu data tersebut
harus terbuka dan mudah diakses
oleh masyarakat. l
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PNS di Kabupaten Purbalingga
diwajibkan pakai batu akik
Giok 20 ton dibelah pemerintah
Nagar Raya, Aceh
Istri marah gara-gara suami lebih
perhatian sama akik

B

erita soal batu akik
tidak ada matinya bela
kangan ini. Selalu hadir
di berbagai media. Be
berapa judul berita di
atas membuktikan bahwa demam
batu akik telah berimplikasi ke
berbagai ranah, ada ranah ekonomi,
ranah politik, bahkan ranah ke
luarga.
Dalam satu tahun terakhir
ini batu akik memang menjadi
fenomena. Tiba-tiba jari manis lakilaki yang tadinya polos sekarang
sudah melingkar cincin dengan batu
akik. Mereka yang tadinya hanya
satu jari yang memakai cincin akik,

berita IAGI | Edisi: V/2015

Geolog

di Tengah Demam
Batu Akik
sekarang minimal dua, satu kiri satu
kanan, kadang ada yang tiga, bahkan
empat-empatnya memakai seolah
mau kalah dengan Tessy Srimulat.
‘’Fenomena batu akik ini
memang luar biasa,’’ kata Gatot M
Sudrajat, seorang geolog pensiunan
Badan Geologi yang sekarang
banyak berkutat dalam masalah
perakikan. Akik yang merupakan
nama ‘panggilan’ dari batu mulia,
ini kata Gatot, telah menjadi tren

tersendiri bagi laki-laki, belakangan
mulai pula kaum perempuan.
Seorang geolog memang tidak
lepas dari masalah batuan, karena
sejak kuliah salah satu pelajaran
utamanya adalah mempelajari ten
tang batuan. Dengan begitu tidak
mengherankan kalau kemudian
banyak orang-orang geologi yang
menjadi penggemar batuan akik.
Gatot misalnya, sudah sejak ma
hasiswa
mengkoleksi
batuan.

MINERBA
Sampai saat ini tak kurang dari 50
batu akik yang menjadi koleksinya.
Dwi Mandhiri, geolog yang
sekarang menjadi vice president di
salah satu perusahaan minyak milik
Pertamina juga menjadi penggemar
batu akik. Sejak mahasiswa dia
memang selalu akrab dengan batu
mulai, jika menghadiahi seseorang
misalnya, barang favorit yang
dihadiahkan adalah batu yang diiris
dan kemudian diirisan yang licin
tersebut diberi tulisan dengan rugos.
Karena keahliannya tentang
batuan dari sisi keilmuan itu lah
sebagaimana diceritakan kepada
Berita IAGI, Gatot saat ini laris
diundang menjadi juri dibeberapa
festival akik yang banyak digelar
dalam tiga bulan belakangan ini.
Pendapatnya dalam menilai batuan
sangat didengar para peserta dan
menjadi referensi utama.
Keaktifannya dalam kegiatan
yang berkaitan dengan batu akik,
membuat Gatot diajak aktif dalam
organisasi penggemar batu mulia
yakni Ikatan Gemestone Indonesia.
‘’Di organisasi itu saya diminta men
j
adi gemolog, ahli penilai batuan,’’
katanya.
Bagi dia, tugas sebagai geo
molog ini tidak ringan, karena
akan menentukan asli (natural)
tidaknya batu yang dinilai. Dalam
batas tertentu, asli tidaknya batu
bisa dibedakan dari penampakan,
misalnya di tengah batu itu ada
gelembungnya berarti batu palsu,
karena secara teknis pembentukan
tidak mungkin ada gelembung di
dalam bantuan.
Tetapi dengan dengan maraknya
bisnis batu akik ini, ternyata
pemalsuan batu akik jumlahnya
semakin banyak dan semakin
canggih. Bahkan sekarang ini sudah
ada batu palsu yang sangat mirip
dengan batu asli, sehingga untuk
mengetahui asli atau palsu harus
dengan alat khusus di laboratorium.
Dari pengalamannya menjadi
juri, untuk menilai bagus tidaknya

batu akik ada empat kriteria yang
menjadi pegangan. Dua kriteria itu
sudah given atau memang sudah dari
‘sono’nya sehingga tidak bisa diubah
yaitu clarity (tingkat kekristalan)
dan colour (warna batuan). Dua
kriteria lain adalah yang bisa
mendapat sentuhan tangan manusia
yakni karat (besarnya batuan)
dan manufacturing (pemolesan,
pengasahan, cutting, dll).
Bagaimana dengan kekerasan
batuan? Pada prinsipnya semakin
baik batu itu kekerasannya semakin

Seorang geolog
memang tidak
lepas dari masalah
batuan, karena
sejak kuliah salah
satu pelajaran
utamanya adalah
mempelajari ten
tang batuan.
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tinggi. Kebanyakan batu akik yang
baik kekerasannya di atas 7 pada
Skala Mohs. Jika batu tersebut belum
masuk sampai skala 7 banyak yang
menyebut batu itu belum menjadi
batu mulia.
Clarity dan colour lahir dari
proses geologi saat pembentukan
ba
tuan tersebut. Di situ tidak
lepas dari struktur geologi, proses
hidrothermal yang menjadikan
proses metamorfosa terjadi dimana
proses intrusi secara serta merta
akan mengubah batuan yang dila
luinya. Komposisi batuan induk yang
berbeda menyebabkan terjadinya
batu akik yang berbeda.
Kalsedoni misalnya, meskipun
proses pembentukannya sama tetapi
menghasilkan batuan yang berbeda
di setiap tempat. Di Aceh terdapat
giok Aceh yang menurut pakar per
batuan merupakan giok terbaik
ke
dua di dunia setelah Myanmar.
Tak heran kalau kemudian menjadi
rebutan antara masyarakat dan
pemerintah ketika ditemukan batu
giok sebesar 20 ton. ‘’Kalau sudah
dijadikan batu akik nilainya puluhan
miliar,’’ kata Gatot.
Berikutnya kalsedoni di Suma
Koleksi Gatot

l Gatot Ketika menjadi juri Festival Batu Mulia
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tera Barat juga ada yakni batu
Sungai Dareh. DI bengkulu batu
yang terkenal adalah green raflesia.
Di Jawa Barat, tepatnya di Garut
dikenal dengan batu green topas.
Kemudian di Pacitan jenis kaledoni
banyak ditemukan di sungai Kladen.
Di Maluku utara banyak ditemukan
di pulau Obi.
‘’Jenis Kalsedoni yang terkenal
saat ini adalah Bacan yang ditemukan
di pulau Bacan dan pulau Kasiruta,’’
begitu kata Gatot. Batu Bacan ini
ada dua jenis yakni Palamea yang
berwarna biru dan Bacan Doko yang
berwarna hijau. Bacan Doko saat ini
lebih dicari, bahkan sudah ada kelaskelasnya termasuk kelas Doko Super.
Batu Bacan ini memiliki keis
timewaan karena jika dipakai sema
kin lama akan semakin mengkilap
dan memancarakan sinar. Itu terjadi
menurut Gatot karena unsur kapur
yang berada didalam batu itu keluar
ketika bersentuhan dengan tubuh
manusia. Bacan juga merupakan
kalsedon yang memiliki kandungan
fe (besi).
Mengapa batu Bacan menjadi
terkenal dan banyak dicari? Salah
satunya menurut cerita yang ber
edar di kalangan penggemar akik,
pada saat Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono
bertemu
Presiden
Ame
rika Barrack Omaba, dia
memberikan cincin dengan batu
Bacan. Tidak jelas benar apakah
cerita itu benar apa tidak, tetapi
sudah terlanjur beredar luas, dan
sudah berefek pada naiknya harga
batu Bacan.
Saat ini harga batu Bacan yang
tertinggi menurut Gatot sudah
mencapai Rp 200 juta. ‘’Tapi dari
pengalaman saya menjadi juri,
Juara I pada lomba batu Bacan di
Sumarecon Bekasi harganya Rp 55
juta. Batu giok dari Aceh sementara
ini yang tertinggi sekitar Rp 20-Rp
25 juta.
Batu akik jenis lain yang populer
adalah Pancawarna. Disebut pan
ca
warna karena memang me
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Dwi Mandiri

l Harganya bisa mencapai puluhan juta
man
carakan lima warna. Batu
pancawarna ini banyak ditemukan
di wilayah Indonesia, tetap salah
satu yang banyak dicari adalah
pancawarna Garut. Dari kategori
batuan, maka Pancawarna ini masuk
dalam jenis batuan jasper.
Batu
Jasper
merupakan
jenis batuan mineral dari sedi
men lava vulkanik yang proses
pembentukannya secara kimiawi,
terkait
erat
dengan
proses
pemanasan yang berasal dari proses
magmatik atau intrusi. Sifat kimiawi
jasper dapat dipengaruhi oleh
komposisi kimia batuan sebelumnya
yang saling mengikat, serta unsurunsur kimia saat terbentuknya
batuan.
Harga akik pancawarna karena
tersedia dalam jumlah banyak
menjadikan harganya tidak semahal
bacan. Harga tertinggi kabarnya
masih disekitar puluhan juta.
Bicara soal harga, memang batu
lokal masih kalah sama batu impor.
Setidaknya ada tiga jenis batu impor
yang popuper di Indonesia yakni cat
eyes, safir, dan jamrud. Harga batu
akik tersebut --terutama cat eyes
yang salah satu daerah penghasilnya
adalah Sri Lanka-- sudah di atas
Rp 1 miliar. SBY dalam beberapa
kesempatan memakai batu cat eyes.
Ketua Umum Partai Hanura yang
mengkoleksi berbagai batu akik, juga

memiliki cat eyes.
Booming harga akik ini menurut
Ketua Harian Asosiasi Pedagang Batu
Perhiasan di JGC, Toto sebagaimana
dikutip Kompas.com tidak lepas
pula dari promosi yang dilakukan
oleh majalah dengan tema terkait.
Selain itu juga digelarnya beberapa
pameran dan kontes-kontes batu
mulia di berbagai tempat baik oleh
pemerintah maupun swasta. Belum
promosi dari mulut ke mulut yang
membuat orang penasaran.
Seolah tak mau kalah dengan
fenomena dan booming batu akik,
Museum Geologi di Bandung
mempromosikan koleksi batuan
yang mereka miliki, termasuk giok
raksasa. Museum itu juga memiliki
ruang khusus yang menyimpan
batu-batuan. Harapannya setelah
pulang dari museum masyarakat
bisa bercerita mengenai sejarah
pembentukan akik, bukan sekadar
tahu jadinya saja.
Bagi Gatot yang sekarang se
bagai staf ahli BPBD (Badan
Penanggulangan Bencana Daerah)
Jawa Barat, ada keasyikan sendiri
bergelut dengan dunia batu akik.
Apalagi dengan basis ilmu geologi
yang
dimiliki,
pengetahuan
tentang batu bukan saja apa yang
terlihat sekarang, tetapi juga
memahami seluk beluk dan proses
pembentukannya. l
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Energi Akik:

Rasional atau Klenik

D

Hen oleh salah satu mahasiswa yang
emam batu akik men
menulis skripsi tentang batu mulia.
jadikan diskusi me
la
kukan di selembar
Percobaanya di
ngenai kekuatan atau
daun yang di atasnya dituangi
energi yang dimiliki
minyak. Kemudian diletakkan batu
menjadi
semakin
giok —yang sudah dipanaskan selama
narik. Pertanyaan yang sering
me
20 menit— di atas daun tersebut.
ajukan adalah: apakah benar
di
nyak mengering. ‘’Batu
Hasilnya, mi
tu akik memiliki energi? Dan
ba
han
tarkan panas dan
giok itu meng
berikutnya, kalau pun memancarkan
menyerap minyak yang ada.’’
energi, apakah klenik atau bukan?
Pada kasus lain, batu giok ditem
Kepala Museum Geologi Ban
pelkan di wajah seseorang. Ternyata
dung Sinung Baskoro meyakini
daya magnet dan daya hantar panas
wa batu akik memiliki energi
bah
itu mampu menyerap minyak yang
dan membawa aura tertentu bagi
Agus Hendratno
ada di wajah. Selain itu batu tersebut
yang memakainya. Sebagaimana
juga ikut mempercepat sirkulasi
dikutip detik.com, karena batu mulia
darah pada wajah. Karena itulah batu giok juga sering
terbentuk dari dalam tanah dengan suhu tertentu
digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan
pastilah memiliki energi yang tersimpan di dalamnya.
kecantikan.
Pendapat senada disampaikan pengajar di
Karena diyakini bahwa batu giok dapat me
Teknik Geologi UGM Agus Hendratno yang banyak
nyehatkan itulah, giok tak hanya dijadikan akik dan
mempelajari tentang mineral. Menurut dia energi yang
dipakai sebagai cincin, tetapi juga dipakai sebagai
terpancar dari batu akik itu bisa dibedakan menjadi
gelang di tangan maupun di kaki. Bahkan ada
dua yakni energi dari proses alam dan energi spiritual.
pengobatan pijat giok.
Energi alami bisa dijelaskan secara rasional dari sisi
Bagaimana dengan energi spiritual yang ada di
keilmuan geologi, sementara energi spiritual harus
dalam batu akik? Gus Hen mencontohkan seorang kyai
dilihat dari pandangan spiritual pula.
memberikan batu cincin ke pejabat yang diyakini akan
Energi alami itu berlandaskan pada teori bahwa
meningkatkan aura dan wibawa pejabat. Logikanya,
setiap mineral batuan (akik) pada proses pemben
batu itu selalu bersentuhan dengan kulit kyai yang
tukannya mengalami tekanan tinggi metamorfosa
selalu mengumandangkan kalimat-kalimat yang baik,
dimana sebagian besar mineral lantas memiliki
seperti membaca ayat al Quran dan dzikir yang tak
kandungan piroksen. Piroksen ini memiliki beberapa
pernah putus.
unsur kimia termasuk besi (Fe), di situlah kemudian
‘’Kalimat itu akan diserap sebagai energi positif
mineral tersebut memiliki energi.
oleh batu akik. Dan jika dipakai oleh pejabat, maka
‘’Energi yang dimaksud di sini adalah karena batu
energi positif dari kyai itu akan masuk ke tubuh
itu miliki daya magnetis, memiliki daya hantar listrik,’’
pejabat sehingga bisa memberikan auara lebih bagus
kata Agus yang akrab dipanggil Gus Hen kepada Berita
dan percaya diri lebih tinggi,’’ kata Gus Hen.
IAGI. Dan batuan yang memiliki daya hantar listrik
Begitulah kenapa batuan bisa memiliki energi.
tinggi salah satunya adalah batu giok. Tak heran kalau
Energi yang tersimpan di dalam batu akik bisa
kemudian banyak orang berburu dan berebut batu giok.
dijelaskan secara rasional, bukan klenik. l
Energi yang dipancarkan batu giok dibuktikan Gus
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Eforia Batumulia

Oleh

SISWANDI KASTARI
Dosen Teknik Geologi, Unsoed

B

atu mulia dalam perspektif geologi,
sebenarnya tidak lebih dari sekedar mineral
atau batuan yang memiliki karakteristik
fisik kuat, menarik, dan indah. Ia hanya
sekumpulan mineral dari sekian macam
jenis mineral yang bagi geolog adalah biasa. Tapi bagi
gemologi, batu itu adalah sebuah aset keindahan dengan
nilai artistik dan ekonomi yang tinggi. Bahkan bagi
masyarakat awam, ada juga nilai budaya, nilai spiritual,
dan nilai mistik. Jadi tidaklah heran bila kemudian
mengemuka fenomena eforia akik atau eforia batu mulia.
Eforia ini ini memang menarik. Kita bisa melihat
seseorang sendirian menggosok batu, dua orang ngobrol
batu sambil gosok batu, tiga orang berkumpul berdiskusi
tentang batu sambil gosok batu dan memandanginya,
sekelompok orang jongkok dihadapan lapak-lapak
kecil, di jalan, atau di pasar khusus batu sambil asyik
membicarakan batu.
Eforia dalam bentuk nilai ekonomi terlebih lagi.
Bagaimana mungkin uang Rp. 50 juta diinvestasikan
untuk sebentuk batu mata cincin seukuran 3,5 x 1,5 x 1,5
cm. Tapi itu terjadi hanya untuk sebuah Bacan! Tanpa
keraguan. Belum lagi, keeforiaan dalam sudut pandang
lain, semisal mode, kultural, spiritual hingga sampai
mistik, magik. Fenomenanya sudah sangat luar biasa.
Tak mengenal waktu, tak mengenal tempat, tidak juga
mengenal usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua
terkena magnet batu mulia.
Eforia batu mulia pun pada akhirnya sampai
juga pada IAGI sebagai lembaga. Tak sedikit diantara
anggota dan pengurusnya adalah penggemar batu
mulia. Tak jarang pula di antara anggota IAGI yang
mendapat undangan resmi untuk menjadi juri dalam
berbagai kontes akik. Inilah kali pertama lembaga
tempat berkumpulnya ahli geologi --yang dalam hal ini
memang memiliki kompetensi mengidentifikasi mineral
dan batuan-- diminta secara resmi untuk ikut berperan
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dalam kemeriahan eforia batu mulia.
Melalui MGEI kemudian pendelegasian tugas itu
sampailah pada kami tiga orang (Siswandi Kastari; Dasep
Sabarudin, dan M. Gatot Sudrajat) sebagai perutusan
juri dari IAGI. Ini menjadi momen penting, mengingat
selama ini, urusan peneraan mineral batu mulia,
bergantung hanya pada gemologist. Faktanya gemologist
yang tergabung dalam lembaga-lembaga Laboratorium
Batu mulia komersial ini adalah individu tanpa berlatar
pendidikan mineralogi atau geologi. Kalaupun ada yang
berlatarbelakang geologi, mereka belum bergabung
dalam IAGI.
Fokus pembicaraan sebetulnya bukan pada

MINERBA
gemologist yang tanpa latar pendidikan geologi, tetapi
justru pertanyaan retorik yang menanyakan kenapa
hanya ada sedikit geologi yang mau mengkhususkan
kemampuan sebagai gemologist? Ini adalah kenyataan
yang menunjukkan bahwa batu mulia masih dipandang
sebelah mata.
Tantangan kedepan sebagai geologist-mineralogist
dan tentu saja IAGI sebagai induk organisasi profesi,
adalah berperan lebih besar lagi dalam bidang batu
mulia. Ada banyak tentangan yang menunggu dihadapan
dalam batu mulia, mulai dari sekedar identifikasi
mineral mulai dari penetuan jenis mineral, keaslian,
kealamiahan, penjaminan dalam perniagaan dan lainlain, kemudian transformasi nomenclature, hingga pada
upaya demistikisasi.
Memahami batu mulia di Indonesia memang harus
mencakup banyak aspek, tidak cukup hanya dari
pemahaman material sebagai mineral dan batuan tetapi
lebih jauh lagi meliputi aspek estetik-artistik, budaya,
believe, bahkan sampai aspek metafisik atau mistik.
Tetapi, justru dari aspek pemahaman fisik material inilah
pemahaman batu mulia kita dudukkan. Agar kemuliaan
batu mulia menjadi mulia yang sesungguhnya.
Langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam
mengoptimalkan peran geologist-mineralogist dan IAGI
untuk memuliakan batu mulia adalah mengupayakan
pendidikan atau edukasi pada masyarakat tentang batu
mulia, mengembangkan batu mulia sebagai support
program yang terintegrasi dalam industri pertambangan,
dan mengembangkan potensi batu mulia sebagai
peluang usaha dalam sektor industri kreatif.
Edukasi, mendidik untuk memahami dan mengetahui
hal ihwal batu mulia adalah langkah besar yang
harus diupayakan oleh geologist-mineralogist kepada
masyarakat. Banyak hal yang bisa diperoleh sebagai
manfaat dari upaya pendidikan ini, semisal mengurangi
upaya curang yang berujung pada kerugian materi pada
perniagaan batu mulia, dan tentu saja demistikisasi.
Sasaran pendidikan ada masyarakat umum, ada
juga masyarakat khusus yang terdiri-dari mahasiswa/
pelajar dan pelaku perniagaan batu mulia. Pendidikan
mencakup batu mulia sebagai material atau mineral
batuan dan sebagai benda seni. Dengan demikian
kebodohan masyarakat akan terkikis, kecurangan pada
perniagaan batu mulia pun ikut terkikis. Hal-hal mistik
menjadi berkurang. Berganti menjadi pemahaman
materi dan estetik artistik.
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Eforia batu mulia ini seperti
demam anthorium, demam
burung, atau secara umum
dianggap sebagai monkey
bussines.

Hal lain tentang edukasi masyarakat menyangkut
batu mulia adalah standarisasi penamaan batu mulia di
Indonesia. Adalah fakta bahwa ada nama atau terminologi
batu mulia yang tidak difahami oleh masyarakat
umum, bahkan oleh mineralogist dan gemologist sekali
pun. Sebagai contoh istilah Badar, Kinyang, Mustika,
Biduri, Ratna, dll. Demikian juga dengan nama batu
mulia semisal Biosolar, Kecubung, Bacan, Bacan-Obi,
Pancawarna, Klawing dll.
Istilah-istilah dan nama-nama tersebut bukanlah
istilah dan nama dalam kazanah mineralogi, juga bukan
berasal dari kazanah gemologi, sehingga tentu saja
hal ini menjadi kebingungan tersendiri. Oleh karena itu
perlu upaya untuk membuat translasinya, baik kedalam
mineralogi pun juga dalam gemologi.
Pengembangan usaha batu mulia sebagai industri
kreatif adalah langkah berikutnya yang penting juga.
Karena sudah tampak jelas bukti dan fakta bahwa usahan
batu mulia melibatkan banyak orang, padat karya dan
juga melibatkan kapital yang besar. Pengembangan
usaha batu mulia ini dapat juga disusun sebagai support
program dalam mendukung kegiatan pertambangan.
Sebagaimana diketahui usaha pertambangan seringkali
terganggu dengan aktivitas penambangan rakyat
tanpa izin. Dengan pengembangan usaha batu mulia
ini nampaknya permasalahan gangguan pada usaha
pertambangan dapat terkurangi.
Demikian sekilas tentang eforia batu mulia yang
marak merebak meriah di lingkungan kita. Tentu saja ada
pandangan positif yang mendukung pada fenomena ini,
namun disadari ada juga pandangan negatifnya. Bahwa
eforia batu mulia ini seperti demam anthorium, demam
burung, atau secara umum dianggap sebagai monkey
bussines, tidaklah mengapa. l
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Biar Selamat,
Kenali Bencana

W

alaupun Anda be
lum
membaca
isi buku, rasanya
kita sepakat de
ngan judul bu
ku tersebut bahwa “Bencana Kita
Kenal, Kita Selamat” tulisan Amien
Widodo. Artinya, kita akan selamat
bila kita mampu membaca karakter
bencananya: bahaya, kerentanan,
risiko, dan dampak bencananya.
Buku ini berisi tanggapan
kejadian kebencanaan di media,
baik berupa artikel, berita, laporan
penelitian, dan media kampanye.
Oleh karenanya wajar bila terdapat
tumpang-susun isi, beralur maju
mudur.

dampaknya). Dampak pulut tersebut
datang, dan menenggelamkan 14.00
keluarga, dan berkembang mengenai
54 RT, di 6 desa pada tahun 2010, dan
terus akan berkembang lagi.

Menata Strategi Tindak
Bagian kedua, ‘Menata Strategi
Tindak’,
menyajikan konsep,
kebijakan maupun praksis yang
dalam mengel
ola risiko bencana,
mengelola
dampak
dengan
pengembangkan pendidikan dan
pengetahuan, serta mengevaluasi
serta mengelola bencana.
Tanah longsor bencana alam
kah? Begitu judul salah satu artikel
Judul :
di bab enam ini. Rasanya perta
Bencana Kita Kenal, Kita Selamat
nyaan itu bisa diperluas menjadi,
masih adakah bencana alam? Bila
Menyisir Risiko
Penulis :
kita masih mengacu pada kon
Bagian pertama buku ini, Menyisir
Dr Ir Amien Widodo Msi
Risiko Menuai Korban, mengajak kita
sep bahwa risiko bencana (R)
“berkelana” memahami bahaya dan
terjadi karena bahaya (H) mengena
Penerbit :
risiko sekaligus dampak yang hadir di
pada masyarakat yang rentan (V),
Andi Offset
sekitar kita: lumpur lapindo, gempa,
sehingga R = H*V, maka bencana
tsunami, banjir, longsor, perubahan
alam sudah tidak ada lagi.
Halaman:
272+xix
iklim, kegagalan teknologi nuklir,
Semua risiko bencana hadir
kebakaran, dan rokok.
karena
kerentanan.
Bencana
Pilihan judul, ‘Lika-liku Lumpur Lapindo’ menunjukkan
tidak alamiah walaupun berasal dari bahaya alamiah.
bahwa kehadiran bahaya ini tidak alamiah. Bahaya
Oleh karenanya mengelola risiko perlu dilakukan
lumpur juga bukan cuma bahaya tunggal dalam bentuk
dengan menata strategi tindak mengelola bahaya dan
rendaman lumpur, tetapi menghadirkan bahaya ikutan
kerentanan dengan baik.
berupa banjir, amblesan, retakan yang mengeluarkan
Pengeloaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
bahan berbahaya, beracun dan mudah terbakar, serta
(PRBBK), masih merupakan pendekatan yang paling
pencemaran air dan udara.
ampuh. Misalnya, dengan cara membuat Satgas
Kerentanan kita adalah ketidaktahuan dan
Penanganan Bencana di tingkat RT. Ini bentuk lain dari
ketidakpedulian. Dalam kasus ini kerentanan kolektif
organisasi berbasis komunitas dalam penanggulangan
para pemegang mandat menyebabkan permasalahan
bencana seperti Pasag Merapi di G. Merapi, Jangkar
hadir dan berkembang tidak terkendali. Ironisnya
Kelud di G. Kelud.
Mahkamah Agung mendukung kerentanan kolektif ini.
Mereka adalah “pasukan senyap” tempatan handal
Atas semua itu, siapa untung dan siapa buntung?
yang bergerak dalam pengelolaan risiko. Mereka bekerja
Sesuai dengan perumpamaaan “gupak pulute, ora
dalam diam, dan mereka pula yang ikut berperan dibalik
mangan nangkane”. (tidak ikut me
keberhasilan penanganan erupsi G. Merapi 2010 dan
nikmati tetapi kena
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canadianmedicalteam.com

erupsi G. Kelud 2014.
Menanggapi Ancaman
Bagian ketiga, Menanggapi Ancaman, mengevaluasi
kecenderungan sifat antisipatif yang lemah, baik pada
upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan darurat.
Bagian ini sekaligus memberi solusi tentang penanganan
berbagai bahaya. Berpihak pada pentingnya kemampuan
komunitas dalam mengelola risiko merupakan poin
penting dalam bagian ini.
Bersyukurah bila kita merasa lemah, sehingga ingin
berusaha. Ini kenyataan yang ingin disampaikan penulis
pada bab sembilan. Ketidaksiapan menghadapi tsunami
dialami Jawa Timur, sebagai salah satu wilayah yang
belum mempunyai alat pendeteksi tsunami. Selain
ketidakadaan alat, pemahaman terhadap bahayapun
masih belum tepat. Masyarakat masih melihat tinggi
ombak lebih penting dibanding kecepatan arus dan
daya jangkau ke daratan. Hal ini menjadikan penguatan
kesiapsiagaan perlu dilakukan.
Ketidaktangguhan dalam mengelola bencana
ekologis dapat dilihat pada penanganan bencana
jebolnya bendung Situ Gintung yang melimpaskan 2,1
juta meter kubik air. Warga menilai, kejadian tersebut
disebabkan bendung buatan jaman Belanda tersebut
tidak dirawat. Beberapa retakan dan rembesan sudah
terjadi sejak dua tahun sebelum kejadian. Koordinasi
pengelolaan bendung baru dilaksanakan setelah ben
dung jebol. Sementara di sisi lain, warga tidak tahu
harus kemana menyampaikan dan menindaklanjuti
hasil pengamatan adanya retakan dan rembesan
pada tanggul.Kita terlanjur biasa merespon, tapi tidak
mengantisipasi. Tragis memang.
Bagian keempat, ‘Mengelola Perubahan’, mema

parkan refleksi serta kontemplasi penulis dalam
pengelolaan risiko bencana.
Paparan tentang plastik “Kembalikan Sampah
Pada Pembuat / Penjualnya”, saya nilai paling menarik.
Rasanya, kita sering tidak merasa apa yang kita lakukan
saat ini di sini, akan berdampak buruk bagi kita maupun
pihak lain, di sini atau di tempat lain, pada saat ini
maupun dikemudian hari.
Hampir semua makanan yang di jual di sekitar kita
semuanya dibungkus plastik, dan kita membuangnya
sembarangan tanpa bersalah. Kita mengira alam dapat
melenyapkan sampah itu dengan segera. Padahal untuk
melakukan degradasi, alam perlu waktu 200-300 tahun
untuk kaleng, 400-500 tahun untuk plastik, lebih dari 600
tahun untuk kaca. Dan kita terlena dengan propaganda
3 R, reduse-reuse-recycle, yang seolah dapat bekerja
dengan sendirinya.
Sampah ini berhubungan dengan “bahaya laten”
Jakarta. Sedikitnya, ada 3 perilaku masyarakat, yaitu: (1)
merubah kawasan resapan menjadi kawasan terbangun,
sehingga air hujan tidak meresap (2) bermukim di
bantaran sungai, sehingga sungai menyempit (3)
membuang sampah sembarangan, fungsi kanal dan
sistem pompa air macet. Karena proses ini terus
berulang, maka Jakarta menjadi salah satu masyarakat
pecinta banjir yang teruji.
Sisi Lain
Bagian kelima, ‘Sisi Lain’, semacam beberapa
otokritik terhadap sikap masyarakat yang suka banjir
dan pasrah terhadap keberadaan bencana terkait iklim.
Masalah tidak akan selesai hanya dengan doa, tetapi
harus diiringi usaha. Itu kuncinya.
l Eko Teguh Paripurno
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Ketika Bumi
Buang Gas
blogcdn.com

A

wal tahun lalu, tiba-tiba para ilmuwan
dunia dikejutkan oleh munculnya
tiga lobang raksasa di semenanjung
Yamal dan Taymir, Siberia. Lobang

yang hampir mirip kawah gunungapi itu ada yang
berdiameter sekitar 100 meter dan berkedalaman
70 meter.
Lobang itu sempat dikira akibat tumbukan
meteorit. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan
bahwa lobang itu terbentuk karena pelepasan
gas akibatkan musim panas yang tidak normal di
wilayah itu pada 2012 dan 2013.
‘’Pemanasan dari permukaan karena kondisi
iklim panas yang tidak biasa, sementara dari bawah
dimana di situ jalur patahan geologi, menyebabkan
pelepasan gas hidrat yang besar,” kata ilmuwan
dari Trofimuk Institute of Petroleum-Gas Geology
and Geophysics di Novosibirsk, seperti dikutip The
Siberian Times.
Ketika bumi buang gas, maka runtuhlah tanah
dipermukaan sehingga tercipta lobang laksana
kawah.@
livescience.com
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IAGI

Peduli Longsor

D

esember kelabu di Banjarnegara
mengusik kepedulian IAGI. Lantas
bersama MGEI, kedua organisasi
profesi terkait dengan ilmu ke

bumian itu turun langsung ke
lapangan untuk berpartisipasi mengurangi pen
deritaan masyarakat yang terkena musibah
tanah longsor pada 13 Desember 2015. Ma
ka berangkatlah Tim IAGI-MGEI Care yang ber
anggotakan Iwan Munajat dan Desi Lusianingtyas.
Iwan dan Desi melakukan serangkaian
kegiatan pada 15-18 Desember 2014 di
Banjarnegara tepatnya di Desa Jebung dan Slatri,
Kecamatan Karangkobar Banjarnegara, lokasi
longsor yang menelan 95 korban tewas dan 13
hilang. Kegiatan yang dilakukan mulai dari diskusi
dengan instansi daerah terkait, melakukan survei,
dan memberikan bantuan kepada masyarakat.
Saat berkoordinasi dengan Dinas ESDM dan
PU Banjarnegara, mereka meminta IAGI-MGEI
bekerjasama dengan ESDM-BPPD membuat peta
rawan longsor dan melakukan sosialisasi kepada
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masyarakat. ‘’Menurut informasi dan melihat peta,
daerah Banjarnegara yang berpotensi longsor 60
persen,’’ begitu laporan Iwan dan Desi.
Berikutnya, tim juga melakukan survei daerah
relokasi bersama staf ESDM Banjarnegera di
kecamatan Wanayasa dimana sudah tersedia
lahan seluas 19.382 m2 untuk 36 Kepala
Keluarga. Pada kesempatan itu Tim IAGI-MGEI
menyarakan agar dilakukan penelitian geoteknik
detail dengan melakukan pengeboran manual
sedalam 3-7 meter di tiga titik untuk mengetahui
kondisi batuan lempung dan kemiringannya.
Drainase juga perlu mendapat perhatian.
Selanjutnya Tim IAGI-MGEI juga memberikan
masukan di setiap apel pagi untuk relawan agar
pencarian korban fokus pada daerah yang mungkin
banyak korban hilang. Tim memberikan masukan
setelah melakukan rekontruksi kejadian longsor.
Hasil rekonstruksi sangat membantu penemuan
lokasi korban yang tertimbun longsor.
Pembuatan rekontruksi itu didasarkan pada
pengamatan lapangan yang dikombinasikan
dengan analisis peta. Di lapangan tim menyusuri
area longsor di semua titik untuk melakukan
pengamatan secara detail. Pada lokasi-lokasi yang
sulit tim dibantu tim evakuasi, misalnya jika jalan
tidak bisa dilewati, tim evakuasi sekaligus membuat
jembatan darurat, sesekali menyeberang jalan
dengan dibantu ekscavator.
Untuk memperkuat rekontruksi, tim di lokasi
mengirimkan koordinat GPS kepada tim pendukung
di Jakarta untuk mendapatkan citra satelit situasi
sebelum terjadi longsoran. Dengan memanfaatkan
Google Earth maka citra tersebut bisa segera
didapatkan. Ditambah dengan informasi dari para
petugas Perhutani dan masyarakat Jemblung yang
menginformasikan bagaimana keadaan rumah
warga sebelum kejadian dan berapa jumlah warga
yang menjadi korban, rekontruksi semakin akurat.
Tim juga sempat melakukan evaluasi dengan

WARTA IAGI
Tim TNI dan anggota tim SAR dengan membawa hasil analisis termasuk
rekontruksi longsor. Kegiatan ini dilakukan setiap malam dan pemaparan
dimana titik korban ditemukan dan target esok hari dimana daerah yang
difokuskan untuk pencarian selanjutnya.
Pada malam terakhir keberadaan Tim IAGI-MGEI di lokasi, dilakukan
rapat koordinasi yang diikuti seluruh unsur SAR dan camat serta DPR dan
DPRD, Danrem dan Dandim. Di kesempatan itu Iwan mereka memaparkan
hasil rekontruksi dan skema longsoran yang terjadi di daerah longsor.
Rekonstruksi itu oleh peserta diakui sangat membantu pencarian dan
evakuasi korban.
Selain bantuan dalam bentuk pemikiran, Tim IAI-MGEI juga
memberikan bantuan pembelian alat evakuasi. Dari dana yang terkumpul
sebanyak Rp 10.100.000 sebagian dibelikan alat evakuasi, antara lain,
sarung tangan, pacul, sekop, linggis, sepatu boots, alat semprot dan mesin
pemadam kebakaran dengan bertekanan tinggi. Alat ini sangat membantu
karena melihat keadaan alat yang kurang bagus yang digunakan relawan.
Selanjutnya dalam hal sosialisasi, baik berupa antisipasi maupun apa
yang dilakukan jika terjadi longsor, IAGI-MGEI akan berkoordinasi dengan
mahasiswa geologi dari Unsoed dan Undip. Untuk sosialisasi bencana
tanah longsor nantinya akan perlu dukungan lebih masif dari mahasiswa
dan unsur lain seperti FGMI, Mahasiswa UGM, dll.@
Karangkobar Desember 2014
Tim IAGI-MGEI Care.
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EVALUASI DAN
REKOMENDASI
1. 	Dengan pengalaman selama melakukan
kegiatan kemanusiaan di Karangkobar
disarankan kalau IAGI-MGEI dapat
segera mengirimkan personilnya untuk
membantu tim evakuasi dengan cara:
• Melakukan rekonstruksi terjadinya
bencana longsor sehingga bisa
diketahui pergerakan tanah
yang terjadi dan kemungkinan
terkumpulnya korban dan
akhirnya membantu tim SAR lebih
efektif untuk fokus melakukan
pencariaan didaerah yang sangat
memungkinkan didapatkannya
korban. Dalam hal ini peta Google
Earth dan Peta Lapan sangan
membantu untuk merekonstruksi.
• Melakukan pemetaan kemungkinan
gerakan tanah lain disekitar
tempat kejadian sehingga bisa
mengamankan kegiatan evakuasi
dari kemungkinan longsor susulan
yang bisa membahayakan jiwa para
anggota SAR.
• Melakukan koordinasi dengan
badan geologi untuk membantu
melakukan upaya peningkatan
awareness akan bahaya longsor
2. 	Melakukan upaya pembuatan peta
potensi longsor pada skala 10.000
sampai 25.000 dengan memanfaatkan
data yang tersedia diantaranya adalah
peta potensi longsor yang dibuat oleh
mahasiswa-mahasiswa Unsoed dan
UGM yang melaksanakan praktek kerja
lapangan didaerah Banjarnegara.

Kegiatan evakuasi korban longsor di Dusun Jemblung

3. 	Upaya koordinasi dengan Badan
Geologi – PVMBG dan Dinas ESDM
Banjarnegara untuk memetakan lebih
detail daerah yang sangat rentan akan
bahaya longsor dan melakukan upaya
mitigasi yang diperlukan.
4. Melakukan upaya sosialisasi akan
bahaya longsor den meningkatkan
kewaspadaan dan upaya sederhana
penanggulangan bahaya longsor
dengan menganjurkan kepada
mahasiswa geologi di Jawa Tengah
untuk melakukan kegiatan sosialisasi
kewaspadaan bencana longsor yang
dihubungkan dengan kegiatan selama
KKN.l

Lokasi longsor Desa Karangkobar, Banjarnegara
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Serah terima kepemimpinan IAGI dari Rovicky Dwi Putrohari ke Sukmandaru Prihatmoko

Dari Rovicky
ke Sukmandaru

M

alam itu, 10 September 2014,
Anggota IAGI yang hadir dalam debat itu
tak kurang dari 100 orang
beragam, ada yang dari industri pertambangan,
memenuhi ballroom Ritz
perminyakan, dosen, pegawai pemerintah,
Carlton di bilangan Mega
konsultan, dll. Dari sisi usia juga terlihat lintas
Kuningan, Jakarta Selatan.
generasi, mulai dari yang masih fresh sampai
Mereka mengikuti debat yang diselenggarakan
senior seperti Sumardiman DW dan mantan
oleh IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia).
ketua umum IAGI Andang Bachtiar.
Acara ini merupakan debat pertama
Acara yang dipandu oleh Yosi
dari serangkaian kegiatan pemilihan
Hirosiadi, aktivis IAGI dan HAGI
Ketua Umum IAGI periode 2014itu diawali dengan pemaparan
2017.
visi, misi, dan program kerja
Debat yang berlangsung
masing-masing kandidat. De
pukul 18.00-20.00 itu dihadiri
ngan jatah waktu yang diberikan
oleh empat kandidat ketua umum
masing-masing 15 menit para
yakni Aris Setiawan, Seno Aji,
kandidat berusaha memberikan
Pak Ong
Shinta Damayanti dan Sukmandaru
presentasi yang terbaik untuk
Prihatmoko. Para kandidat itu adalah
memikat pada audiens.
mereka yang selama ini aktif dalam berbagai
Aris Setiawan sebagai kandidat nomor
kegiatan IAGI.
1 mengusung tagline: Memberdayakan Geologi
Sebelum debat dimulai, HL Ong salah satu
Indonesia. Berikutnya kandidat nomor 2, Seno
senior IAGI atau yang biasa dipanggil Pak Ong
Aji: Menuju IAGI yang bermartabat dan hebat.
memberi presentasi menarik tentang masalah
Kandidat nomor 3, Shinta Damayanti : IAGI Bagi
energi di Indonesia. Menurut dia banyak
Negeri, Berkarya Mendunia. Dan terakhir kan
tantangan yang harus diselesaikan dalam
didat no 4, Sukmandaru : IAGI Lebih Membumi.
masalah penyediaan energi di Indonesia, dan di
Selepas presentasi, para audiens diberi
situ para ahli geologi dapat mengambil peran.
kesempatan untuk ‘menguji’ para kandidat
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dengan mengajukan pertanyaan baik mengenai
organisasi maupun perkembangan industri yang terkait
dengan profesi geologi. Tidak semua pertanyaan bisa
dijawab dengan memuaskan karena terkadang ada
batasan-batasan yang melingkupi jabatan kandidat.
Meski begitu secara keseluruhan suasana terlihat begitu
cair dan penuh kekeluargaan.
Debat berikutnya dilakukan sepekan kemudian
bertepatan dengan acara puncak PIT IAGI ke 43 yang
berlangsung 15-18 September 2014 di Hotel Luwansa
Jakarta. Debat kedua ini dimoderatori oleh Mohammad
Syaiful, aktivis dan mantan Sekjen IAGI periode 20082011. Tidak banyak berbeda dengan debat pertama
karena materi yang disajikan juga hampir sama.
Bedanya, debat 18 September itu dilanjutkan dengan
penghitungan suara pemilihan ketua umum IAGI.
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Siapa pemegang suara? Anggota yang memiliki hak
suara adalah yang membayar lunas iuran anggota tiga
tahun terakhir sampai 2014. Bagi pemilik hak suara,
mereka bisa memilih dan kemudian mengirimkan
ke panitia dan kemudian dikirim via pos atau email.
Sampai terakhir batas pengiriman, tercatat ada 634
suara yang masuk.
Sekitar pukul 12.30 perhitungan suara dimulai dan
berakhir pukul 14.00. Hasilnya, perolehan Sukmandaru
(332 suara), Shinta Damayanti (148 suara) , Seno Aji (77
Suara) dan Aris Setiawan (35 suara). Selebihnya suara
tidak sah (35) dan abstain (7).
Maka, terpilihlah Sukmandaru Prihatmoko se
bagai ketua umum IAGI menggantikan Rovicky Dwi
Putrohari. Serah terima secara resmi dilakukan pada 18
Oktober 2014. l

Kepengurusan IAGI 2014-2017
Tagline, Visi, Misi, dan Program Kerja

pengurus IAGI sebelumnya), di
antaranya:

Tagline: IAGI Lebih Membumi
Visi:
IAGI lebih dirasakan manfaatnya
oleh seluruh pemangku kepentingan
kegeologian (ekstraksi, konservasi dan
mitigasi)
Misi:
· Profesionalisme : Meningkatkan dan
menjaga profesionalisme ahli geologi
Indonesia
· Pendidikan Geologi : Berperan aktif
membantu pengembangan dan
peningkatan kualitas pendidikan
geologi Indonesia
·
Narasumber Kegeologian: Berperan
aktif menjadi narasumber handal dan
obyektif bidang kegeologian, meliputi (a)
pengembangan potensi dan pengelolaan
sumberdaya kebumian yang bertanggung
jawab, (b) konservasi lingkungan, serta
(c) mitigasi bencana geologi
·	Sosialisasi Geologi: Sosialisasi
geologi berkesinambungan ke semua
pemangku kepentingan
Program Kerja Utama:
Sesuai dengan misinya, beberapa program
kerja disusun dan rencanakan (dengan
mempertimbangkan capaian-capaian

Profesionalisme
1. Sertifikasi ahli geologi berdasar
bidang kompetensi (geologi teknik,
geohidrologi, migas) - seperti yang telah
sukses dilaksanakan di bidang minerba
oleh MGEI (bersama PERHAPI); melalui
Sistem Competent Person Indonesia
dan Kode KCMI – yang akan dilanjutkan
membawa IAGI/ MGEI menjadi RPO
(Recognized Profesional Organization)
di tingkat internasional
2. Seminar, workshop, kursus dan “field
trip” ilmiah untuk para anggota
Pendidikan Geologi
3. Reaktifasi KNPGI (Komite Nasional
Pendidikan Geologi Indonesia), salah
satunya untuk mengatasi kesenjangan
kualitas lulusan geologi dari berbagai
perguruan tinggi Indonesia
4. Kuliah tamu oleh praktisi ahli geologi
ke perguruan tinggi untuk membantu
pendidikan geologi Indonesia (“IAGI
goes to campus”)
5. Kerja sama ilmiah/ keilmuan dengan
institusi lain seperti pemerintah,
perguruan tinggi, dan organisasi profesi
internasional
6. Reaktifasi publikasi geologi Indonesia
(Majalah Geologi Indonesia)

Narasumber Kegeologian
7. Berperan aktif menjadi narasumber
kegeologian: memberikan masukan
perihal kebijakan publik (ke
pemerintah/ DPR) serta isu-isu terkait
dengan kegeologian, di antaranya
pengelolaan energi (migas, panas
bumi, batubara) dan bahan tambang,
serta penanganan kebencanaan dan
konservasi lingkungan
Sosialisai Geologi
8. Sosialisasi geologi berkesinambungan
tentang isu-isu geologi dan kehidupan
sehari-hari kepada stakeholder geologi
yang relevan (guru-guru sekolah,
kelompok pecinta alam, wartawan,
pelaku pasar modal, dll)
9. Konferensi berskala nasional dan
internasional (bekerja sama dengan
organisasi profesi lain) di antaranya
“KAIKNAS” (Konferensi Asosiasi Ilmu
Kebumian Nasional) tahun 2015,
“GEOSEA” (Geology of SE Asia) tahun
2016, serta Peringatan 200 tahun
letusan Tambora, 2015
Organisasi
10. Konsolidasi internal organisasi
dan mendorong keaktifan anak-anak
organisasi IAGI (MGEI, FOSI, ISPG,
MAPEGI, FGMI)
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Kegiatan PP IAGI
di Akhir Tahun 2014

l Pertemuan PP IAGI dengan Kepala Badan Geologi Surono

S

etelah serah terima kepengurusan PP IAGI
pada 18 Okt 2014, dalam kurun pendek sekitar
2,5 bulan, beberapa program telah dijalankan
PP IAGI 2014-2017 dalam rangka menjalankan
visi dan misinya. Beberapa yang utama di
antaranya:

Cadangan Minerba Indonesia) dan sistem Competent
Person Indonesia (CPI) yang sudah digulirkan oleh MGEIIAGI bersama PERHAPI sejak beberapa tahun lalu, kerja
sama teknis dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara
resmi ditanda tangani pada 11 Desember 2014. (berita
lengkap di halaman 34)

Ekskursi Geo-arkeologi Gunung Padang
(Cianjur)

l Program Sosial – Bencana Longsor Banjarnegara
IAGI (bersama MGEI, FGMI dan SM Unsoed/ Undip)
menurunkan tim untuk terlibat dalam penanganan
masalah bencana longsor di Banjarnegara. di
lapangan. Program ini masih berlanjut dengan
program sosialisasi (penyebaran poster, dll) ke
desa-desa berpotensi longsor di bawah komando
Siswandi Kastari (Unsoed). Terima kasih disampaikan
kepada pengurus dan anggota yg telah aktif mensupport program ini di antaranya Imam Sadisun, Agus
Hendratno, Aa Gatot, juga Dwikorita Karnawati dan
Eddy Prasetyo. (Laporan lengkap di halaman 50-51).

Diorganisir bersama MGEI, Pengda IAGI Jabar Ban
ten, dan SM IAGI ITB pada 1 November 2014, telah
mempertemukan tokoh-tokoh geologi/IAGI yang
“berpolemik” tentang geoarkeologi Gunung Padang.
Diskusi ilmiah digelar di lokasi obyek kekar kolom situs
megalitikum Gunung Padang. Diskusi ini melibatkan
sekitar 80 peserta ekskursi (sebagian besar geologists/
anggota IAGI).
Walau mungkin tidak memuaskan semua pihak dan
belum ada kata sepakat, minimal pertemuan ini telah
mendekatkan para pemerhati geoarkeologi Gunung
Padang. Terima kasih pantas disampaikan kepada Danny
Hilman N, Sujatmiko, Suyatno Yuwono, Sutikno Bronto,
juga kepada Arif Zardi (MGEI), Iryanto Rompo (dan tim
panitia), Imam Sadisun (Pengda JBB) dan Moh Syaiful
serta para peserta.

Kerjasama IAGI-PERHAPI dengan BEI

Sebagai tindak lanjut program Kode KCMI (Komite
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l Pertemuan dengan Pengda IAGI
Pada berbagai kesempatan pertemuan silaturahmi
dengan beberapa Pengda IAGI telah dilakukan, yang
memunculkan ide-ide program kegiatan oleh Pengda
yang bersangkutan.
· Pengda Jawa Timur: 14 Oktober 2014 (program
utama: preservasi lokasi tipe Formasi Kabuh,
Kalibeng dan Pucangan; sosialisasi ke guru-guru)

WARTA IAGI
·
·
·

·

Pengda Bali: 30 Oktober 2014 (program utama:
pergantian pengurus di 2015, seminar air tanah)
Pengda Sumatera Selatan: 16 November 2014
(program utama: pergantian pengurus di 2015)
Pengda Sulawesi Selatan, Tengah dan Barat: 23
November 2014 (program utama: pergantian
pengurus di 2015, konservasi situs geologi Barru
dan Banyimala)
Pengda DI Yogyakarta: 22 Desember 2014 (pro
gram utama: pergantian pengurus di 2015,
“geopark goes to school”, sosialisasi kebenc
anaan)

l Pertemuan dengan Pejabat Pemerintah
PP IAGI telah mengadakan audiensi dengan beberapa
pejabat pemerintah terkait dengan isu kegeologian.
· Menteri ESDM (5 Nov 2014): bersama asosiasi
lain (IMA, APBI, PERHAPI dan ASPINDO), di da
lam pertemuan ini IAGI mengemukan penting
nya mendorong kegiatan eksplorasi yang
berkesinambungan untuk menjaga neraca
sumberdaya kebumian Indonesia
· Dirjen Minerba (5 Januari 2015): isu tentang
eksplorasi berkesinambungan dengan penekanan
pada pengelolaan REE. Pentingnya Kode KCMI
dan sistem CPI yang dipersiapkan oleh IAGI/ MGEIPERHAPI untuk mendapatkan payung hukum dari
pemerintah juga didorong terus.
· Kepala Badan Geologi (10 Oktober dan 30
Desember 2014): menjalin kerja sama antara
IAGI dan BG di berbagai bidang seperti sosialisasi
kebencanaan, database sumberdaya kebumian,
peringatan 200 tahun Tambora dll. Kepala BG
juga mendorong IAGI untuk ikut mengevaluasi
dan memberikan pendapat tentang polemik CAT
Watuputih, Rembang. Saat ini PP IAGI sedang
melakukan evaluasi atas masalah ini.
· Kepala SKK Migas (11 Des 2014): silaturahmi bersa
ma asosiasi lain (HAGI dan IAFMI) menekankan
pentingnya kesiapan geoscientist menghadapi
MEA.

Rapat dan Menjadi Narasumber

PP IAGI mendapatkan undangan rapat dan mengisi
acara (narasumber) di berbagai acara baik di Jakarta
maupun di luar Jakarta, yang dihadiri baik oleh Ketua
Umum maupun oleh perwakilan PP IAGI.
Tantangan 2015
Karena posisi tektonik dan geologinya, Indonesia
masih tetap berpotensi terjadi bencana kegeologian
di 2015. Apalagi musim hujan masih akan berlangsung,
ancaman longsor dan banjir harus terus diwaspadai.
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l Pertemuan PP IAGI dengan Drijen
Minerba Sukyar
Sosialisasi dan edukasi tentang mitigasi bencana tetap
dilakukan. Pengda dan SM/SC IAGI perlu berperan lebih
besar lagi pada program ini, bisa juga berkerja sama
dengan instansi pemerintah atau perguruan tinggi
setempat.
Di bidang industri ekstraktif, akhir 2014 ditandai
dengan terpuruknya harga di hampir semua komoditi:
migas, batubara, semua logam (kecuali nikel yg sedikit
menggeliat bbrp hari terakhir). Prediksinya, situasi ini
masih akan berlanjut di 2015, yang artinya usaha bidang
industri eksptraktif akan tetap lesu yang efeknya lapangan
kerja untuk geolog menciut.
Tumpang tindih peraturan (birokrasi) antar sektor dan
antar level di pemerintahan masih menjadi subyek untuk
di dorong oleh IAGI agar di tangani oleh pemerintahan
baru. Beberapa isu yang sedang dan perlu disikapi IAGI:
· Kontroversi industri ekstraktif vs sosial di Rembang
(polemik pendirian pabrik semen dan penambangan
batugamping Gunung Watuputih). Ini karena domain
geologi (hidrogeologi, karst, dan tambang) menjadi
subyek yang di-polemik-kan, walaupun masalahnya
telah berkembang ke aspek sosial dan politik (lokal).
· Perpanjangan atas beberapa kontrak pertambangan
dan migas mungkin akan menjadi isu yang harus di
evaluasi dan IAGI perlu memberikan statemen di 2015
Di internal organisasi, beberapa hal akan di-follow up
oleh PP IAGI di antaranya:
1. Dewan Kehormatan (Etika dan Penghargaan)
2. Database anggota
3. Pindah kantor
4. Rapat Pleno secara rutin untuk segera mengeksekusi
program kerja masing-masing bidang kegiatan
Terima kasih atas dukungan dan kerja sama rekanrekan PP IAGI selama ini, dan kita harapkan di 2015 kita
bisa bekerja sama lebih baik lagi untuk IAGI yang kita
cintai.
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PENGURUS PUSAT IKATAN AHLI GEOLOGI INDONESIA (IAGI)
2014-2017
DEWAN PENASEHAT
Andang Bachtiar
R. Sukhyar
Yanto Sumantri
Lambok Hutasoit
Rovicky Dwi Putrohari
Wahyu Sunyoto
KETUA UMUM
Sukmandaru Prihatmoko
SEKRETARIS JENDERAL
Shinta Damayanti (SKK MIgas)
Sekretaris
Rosalyn Wulandari (Harita)
Tri Febrianto
Staff Sekretariat
Sutarjo (IAGI)
Sofyadi Rozin (IAGI)
Ajar (IAGI)
BENDAHARA UMUM	
Asri Dyah Wijayanti (Greenland Res)
Fund Raising
Rakhmadi Avianto (Independen)
Seno Aji (Independen)
Sri Sulistiowati (Independen)
STAFF KHUSUS	
Aris Setiawan (EMP)
Chairul Nas (Trisakti)
Arif Zardi Dahlius (RPM)
Danny Hilman Natawijaya (LIPI)
Yudi Iskandar (Total)
Iwan Munajat (Independen)
Budi Santoso STJ (J-Res)
Deni Rahayu (Independen)
Prasiddha Hestu Narendra (Indenpenden)
Andri Slamet Subandrio (ITB)
BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK	
Ketua Bidang
Singgih Widagdo (Berau)
Staff
Adi Maryono (J-Res)
Noor Syarifudin (Total)
Yoseph Swamidharma (Tint)
Ismail Zaini (Independent)
Agus M. Ramdan (ITB)
Bronto Sutopo (Antam)
Yoga Suryanagara (Cokal)
BIDANG PENDIDIKAN DAN PERTEMUAN ILMIAH	
Ketua Bidang
Mohammad Syaiful (Independen)
Staff
Iryanto Rompo (Buena)
Agata Vanesa (Antam)
Desy Lusianingtyas (Independen)
Andri Syafria (Petrochina)
Budi Sunarto (Pertamina)
Budi Ardiyana (Star Energy)
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KNPGI
Mega Rosana (Unpad)
Agus Hendratno (UGM)
Bambang Priadi (ITB)
Siswandi Kastari (Unsoed)
Joko Susilo (UPN)
Adi Maulana (Unhas)
M. Burhannudinnur (Trisakti)
BIDANG MITIGASI BENCANA DAN PELESTARIAN
LINGKUNGAN
Ketua Bidang
Ipranta (PSG – Badan Geologi)
Staff
Y. Yudi Prabangkara (BPPT)
B. Wisnu Widjaja (BNPB)
Igan Sutawijaya (PVMBG – Badan Geologi)
Gatot M. Soedradjat (Badan Geologi)
BIDANG PANAS BUMI	
Ketua Bidang
Sigit Raharjo (Pertamina)
Staff
Tavip Dwikorianto (Pertamina PGE)
Arif Pramono Sunu (Medco)
Hary Kustono (Pertamina PGE)
Ninik Suryantini (ITB)
BIDANG GEOLOGI TEKNIK DAN GEOHIDROLOGI
Ketua Bidang
Imam Sadisun (ITB)
Staff
Irwan Susilo (Geospasia)
Fajar Lubis (LIPI)
I Gde Budi Indrawan (UGM)
Haris Pindratno (Dinas ESDM DKI)
Doni Prakasa (UGM)
Yan Adriansyah (Newmont)
Arjuna Ginting (Freeport)
BIDANG HUMAS DAN PUBLIKASI	
Ketua Bidang
Anif Punto Utomo (Independen)
Bhaskara Aji (Chevron)
Okki Verdiansyah (Antam)
Danu Widhisiadji (Total)
MGI (Majalah Geologi Indonesia)
Nana Suwarna (Badan Geologi)
Andyono Santoso (ATM)
BIRO MEDIA INTERNAL
Gayuh Putranto (BRM)
Paulus Allo
Agus M Ustadz
Akhmad Askin
Aveliansyah
BIRO KURSUS	
Hari Utomo
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Ekspedisi NKRI

S

etiap tahun, TNI-AD rutin
menunjuk Kopassus mela
kukan kegiatan Ekspedisi
NKRI.
Ekspedisi ini merupakan bentuk
kepedulian elemen bangsa dalam
menjaga kelestarian alam.
Dalam pekasanaannya, Kopassus
bekerjasama dengan pemerintah pu
sat, pemerintah daerah, dan beberapa
komponen bangsa turun langsung ke
lapangan untuk mencari data.
IAGI (Ikatan Ahli Geologi
Indonesia) telah berpartitipasi sejak
ekspedisi pertama 2011, meskipun
saat itu belum secara resmi mewakili
organisasi, namun beberapa anggota
IAGI banyak yang berperan. Baru
pada ekspedisi berikutnya IAGI secara
organisasi mulai berperan yakni pada
Ekspedisi Khatulistiwa di Kalimantan
2012, Ekspedisi Koridor Sulawesi
2013, dan Ekspedisi Koridor Maluku
dan Maluku Utara 2014.
Tahun 2015 ini Ekspedisi NKRI
dilaksanakan di Bali, NTB dan NTT
dengan nama “Ekspedisi NKRI Kori
dor Kepulauan Nusa Tenggara 2015”.
Pelaksanaannya 9 Pebruari 2015
s/d 2 Juni 2015. Wakil resmi IAGI
yang tercatat adalah Tjoek Azis dan
Rovicky Dwi Putrohari. Selain itu, ada
beberapa anggota IAGI yang terlibat
melalui instansi yang berbeda.
Dalam acara Pra Ekspredisi,
IAGI memberikan pembekalan se
belum pemberangkatan di Hutan
Latihan Kopassus di Situ lembang
dan di Batujajar. Di situ Rovicky
memberikan materi dasar ilmu
kebumian, khususnya dalam
mitigasi dan evaluasi potensi
kebencanaan serta pembekalan ilmu

Rovicky (tengah tidak memakai topi) usai memberikan pembekalan
peserta Ekspedisi NKRI 2015
keselamatan (safety) selama di daerah
penjelajahan.
Kegiatan multidisiplin Ekspedisi
NKRI kali ini sangat berkaitan de
ngan visi pemerintah Jokowi-JK
yakni: Terwujudnya Indonesia yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong.
Selain itu juga mendukung tiga
misi pemerintah dan agenda prioritas
Nawacita.
Tiga misi itu adalah mewujudkan
keamanan nasional yang mampu
menjaga kedaulatan wilayah;
mewujudkan keamanan nasional yang
mampu menjaga kedaulatan wilayah;
mewujudkan kualitas hidup manusia
Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera, serta mewujudkan Indonesia
menjadi negara maritim maju kuat.
Sedangkan empat agenda prioritas
Nawacita adalah hadirnya negara
untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh
warga negara; membangun Indonesia
dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa; melakukan
revolusi karakter bangsa; dan

memperteguh kebhinekaan dan
memperkuat restorasi sosial budaya.
Ekspedisi diikuti sekitar 1200
anak muda termasuk di dalamnya
mahasiswa. Mereka diterjunkan
selama empat bulan di wilayah Bali,
NTB dan NTT. Dari wilayah itu dibagi
lagi menjadi delapan subkorwil yakni
subkorwil Karangasem, Lombok
Timur, Sumbawa, Bima, Sumba Barat
Daya, Ende, Alor, dan Belu .
Peserta Ekspedisi NKRI 2015
dilepas oleh Kepala Staf Angkatan
Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
pada 3 Februari 2015 di Pusdikpassus
Batujajar Bandung.
Kegiatan ekspedisi ini menurut
Kasad memiliki tiga tujuan. Pertama,
melakukan penjelajahan wilayah NKRI,
terutama beberapa titik perbatasan.
Kedua, kegiatan pendataan dan
pemetaan potensi sumber daya
kehutanan, geologi, potensi bencana,
flora, fauna, serta pemetaan kehidupan
sosial budaya masyarakat setempat.
Ketiga, melakukan penghijauan di
Pulau Alor dan disebar di daerah Ende,
Sumba Barat Daya dan Kupang. l
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IAGI Turun Lapangan
ke Pegunungan Watuputih

P

T Semen Indonesia akan
memperluas pabrik
semen dan memperbesar
kapasitas. Untuk itu
mereka membutuhkan bahan
baku. Dan bahan baku yang diincar
adalah kawasan CAT (Cekuangan
Air Tanah) Watuputih, Kabupaten
Rembang, Jawa Tengah.
Tapi rupanya keinginan
menambang itu memperoleh
penolakan dari warga. Masyarakat
khawatir jika daerah itu
dieksploitasi batuannya untuk
menjadi bahan baku semen, akan
merusak lingkungan, terutama
mataair yang terancam kering.
berbagai pihak untuk berpendapat
Sementara kasus ini juga sudah masuk
Tim survei (ki-ka): Arif Sardi, Agus Hendratno, Alison Purba, Sukmandaru Prihatmoko, Imam
Sampai saat ini masih menjadi
Sadisun, R. Fajar Lubis, Ananta Purwoarminta
kontroversi yakni, apakah terdapat
korelasi hidrogeologi antara
Pegunungan Watuputih dengan
mengenai masalah tersebut
ke ranah pengadilan.
mataair di sekitarnya. Ahli-ahli geologi
sekaligus memberikan rekomendasi.
IAGI sebagai organisasi profesi
dan geohidrologi pun masih berselisih
Karena itu pada 1- 2 Maret 2015,
independen banyak diminta oleh
pendapat tentang masalah ini.
IAGI menerjunkan tim ke
lapangan CAT Watuputih
untuk mengetahui secara
persis kondisi lapangan yang
sebenarnya.
Tim beranggotakan
pengurus PP IAGI bidang
Geologi Teknik dan
Hidrogeologi, ketua MGEI,
dan pengurus IAGI Pengda
DIY, dan dari IAGI Pengda
Jawa Tengah. Mereka adalah
Sukmandaru Prihatomoko,
Arif Zardi, Agus Hendratmo,
Alison Purba, Imam Sadisun,
R. Fajar Lubis, dan Ananta
Purwoarminta. Sebelum ke
lapangan, tim IAGI sempat
berdiskusi dengan ESDM
Provinsi Jawa Tengah. l

Sumber : tataruangpertanahan.com
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Revolusi IAGI Online

M

edia online saat sudah
menjadi bagian utama dari
komunikasi dan penyebaran
informasi. IAGI merespon
tantangan tersebut dengan melakukan
pembenahan secara menyeluruh
tampilan online yang selama ini sudah
ada alias direvolusi.
Revolusi media online menjadi
tanggungjawab dari Biro Media yang
posisinya langsung dibawah Sekjen.
Secara pokok, tugasnya adalah
melayani kebutuhan pengurus dan
anggota IAGI dari sisi teknologi
informasi dan layanan media.
Teknologi informasi yang dimaksud meliputi:
mailing list IAGI berikut anak organisasinya, website,
struktur database anggota, dan media sosial (Twitter,
Facebook, dan LinkedIn).
Tugas pertama yang merupakan kelanjutan dari
periode kepengurusan sebelumnya, dalam periode
September-Desember 2014, adalah me-makeup
tampilan dan kerangka website IAGI. ‘’Tujuannya agar
tampilan website bisa lebih menarik dan informatif,
sehingga bisa memenuhi kebutuhan organisasi ke
depan,’’ kata Gayuh N.D. Putranto yang menggawangi
biro media bersama Akhmad Aksin, M. Agus Ustadz, dan
Paulus Tangke Allo.
Berikutnya, Biro Media akan men-setup suatu sistem
database online yang tunggal, valid, ter-update, dan
terintegrasi dengan database anak-anak organisasi
IAGI yang akan terus bertambah. Pembenahan ini akan
cukup memakan waktu karena banyak hal yang harus
diselesaikan lebih dulu.
Selama ini, kesulitan utama dalam pengelolaan
database adalah terpisahnya database induk (IAGI)
dan anak organisasinya. Selain itu juga updating
(pengkinian) status anggota yang belum rapi. Nantinya
database IAGI dan anak organisai akan disinkronisasi
sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Ini juga akan
berguna saat nanti harus dilakukan pembagian alokasi
dana dari iuran anggota.
Dengan adanya database online, maka setiap

anggota
dapat meng-update
statusnya masing-masing dengan mudah diwebsite,
karena setiap anggota akan diberi password pribadi.
Misalnya berpindah tempat kerja, datanya bisa diupdate sendiri tanpa harus melalui admin. Tentu saja
kewenangan anggota hanya terbatas bisa meng-update
datanya sendiri, tidak bisa masuk ke wilayah lain.
Lewat online ini PP IAGI juga dapat mendorong
anggotanya untuk melakukan pembayaran iuran
tahunan secara online. Jika ada anggota yang terlambat
membayar iuran, sistem secara otomatis juga akan
memberitahukan ke anggota.
Dalam hal media sosial, PP IAGI aktif
mempromosikan dan memberitakan kegiatannya, serta
berdiskusi secara interaktif. Dengan begitu ikatan antara
pengurus dan anggota maupun ikatan sesama anggota
akan semakin kuat.
Sampai saat ini akun twitter @iaginet telah memiliki
1815 follower (per 1 Maret 2015) dan mencuit sebanyak
2304 kali. Di Facebook, grup “IAGI Untuk Indonesia”
telah memiliki 7840 anggota yang aktif berdiskusi. Di
LinkedIn, Grup IAGI beranggotakan 2606 anggota.
Selain itu, PP IAGI mempunyai wadah forum online
(selain via mailing list) yaitu di http://forum.iagi.or.id
yang telah beroperasi sejak awal 2012. ‘’Kami akan terus
mempromosikan agar anggota-anggota IAGI yang belum
mengetahui segera bergabung,’’ kata Gayuh. l
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PENGALAMAN DI LUAR NEGERI
Fajar W Wisaksono | Algiers, Aljazair

Bertarung dengan
Suhu Ekstrim

S

aya sudah hampir dua tahun bekerja di
Repsol. Ditugaskan di Aljazair sejak Oktober
2014, setelah sebelumnya ditempatkan di
Madrid, Spanyol. Sebelumnya juga saya cukup
beruntung karena telah bekerja di berbagai
negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Libya, dan
Amerika Serikat.
Saat ini saya bekerja sebagai senior petrophysicist
(satu-satunya petrophysicst dalam tim saya), dan sedang
terlibat dalam tahap awal fase produksi untuk proyek
pengembangan lapangan gas baru di gurun Sahara, Afrika.
Cuaca yang ektrem (sangat dingin saat winter dan sangat
panas saat musim panas, 50oC) memberikan pengalaman
unik dan mungkin tidak akan saya temui kalau bekerja di
Indonesia.
Tugas saya adalah melakukan analisis terhadap
data logging di suatu sumur migas untuk kemudian
diketahui potensi migas pada sumur tersebut. Termasuk
juga informasi mengenai kedalaman, kualitasnya,
ketebalannya, dan juga resiko yang mungkin dihadapi saat
memproduksi. Saya juga bersyukur bisa mengamati dan
meneliti berbagai macam contoh batu-batuan yang dulu
hanya bisa saya baca dari buku saat di bangku kuliah.
Alasan utama bekerja di luar negeri adalah untuk
memperoleh pengalaman kerja di perusahaan
multinasional. Di situ kita bisa bekerja dengan orang dari
berbagai budaya, disiplin ilmu, dan kondisi lapangan
minyak yang variatif.
Pertimbangan lain adalah gaji dan fasilitas yang baik
untuk pendidikan anak-anak, tempat tinggal, layanan
kesehatan, dll. Dengan pendapatan yang baik, saya bisa
membantu lebih banyak famili dan kerabat di kampung
halaman agar taraf kehidupannya juga lebih meningkat.
Tak kalah pentingnya adalah adanya keselarasan antara
karier dan keluarga dimana keduanya harus bisa berjalan
seiring dan seimbang. Pertimbangan kenyamanan keluarga
adalah hal yang paling utama.
Dari sisi pekerjaan dan tanggung jawab, memang
bekerja di luar negeri menuntut profesionalisme yang
tinggi, menepati jadwal dateline yang ketat, dan harus bisa
fleksibel bila menghadapi permasalahan yang mungkin
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tidak kita perkirakan terjadi. Hal ini memang kelihatan
berat, tetapi harus dijalani dengan senang hati. Saya
anggap ini adalah suatu proses pembelajaran untuk lebih
mampu dan cakap dalam menyelesaikan berbagai macam
pekerjaan.
Dampak positif lain adalah adanya kemampuan untuk
bisa menjalani kehidupan dalam berbagai situasi, misal
perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan, tumbuhnya
sikap lebih toleran dan disiplin dalam bergaul di
masyarakat, lingkungan tempat tinggal (karena kita hidup
sebagai orang asing di negara lain), makanan sehari-hari,
dan pengalaman hidup lainnya yang mungkin tidak kita
dapatkan selama hidup di tanah air.
Saya sempat beberapa tahun juga bekerja di Indonesia,
walaupun lebih dari separuh waktu karier saya habiskan
bekerja di luar negeri. Kadang ada juga keinginan untuk
kembali ke tanah air. Tetapi perbedaan gaji dan fasilitas
yang sangat jauh membuat saya lebih memilih tetap bekerja
di sini, setidaknya untuk saat ini. Apalagi disiplin ilmu yang
saya tekuni sangat dibutuhkan di perusahaan saya, dan
jumlahnya orangnya sedikit sementara kebutuhannya
lumayan banyak.
Saya juga relatif kerasan di sini. Apalagi masyarakat
lokal sangat welcome dan friendly. Mereka menghargai,
mungkin karena adanya kesamaan agama sehingga ada
kemiripan dalam kebiasaan hidup ataupun budaya. l

