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R

ekan-rekan IAGI yang baik…. Paruh pertama 2016 segera kita lalui.
Topik reklamasi teluk Jakarta menjadi isu hangat di rentang waktu
tersebut. Berita IAGI edisi kali ini sengaja mengangkat topik Reklamasi
Teluk Jakarta menjadi Laporan Utama untuk memberi gambaran
terutama sekali kaitannya dengan aspek kebumian/ geologinya. Bahkan di
awal Juni 2016, IAGI telah menggelar workshop dan diskusi bertajuk “Geolog
Mengupas Reklamasi Pantura Jakarta”. Sudah waktunya aspek geologi lebih
dipertimbangkan dalam pembangunan infrastruktur termasuk reklamasi
pantai.
Di sisi lain, situasi industri kebumian baik minerba maupun migas masih
belum beranjak membaik, walau harga beberapa komoditi terlihat mulai
merangkak naik. Statemen Presiden Jokowi untuk memoratorium industri
tambang telah menghentak komunitas minerba menjadi ulasan lain di edisi
ini. Sementara itu isu laut Natuna yang menjadi incaran Tiongkok membuat
IAGI bersama 3 organisasi lain (HAGI, IATMI dan ISOI) menyatakan sikap tegas
melalui siaran pers diulas lugas juga di sini. Semoga ini dapat lebih mendorong
pemerintah dan semua pihak untuk terus lebih memperhatikan dan mengelola
dengan baik serambi luar rumah Indonesia kita.
Kegiatan peringatan ulang tahun IAGI ke 56 menjadi sajian khusus di rubrik
Warta IAGI. Disamping itu KNPGI yang bersama dengan Prodi-Prodi Geologi
se-Indonesia bahu membahu untuk menuntaskan isu kurikulum pendidikan
geologi Indonesia menjadi ulasan yang menarik.
Bulan Ramadhan 1437H menyertai penyiapan Berita IAGI edisi ini, saat kita
dikejutkan oleh bencana banjir dan longsor terjadi di sebagian wilayah Jawa
Tengah dan DIY. Semoga para korban cepat tertangani, namun yang tak kalah
penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari peristiwa alam yang
selalu berulang ini agar korban dapat diminimalisir.
PP IAGI akan berusaha untuk menerbitkan Berita IAGI ini setidaknya 4
bulan sekali sebagai sarana komunikasi pengurus dan anggota IAGI. Masukan
dan dukungan dari seluruh anggota IAGI sangat kami nantikan untuk
keberlangsungan penerbitan ini. Semoga bermanfaat.
Bersama ini PP IAGI mengucapkan Selamat Idul Fitri 1437H kepada seluruh
anggota IAGI, "Mohon Maaf Lahir dan Batin". semoga IAGI dapat terus berkiprah
bagi bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Forum Komunikasi
Informasi Antar &
Anggota dan
Pengurus
PenasEhat
Andang Bachtiar, R. Sukhyar,
Yanto Sumantri, Lambok
Hutasoit, Rovicky Dwi Putrohari,
Wahyu Sunyoto
Pemimpin Umum
Sukmandaru Prihatmoko
Pemimpin Redaksi
Anif Punto Utomo
Pemimpin Usaha
Singgih Widagdo
Anggota Redaksi
Gayuh Putranto, Bhaskara
Aji, Danu Widhisiaji, Muhammad
Syaiful, Okki Verdiansyah
Kontributor
Budi Bramantyo, Wikan
Windrasto, Hendra Amijaya,
Huadi, Heryadi Rachmat,
Bambng Antoro, Amalia Dhia,
Cindi Karmelina, Iryanto Lompo
Foto Cover
Mohammad Nashruddin

Salam IAGI,

Sukmandaru Prihatnmoko
Ketua Umum

Redaksi menerima tulisan dari anggota IAGI
yang berisi tentang kegiatan atau peristiwa
kegeologian, maupun artikel ringan lainnya.
Dikirimkan ke redaksi Berita IAGI di
redaksi_ berita@iagi.or.id atau iagisek@iagi.or.id
Alamat website IAGI http://www.iagi.or.id
Alamat Redaksi:
Rukan Crown Palace Blok C No. 28
Jln. Prof Dr Supomo No. 231
Tebet-Jakarta

2

CONTENTS

16
22
44

LAPORAN UTAMA
3
Geolog dan Reklamasi 		
Jakarta

MINERBA
22
Moratorium Tambang
tidak Asal Moratorium

8

Jejak Reklamasi
di Jakarta

24

10

Geologi Jakarta
Waspadai Amblesan

25

12

Proyek Garuda,
Bukan Sekadar Reklamasi

14

Reklamasi
di Manca Negara

Geohazard
26
La nina dan Longsor yang 		
terjadi

MIGAS
16
Blok Migas Habis,
What’s Next?
GEOMORFOLOGI
22
Bocornya
Danau Bandung Purba

Sektor Pertambangan
perlu Ditata Ulang
Menyoal Moratorium
Tambang

Geoglobal
28
Tolak 9 Dash Line
Seismologi
30
Induced Earthquake
Apakah Eksploitasi Shale 		
Oil and Gas Menyebabkan
Gempa?
32

berita IAGI | Edisi: VIII/JUNI 2016

Gempa Buatan
Berbuah Gugatan

34
Astregeologi
34
Mengintip Dinamika 		
Geologis Benda Langit
PROFESI
38
Insinyur Dulu, Insinyur Kini
KOLOM
42
Mud Engineering,
Memadukan Science
dan Art
GEOWISATA
44
Menyulap LUSI menjadi 		
Kawasan Geowisata
PENDIDIKAN
48
Menunggu Aksi 			
Asproditegi

LAPORAN UTAMA

l	Reklamasi

3

pulau

Geolog
dan Reklamasi Jakarta

S

etelah merdeka selama 71 tahun,
baru sekarang Indonesia me
miliki gubernur geolog, Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok,
lulusan Teknik Geologi Trisakti
angkatan 1984.
Gubernur kontroversial ini
banyak memunculkan pro dan
kontra di masyarakat. Tapi yang
menarik adalah dia selalu mem
banggakan
kegeologiannya.
Masalah penataan kali Ciliwung
misalnya, dia dituduh tidak pa
ham tentang pemasangan sheet
pile yang tidak ramah ling
kungan. ‘’Saya ini geolog.
Enggak terlalu jelek ilmu geologi
saya,’’ kata Basuki.

Berikutnya ketika digugat
soal kawasan Sunter yang me
nurut pengamat harus menjadi
daerah resapan, apa kata Ahok?
‘’Aku anak geologi, Sunter bu
kan daerah resapan.’’ Lantas
ketika oleh pengamat diminta
ru
mahnya di Pluit dibongkar
untuk dijadikan wilayah resap
an, Ahok menjawab, ‘’Saya ini
anak geologi. Wilayah Jakarta
Utara bukan daerah resapan.
Gimana bikin resapan, gali sete
ngah meter saja udah air laut
kok?’’
Terakhir soal reklamasi. Di
tengah ramainya silang penda
pat soal reklamasi, baik dari sisi

ipapa.co.id

korupsi sampai masalah lin
gkungan, Ahok dengan lantang
mengatakan, ‘’Reklamasi itu
keniscayaan. Saya orang geologi
lho..’’
Begitulah Ahok. Kegeolo
giannya selalu diperlihatkan
ketika berbicara tentang bumi
Jakarta. Meskipun menurut
mantan ketua IAGI Prof. Lam
bok Hutasoit, sebetulnya Ahok
sudah bukan geologi murni
lagi. ‘’Dia katakan ke saya ‘I was
a geologist’ jadi pakai ‘was’,
berarti lampau,’’ kata Lambok.
Jadi Ahok sudah condong seba
gai ke politisi daripada geolog.
Meski begitu Lambok tetap
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setuju dengan pandangan Ahok
terkait reklamasi Jakarta. ‘’Rekla
masi tidak masalah,’’ katanya saat
menjadi pembicara dalam diskusi
‘Geolog Mengupas Reklamasi Ja
karta Utara’ yang diselenggarakan
IAGI di Jakarta, 14 Juni 2016 silam.
Dalam makalahnya Lambok lebih
banyak mengulas masalah ambles
an, sehingga dalam reklamasi dia
juga mewanti-wanti potensi am
blesan di wilayah reklamasi.
Untuk itu Lambok mengusulkan
dilakukan pemboran di laut untuk
mengetahui seberapa besar potensi
amblesan. Hal lain yang perlu
didiskusikan terkait amblesan ini
adalah pengambilan fluida (migas
dan air) berikut cara mengatasinya
Sealin itu juga bagaimana prediksi
besaran penurunan tanah di masa
depan.
Dalam kesempatan yang sama,
potensi amblesan di wilayah re
klamasi juga diingatkan oleh Riza
Rahardiawan, peneliti dari Puslit
bang Geologi Kelautan. Dari hasil
seismik yang dilakukan, terdapat
zona yang belum begitu jelas di
bagian tengah dan timur teluk
Jakarta. Di wilayah terdapat potensi
penurunan sifat fisik (geotechnical
properties) sedimen akibat terben
tuknya sistem patahan poligonal
(Poligonal Fault System,) dan gas
charged sediment (pelepasan gas dari
sedimen).
Bagi Prof Otto Ongkosongo, ahli
geologi yang menjadi anggota
Dewan Sumber Daya Air Nasional,
reklamasi bukan hal yang luar
biasa. ‘’Reklamasi sangat umum
dilakukan oleh negara-negara maju,
bahkan negara berkembang, teruta
ma di negara-negara pantai (coastal
states),’’ kata Otto.
Beberapa negara yang sudah
lama melakukan reklamasi di
antaranya Belanda, Bangladesh,
Korea Selatan, Singapura, Hong
kong, Jepang, Dubai, Makau, Mana
co, Mumbai, Selandia Baru, dan
masih banyak lagi. Penggunaan

Persoalannya,
reklamasi di Jakarta
Utara tidaklah
sederhana, karena
banyak permasalah
geologi, terutama
geologi lingkungan,
yang harus menjadi
pertimbangan.
kawasan reklamasi juga bermacammacam, ada yang untuk memperluas
pelabuhan laut, membuat pelabuh
an udara yang baru, kawasan bisnis,
maupun kawasan pemukiman.
Mengapa reklamasi diperlukan?
Menurut Otto, pertama dengan
rekla
masi akan diperoleh lahan
baru yang siap dilakukan pem
bangunan fisik. Kedua sebagai cara
tepat tindakan perlawanan dari erosi
pantai yang semakin cepat. Ketiga,
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reklamasi akan memberi peluang
kerja, baik pada saat sebelum,
sewaktu, maupun setelah dilakukan
pembangunan sesuai rencana dan
kemampuan yang ada.
Keempat, reklamasi akan dapat
mengubah lahan setempat menjadi
lebih terencana, tertata, terbangun,
menambah kemanfaatan, serta
lebih bersih, sehat, aman, dan nya
man, disesuaikan dengan tantangan
sustainable development goals (SDG
2030). Kelima dengan reklamasi
akan diperoleh lahan baru yang
dapat digunakan sesuai keinginan
dengan kualitas lingkungan yang
umumnya lebih baik dibandingkan
dengan keadaan aslinya.

Pertimbangan Reklamasi

Persoalannya, reklamasi di Ja
karta Utara tidaklah sederhana,
karena banyak permasalah geologi,
terutama geologi lingkungan, yang
harus menjadi pertimbangan. Bebe
rapa asek geologi lingkungan
tersebut ada yang akan menjadi
kendala terhadap reklamasi, bahkan

LAPORAN UTAMA
tidak mustahil dapat memicu ben
cana lain yang lebih buruk.
Andriani dkk dalam makalah
nya berjudul ‘Pertimbangan Kondisi
Geologi Lingungan Jakarta Utara
untuk Rencana Reklamasi’ di bule
tin Geologi dan Tata Lingkung
an
edisi Mei 2003, mengingatkan ten
tang beberapa hal yang perlu
menjadi pertimbangan dalam me
reklamasi Jakarta. Makalah ini
menyikapi Planning Workshop
International Consortium 1996 yang
menimbun garis pantai Jakarta
sepanjang 32 km dengan luas lahan
reklamasi 2.800 ha.
Beberapa
pertimbangannya,
per tama suplai sumber daya air
dimana ada dua kemungkinan
untuk mensuplai air bersih pda
daerah reklamasi yakni dari air
permukaan dan air tanah. Dengan
melihat kecenderungan pola tata
ruang dimasa datang tidak banyak
berubah, maka diperkirakan kuali
tas air permukaan dan air tanah
dangkal tetap buruk. Itu berarti
keduanya tidak bisa dipakai untuk
mensuplai air daerah reklamasi.
Pilihan lainnya adalah air tanah
dalam. Masalahnya dari berbagai
studi, sumber utama turunnya
muka pisometrik adalah akibat
pengambilan air tanah yang berle
bihan oleh industri. Bila kebutuhan
daerah reklamasi dipenuhi dari air
tanah dalam, maka akan mem
perce
pat laju penurunan muka
pisometrik. Berdasarkan kondisi
tersebut, pilihan yang paling
memungkinkan adalah mendatang
kan air dari luar wilayah DKI Ja
karta.
Kedua penurunan muka tanah.
Penurunan muka tanah berdampak
pada kebutuhan material urug yang
semakin besar. Dengan asumsi
penu
r unan permukaan dasar laut
daerah reklamasi dua meter, dan
untuk menjaga daerah tersebut agar
dua meter di atas air laut, maka
diperlukan penambahan urugan
material luasan daerah yang di

reklamasi dikalikan dua meter.
Asumsi luar reklamasi 2.800 ha,
dibutuhkan tambahan material
2.800hax2m= 56 juta m3.
Ketiga Banjir. Secara langsung
kegiatan reklamasi tidak berpenga
ruh terhadap banjir, tapi jika desain
kanal tidak tepat bisa mengaki
batkan banjir di Jakarta. Logikanya,
terjadi pengendapan di muara
sungai yang menyebabkan penyum
batan pada muara (sediment clogging).
Penyumbatan ini akan menghabat
aliran sungai dari darat, sehingga

Reklamasi sudah jamak
terjadi di berbagai
negara, hanya
tantangan
geologinya akan
berbeda-beda. Dari
sudut pandangan
geologi, reklamasi di
Jakarta Utara sangat
memungkinkan.

l

5

rentan menciptakan genangan yang
luas.
Keempat logam berat dan
biogas. Keberadaan logam berat
secara tak langsung akan mengang
gu kegiatan reklamasi terutama
pada tahap pembangunan tanggul,
pembangunan kanal, dan peng
urugan. Sedangkan biogas dapat
menimbulkan ledakan gas dan
pelepasan gas metan bila kantungkantung biogas terganggu oleh ke
giatan pemancangan pindasi tiang
atau pekerjaan dengan alat berat.
Kelima suplai material urugan.
Jutaan meter kubik untuk reklamasi
tidak bisa dipenuhi dari tanah di
Jakarta. Pengambilan material dari
dasar laut teluk Jakarta akan
dijumpai hambatan misalnya harus
mengupas lumpur sediman yang
berada di lapisan pasir. Pengupasan
ini akan menjadikan air keruh dan
merusak terumbu karang yang ada.
Karena itu, material untuk peng
urugan harus didatangkan dari
luar.
Keenam adalah keseimbangan
lingkungan garis pantai. Kegiatan
rek
lamasi akan mengakibatkan

Kawasan wisata Ancol, hasil reklamasi
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kegiatan pola arus dan pergerakan
sedimin sehingga dapat menim
bulkan abrasi dibagian lainnya.
Reklamasi yang akan menjorok dua
kilometer dari garis pantai akan
memicu terjadinya abrasi atau erosi
pantai di wilayah pantai Bekasi dan
Tangerang.
Bagi Jakarta, reklamasi bukan
hal yang baru. Riza Rahardiawan
mengungkapkan pada 1980an Pem
prov DKI sudah melakukan rekla
masi Pluit. Kemudian tahun 1990an dilakukan reklamasi untuk
PLTU Muara Karang. ‘’Alasan rekla
masi itu adalah kelangkaan lahan di
Jakarta dan pengembangan kawas
an Jakarta Utara,’’ jelasnya.
Bahkan menurut Otto reklamasi
sudah dilakukan sejak abad ke-5
yang dilakukan oleh Mulawarman.
Reklamasi juga aktif dilakukan
pada jaman penjajahan Belanda
(Sunda Kelapa, Kota, Tanjung Priok,
Kemayoran), kemudian dimulai lagi
pada masa akhir pemerintahan Pre
siden Sukarno, dilanjutkan jaman
Presiden Suharto, dan berlanjut
sampai sekarang.
Meski begitu ada beberapa hal
yang menjadi catatan, khususnya

l

un
t uk para geolog. Misalnya ma
salah geologi bawah permukaan
dan permukaan, harus diketahui
se
cara pasti karena menyangkut
bagaimana suplai untuk air bersih
juga untuk mengukur berapa kebu
tuhan material urugan. Sum
ber
material urug, jenis material, karak
teristik juga perlu menjadi catatan
Berikutnya masalah geomorfo
logi. ‘’Terutama geologi bawah laut,
dataran pesisir, pulau kecil,
tombolo, dan okupasi mangrove,’’
katanya. Karena itu pula dinamika
pantai berupa erosi, sedimentasi,
longshore drift, updrift dan downdrift,
serta degradasi vs agradasi harus
pula memperoleh perhatian.
Hal lain mengenai hidrologi
yang terkait dengan aliran per
mukaan, air hujan lebat, pengelolaan
air, ketersediaan air tawar sehat,
lahan basah alami, lahan basah
buatan, air tanah dalam, back water
impact tidak boleh terlewatkan bagi
seorang geolog. Terkait dengan tu
adalah bencana yang mungkin ter
jadi seperti amblesan, banjir, ge
nangan, erosi, dan lain-lain.
Berikutnya adalah geologi ling
kungan, ekologi, dan geologi teknik

secara umum. Dampak negatif akan
terekam di sini semisal hancurnya
terumbu karang, keker uhan perair
an, serta perubahan substrat dasar.
Proses geologi dimulut sungai perlu
juga diwas
padai misalnya river
moouth shoaling, river mouth closing,
pembentukan beting, jenis sedimen,
dan sebagainya.
Reklamasi sudah jamak terjadi
di berbagai negara, hanya tantangan
geologinya akan berbeda-beda.
Dari sudut pandangan geologi,
reklamasi di Jakarta Utara sangat
memungkinkan, hanya saja ber
bagai kendala perlu diatasi seperti
masalah penyediaan air bersih,
masalah amblesan dan geologi
lingkungan. Dalam bahasa Otto,
‘’Reklamasi 90 persen yes!’’
Hanya saja faktor nongeologi
seperti perijinan juga tidak boleh
dilanggar, begitu pula dengan Am
dal harus dilakukan dengan benar,
sehingga tidak merugikan masya
rakat secara umum. Penyegelan tiga
pula yakni pulau C, D, dan G,
merupakan bukti bahwa reklamasi
dilakukan secara sembrono karena
melakukan reklamasi tanpa ber
bekal Amdal. l

Proses reklamasi pantai utara Jakarta

aksendesign.com
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Catatan Workshop

M

enyikapi masalah reklamasi di
Jakarta, IAGI menyelenggarakan
workshop dengan tema ‘Geologi
Mengupas Reklamasi Pantura
Jakarta’ pada 14 Juni 2016 di Jakarta. Rupanya
tema worshop mampu menyedot perhatian
geolog, sehingga dari target peserta 30 orang
yang datang 48 peserta. Ketua panitia Imam
Sadisun membuat catatan mengenai hasil
worshop tersebut, berikut hasilnya:
Aspek-aspek geologi yang perlu diperhatikan
dalam pelaksanaan reklamasi:

Kondisi pantai dan teluk Jakarta (morfologi,
sedimen, terumbu, dll):
l
Teridentifikasi adanya perubahan garis
pantai Teluk Jakarta
l
Persebaran energi yang membentuk pantai
di Teluk Jakarta cukup unik, produk dari
sedimentasi dari daratan, reworking, maupun
kontribusi biota, dan gelombang laut serta
sedikit bantuan pasut dan angin, sehingga
membentuk endapan pematang pantai
(beach ridge), chenier, dan swale yang unik
l
Terdapat sedimen berwarna hitam di CBL
(Cikarang Bekasi Laut)
l
Waspadai gangguan terhadap terumbu
karang (terutama di Kepulauan Seribu) akibat
peningkatan kekeruhan (partikulat), limbah
(sampah dan kimia), defisit oksigen, dll.
l
Waspadai perubahan pola arus dan
gelombang serta pola rob (kenaikan air laut)
beserta siklusnya
l
Pola erosi dan sedimentasi (berakibat
pendangkalan) sepanjang pantai: Pantura
Jakarta maju 1-2,9 m/tahun (sejak 6000 BP)
l
Dari bukti sejarah, reklamasi telah dilakukan
sekurang-kurangnya sejak abad 5 dan relatif
menonjol di tahun 1967 di wilayah Ancol dan
sekitarnya
l
Saat ini delta sudah tidak berkembang lagi di
Teluk Jakarta
l
Sedimentasi di sisi timur Teluk Jakarta
cenderung ke arah utara
l
Waspadai adanya peningkatan banjir dan
genangan air oleh back water impac

Daya dukung endapan permukaan teluk
Jakarta:
l
Sedimen teluk Jakarta didominasi lempunglanau atau lumpur (mud) yang sangat lunak
dengan daya dukung relatif rendah
l
Waspadai adanya gas charged sediments (di
tengah dan timur Teluk Jakarta)
l
Waspadai adanya poligonal fault system pada
endapan sedimen relatif dangkal dan indikasi
tektonik aktif pada endapan Kuarter
Penurunan tanah (darat dan laut?):
l
Perhatikan dengan baik penyebab
penurunan tanah (cenderung didominasi
oleh konsolidasi alamiah dan pembebanan)
yang mencapai 21,8 cm/tahun
l
Harus dilakukan pemboran di laut dan
pemasangan ekstensometer untuk
memastikan ada tidaknya penurunan tanah
Kebutuhan air bersih (air permukaan,
airtanah, intrusi air laut):
l
Sebaiknya tidak menggunakan airtanah
untuk kebutuhan air bersih di wilayah
reklamasi
Kebutuhan material reklamasi (sumber dan
kualitas):
l
Perlu dilakukan kajian sumber-sumber
material reklamasi dengan jumlah dan
kualitas yang baik
l
Waspadai kerusakan lingkungan pada area
sumber material reklamasi
l
Rekayasa yang tepat terhadap ketersediaan
material reklamasi yang cenderung memiliki
kualitas kurang baik. l
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Jejak
Reklamasi
di Jakarta
l

Pantai Indah Kapuk, hasil reklamasi

R

eklamasi bukan
lah hal baru di
Jakarta. Reklamasi
sudah
dimulai
sejak za
man Be
landa
ket ika
Jakarta masih bernama Batavia.
Bahkan jejak terbaru ditemukan
bahwa berdasarkan bukti sejarah
reklamasi di wilayah Jakarta dan
sekitarnya
sudah
dilakukan
sekurang-kurangnya sejak abad 5,
yang dilakukan Munawarman.
‘’Diperkirakan saat ini 60 persen
lahan di Jakarta Utara adalah hasil
reklamasi,’’ kata Prof Otto Ong
kosongo. Reklamasi sudah aktif
dilakukan pada penjajahan Belanda
di antaranya kawasan Sunda Kela
pa, Tanjung Priok, dan Kemayoran.
Saat itu Jakarta sudah dirasa
mengalami defisit lahan sehingga
perlu mendatangkan aneka jenis
tanah dan batuan eksotik.
Pelabuhan Sunda Kelapa yang
merupakan pelabuhan tertua di In
donesia sejak abad 5 pada jaman
Raja Tarumanegara. Kemudian pa
da abad 12 dikuasai Kerjaan Sunda.
Selanjutnya setelah serangan Fata
hillah pada 27 Juni 1527, pelabuhan
Sunda Kelapa berpindah tangan.
Pada 1600an berpindah lagi kepe
milikan ke tangah Belanda. Pela

Rumah123.com

buh
an semakin maju sehingga
perlu reklamasi untuk memper
panjang kanal dari 810 meter
menjadi 1.825 meter.
Ketika pelabuhan Sunda Kelapa
mulai terkena endapan sungai
Ciliwung sehingga tidak mampu
menampung kapal uap yang bo
botnya besar, lantas terpikir untuk
membangun pelabuhan Tanjung
Priok yang berjarak 9 km di sebelah
timur.
Pembangunan Tanjung
Priok dimulai pada 1877 oleh Gu
bernur Jenderal Johan Wilhelm van
Lansberge.
Dalam perjalanannya pelabuh
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Reklamasi yang heboh ini
sebetulnya diawali
oleh rencana
reklamasi untuk
memperluas wilayah
Jakarta pada masa
kepemimpinan
gubernur Wiyogo
Atmodarminto.

an Tanjung Priok semakin besar
sehingga membutuhkan lahan tam
bahan yang kemudian dilaku
kan
reklamasi. Belakangan, Pelindo II
sebagai pengelola Tanjung Priok
memperluas lagi lahan dengan me
la
kukan reklamasi untuk pemba
ngunan New Priok.
Reklamasi di Jakarta terus
belanjut setelah Indonesia lepas
dari penjajahan Belanda. Di jaman
kemerdekaan reklamasi dilakukan
pada awal 1960an . Ide dasar rek
lamasi berasal dari Presiden Sukar
no yang menginginkan adanya
taman hiburan di pinggir pantai.
Maka dibangunlah saat itu Bina Ria
Ancol dengan mengurug rawa
Ancol seluas 552 hektar.
Ciputra saat itu ditunjuk sebagai
komandan reklamasi. ‘’Dulu Ancol
dikenal sebagai tempat jin buang
anak, setelah reklamasi Anco jadi
tempat bikin anak,’’ kata Ciputra
seperti dikutip Kompas dalam lapor
an khusus mengenai rekla
masi.
Pengurugan yang dibantu perusa
haan dari Perancis itu berlangsung
selama tiga tahun empat bulan dan
selesai Februari 1966.
Karena saat itu Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tak memiliki
dana,
maka
biaya
investasi
dibebankan ke PT Pembangunan
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Jaya, perusahaan patungan antara
Pemprov dan Ciputra. Di situ
Ciputra yang bertindak sebagai
direktur menyanggupinya. Meski
pun dia harus berjibaku untuk
mendapatkan dana, karena per
bankan enggan memberikan pin
jaman.
Pada 1981 Ancol kembali mela
kukan reklamasi di sisi utara untuk
memperluas kawasan rekreasi dan
juga sekaligus kawasan industri.
Sampai saat ini Ancol masih mela
kukan reklamasi secara bertahap,
terutama untuk memperluas wila
yah wisata, mengingat Ancol meru
pakan salah satu kawasan wisata
internasional.
Berikutnya adalah reklamasi
Pluit pada awal 1980an. Ini murni
inisiatif swasta untuk kepentingan
perluasan pemukiman. Reklamasi
ribuan meter persegi itu dilakukan
dengan penimbunan material dari
luar daerah dan menciptakan dae
rah baru yang kemudian digunakan
untuk pemukiman mewah Pantai
Mutiara dimana kini Gubernur
Ahok tinggal di situ.
Sepuluh tahun kemudian giliran
hutan bakau Kapuk yang direkla
masi, lagi-lagi untuk pemukiman
mewah. Sekarang kawasan ini
dikenal dengan Pantai Indah Ka
puk. Reklamasi untuk kawasan in
dustri yang dikenal dengan Kawas
an Berikat Marunda. Belakangan
untuk hunian mewah mereka
menambah luasan lagi sehingga
muncul Pantai Indah Kapuk 2.
Saat itu kegiatan reklamasi di
beberapa lokasi tersebut sudah
memunculkan pro-kontra, salah
satunya karena reklamasi tersebut
menganggu sistem PLTU Muara
Karang. Secara teknis reklamasi
Pluit tersebut diduga berdampak
terhadap mekanisme pendinginan
mesin PLTU. Tampaknya pro kontra
itu berlalu begitu saja di telan
waktu.
Reklamasi yang terheboh adalah
reklamasi yang sedang berlangsung
sekarang pada saat pemerintahan
gubernur Ahok. Pertama karena

luasannya yang sangat besar yakni
2.700 hektar berikut pembangunan
17 pulau buatan. Kedua reklamasi
tersebut sudah dilakukan, untuk
pulau C, D, dan G padahal kajian
Amdal belum selesai sehingga
Kementerian Lingkungan Hidup
memberikan sanksi administrasi
berupa penghentian pembangunan
sementara untuk reklamasi ketiga
pulau tersebut.
Ketiga reklamasi kali ini bukan
hanya sekadar pengurugan tetapi
juga dikaitkan dengan proyek
pembangunan giant sea wall yang
dikenal dengan proyek Garuda
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1995.
Tapi dalam perjalananya ter
nyata tidak lancar dalam masalah
perizinan. Sempat terjadi perang
berkepanjangan antara Pemprov
DKI dan Kementerian lingkungan
Hidup. Bahkan terjadi gugat meng
gugat yang akhirnya di pengadilan
PTUN dimenangkan keenam pe
ngembang yang diberi hak mela
kukan reklamasi. Kementerian
Lingkungan hidup banding, tetapi
tetap kalah. Selanjutnya mereka
mengajukan kasasi ke MA dan pada
28 Juli 2009 dimenangkan.
Tapi tiba-tiba MA mengeluarkan

l	Reklamasi Jakarta (Batavia) sudah

dilakukan jaman Belanda

wikipedia.org

Raksasa. Keempat, reklamasi sudah
memakan korban, yakni para
koruptor dan penyuap, tiga sudah
menjadi tersangka KPK. Kelima tak
lain karena saat ini mendekati
Pilkada DKI Jakarta 2017 sehingga
nuansa politiknya sangat tinggi.
Reklamasi yang heboh ini sebe
tulnya diawali oleh rencana rekla
masi untuk memperluas wilayah
Jakarta pada masa kepemimpinan
gubernur Wiyogo Atmodarminto.
Saat itu Wiyogo sempat mema
parkan rencana tersebut di hadapan
Presiden Suharto pada Maret 1995.
Pada intinya Suharto setuju dengan
rencana tersebut dan kemudian
menerbitkan Keppres No 52 tahun

keputusan baru pada 2011 bahwa
re
k
lamasi dibolehkan. Sejak itu
rencana reklamasi bergulir. Pada
2012 pembangunan pulau A, B, C,
D, E, J, L, dan M sudah mendapat
ijin (diluar Amdal). Kemudian me
nyusul pulau lainnya yang mem
peroleh persetujuan prinsip, terma
suk pulag G yang sempat heboh.
Ketika Jokowi terpilih menjadi
presiden, dia tetap memastikan
bahwa reklamasi 17 pulau tetap
berjalan. Bahkan proyek reklamasi
ini akan diintegrasikan dengan
NCICD (National Capital Integrated
Costal Development) atau yang
lebih dipopulerkan dengan Proyek
Garuda Raksasa. l

berita IAGI | Edisi: VIII/JUNI 2016

10

LAPORAN UTAMA

Geologi
Jakarta

Waspadai Amblesan

B

anjir adalah kata
yang identik dengan
Jakarta. Hampir tiap
tahun Jakarta selalu
dilanda banjir, hanya
dalam satu tahun terakhir ini banjir
sudah mulai sedikit terkendali.
Jakarta biasa dilanda banjir be
sar jika serbuan air dari tiga penjuru
datang bersamaan yakni air hujan,
air kiriman dari Bogor, dan air
pasang (rob). Ketika curah hujan di
Jakarta dan Bogor sangat tinggi,
ditambah dengan adanya kiriman
rob, dipastikan banjir akan me
ngenang Jakarta.
Selain masalah serbuan tiga
penjuru, banjir di Jakarta juga dipe
ngaruhi kondisi geologi terutama
terkait dengan amblesan yang
terjadi sepanjang waktu sehingga
sebagian Jakarta sudah berada di
bawah permukaan air laut. Menurut
Abidin dkk, kecepatan amblesan
0-25 cm per tahun (1997-2008). Data
lain memperlihatkan penurunan
mencapai 7,5-12 cm per tahun. Jika
dibiarkan, pada 2030 80 persen
wilayah Jakarta Utara sudah berada
di bawah muka air laut.
Kondisi geologi sangat mem
pengaruhi penurunan tanah terse
but. Berdasarkan penampang barattimur Jawa Barat utara, terlihat
bahwa Jakarta berada di sub
cekungan Ciputat (Padmosukisno
dan Yahya, 1974). Dari penampang
utara-selatan, terdapat batulem
pung, batupasir, dan sedikit breksi.
‘’Batuan sedimen relatif muda

sehingga
masih
mengalami
kompaksi alamiah,’’ kata mantan
ketua IAGI Lambok Hutasoit. Dari
peta geologi yang disajikan Fahri
dkk di wilayah Jakarta adalah
endapan pantai yang terdiri atas
pasir dengan moluska, dan aluvium
yang terdiri atas lempung, lanau,
pasir, dan kerikil.
Dari sisi sturktur geologi,
Lambok menampilkan peta stuktur
yang dibuat oleh Distam DKI dan
LPM ITB (1997) dimana dari
intepretasi seismik terlihat adanya
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stuktur sesar. Dari peta terlihat
stuktur sesar lebih banyak tersebar
di Jakarta bagian selatan (Pasar
Minggu dan Jagakarsa) dan timur
(Pondok Gede dan Cawang).
Menurut Lambok, penyebab
terjadinya amblesan di Jakarta ada
lima yakni pengambilan air tanah,
kompaksi alamiah, pembebanan
bangunan, tektonik (struktur geo
logi) serta hidrocompaction dan
kompaksi material urugan. ‘’Berda
sarkan hasil analisis pemboran,
faktor dominan (51-100 persen)

LAPORAN UTAMA
penyebab penurunan tanah di DKI
Jakarta adalah konsolidasi alamiah
dan pembebanan,’’ kata Lambok.
Sedangkan pengaruh penurunan
muka air tahan (mengutip data dari
Dinas Tata Air DKI 2015) hanya 0,0124 persen.
Kesimpulan itu berbeda dengan
pandangan Direktur Eksekutif
Indonesia Water Institute, Firdaus
Al yang menurut dia justru peng
ambilan air tanah yang berlebihan
yang membuat amblesan. ‘’Saya
punya referensi yang kuat dengan
apa yang terjadi di Mexico City
hampir 80 tahun lalu dan di
Bangkok City 30 tahun lalu. Kotakota besar di Jepang seperti Tokyo,
Yokohama, dan Osaka punya
pengalaman yang sama,’’ tulisnya
dalam sebuah situs di internet.
Masalah geologi Jakarta ini juga
pernah didiskusikan sekitar 20an
ahli geologi yang dikumpulkan
oleh Andi Arif pada yang saat itu
menjadi staf khusus Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada 22
Desember 2012. Mereka berdiskusi
untuk membicarakan geologi dan
potensi bencana di Jakarta.
Beberapa ahli yang diundang di
antaranya Prof Jan Sopaheluwakan
(LIPI), Prof Hasanuddin Z. Abidin
(ITB), Prof Herman Moechtar (Badan
Geologi),
Prof Robert Delinom
(LIPI), Agus Handoyo (ITB), Andang
Bachtiar (Exploration Think Tank
Indonesia), Agus Guntoro (Trisakti),
Danny Hilman (LIPI), Ali Djambak
(Trisakti), Wahyu Budi (Ba
dan
Geologi), Imam Sadisun (ITB),
Widjojo Prakoso (UI), Firdaus Ali
(UI), Rovicky Dwi Putrohari (IAGI).
Beberapa poin yang dicatat
pertama di Jakarta tidak pernah
terjadi intrusi air laut apalagi
sampai Monas, yang terjadi justru
sebaliknya banyak air tawar keluar
(discharge) sebagai mataair di
pantai dan teluk Jakarta. Kalaupun
kandungan air agak payau di air
tanah itu karena proses kompaksi
biasa. Pendapat itu diperkuat oleh

data isotop yang sudah dipubli
kasikan sejak 2002.
Kedua, pada lapisan yang didating sebagai Mid-Holocen atau ber
umur geologi sekitar 4-5 ribu tahun
lalu, garis pantai mundur sampai di
selatan Monas yang me
nyebabkan
diendapkannya sedimen dengan air
asin di dalamnya. Jika kasusnya
seperti itu maka air laut di dalam
akuifer tersebut sudah asin dan
sering disebut sebagai connate water.
Kedalaman lapisan tersebut 300-400
meteran di daerah Jakarta Pusat dan
makin mendangkal ke selatan.
Ketiga teluk Jakarta adalah ting
gian lokal, sementara dari pantai
teluk ke arah darat ke selatannya
adalah berposisi rendahan yaitu
West Ciputat Low. Karena itu
meskipun 13 sungai mengalir mem
bawa sedimen tetapi di teluk Jakarta
tak terbentu delta. Kenapa? Karena
sedimen yang dibawa sungai seba
gian besar diendapkan di rendahan
Ciputat Barat yaitu di daratan
Jakarta yang secara geomorfologi
disebut dataran banjir Jakarta. Ke
tika masuk ke teluk tinggal me
nyisakan suspensi halus dan arus
sungai lemah.
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Keempat, terkait dengan rencana
pembangunan sea wall, seharusnya
memperhitungkan konstelasi tekto
nik sedimen tersebut. Sea wall harus
dibangun di blok yang selalu naik
yang mungkin terletak menjorok ke
dalam laut, bukan lokasi pantai se
karang. Kalau posisi tidak tepat da
lam jangka panjang, sekitar 50 ta
hun, sea wall juga akan terus teng
gelam.
Kelima, dalam reklamasi seyog
yanya memperhitungkan garis
ting
gian rendahan tersebut. Jika
posisi area yang diurug ada di
selatan garis batas, maka reklamasi
akan terus ambles. Hasil survei GPS
Prof Hasanudin ITB menunjukkan
penurunan maksimum di bagian
selatan daerah Muara Baru sampai
ke Ancol.
Amblesan menjadi tantangan
tersendiri mengelola Jakarta, baik
yang terjadi di Jakarta maupun
yang kelak terjadi pada daerah yang
direklamasi. Jika amblesan ini tidak
diantisipasi dan diatasi dengan
baik, dengan asumsi terjadi penu
runan tanah rata-rata 16 cm per ta
hun, pada 2050 Jakarta akan teng
gelam. l
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indonesiaone.org

Proyek Garuda,
Bukan Sekadar Reklamasi

D

i tengah hangat-ha
ngatnya masyarakat
membicarakan ko
rupsi terkait rekla
masi Jakarta, sore
itu Rabu 27 April 2016 Presiden
Jokowi menggelar rapat terbatas.
Agendanya tunggal yakni rekla
masi. Hasil rapat: reklamasi Jakarta
tetap dilanjutkan dan diintegrasikan
dengan proyek NCICD (National
Capital Integrated Coastal Develop
ment).
Jokowi rupanya kepincut oleh
Belanda —negara yang dikunjungi
se
belum memutuskan reklamasi—
dalam mengelola air. ‘’Saya meliat
pengelolaan air, water suplly, sanitasi
dan lain-lainnya, juga nantinya
berkaitan dengan pengembangan
pelabuhan, bandara, jalan tol, trans
portasi massal yang semuanya ter
integrasi dengan baik,’’ kata Jokowi.
Jokowi hanya berpesan ada tiga
hal yang harus dipenuhi. Pertama
aspek lingkungan, baik biodata laut
maupun mangrove. Kedua aspek

indonesiaone.org

hu
kum dengan mengikuti kaidah
dan aturan yang berlaku. Ketiga
aspek sosial khususnya terkait de
ngan kehidupan nelayan agar
mereka tidak terpinggirkan.
Proyek NCICD ini atau yang
dikenal juga dengan Tanggul Laut
Garuda Raksasa adalah memba
ngun tanggul pengendali banjir, se
hingga teluk Jakarta akan terbentuk
waduk berukuran raksasa. Tanggul
besar dan panjang yang dikalangan
internasional disebut dengan GSW
(giant sea wall) ini akan dikendalikan
oleh pemerintah, bukan swasta. Ko
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rea dan Belanda menyatakan siap
untuk berpartisipasi membangun
bendungan raksasa ini.
Pada kajian awal, pembangunan
Garuda Raksasa ini akan dilaksa
nakan dalam tiga tahap. Tahap I
(Tahap A) berupa penguatan garis
pantai dan pemasangan stasiun
pom
pa dengan total investasi 1,9
miliar dolar.
Tahap II (Tahap B) pembangunan
tanggul luar dan reklamasi seluas
1.250-4.000 ha pada periode 20182022. Pada fase ini juga akan
dikembangkan jalan tol dari
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Tangerang-Bekasi, dan pemba
ngun
an MRT (mass rapid transit)
menuju pusat kota Jakarta. Selain
itu juga dibangun tanggul laut luar,
berikut pembangunan stasiun pom
pa, pintu air, pemindahan jaringan
pipa, restorasi hutan bakau dengan
perkiraan biaya 4,8 miliar dolar.
Tahap III (Tahap C) merupakan
fase pembangunan tanggul luar di
sisi timur Jakarta. Tetapi sampai saat
ini belum ada keputusan final
apakah tanggul laut di sisi luar ba
gian timur diperlukan, karena penu
runan muka tanah di kawasan timur
masih relatif lambat dan su
ngaisungai utama masih mengalir bebas.
Kenapa dibutuhkan waduk
lepas pantai yang besar, menurut
keterangan dari NCICD didasarkan
pada banjir enam hari yang meng
hasilkan 500-700 ribu kubik air
mengalir ke Jakarta, dan hanya 10
persen hingga 20 persen yang dapat
disimpan di kota dan antara 17
pulau. Luasan yang dibutuhkan
untuk menampung semuanya ada
lah adalah 10.000 ha, dimana luas
waduk besar di bagian barat adalah
9.000 ha, luas antara 17 pulau hanya
2.300 ha. Dari air yang ditampung
itu pula kelak akan dikelola untuk
penyediaan air bersih.
Pembangunan Garuda Raksasa
ini dari sisi geologi akan terkait
dengan potensi amblesan di daerah

teluk. Karena berdasarkan analisis
data seismik Puslitbang Geologi Ke
lautan Balitbang Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral terdapat
zona yang belum begitu jelas (accous
tic blanking zone) terdapat di bagian
tengah dan timur teluk Jakarta.
Seperti juga ditulis Kompas,
dalam kajian data seismik yang
disatukan dengan maket NCICD,
zona tersebut berada di bagian
tengah teluk Jakarta tepat berada di
bagian ekor Garuda Raksasa. Se
mentara itu dibagian timur letaknya
cukup jauh. Selain itu juga terdapat
patahan poligonal yang rawan
terjadi penurunan.
Kritikan muncul dari Muslim
Muin, ketua Kelompok Keahlian
Pantai ITB. Dalam artikelnya di
Surat Kabar dia mengkritisi dua hal
yakni masalah pompa raksasa dan
penampungan air minum.
Pada masalah pompa menurut
dia dengan dibangunnya GSW,
Jakarta tidak hanya memompa air
hujan yang turun di daerah
penurunan muka tanah, tetapi juga
air dari daerah hulu (Depok, Cipa
nas, Bogor). Untuk itu dibutuhkan
pompa berkapasitas 1.050 m3 per
detik, sementara saat ini mengope
rasikan 30m3 per detik saja sering
gagal. Di situ pula dibutuhkan
biaya sangat besar yang mencapai
Rp 500 miliar per tahun.
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Berikutnya terkait penampung
an air minum salah satu yang jadi
sorotan adalah bahwa ide menam
pung air kotor Jakarta di waduk
GSW dan selanjutnya dibersihkan
adalah kesalahan fatal. Logikanya,
membersihkan air sungai yang
sudah tercampur polutan membu
tuhkan biaya sangat besar. Menurut
perhitungannya dibutuhkan dana
Rp 9 triliun per tahun.
Ditulisan lain Muin menyatakan
bahwa proyek giant sea wall Jakarta
adalah proyek mercusuar yang
salah kaprah. Menurut dia proyek
Garuda Raksasa akan memperparah
banjir di Jakarta bukan mengurangi,
biaya operasi pompa yang sangat
tinggi karena memerlukan pompa
besar, merusak lingkungan laut te
luk Jakarta, mempercepat pendang
kalan sungai sehingga diperlukan
biaya pengerukan rutin yang lebih
besar, dan mengganggu alur pela
yaran.
Di sisi yang lain, pelaksanaan
proyek raksasa yang sudah disiap
kan sejak dua dekade silam ini
sudah melalui kajian yang tidak
sembarangan. Belanda dan Korea
yang memiliki pengalaman memba
ngun proyek tanggul raksasa mem
berikan masukan yang berkelas.
Meskipun kondisinya geologi dan
lingkungan berbeda tetapi mereka
berani mempertaruhkan reputasi. l
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Reklamasi

di Manca Negara

S

ingapura meradang.
Gara-garanya,
Ind
onesia menghentikan
ekspor pasir ke negeri
seberang itu lewat SK
Menteri Perdagangan Nomor 02/M-
DAG/PER/1/2007 tentang Larangan
Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil
yang dikeluarkan akhir Januari
2007. Masalahnya Singapura sedang
melakukan reklamasi untuk me
realisasikan membuat proyek besar
berupa hotel dan kawasan rekreasi.
Singapura adalah negeri rekla
masi. Status itu pantas kita
sematkan kepada Singapura karena
berkat reklamasi luas wilayah
mereka membengkak dari 581,5
kilometer persegi pada 1966 menjadi
714 kilometer persegi. Sebagian
besar diurug dari pasir Indonesia,
ada yang dari jalur legal tapi tak
sedikit yang dari hasil pencurian.
Bandara Changi, kawasan wisata
Bay Sand, sirkuit F-1 merupakan
sebagian dari reklamasi yang
mereka lakukan.
Singapura memang contoh eks
trem reklamasi, karena bukan saja
perluasan wilayah melainkan juga
perluasan negara yang menyangkut
perbatasan dengan negara lain. Ha
nya reklamasi di Singapura yang
sampai menyedot perhatian PBB
(Persatuan Bangsa Bangsa). Di ne
gara lain, reklamasi urusan negara
masing-masing.
Reklamasi bukan hal baru dila
kukan di berbagai negara terutama
pada kota di pinggir laut yang
membutuhkan perluasan wilayah.
Uni Emirat Arab tak mau kalah.
Mereka membangun lima proyek
reklamasi yakni Dubai Waterfront,
Palm Jebel Ali, Palm Jumaeirah, The

xtremeposts.com

l

Jumeira Dubai, proyek reklamasi prestisius

World, dan Palm Deira. Proyek
reklamasi seluas 170 ribu kilometer
persegi itu membutuhkan dana 10
miliar dolar.
Di kawasan Eropa, Belanda juga
merupakan contoh keberhasilan
reklamasi. Proyek untuk pem
ba
ngunan Port Rotterdam menjadikan
Rotterdam sebagai pelabuhan terbe
sar Eropa. Tidak hanya itu, rekla
masi ini juga sekaligus mencegah
banjir berkepanjangan yang meng
gang
g u pertanian di negeri tulip
tersebut. Reklamasi ini mengins
pirasi Gubernur DKI Jakarta untuk
membangun Port of Jakarta.
Korea tak mau kalah. Mereka
mereklamasi untuk membuat da
ratan Song Do di pantai barat seluas
38.000 hektar. Wilayah ini dibagi
menjadi tiga zona yakni resort,
bandara internasional Incheon, dan
kawasan industri atau Song Dong
International Businee District. Pro
yek reklamasi ini berlangusng 10
tahun dengan dana 40 miliar dolar.
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Jepang tak kalah gesit. Mereka
melakukan reklamasi di Kansai,
Kyoto. Kawasan reklamasi diperun
tukkan untuk perluasan pelabuhan
laut dan juga pembuatan bandara
internasional Kansai. Kawasan baru
ini memiliki luas sekitar 10 kilo
meter persegi. Kontruksi dilakukan
1987, butuh waktu lama karena
harus di desain sebagai pulau anti
gempa. Kontruksi bandara pada
1991 dan 1994 sudah mulai dibuka.
Masih banyak kota-kota pantai
di berbagai negara yang mere
klamasi wilayahnya untuk mem
perluas daratan. Hongkong, China,
Macau, Bangladesh, dan beberapa
negara lain melakukan reklamasi
terutama untuk kepentingan ko
mersial. Hampir seluruh reklamasi
untuk kepentingan bisnis baik itu
perkantoran maupun industri,
sebagian untuk perumahan mewah.
Biaya mereklamasi sangat besar
sehingga yang mampu menang
gungnya adalah dunia bisnis. l
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MIGAS
skkmigas.go.id

Blok Migas
Habis,
What’s Next?

l

Mahakam

S

ekitar 10 bulan lagi, te
patnya 6 April 2017, se
buah blok minyak akan
memasuki masa habis
kontrak WK (wilayah
kerja), yakni blok Lematang di
Sumatera Selatan yang dikuasai
Medco (74,12 persen) dan Lundin
(25,88). Inilah blok pertama yang
ha
bis masa kontraknya, dan per
panjangan diberikan oleh pemerin
tah kepada Medco sebagai operator
selama 10 tahun kedepan sampai
2027.
Indonesia relatif belum punya
pengalaman dalam melakukan per
panjangan kontrak blok. Karena itu
pengelolaannya perlu dilakukan
secara hati-hati. Transisi dari ope
rator lama ke operator baru adalah
bagian dari management of change
yang sangat sensitif sehingga perlu
ditangani secara sangat terencana
untuk meminimalkan dampak
anjloknya produksi serta menjaga
investasi berkelanjutan oleh existing
operator.
Saat ini modal aturan hukum
dalam proses perpanjangan kontrak
adalah Peraturan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral No 15
Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Wila
yah Kerja Minyak dan Gas
Bumi yang akan berakhir Kontrak
Kerja Samanya.
Salah satu poin utamanya
adalah Pasal 3 Ayat (3): Pengelolaan
WK Migas yang berakhir Kontrak
Kerja Samanya dilakukan dengan
cara: a) pengelolaan oleh PT Per
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tamina; b) perpanjangan Kontrak
Kerja Sama oleh Kontraktor; dan c)
pengelolaan secara bersama antara
PT Pertamina dan Kontraktor
Dalam peraturan tersebut tam
pak bahwa Pertamina diberi prio
ritas untuk memilih: menjadi pe
ngelola blok perpanjangan atau
tidak. Jika tidak, perpanjangan bisa
dilakukan oleh pemegang kontrak

.

MIGAS
sebelumnya. Pada kasus kasus Blok
Lembatang misalnya, berarti Perta
mina tidak mau mengambil, dan
hak perpanjangan kontrak diberi
kan kepada pemegang kontrak
sebelumnya.
Pertamina tetap harus meng
ambil blok-blok terminasi atau blok
yang habis masa kontraknya, mes
kipun dilakukan secara seleltif.
‘’Pro
duksi Pertamina pada 2015
sebesar 23 persen dari produksi
nasional, targetnya 2021 menjadi 50
persen, untuk itu kami perlu pe
nambahan migas dan blok termi
nasi,’’ kata Exploration & New
Discovery Project Director, Perta
mina EP Nanang Abdul Manaf
dalam diskusi tentang migas yang
diselenggarakan untuk memper
ingati Ultah IAGI ke 56 di Jakarta.
Pada diskusi bertajuk ‘Blok Mi
gas Habis Kontrak, Mau Dibawa
Kemana, dari Sudut Pandang Geo
logist’ yang dimoderatori oleh
Johnson A Paju dari SKK Migas ini
juga menghadirkan pembicara
Moektianto Suryowibowo (anggota
KEN), Herman Darman (Principal
Exploration Geoscientist, Asia Paci
fic New Ventures, Shell).
Dari data yang tersaji, sampai
2020 nanti blok migas yang termi
nasi atau berakhir masa kontrak,
terdapat 19 blok tersebar di Suma
tera (8), Jawa (2), Kalimantan dan
Sulawesi (5), Maluku dan Papua (4).
Pertamina mengincar beberapa blok
yang dipandang menguntungkan,
salah satunya yang sudah deal
adalah Blok Mahakam di Kali
mantan Timur. Empat blok lain
yang diincar adalah Blok East Kali
mantan, Sanga-Sanga, JOB (Joint
Operasion Body) Tuban, dan JOB
Ogan Komering.

panjangan, tidaklah cukup untuk
memasok kebutuhan masa menda
tang. Apalagi sumur lama secara
rata-rata mengalami declining rate
sampai 50 persen. Jadi kalau
sekarang produksinya 10 ribu barel,
secara gradual akan turun menjadi

na dalam 15 tahun terakhir ini tidak
ada penemuan cadangan yang be
sar. Temuan terakhir blok minyak
adalah di Banyu Urip, sedangkan
untuk gas di Masela.
Jika hanya mengandalkan pro
duk dari lapangan lama hasil per

Kemudahan dan Daya Tarik Eksplorasi
Remove
existing
difficulties

Regulatory
System

Geology

Improve fiscal
terms to attract
Fiscal
investment
Terms

Moneti
zation
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL

Alih Kelola Wilayah Produksi
• WK yang akan habis masa kontraknya
dipisahkan menjadi Wilayah
Produksi dan Wilayah Non-Produksi

PSC boundary
Lateral boundary
for new contract
Vertical boundary
for new contract

• Wilayah Produksi dialihkelolakan
dengan T&C baru

Field extent

Producing
horizons

• Wilayah Non-Produksi dibuka
sebagai wilayah eksplorasi

Non-Producing
horizons

•

Wilayah Produksi secara horizontal dibatasi sebatas maksimal
satu kilometer dari batas lapangan dan secara vertical sebatas
lapisan yang berproduksi dan lapisan yang telah diketahui
mengandung hidrokarbon dan akan dikembangkan

•

Wilayah Non-Produksi adalah wilayah di luar Wilayah Produksi
yaitu secara horizontal di luar batas lapangan dan secara vertical
meliputi lapisan stratigrafi yang tidak diproduksikan atau
dikembangkan

Carve-out sebatas Wilayah Produksi dan lapisan
yang berproduksi dan yang akan dikembangkan

KOMITE EKSPLORASI NASIONAL

Alih Kelola dan Masa Transisi
Wilayah Produksi
Wil Produksi

WK habis
kontrak

How to create new barrel?

Masih adakah cadangan besar?
Masih adakah daya tarik migas di
Indonesia? Pertanyaan semacam itu
terus menggelitik manakala pro
duksi minyak terus menurun dalam
dua dasawarsa terakhir ini. Perta
nyaan itu makin mengemuka kare
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study

Pembukaan Data

Expression
of Interest

Evaluation

Block
Tender

Wil NonProduksi

First right of
refusal

Award

Award

Wilayah Non-Produksi
Pengumuman

Tata Waktu

Akhir
Kontrak

Studi
5

4

3

2

1

Pembukaan Data
Masa Transisi

KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
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MIGAS
Rekomendasi KEN

Kata Kunci
untuk
Eksplorasi

1. Pemerintah tidak memper
panjang Wilayah Kerja yang
habis masa kotraknya tetapi
mengalihkelolakan Wilayah
Produksi dan membuka Wilayah
Non-Produksi sebagai wilayah
kerja eksplorasi
2. Pemerintah melakukan Revisi
Permen no. 15 tahun 2015 ten
tang Pengelolaan Wilayah Kerja
Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan

Kemudahan dalam
melakukan kegiatan
eksplorasi
Daya tarik untuk
melakukan eksplorasi
Percepatan eksplorasi

l

l

l

5 ribu barel.
Data lain menunjukkan bahwa
reserve to replacement ratio (rasio
jumlah cadangan dibanding pro
duksi) hanya 60-65 persen. Semen
tara reserve of production ratio (ca
dangan sumber daya alam yang
masih ada yang dinyatakan dalam
satuan tahun) antara 11-12 tahun.
Keduanya menunjukkan bahwa
situasi Indonesia cukup rawan.
Di sisi lain, kebutuhan terhadap
migas setiap tahun terus meningkat.
Dengan begitu, kebutuhan akan
adanya cadangan baru sangat
penting. Sifat investasi migas yang
long term menunjukkan bahwa jika
sekarang ditemukan maka baru
produksi 10-15 mendatang. Jadi
penemuan cadangan sekarang ini

adalah
untuk
menyelamatkan
energi kita pada satu-dua dekade
mendatang. ‘Sebagai geolog kita
harus fokus how to create new
barrel?’’ kata Suryowibowo dalam
presentasinya.
Lantas apa yang harus dila
kukan? Strategi yang perlu dilaku
kan menurut Suryo adalah dengan
membangunkan wilayah tidur.
Prinsipnya, wilayah tidur ini adalah
bagian dari wilayah kerja yang
tidak ada aktivitas. Wilayah ini ada
potensi tapi belum digarap oleh
perusahaan, karena mereka lebih
suka konsentrasi di lapangan yang
sudah ditemukan. Secara total
wilayah tidur ini sangat luas dan
memiliki potensi yang besar. Se
lama hampir 50 tahun ini wilayah

EXPIRY
DATE

PROVINSI

Lematang

6-Apr-17

Sumsel

Medco* 74.12%; Lundin
25.88%

Ogan Komering

28-Feb-18

Sumsel

Talisman*50%; Pertamina 50%

North Sumatra B Block

3-Oct-18

Aceh

ExxonMobil* 100%

NSO

15-Oct-18

Aceh

ExxonMobil* 100%

Jambi Merang

10-Feb-19

Jambi

Pertamina* 50%; Pacific Oil
25%; Talisman 25%

Raja Tempirai

6-Jul-19

Sumsel

Pertamina*50%; Golden Spike
50%

South Jambi B

24-Jan-20

Jambi

Conoco Phillips*45%;
Pertamina 25%; CNPC 15%;
Petrochina 15%

Malacca Strait

5-Aug-20

Riau

WILAYAH KERJA
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PARTNERS

EMP* 34.46%; CNOOC 39.51%;
Imbang Tata Alam 26.03%

Berakhir Kontrak Kerja Samanya
• Pelaporan aset
• Pembukaan data
• Masa Transisi
3. Pemerintah melakukan
percepatan pembukaan wilayah
eksplorasi pada Wilayah Kerja
yang akan habis kontrak tanpa
harus menunggu berakhirnya
kontrak – diatur dalam Permen
no. 03/2008
tidur dikuasai oleh operator dan
tidak bisa diakses oleh pihak lain.
Sejauh ini, ketertarikan operator
untuk memperpanjang kontrak
atau pihak lain yang akan meng
ambil alih WK habis kontrak, lebih
banyak didorong oleh keinginan
un
t uk menghabiskan cadangan
yang tersisa, tidak mengembangkan
lebih jauh. Konsekuensinya, wila
yah tidur yang sebetulnya memiliki
potensi untuk dikembangkan, tidak
disentuh. Sementara pihak lain juga
tidak bisa mengeksplorasi karena
wilayah tersebut dimiliki oleh
perusahaan operator.
Terkait dengan itu KEN (Komite
Eksplorasi Nasional) merekomenda
sikan kepada pemerintah untuk
tidak memperpanjang WK yang ha
bis masa kontraknya, tetapi meng
alihkelolakan Wilayah Produksi dan
membuka Wilayah Non-Pro
duksi
sebagai wilayah kerja eksplo
rasi.
Maksudnya, ketika perpan
jangan,
Wilayah Produksi dialihke
lolakan
dengan kontrak baru, se
dangkan
Wilayah Non-Produksi di
buka
sebagai wilayah eksplorasi yang bisa
dioperasikan oleh siapa saja.
Pengalihkelolaan Wilayah Pro
duksi dapat meningkatkan penam
bahan cadangan baru jika operator
baru fokus dalam meningkatkan
recovery, mengembangkan stranded
pay zone, serta pengembangan la
pangan marjinal. Sementara, pem
bukaan Wila
yah Non-Produksi

MIGAS
Tantangan Industri
Migas saat ini :
l
l
l
l

l
l
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CHALLENGES: OIL SUPPLY-DEMAND IN INDONESIA

Indonesia becomes
Net Oil Importer

Supply – Demand : Gap-nya semakin
besar
Reserves to Replacement Ratio jauh
lebih kecil dari 100 %
Reserves to Production Ratio antara
11-12 tahun saja
Temuan terakhir yang signifikan
Lapangan Banyu Urip awal th 2000an
Biaya penemuan semakin mahal
dengan success ratio kecil
Masalah non teknis

Consumption >> Production

*Source: Business Monitor

sebagai wilayah eksplorasi baru dapat
mendorong kegiatan eksplorasi yang
resikonya relatif rendah
Dalam hal wilayah eksplorasi, para
pembicara seminar juga sepakat bahwa
sekarang saatnya untuk konsentrasi
pengembangan sumber daya migas di
Indonesia Timur. ‘’Paradigmanya, barat
sudah habis,’’ kata Suryo.
Menurut Nanang, Pertamina juga
konsentrasi di Indonesia timur. Ada 15
blok yang dioperasikan salah satunya
deep water di Kalimantan. ‘’Kami sudah
mengeluarkan 2 miliar dolar untuk
mela
kukan eksplorasi di Indonesia
Timur,’’ katanya.
Dari sumber lain diperoleh informasi
bahwa studi yang telah dilakukan SKK
Migas memperkirakan ada cadangan
gas bumi mencapai 55 TSCF (trillions of
standard cubic feet) di wilayah Indonesia
timur. Jauh lebih besar dibandingkan
potensi minyak bumi yang tersebar di
Duri, Natuna dan Cepu yang 656 juta
MSTB (million stock tank barrels).
‘’Kita harus bekerja keras. Apakah
kita sudah mengerahkan segala upaya
untuk mengevaluasi, mengeksporasi
dan memproduksi migas?’’ kata Herman
yang selama ini bekerja di Brunei. Kata
Herman, negara kecil tersebut menu
rutnya memiliki wilayah eksplorasi
yang terbatas, karena itu geolog dituntut
berpikir keras untuk menemukan dan
memproduksi migas. l
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GEOMORFOLOGI

Bocornya

rovicky.files.wordpress.com

Danau Bandung Purba
l 	Oleh Budi Brahmantyo

Pengajar T. Geologi ITB

S

udah menjadi mitos
bahwa jaman dahulu
terdapat danau yang
sangat luas di cekungan
Bandung yang disebut
Danau Bandung Purba. Masyarakat
Sunda menyebutnya sebagai Situ
Hyang. Mitos ini selalu dikaitkan
dengan mitos lainnya yang terkenal,
yaitu mitos Sangkuriang, atau juga
dikenal sebagai Legenda Gunung
Tangkubanparahu.
Mitos Sangkuriang berkisah ten
tang seorang anak bernama Sang
kuriang yang diusir ibunya sendiri,
Dayang Sumbi. Ia diusir dengan
terlebih dulu dipukul kepalanya
hingga terluka karena membunuh
ayahnya sendiri, Si Tumang. Peng

usirannya membuat Sangkuriang
remaja berkelana. Setiap bangun
pagi, Sangkuriang selalu meng
arahkan langkah kakinya ke arah
matahari terbit. Begitu seterusnya
dari hari ke hari, dari tahun ke tahun.
Suatu saat, Sangkuriang yang te
lah tumbuh menjadi pemuda, tiba di
suatu tempat dan bertemu gadis
yang sangat cantik. Mereka saling ja
tuh cinta. Sampai sang gadis mena
nyakan asal-usul luka di kepala
Sang
kuriang. Ketika Sangkuriang
menceritakan luka yang didapatnya,
petir dahsyat seolah-olah menyam
bar sang gadis. Sang gadis rupanya
Dayang Sumbi, ibu kandung Sang
kuriang.
Sangkuriang tidak percaya.
Bagaimana mungkin ia yang telah
pergi jauh meninggalkan ibunya,
dapat bertemu kembali. Selain itu,
mana mungkin ibunya masih cantik
seperti seorang gadis belia. Sang
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kuriang tidak menyadari bahwa
saat ia bangun pagi mengikuti arah
terbit matahari, ia akan kembali lagi
ke tempat semula karena bumi itu
bulat.
Dari mitos ini, mungkin kita
bisa mengklaim bahwa orang perta
ma yang berhasil mengelilingi
dunia, adalah Sangkuriang! Legen
da dalam bentuk pantun ini telah
terkenal di abad ke-15 seperti dice
ritakan pada naskah lontar Bujangga
Manik yang tersimpan di Perpus
takaan Bodleian, Oxford, Inggris.
Akhir kisah, Dayang Sumbi
mencoba menggagalkan pernikah
an mereka dengan meminta persya
ratan yang mustahil dikerjakan
Sangkuriang: membuat danau leng
kap dengan perahunya dalam satu
malam.
Sangkuriang berusaha mewu
judkan
nya. Tapi saat danau ter
bendung dan perahu hampir jadi,

GEOMORFOLOGI
matahari telah terbit. Sangkuriang
kesiangan. Gagallah dia menikahi
Dayang Sumbi. Dengan marahnya,
perahu yang belum selesai diten
dang hingga tertelungkup. Perahu
ini kemudian menjadi gunung
Tangkubanparahu, menghiasi ben
tang alam Bandung bagian utara.
Nama gunung itu secara harfiah
berarti ‘perahu yang tertelungkup’
sesuai bentuk morfologinya.
Antara Mitos dan Fakta Geologi
Mitos Sangkuriang mungkin me
rupakan catatan leluhur kita tentang
peristiwa alam. Berbeda dengan
kebiasaan masa kini yang terlaporkan
atau diteliti dan terbit sebagai jurnal
ilmiah, jaman dulu dikemas dalam
bentuk pantun dan diceritakan seca
ra lisan. Mitos tentang keberadaan
danau purba di Cekungan Bandung
itu akhirnya terbit sebagai fakta
ilmiah melalui makalah berbahasa
Belanda karya Stehn dan Umbgrove,
Bijdrage tot de Geologie der Vlakte van
Bandoeng. Mereka mempublikasikan
dan mempresentasikannya di depan
forum Konferensi Sains Asia Pasifik
IV yang diselenggarakan di Batavia
dan Bandung pada 1929.
Pada 1935, von Koenigswald
melengkapi karya Stehn dan Um
bgrove dengan temuan peralatan
mikrolitik purbakala berbahan
obsidian yang tersebar di atas
ketinggian 725 m dpl. Temuan itu
ditulis di makalahnya dalam bahasa
Jerman berjudul Das Neolithicum der
Umgebung von Bandoeng. Dari
temuan alat batu Neolitik dari ba
han
obsidian
ini,
saat
itu
diperkirakan umur para pembuat
alat batu antara 3.000 – 6.000 tahun
yang lalu. Mereka ditafsirkan hidup
di sepanjang pesisir danau purba.
Naskah von Koenigswald (1935)
inilah yang kemudian diacu van
Bemmelen dalam beberapa karya
nya tentang Geologi Bandung.
Bahkan kisah Sangkuriang dikutip
khusus sebagai catatan kaki di

bukunya yang legendaris The Geo
logy of Indonesia, 1949. Angka tahun
umur mikrolitiknya von Koenig
swald kemudian digunakan oleh
van Bemmelen sebagai umur Danau
Bandung Purba.
Menurutnya, masyarakat purba
kala Bandung yang banyak tinggal
di perbukitan Dago Pakar, utara
Bandung, berperahu ke arah Nagreg
di tenggara Bandung untuk meng
gali sumber alamiah batu obsidian.
Masyarakat Nagreg mengetahui
obsidian itu sebagai batu kendan,
mengacu pada tempat terdapatnya
batu obsidian tersebut di kampung
Kendan, Nagreg.
Mitos Danau Bandung Purba
berlanjut sampai kepada penyebab
surutnya. Keberadaan Gua Sa
ngiangtikoro yang terbentuk pada
batugamping Formasi Rajamandala
berumur Oligosen – Miosen Awal di
daerah Saguling dianggap sebagai
tempat bocornya danau purba.
Kesan itu begitu kuat ketika kita
melihat sebagian besar aliran Ci
Tarum mengalir deras memasuki
mulut gua dan menjadi aliran
sungai bawah tanah di bawah Pasir
Sangiangtikoro (+ 394 m dpl).
Bahkan J.A. Katili tahun 1950-an
untuk mendapatkan beasiswa S2
dari Rotary dia mengandalkan
tulisannya tentang geologi Danau
Bandung Purba dan menyatakan
surutnya danau purba adalah
melalui gua Sangiangtikoro.
Setelah begitu lama geologi Ban
dung tidak banyak diteliti, akhirnya
terobosan datang dari seorang
geolog Belanda, M.A.C. Dam. Ia
mengambil disertasinya di Vrije
Universiteit, Amsterdam, Belanda,
dengan penelitian yang sangat leng
kap dan komprehensif tentang
sedimentologi endapan danau di
Cekungan Bandung. Disertasinya
yang akhirnya diterbitkan pada
1994 The Late Quaternary Evolution of
the Bandung Basin, West Java, Indo
nesia mengobrak-ambrik pendapat
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lama tahun 1929-1949. Dam menya
takan, terdapat empat tahap
pengge
nangan Danau Bandung
Purba sejak 135.000 tahun yang lalu,
dan surut 16.000 tahun yang lalu.
Jadi saat van Bemmelen menya
takan orang purbakala Bandung ber
perahu mengambil obsidian 3.000 –
6.000 tahun yang lalu, sesungguhnya
danau telah surut. Namun diperki
rakan tidak sepe
nuhnya kering,
tetapi masih berupa rawa-rawa yang
luas. Bahkan sisa rawa-rawa tersebut
masih ada hingga sekarang. Namanama geo
grafis di Cekungan Ban
dung masih menunjukkan rekaman
adanya danau atau rawa tersebut.
Misalnya ranca (artinya rawa), situ
(danau), bojong (daratan yang men
jorok ke perairan), muara, teluk, tan
jung, dan sebagainya.
Pendapat
bahwa
bocornya
Danau Bandung Purba di Sangiang
tikoro akhirnya mendapat opini
ilmiah baru melalui makalah tahun
2002 di Majalah Geologi Indonesia,
IAGI Vol. 17, No. 3, oleh Budi
Brahmantyo, Bandono, dan Sam
purno berjudul Analisis Geomorfologi
Perbukitan Saguling – Sangiangtikoro:
Pengeringan Danau Bandung Purba
tidak Melalui Gua Sangiangtikoro.
Dari makalah itu disimpulkan
bah
wa sebelum mencapai Gua
Sangiangtikoro, Danau Bandung
Pur
ba tertahan oleh dinding batu
pasir-breksi Formasi Citarum dan
Saguling. Proses erosi ke hulu sungai
kecil di dinding utara menyebabkan
terjadinya pembajak
an genangan
danau yang kemudian mengalir
sebagai aliran Ci Tarum saat ini.
Saat aliran ini tiba di hilir, ia
masuk saja ke Gua Sangiangtikoro
yang diperkirakan telah terbentuk
sebelumnya, dan kemudian diper
besar oleh aliran Ci Tarum. Saat ini,
lembah hasil pembobolan itu
merupakan lembah Ci Tarum yang
diapit puncak-puncak tinggi pada
dinding batupasir-breksi itu, yaitu
Pasir Kiara dan Pasir Larang. l
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Minerba

Moratorium
TambanG
tidak Asal Moratorium

K

erisauan terhadap
banyaknya IUP (Ijin
Usaha Pertambang
an) yang tidak di
garap dengan baik,
ditambah dengan beberapa usaha
pertambangan yang menerabas
hutan konservasi, membuat peme
rintah berniat melakukan mora
torium terhadap usaha pertam
bangan. Moratorium tambang itu
akan dilakukan bersamaan dengan
moratorium perkebunan kelapa
sawit.
‘’Siapkan moratorium kelapa
sawit, siapkan moratorium wilayahwilayah pertambangan,’’ kata Pre
siden Jokowi Nopember 2015 lalu.
Alasannya yang dikemukakan,
selain menjaga kelestarian ling
kungan juga karena ijin yang
diberikan sekarang sudah cukup,
tinggal bagaimana mengelolanya
sehingga memberi hasil maksimal.
Tapi sampai sejauh ini aturan
mengenai
moratrium
tersebut
belum dikeluarkan pemerintah.
Bagi kalangan ahli pertambangan,

fmsc.ipb.ac.id

ada beberapa hal yang harus
dipertimbangkan oleh pemerintah
jika nanti mengeluarkan aturan
detil mengenai moratorium tam
bang, sehingga tidak terkesan asal
moratorium.
Jika kita menengok kondisi
pertambangan, secara umum me
mang masih memprihatinkan. Dari
jumlah IUP yang lebih dari 10.000
misalnya, yang sudah clear and clean
(C&C) baru 60 persen. Berdasarkan
data yang ditelisik oleh Korsup KPK
(Koordinator Supervisi Komisi
Pemberantasan Korupsi) terdapat
3.982 IUP bermasalah yang belum
memenuhi C&C. Kemudian terda
pat 6,3 juta hektar izin tambang
yang berada di hutan konservasi
(1,37 juta hektar) dan hutan lindung
(4,93 juta hektar).
Status C&C menjadi kewajiban
perusahaan
pertambangan
di
Indonesia. C&C diberikan kepada
perusahaan tambang jika perusa
haan telah memenuhi ketentuan
tentang kewajiban pembayaran
pajak dan royalti, hingga pada
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wilayah kerja pertambangan yang
dikelola
tidak tumpang
tindih
dengan hutan lindung atau wilayah
konservasi.
Masalah lain adalah tunggakan
yang sudah mencapai Rp 25 triliun
sebagai piutang negara yang tak
tertagih dalam PNBP (pendapatan
negara bukan pajak). Dari jumlah
tersebut Rp 7 triliun dari IUP dan
Rp 18 triliun dari KK (Kontrak
Karya) dan PKP2B (Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batu
bara). Masih ada lagi, sebanyak 75
persen IUP tidak membayar
kewajiban reklamasi.
Ketua Umum IAGI Sukmandaru
Prihatmoko yang banyak bergelut
di bidang geologi dan pertambangan
memahami jalan pemikiran pe
merintah lantaran masih banyak
praktek bisnis pertambangan yang
harus diluruskan. Tetapi dia
mengingatkan agar pemerintah
mampu memilah mana tambang
yang perlu dimoratorium dan mana
yang tidak, ini terkait dengan
kepentingan nasional.

Minerba
Dalam dunia pertambangan,
biasanya dibedakan dua kelompok
yaitu batubara dan mineral. Saat ini
untuk batubara, produksinya sudah
mencapai 400 juta ton per tahun,
dan yang dipakai untuk kebutuhan
energi nasional baru 90 juta ton.
Kalau
pun nanti dipakai untuk
mendukung separuh dari kebu
tuhan rencana proyek listrik berka
pasitas 35.000 mw (yang berarti
17.500 mw), produksi batubara
masih mencu
kupi. ‘’Jadi untuk
batubara memungkinkan dimorato
rium untuk pembukaan konsesi
baru,’’ kata Sukmandaru.
Sementara di kelompok mineral,
pemerintah perlu hati-hati. Pe
me
rintah harus memetakan jenis
komoditinya, karena mineral itu
berbagai macam, ada emas, temba
ga, perak, logam dasar, dan lainlain. Tidak semua tambang itu bisa
dimoratorium.
Bahkan menurut Sukmandaru,
ada pertambangan yang justru
perlu di-speed up atau dipercepat
dan ditingkatkan produksinya,
yakni pertambangan yang mendu
kung pembangunan infrastuktur
seperti besi, bauksit, dan batu
gamping. Apalagi dalam pemerin
tahan Jokowi ini, pembangunan
infrastuktur sedang menjadi prima
dona seperti pembangunan ben
dungan, jalan, rel kereta, pelabuhan,
bandara, dan sebagainya.
Begitu juga dengan emas,
meskipun tidak mendukung infra
stuktur, tetapi emas merupakan
komoditas yang harus dipakai oleh
negara sebagai. Tambang yang
memiliki peran strategis bagi
pembangunan negara seperti ini
tidak seharusnya dimoratorium.
‘’Kalau emas justru harus kita
perkuat terus,’’ kata Sukmandaru.
Di sisi lain, dilihat dari penye
barannya, wilayah IUP belum
meng-cover semua potensi mineral
di Indonesia. Maksudnya, meskipun
ada 10.000 IUP yang sekitar 4.000 di
antaranya IUP mineral tapi masih

ada wilayah yang memiliki potensi
namun tidak masuk dalam IUP
tersebut. Jika wilayah seperti ini
terkena mora
torium, yang rugi
justru negara. Wilayah potensial
yang belum ada wilayah IUP harus
dikembangkan.
Sebetulnya, jauh sebelum Jokowi
berkeinginan melakukan moratrium
pertambangan, Aceh sudah melaku
kannya lewat Intruksi Gubernur No
11/2014 tentang Mo
ratorium Izin
Usaha Pertam
bangan Mineral Lo
gam dan Batubara yang diberlakukan
selama dua tahun. Moratorium ter
sebut telah berdampak positif karena
berhasil menekan laju kerusakan
deforestasi hutan dan lahan.
Selama moratorium menurut
Koordinator Gerakan Anti Korupsi
Aceh Askalani sebagaimana dikutip
inilah.com, selama moratorium Aceh
telah mencabut IUP dari 138
menjadi 58 yang aktif dan C&C.
Selain itu moratorium juga mampu
mengembalikan
lahan
seluas
434,485 hektar, yaitu dari 841.648
hektar menjadi 407.162 hektar.
Dari Kementerian ESDM (Energi
dan Sumber Daya Mineral) seper
tinya sudah memberikan sinyal

l	Tambang

23

akan adanya pengecualian. Menu
rut Dirjen Mineral dan Batubara
Kementerian ESDM Gatot Ariyono
sebagaimana dikutip Kontan, penge
cualian diberlakukan terhadap dua
perizinan tambang baru, yakni
tambang batuan dan mineral
nonlogam.
Komoditas yang masuk kategori
batuan dan mineral non logam antara
lain inten, bentonit, andesit, tanah
liast, kerikit galian dari bukit, kerikil
sungai dan pasir urug. Sedangkan
komoditas yang masuk kategori
mineral strategis antara lain batubara.
Ijin baru tambang nonlogam tidak
masalah karena jumlah kebutuhan
lahan terbatas, maksimal 1.000 hektar
untuk IUP, jauh lebih kecil dibanding
areal tambang mineral yang 25.000
hektar.
Jika benar garis kebijakan peme
rintah seperti yang disampaikan
Dir
jen Minerba, berarti seirama
dengan IAGI bahwa tidak semua
tambang perlu dimoratorium. Ma
sih banyak potensi tambang yang
bisa dimaksimalkan untuk negara,
masih banyak pula tenaga kerja
yang butuh aktualisasi diri untuk
bekerja di dunia pertambangan. l

timah Bangka Belitung
republika.co.id
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MINERBA

Sektor Pertambangan
perlu Ditata Ulang

R

encana moratorium tam
bang oleh pemerintah
ditanggapi beragam. Be
rikut hasil wawancara
dengan Ketua Umum MGEI (Ma
syarakat Geologi Ekonomi Indonesia)
Arif Zardi Dahlius.

Bagaimana Anda melihat isu
moratorium tambang yang se
karang sedang ramai diperbicang
kan?
Isu moratorium ini meski berten
densi tujuan positif tetap harus ada
rencana yang lebih detail. Apakah
yang di moratorium penerbitan IUP
eksplorasi (penca
rian lahan baru),
komoditas tertentu, atau juga diber
lakukan kepada izin-izin yang sudah
existing yang ingin melakukan pe
ningkatan dari eksplorasi ke pro
duksi.
Dasar yang jadi pertimbangan
pemerintah melakukan moratori
um adalah lingkungan, sudah ur

genkan moratorium dari sisi ling
kungan ini?
Rencana pemerintah untuk mo
ratorium kepada perusahaan tam
bang untuk membuka lahan baru
dan perluasannya dengan alasan
kelestarian alam harus disikapi de
ngan jeli.
Di satu sisi, ini adalah saat yang
tepat di tengah harga komiditas
yang sedang turun, sehingga konso
lidasi harus dilakukan antara pelaku
pertambangan dan pemerintah. Di
sisi yang lain, pemerintah juga harus
memiliki data yang akurat, berapa
potensi dan sumberdaya mineral
dan batubara yang ada dan bagai
mana arah dan strategi ke depannya.
Sepertinya data pemerintah
ten
tang pertambang masih le
mah?
Betul. Hingga saat ini negara
belum punya data akurat berapa
potensi, sumberdaya dan cadangan
mineral dan batubara di Indonesia.
Dengan begitu ide moratorium ini
bisa berjalan dengan catatan khusus,
salah satunya dalam masa morato
rium pemerintah harus mem
buat
road map pertambangan dan kebijak
an minerba. Negara harus punya data
berapa kebutuhan mineral logam, ba
tu
bara, mineral in
dustri dan kons
truksi baik jangka pendek maupun
jangka panjang yang ke
mudian
dituangkan dalam mineral policy.
Jadi tidak cukup hanya karena
alasan lingkungan?
Perberlakuan moratorium hanya
dengan alasan kelestarian alam
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tanpa melakukan konsolidasi dan
pembuatan road map dan mineral
policy bisa-bisa berakibat kutukan
sumberdaya alam, karena kita gagal
mengambil manfaat dari berkah
kekayaan sumberdaya alam. Mo
ratorium ini harus ditujukan untuk
menata ulang sektor pertambangan
dan bagaimana wajah pertambang
an Indonesia ke depan.
Bagaimana kaitannya morato
rium ini dengan tenaga ker
ja di
bidang geologi dan pertambangan?
Tanpa moratorium pun, dampak
dari anjlok nya harga komiditas tam
bang, sudah banyak berakibat kepa
da pemutusan hubungan kerja
(PHK) terhadap tenaga-tenaga ahli
geologi dan pertambangan.
Dalam kondisi pertambangan
yang tidak menggembirakan se
perti sekarang, apa yang telah
diperankan MGEI?
MGEI terlibat aktif dalam pem
buatan Peta Metalogeny Indonesia
yang sudah diterbitkan Badan Geo
logi (2013). Bahkan dalam rekomen
dasinya, MGEI menganjurkan agar
dibuat metalogeny map yang lebih
detail dengan informasi per pulau
besar. Informasi detil sangat diper
lukan, mengingat masih banyak area
di Indonesia yang belum tereksplor
dengan sistematis. Peta metalogeny
yang rinci juga bisa menjadi acuan
Pemerintah dalam penentuan Wila
yah Pertambangan yang nantinya
bisa di lelang sesuai dengan amanat
UU 4/2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. l

MINERBA

Menyoal
Moratorium
Tambang
l

Singgih Widagdo
Ketua Kebijakan Publik IAGI

P

ertengahan April 2016
(14/4) Presiden Jokowi
menyampaikan
pernyataan moratorium
tambang ketika mencanangkan
Gerakan Nasional Penyelamatan
Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau
Karya, Kepulauan Seribu. Dari
tempat dan waktu, jelas pernyataan
tegas presiden terkait atas isu
rusaknya lingkungan akibat aktifi
tas tambang.
Yang menjadi pertanyaan dan
mesti dipikirkan detail adalah
moratorium ditujukan untuk siapa
dan kriteria apa moratorium harus
dilakukan? Jangan lantas diterje
mahkan bahwa semua perijinan
tambang baru harus dimoratorium.
Sampai saat ini, pemerintah
belum memiliki Indonesian Mineral
Mining Road Map dan Indonesian

Coal Infrastructure Plan. Pertum
buhan industri pertambangan yang
semestinya berada pada visi pan
jang kebijakan pemerintah, menjadi
terbalik di tuntutan ekspor komo
ditas tambang begitu melonjak
dimulai awal 2008, ditambah kebi
jakan otonomi daerah yang mem
permudah munculnya ijin pertam
bangan.
Dengan “kenikmatan ekspor” te
lah merusak sebagian pelaku tam
bang yang semestinya beroperasi atas
kaidah good mining practice menjadi
sekadar kepen
tingan profit se
mata.
Kenyataan itu menjadi awal mun
culnya isu industri pertambangan
telah merusak lingkungan, sekaligus
memicu munculnya illegal mining.
Dengan kondisi terbangun saat
ini, sebelum melakukan morato
rium, pemerintah (ESDM) perlu
mem
bedakan dalam melakukan
pemetaan antara industri pertam
bangan mineral dan pertambangan
batubara.
Untuk pertambangan mineral,
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pemerintah semestinya segera me
metakan detail kondisi perijinan
saat ini, membuat proyeksi mineral
demand kebutuhan industri ke
depan ( 10 atau 25 tahun ke depan,
sehingga kebijakan moratorium
dapat dilakukan atas dasar proyeksi
industri hilir industri dalam meng
gerakkan roda ekonomi. Bukan
dengan sikap emosi politik semata
yang menterjemahkan moratorium
untuk seluruh perijinan baru.
Bagaimana dengan pertam
bangan batubara? Melihat volume
produksi batubara nasional, besar
nya kebutuhan batubara nasional
baru mencapai 30 persen dari total
produksi nasional, moratorium un
tuk perijinan baru sebaiknya justru
dilakukan. Namun perlu diingat,
kondisi transmisi kelistrikan di
berbagai pulau, dimana coal minemouth power plant dibutuhkan, maka
bisa jadi perijinan baru untuk
tambang kecil justru diperlukan.
Untuk pertambangan batubara,
yang segera dilakukan adalah
konsolidasi nasional agar industri
pertambangan batubara Indonesia
menjadi lebih efisien dalam meng
gerakkan roda ekonomi nasional.
Jawabannya, Indonesian Coal In
frastructure Plant harus segera
dibuat segera mungkin.
Dengan demikian dapat dikata
kan, moratorium bukan harus
dijawab dengan sikap politik seder
hana namun lebih harus dijawab
setelah dilakukan pemetaan detail
atas kondisi pertambangan saat ini,
proyeksi kebutuhan kelistrikan ke
depan serta peta kebutuhan bahan
tambang untuk industri dalam
jangka panjang.
Pernyataan Presiden untuk mo
ratorium tambang harus dijawab
dengan sikap politi tegas untuk
segera menutup tambang yang
tidak beroperasi atas kaidah pe
nambangan yang benar (good mining
practice), tambang illegal dan
tambang yang terbukti telah meru
sak hutan dengan sengaja. l
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GEOHAZARD

La Nina

dan Longsor yang Terjadi

B

ulan Juni seharusnya
sudah mulai mema
suki musim kemarau.
Tapi tiba-tiba hujan
besar datang tanpa
permisi. Maka banjir dan longsor
tak terhindarkan. Setidaknya 16
kabupaten-kota di Jawa Tengah
terkena banjir dan longsor pada
peristiwa bencana yang berlangsung
Sabtu 18 Juni tersebut.
‘’La Nina menyebabkan cuaca
berubah, perlu antisipasi karena
tingkat ancaman bencana juga akan
meningkat,’’ kata Kepala Pusat Data
dan Humas BNPB Sutopo P
Nugroho sekitar sepekan sebelum
peristiwa banjir dan longsor itu
terjadi. Rupanya benar, La Nina
telah menyebabkan bencana yang
memakan banyak korban.
Tercatat di Kabupaten Purwo
rejo, lima desa di tiga kecamatan
disapu longsor. Dari hasil evakuasi
hari pertama sudah ditemukan 33
tewas dan 11 hilang. Dihari yang
sama di Kebumen tiga korban
ditemukan meninggal dan tiga lain
nya belum ditemukan. Di Banjar
negara dilaporkan enam orang
tewas tertimbun longsoran dan satu
orang belum ditemukan. Di Solo
ribuan rumah terendam banjir
akibat meluapnya sungai Bengawan
Solo.
Belum kering airmata duka
untuk Jawa Tengah, tiga hari kemu
dian banjir dan longsor melanda
Sulawesi Utara yang meliputi Ma
na
do, Tomohon, Kabupaten Mina
hasa, Kepualaun Sitaro, dan

Kepulauan Sangihe. Dilaporkan
ratusan rumah tertimbun longsor,
empat korban tewas dan empat
korban belum ditemukan.
Menurut Amin Widodo, geolog
pakar mitigasi, kejadian longsor
yang selalu berulang karena kita
tidak
mengubah
keadaan.
‘’Maksudnya selama pohon diambil
sampai seakar-akarnya maka tanah
tidak terlindungi dan akan longsor.
Jadi selama tidak ada upaya
penghutanan kembali, longsor akan
terus terjadi,’’ kata Amin.
Secara umum, penyebab longsor
terbagi menjadi dua yakni alam dan
manusia. Di dalam faktor alam
dibedakan lagi menjadi faktor
pendorong dan pemicu. Faktor
pendorong meliputi kemiringan
lereng, litologi, struktur geologi dan
batuan, serta kandungan air pori.
Sedangkan faktor pemicu meliputi
infiltrasi air e dalam lereng,
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pembebanan lereng, perubahan
fisik lereng, serta gempa bumi dan
letusan gunung.
Perilaku manusia juga besar
dalam terjadinya longsor. Misalnya
penggundulan lahan, pemotongan
tebing, sistem drainase di lereng
yang sembarangan, budidaya kolam
ikan di daerah lereng, pengembang
an wilayah di pegunungan yang
tdiak memperhatikan penghijauan,
dan masih banyak lagi.
Pemahaman masyarakat ten
tang longsor juga masih mem
prihatinkan. Dari pengamatan
Agus Hendratno, pengajar geologi
UGM, banyaknya korban di longsor
Purworejo lebih banyak dikare
nakan ketipakpahaman masyara
kat. ‘’Dari 22 orang tewas, yang
terkena longsoran langsung tidak
lebih dari empat,’’ katanya. Lainnya,
sedang berada di luar rumah.
Dari informasi dia peroleh,

GEOHAZARD
beberapa orang berada di tepian
jalan kampung untuk berteduh
lantaran hujan lebat. Tapi karena
mereka berteduh di rimbunan
pohon di lereng tebing, tiba-tiba
tebing tersebut longsor mereka
terbawa longsoran. ‘’Itulah kenapa

korban
banyak
yang
bukan
penghuni kampung tersebut,’’ kata
Agus.
Dari empat bencana longsor
yang terakhir ini, selain curah hujan
yang tinggi, salah satu penyebab
utamanya adalah lereng yang terjal
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dan sifat pelapukan tanah yang
mudah luruh terkena air. Badan
Geologi
yang
menganalisis
penyebab longsor di wilayah
tersebut seolah mengkonfirmasi
penyebab-penyebab longsor yang
menelan banyak korban di atas. l

Faktor Penyebab Terjadinya Longsor

1. Kab Sangihe
•
•
•

•

Curah hujan yang tinggi de
ngan durasi lama
sebelum terjadi gerakan tanah.
Sifat tanah pelapukan yang sarang dan mudah
luruh jika terkena air,
Adanya bendung-bendung alam yang mem
bendung aliran sungai pada bagian hulu, sehingga
mengakibatkan banjir bandang saat bendung
alam tersebut jebol;
Banyaknya air permukaan yang meresap ke dalam
tanah melalui pori tanah akan me
ningkatkan
beban pada lereng, sehingga membuat lereng
menjadi tidak stabil.

2. Kab Purworejo
•
•
•
•

Curah hujan yang tinggi sebelum dan saat terjadi
gerakan tanah
Lereng yang terjal dan tanpa penahan.
Adanya bidang lemah antara batuan segar yang
kedap air dengan tanah pelapukan yang lebih
poros, yang berpotensi menjadi bidang gelincir.
Penataan air permukaan yang kurang baik.

3. Kab Banjarnegara
•
•
•

Curah hujan yang tinggi de
ngan durasi lama
sebelum terjadi banjir bandang dan gerakan
tanah.
Sifat tanah pelapukan yang sarang dan mudah
luruh jika terkena air,
Banyaknya air permukaan yang meresap ke
dalam tanah melalui pori tanah akan me
ningkatkan beban pada lereng, sehingga mem
buat lereng menjadi tidak stabil;

4. Kab Kebumen
•
•
•
•

Curah hujan yang tinggi dan lama pada saat dan
sebelum kejadian gerakan tanah dan banjir
bandang,
Kemiringan lereng yang terjal membuat lereng
mudah bergerak,
Sifat tanah pelapukan yang gembur/sarang dan
mudah luruh serta lunak jika terkena air,
Meluapnya sungai yang berada di Desa Jatiroto
dan Desa Purbowangi. l
Sumber: Badan Geologi
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GEOGLOBAL

Tolak

9 Dash Line

P

emerintah sudah jelas menolak klaim sepihak
China yang membuat garis imajiner ‘9 Dash
Line’ sebagai tanda wilayah mereka. Tapi
sayangnya beberapa lembaga pemerintah dan
swasta masih sering memasang garis imajiner
tersebut ketika menyajikan peta potensi sumberdaya alam
di wilayah Natuna.
‘’Dengan menyampaikan peta yang mencantumkan
garis imajiner itu, justru seolah-olah kita mengakui bahwa
klaim China itu benar,’’ kata ketua umum IAGI Sukmandaru
Prihatmoko. Semestinya lembaga pemerintah tidak perlu
mencantumkan garis imajiner tersebut, anggap saja klaim
itu tidak ada, sehingga tidak perlu dipopulerkan dalam
setiap presentasi atau kesempatan apapun.
Selain itu, investor yang akan menanamkan modal di
wilayah itu menjadi ragu, apakah jika nanti investasi di
wilayah itu tidak akan dipersengketakan. Semakin sering
lembaga pemerintah menyajikan peta berikut 9 Dash Line,
semakin ragu investor untuk berinvestasi. Apalagi dana
yang ditanamkan untuk eksplorasi dan eksploitasi
sumberdaya alam akan sangat besar.
IAGI prihatin dengan kondisi itu, sehingga IAGI ber
sama tiga anggota profesi lainnya yakni HAGI (Himpunan
Ahli Geofisika Indonesia), IATMI (Ikatan Ahli Teknik Per
minyakan Indonesia), dan ISOI (Ikatan Sarjana Oseanologi
Indonesia) sepakat membuat ‘Nota Keprihatinan’ atas
kondisi tersebut. Melalui nota tersebut, keempat organisasi
profesi sekaligus menolak klaim 9 Dash Line.
“Kami dari empat organisasi profesi menolak adanya
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Perjalanan Blok Natuna Timur

N

atuna Timur (East Natuna) pertama kali
ditemukan gas pada Desember 1973,
diperkirakan memiliki cadangan initial gas in
place sebesar 222 TCF (trillion cubic feet) dan gas
yang bisa diproduksi sebesar 45 TCF dengan
kandungan CO2 sebesar 70 persen. Lapangan
utamanya adalah Natuna D Alpha.
Pada awalnya Natuna D Alpha merupakan
bagian dari blok yang lebih besar dan dikelola oleh
konsorsium Agip-Ied yang kemudian dikembalikan
ke Negara pada tahun 1978. Pada 8 Januari 1980
Natuna D Alpha ditawarkan kepada joint venture
Exxon-Natuna (Exxon) dan Pertamina dengan
komposisi 50:50
Karena tidak ada perkembangan yang signifikan
BPMIGAS membatalkan kontrak joint venture
tersebut, dan Pemerintah menugaskan Pertamina
untuk membuat rencana pengembangan pada
tahun 2008.
Sampai saat ini kontrak PSC berada dalam tahap
negoisasi dengan calon kontraktor yaitu Pertamina
yang berpartner dengan Exxonmobil dan PTT
Thailand. l

GEOGLOBAL
peta 9 Dash Line dari China. Kami
Berharap tidak ada pihak dari Indo
nesia baik di forum terbuka, formal,
dan ilmiah yang memakai peta
tersebut karena melanggar batas
NKRI,’’ tegas Sukmandaru.
Publikasi Nota Keprihatinan dan
penolakan tersebut dilakukan lewat
jumpa pers di Jakarta 10 Juni 2016
silam. Belasan wartawan dari berbagai
media cetak dan online hadir meliput.
Beberapa pertanyaan mengalir setelah
presentasi seputaran klaim tersebut
termasuk mengapa keempat organisa
si profesi ini peduli terhadap klaim
sepihak China.
Sukmandaru dalam paparannya
mengatakan bahwa jika garis putusputus yang menurut China meru
pakan area tradisional fishing ground itu
jika disambungkan akan mengenai
wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eks
klusif) Indonesia di kawasan Natuna
Timur. Pada wilayah itu, terdapat
sumber dayaalam berupa cadangan
migas sangat besar, salah satunya di
lapangan Natuna D Alpha.
‘’Selain migas di situ juga memiliki
kekayaan laut yang besar,’’ kata Dicky
Rahmadi Aprilian, ketua umum
HAGI dalam jumpa pers tersebut. Ter
bukti beberapa kapal asing ditangkap
ketika berada di wilayah itu, termasuk
kapal berbendera China yang ‘disela
matkan’oleh tentara China. Belum lagi
kekayaan geowisata karena peman
dangan di daerah itu sangat indah.
Diakui bahwa untuk mengeksploi
tasi sumber daya alam, terutama
migas di wilayah Natuna Timur ini
masih banyak tantangan di antaranya
lokasi yang terpencil karena posisi
offshore yang jauh dari fasilitas pro
duksi, komposisi hidrokarbon yang
beragam di antaranya ber CO2 tinggi,
menjadi hambatan utama karena me
merlukan penanganan khusus, dan
temuan yang marginal dimana pe
ngembangan stand alone tidak akan
ekonomis dengan term and contition
PSC sekarang ini.
Keempat organsiasi profesi ini
merasa perlu mengingatkan lembaga
pemerintah untuk tidak lagi mencan
tumkan peta 9 Dash Line. Karena jika
dipromosikan terus menerus lewat
sajian peta yang mengikutkan garis
imajiner tersebut, akan semakin
menguatkan persepsi bahwa klaim
China itu sudah mempengaruhi kepu
tusan geopolitik regional. l
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NOTA KEPRIHATINAN
ATAS “9 DASHED LINE” TIONGKOK
Memperhatikan isu yang akhir-akhir ini merebak di pemberitaan media
massa perihal klaim Tiongkok atas wilayah traditional fishing ground mereka yang
menjorok masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang dikenal dengan
istilah “9 dashed line”, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Himpunan Ahli
Geofisika Indonesia (HAGI), Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI),
dan Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) menyampaikan sikap dan
keprihatinan atas hal-hal sebagai berikut:
Kami mendukung sikap pemerintah yang mempertanyakan klaim Tiongkok
atas “9 dashed line”.
Kami sangat keberatan atas munculnya beberapa peta terkait wilayah
kedaulatan NKRI yang digunakan sebagai materi paparan oleh beberapa pihak,
termasuk oleh badan-badan pemerintahan yang di dalamnya masih memuat “9
dashed line” karena hal itu bertentangan dengan sikap pemerintah yang
mempertanyakan klaim Tiongkok tersebut.
Kami menghimbau agar seluruh peta yang digunakan dalam semua forum
terbuka, formal, dan ilmiah untuk tidak memuat “9 dashed line” tersebut.
Langkah ini sebagai bentuk dukungan dan konsistensi dengan sikap
pemerintah yang mempertanyakan “9 dashed line” tersebut.
Demikian nota keprihatinan ini kami buat sebagai bentuk sikap dan
partisipasi kami dalam menjaga martabat negara dan bangsa Indonesia.
Jakarta, 10 Juni 2016
Ikatan Ahli Geologi Indonesia
(IAGI)

Himpunan Ahli Geofisika Indonesia
(HAGI)

Sukmandaru Prihatmoko
Ketua Umum

Dicky Rahmadi Aprilia
Ketua Umum

Ikatan Ahli Teknik Perminyakan
Indonesia (IATMI)

Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia
(ISOI)

Alfi Rusin
Ketua Umum

Ridwan Djamaludin
Ketua Umum
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l	Gempa

buatan manusia di Oklahoma

Induced Earthquake

Apakah Eksploitasi Shale Oil and Gas
Menyebabkan Gempa?
Catatan Dinner Talk by Houston Geological Society
13 April 2016 di the Black Labrador Old England Pub, Montrose Houston.
Pembicara: Dr. Heather DeShon, Southern Methodist University

T

erjadinya
intraplate
earthquake di benua
Amerika Utara yang
terjadi akhir-akhir ini
(setelah sekitar tahun
-2000an) telah menimbulkan per

tanyaan mengenai penyebab atau
pemicunya. Intraplate earthquake
yang dimaksud di sini adalah
aktivitas seismik atau gempa bumi
yang terjadi tidak pada daerah active
margin (pertemuan/pemisahan lem
peng tektonik) serta bukan akibat
dari aktivitas vulkanisme (kegu
nungapian).

Secara umum, gempa bumi
diketahui sebagai pelepasan energi
elastik pada batuan. Pelepasan
energi tersebut dapat berlangsung
secara
pelan-pelan
sehingga
menghasilkan gempa bumi minor
dengan skala magnitudo rendah
(<M3). Gempa ini rutin terjadi tetapi
tidak terasa getarannya oleh ma
nusia dan tidak menimbulkan efek
kerusakan yang berarti.
Di sisi lain, jika energi elastik
yang terakumulasi telah berlang
sung sangat lama (puluhan ribu
hingga jutaan tahun) dan pelepasan
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energi terjadi secara mendadak,
maka akan terjadi aktivitas seismik
atau gempa bumi bisa dirasakan
manusia dan bahkan menimbulkan
efek kerusakan. Maginitudonya
berada pada kisaran magnitudo
ringan-menengah (M3-5) hingga
kuat-besar (>M5-8).
Jika sebelumnya penelitian gem
pa fokus pada lempeng tektonik
atau aktivitas kegunungapian, kini
mulai merambah ke gempa akibat
aktiviats manusia. Belakangan, pe
nelitian tersebut makin berkembang
dengan dilakukannya pengukuran-

SEISMOLOGI
pengukuran aktivitas seismik di
berbagai wilayah yang diketahui
terdapat kegiatan eksploitasi di
daratan benua Amerika Utara.
Hipotesis yang muncul adalah
gempa bumi dengan skala magni
tude ringan-menengah (M3-5) ada
lah akibat dilakukannya aktivitas
penambangan atau eksplotasi sum
ber daya alam di dalam perut bumi.
Berbagai aktivitas penam
bangan
dan eksploitasi yang dilakukan
manusia adalah produksi minyak
atau gas; perekahan batuan (hydrau
lic fracturing); dan injeksi wastewater
(contaminated water bekas fluida dari
aktivitas pemboran dan perekahan
batuan) di sumur disposal .
Penelitian terhadap hasil peng
ukuran aktivitas seismik, kondisi
geologi, serta aktivitas dan kondisi
sumur eksploitasi sejak tahun 2008
di wilayah utara Negara Bagian
Texas oleh SMU (Southern Metho
dist University) Dallas menunjuk
kan fakta sebagai berikut:
• Telah terjadi gempa lebih dari
200 kali yang termasuk 32
gempa berskala M3 dan satu
gempa ber
skala M4 di Ce
kungan Fort Worth Dallas
• Telah terjadi gempa lebih dari
2000 kali berskala M3, 70 gempa
berskala M4, dan satu gempa
berskala M5 di Cekungan
Kansas-Oklahoma
• Kedua wilayah cekungan ter
sebut merupakan wilayah pro
duksi gas di Barnett Shale, serta
injeksi wastewater di Formasi
Ellenberger limestone dan Grup
Arbuckle Dolomite
• Episentrum gempa terjadi pada
batuan dasar (basement granite)
yang terletak di bawah unit
reservoir injeksi
• Terjadi perubahan tekanan
fluida akibat efek dari injeksi
wastewater setelah berlangsung
sejak 2008, meskipun terukur
sangat kecil yaitu kenaikan
sebesar 6 psi. Terdapat korelasi
yang kuat antara tekanan di

•

•

dalam sumur (downhole pressure)
dengan adanya kegiatan seis
mik di sekitar sumur tersebut.
Aktivitas seismik atau gempa
bumi ringan-menengah (M3-5)
terjadi setelah aktivitas injeksi
dihentikan selama beberapa
tahun.
Dari pemodelan dan simulasi
tekanan difusi pada sumur dan
batuan menunjukkan terjadi
perbedaan yang signifikan an
tara wilayah blok patahan yang
terdapat aktivitas injeksi waste
water dan wilayah yang relatif
tidak dilakukan aktivitas in
jeksi.

Kesimpulan yang dapat diambil
dari fakta-fakta tersebut adalah:
• Kegiatan injeksi wastewater
yang berlangsung bertahun-ta
hun berperan sangat signifikan
dibandingkan kegiatan pro
duksi minyak/gas serta pere
kahan batuan (hydraulic frac
turing).
• Kondisi geologi yang mendu
kung terpicunya gempa bumi
berskala ringan-menengah ada
lah adanya patahan (khususnya
patahan turun atau normal
faults) yang menembus hingga
batuan dasar (basement granite).
• Terjadinya gempa bumi dengan
episentrum relatif dalam pada
patahan di batuan dasar me

•
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rupakan pelepasan energi elas
tik yang terakumulasi pada
patahan yang telah berumur
sangat tua. Akumulasi energi
elastik menyebabkan patahan
tua tersebut dalam kondisi
critical stress sehingga direak
tivasi oleh akumulasi penam
bahan stress meskipun relatif
kecil oleh aktivitas injeks water
water selama bertahun-tahun.
Waktu terpicunya gempa yaitu
saat akumulasi stress oleh injek
si dapat mereaktivasi patahan
yang dalam kondisi critical
stress belum bisa dipredikasi
dengan akurat karena keterba
tasan data-data pengukuran.

Rekomendasi dan tindak lanjut
dari penelitian ini adalah:
• Dibentuk peraturan negara
bagian (regulatory framework)
untuk
pengawasan
pada
aktivitas injeksi wastewater
terhadap hasil monitoring data
tekanan di dalam sumur
(downhole pressure).
• Pemasangan stasiun pemantau
gempa di lokasi yang terdapat
instalasi dan fasilitas penting,
termasuk International Airport
Dallas Fort Worth yang
berlokasi di dekat lapangan gas
Barnett Shale dengan aktivitas
injeksi wastewater.
l Wikan Windrasto
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The central
32 United States has undergone a dramatic increase in
seismicity over the past 6 years (Fig. 1), rising from an average
of 24 M ≥ 3 earthquakes per year in the years 1973–2008 to an
average of 193 M ≥ 3 earthquakes in 2009–2014, with 688 occurring in 2014 alone. Multiple damaging earthquakes have
occurred during this increase including the 2011 M 5.6 Prague,
Oklahoma, earthquake; the 2011 M 5.3 Trinidad, Colorado,
earthquake; and the 2011 M 4.7 Guy-Greenbrier, Arkansas,
earthquake. The increased seismicity is limited to a few areas

and the evidence is mounting that the seismicity in many of
these locations is induced by the deep injection of fluids from
nearby oil and gas operations. Earthquakes that are caused by
human activities are known as induced earthquakes. Most injection operations, though, do not appear to induce earthquakes.
Although the message that these earthquakes are induced by
fluid injection related to oil and gas production has been communicated clearly, there remains confusion in the popular press
beyond this basic level of understanding.
In this article, we attempt to dispel the confusion for a
nonspecialist audience. First, we highlight six common misun-
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Figure 1. Count of M ≥ 3 earthquakes in the central and eastern United States from 1973 to April 2015. Two abrupt increases in the
earthquake rate occurred
in 2009 and 2013.
Spatial distribution
of earthquakes.
Red dots represent
earthquakes
that occurred between
ini menjadi
materi perbicangan
dan
ekstraksi
cairan dari
bumi.
eren sepertinya,
ma (Inset)
2009 and April 2015,
and
blue
dots
represent
earthquakes
that
occurred
between
1973
and
2008.
Red
color
becomes
brighter
there are
diskusi hanat para geolog,when
termasuk
Tapi diantara sekian banyak
nusia bisa membuat
more earthquakes gempa
in the area.
TheSelama
earthquake rate
and distribution
of earthquakes
changed indibahas
2009. Priorditoacara
2009, earthquakes
were
spread
Dinner Talk
yang
gempa
akibat perbuatan
manusia
bumi.
across the United States.
Beginning
in
2009
the
earthquakes
are
tightly
clustered
in
a
few
areas
(central
Oklahoma,
southern
Kansas,
central
diselenggarakan Houston Geolo
itu yang belakangan menarik
ini kita lebih me
Arkansas, southeastern
Colorado
northeastern
New Mexico,
multiple
parts of Texas).
gical Society. Apalagi kecenderung
perhatian
adalahandinduce
earthquake
ngenal
bahwaand
gempa

▴

bumi merupakan hasil dari proses
tumbuhan
tektonik maupun vulkanik. Tetapi
sebetulnya manusia pun dengan
segala perilakunya telah membuat
gempa. Istilah yang sering dipakai
untuk gempa buatan ini adalah
induce earthquake atau ada yang
menyebut induce seismicity.
Sebetulnya gempa yang di
akibatkan oleh manusia ini sudah
lama diketahui. Geologis dan seis
mologis sepakat bahwa ada lima
penyebab utama gempa buatan
manusia: pertambangan dan peng
galian,
testing
nuklir,
dan
pembangunan kontruksi waduk,
injeksi cairan ke dalam bumi,

alam,
baik karena
doi:
10.1785/0220150067

annya gempa akibat erbutan
yang disebabkan oleh kegiatan
manusia
ini semakin
sering terjadi.
eksploitasi
shale oil Research
and gas, terutama
Seismological
Letters Volume
86, Number
4 July/August
2015 1
Karena itu pula gempa ini juga
pada proses waterwaste disposal. Me
menjadi perhatian khusus USGS,
kanisme terjadinya gempa diawali,
sehingga dalam laporan tahunan
waterwaste dipompakan ke dalam
yang berupa outlook, USGS juga
tanah dengan tekanan tinggi,
menyinggung tentang induce earth
sehingga
merekahkan
batuan
quake, termasuk dalam peta bahaya
(fracture). Tenaga dari tekanan
gempa. Inilah pertama kalinya
pompa itu memicu stress (tekanan)
USGS mengidentifikasi potensi
di dalam batuan, persis seperti
bahaya getaran tanah yang dise
ketapel ditarik. Tenaga injeksi ini
babkan manusia.
yang memicu terlepasnya tenaga
Dalam sebuah artikel berjudul
dalam batuan berupa getaran
‘Induces Eartquake Raise Change of
gempa.
Damaging Shaking in 2016’, dua
Di Amerika, karena di sana
peneliti dari USGS, Jessica Fitz
memang
sedang
semangat-se
patrick
dan
Mark
Petersen,
mangatnya menambang migas di
mengatakan bahwa laporan peta
shale, pembahasan gempa buatan
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HYDRAULIC FRACTURING

Invented in 1947 (Hubbert an
turing (often colloquially referr
that has been used for decades
proximately one million wells
▴
the United States between 194
ela, 2014). Hydraulic fracturing
prove the production of wells b
extending the reach of fluid pa
the formation and the well. Hy
gas), and blue (wastewater). (a) For a period of hours to days, fluids
by injecting fluid, typically wate
are injected at high pressure into a production well. The pressures
meability rocks, such that the f
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are high so that the rock surrounding the well fractures and the
or stimulates slip across pre-exis
permeability is increased. Increased permeability allows the extracIncreasing the fracture density
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Astregeologi

Mengintip Dinamika
Geologis Benda Langit
Hendra Amijaya
Pembina Astrogeology Club UGM

S

aat kita melihat Planet Mars di angkasa, mungkin kita
akan membayangkan situasi seperti yang digambarkan
dalam film The Martian (2015). Permukaan Mars yang
diselimuti batuan atau sedimen berwarna merah, badai
yang membawa sedimen, morfologi yang bergunung, dan
sebagainya menjadi latar belakang dalam film tersebut.
Sebagai seorang geologist, setidaknya kita akan memiliki sedikit
perhatian atau mungkin bahkan akan memiliki banyak pertanyaan
terhadap hal-hal tersebut. Batuan apakah yang ada di sana?
Benarkah ada sedimen di permukaannya? Mengapa ada
pegunungan? Adakah aktivitas magmatisme, tektonik ataupun
lainnya yang menghasilkan kenampakan-kenampakan tersebut?
Dan masih banyak lagi keingintahuan yang mungkin bisa muncul
di benak kita.
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Studi geologi tentang planet-planet yang
ada di sekitar bumi juga memberikan
informasi yang sangat menarik.
Kegiatan gunung api (vulkanisme)
banyak ditemukan di planet yang lain
atau satelit-satelitnya.
Membicarakan proses geologi
yang ada di bumi tentunya bukan
hal yang asing bagi kita. Tetapi
apakah segala macam proses
geologi itu juga terjadi pada seluruh
benda
langit
selain
bumi?
Membicarakan hal tersebut bisa jadi
menjadi hal yang asing bagi kita.
Akan tetapi kita juga perlu
mengetahui bahwa di dalam
khasanah ilmu geologi terdapat
suatu bidang studi yang dikenal
sebagai Astrogeologi.
Collins Dictionary menyebutkan
bahwa Astrogeologi adalah “The
study of the structure, composition, and
history of other planets and other bodies
in the solar system”. Demikian juga
Science Dictionary mendefinisi
kannya sebagai “The study which
analyze structure and composition of
planets and other celestial bodies by
using the geological, geophysical and
geochemical techniques”.
Jika disederhanakan bisa kita
pahami bahwa astrogeologi adalah
aplikasi ilmu geologi untuk studi
benda langit di luar bumi.
Astrogeologi merupakan suatu
irisan studi astronomi dan geologi.

Obyek Astrogeologi

Benda langit atau benda angkasa
(celestial body) pada prinsipnya
adalah semua benda alamiah yang
berada di luar atmosfer bumi,
misalnya bulan, matahari, planet,
asteroid,
bintang
dan
lain
sebagainya. Kita kadang juga masih

asing dengan beberapa penyebutan
benda angkasa. Misalnya apakah
meteorid, meteor, dan meteorit
adalah benda yang sama? Ketiga
nama tersebut dipakai untuk
merujuk benda yang sama tetapi
pada posisi yang berbeda.
Benda angkasa berupa “batuan“
ini kita sebut meteorid ketika masih
di luar atmosfer bumi, kita sebut
meteor saat memasuki atmosfer
bumi dan disebut meteorit ketika
sudah sampai di permukaan bumi.
Sekitar 80 persen meteorit yang
ditemukan di bumi dikategorikan
sebagai “stones“ karena didominasi
oleh mineral-mineral penyusun
batuan yang umum seperti seperti
olivin, hipersten, enstatit, bronzit,
dll. Salah satu kelas meteorit yang
kita kenal secara umum adalah
chondrite.
Studi geologi tentang planetplanet yang ada di sekitar bumi juga
memberikan informasi yang sangat
menarik. Kegiatan gunung api
(vulkanisme) banyak ditemukan di
planet yang lain atau satelitsatelitnya. Olympus Mons di Mars
adalah gunung api perisai terbesar
di seluruh tata surya. Elevasinya
21.287 m dengan diameter 600 km.
Io, satelit Jupiter, diketahui penuh
dengan
gunung
api
di
permukaannya. Adanya kegiatan
vulkanisme tersebut menunjukkan
bahwa
sebagian
planet
dan
satelitnya di tata surya bersifat
terestris seperti bumi.
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Pada planet seperti itu, apakah
juga ada kegiatan tektonisme?
Sebuah thrust fault dapat diamati di
Merkurius
(disebut
sebagai
Discovery Scarps) yang diperkirakan
terjadi akibat pengkerutan akibat
pendinginan. Panjang sesar ini
sekitar 350 km dengan tinggi 3 km.
Europa (salah satu satelit Jupiter)
juga memiliki banyak sekali sesar.
Mekanisme
pembentukannya
masih belum jelas diketahui. Salah
satu teori adalah Europa terkena
tarikan Jupiter dan satelit-satelit
lain di luarnya. Hasilnya Europa
merenggang dan tertekan seperti
bola karet. Kerak yang keras dan
dingin dari satelit itu tidak sanggup
mengikuti flexing yang terus
menerus sehingga akhirnya retak.
Morfologi planet di permukaan
planet juga memberikan banyak
informasi tentang dinamika geologi
di planet tersebut. Ditemukannya
alur sungai dan kenampakan delta
di Mars menunjukkan adanya air di
Mars pada masa lalu. Selain itu saat
ini Mars juga diketahui memliki
kutub yang tertutup oleh es. Mars
adalah planet yang sangat dinamis
perubahan
morfologi
permukaannya. Hal ini disebabkan
oleh karena pergerakan angin yang
sangat aktif di atmosfernya.
Permukaan Mars dikenal memiliki
dune yang sangat aktif bergerak.
Kejadian yang terkait benda
langit juga sangat berpengaruh
terhadap kehidupan di bumi.
Tentunya kita masih ingat bahwa
banyak
peneliti
mengkaitkan
fenomena punahnya dinosaurus
non-avian dan sekitar dua pertiga
spesies tumbuhan dan hewan
lainnya di bumi (dikenal dengan
K-T extinction) dengan jatuhnya
asteroid di daerah yang disebut
sebagai kawah Chicxulub di Teluk
Meksiko. Daerah sebaran asteroid
yang “hanya“ berada di antara
lintasan
Mars
dan
Jupiter
memungkinkan adanya asteroid
yang bisa mendekati bumi.
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Astregeologi

l	IcySurfaceEuropa

Sumberdaya

Tidak hanya dinamika geologi,
mungkin kita juga akan bertanya
adakah sumberdaya yang dapat
dimanfaatkan pada benda-benda
langit tersebut. Keperluan manusia
akan sumberdaya mineral ekonomis
dan energi telah mendorong
beberapa studi terkait hal tersebut.
Ambrose & Schmitt pada AAPG
Annual Convention 2008 menge
mukakan sebuah konsep tentang
Energy Minerals in The Solar System.
Salah satu topik yang menarik
adalah apa yang disebut dengan
Mining The Moon. Hal ini karena
bulan memiliki kekayaan mineral
yang dapat dimanfaatkan manusia.
Diantaranya adalah adanya He-3
dalam regolith di bulan. He-3 ada
lah unsur yang dapat dimanfaatkan
untuk reaksi fusi. Energi yang
diperoleh tentunya dapat dimanfa
atkan kemudian untuk sumber
energi untuk transportasi atau
pemukiman di luar angkasa.
Asteroid kecil bernama 3554

Amun – NEA yang hanya berdia
meter 2 km memiliki unsur-unsur
ekonomis di regolithnya. Jika dihi
tung secara ekonomis, unsur Fe dan
Ni yang ada bernilai 8.000 miliar
dolar AS, Co sekitar 6.000 miliar dolar
AS, dan grup Pt bernilai 6000 miliar
dolar AS. Sungguh mengagumkan.
Indikasi adanya metan yang ter
simpan di bawah permukaan di Mars
sudah banyak diketahui dengan dite
mukannya morfologi se
perti per
mafrost. Begitu juga penyebaran de
posit hidrokarbon yang terindikasi di
Titan. Masih banyak sumber mineral
dan energi lainnya yang tersimpan di
benda langit yang tentunya bisa
menjadi tan
tangan dalam pengem
bangan
eksplorasi
sumberdaya
mineral dan energi di luar angkasa.

Riset Astrogeologi

Sampai saat ini riset astrogeologi
umumnya masih terbatas dilakukan
oleh negara-negara yang sudah me
miliki riset luar angkasa yang cu
kup maju. NASA dan USGS di Ame
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rika Serikat misalnya memiliki As
trogeology Science Center yang men
jadi pusat studi dan riset dalam bi
dang ini. Beberapa universitas di AS
dan Eropa juga sudah memiliki pro
gram astrogeologi atau kadang juga
disebut sebagai planetary geology.
Bagaimana dengan kita di Indo
nesia? Tentu saja pengetahuan kita
tentang topik ini masih sangat
terbatas. Tetapi hal ini bukan berarti
kita tidak bisa turut andil dalam
stu
di astrogeologi. Kita sebagai
geologist dapat bekerjasama dengan
kolega-kolega kita yang berkecim
pung dalam astronomi untuk
melakukan riset bersama.
Kita bisa juga terlibat dalam
beberapa riset yang bersifat open
research yang ditawarkan oleh be
berapa institusi riset seperti NASA.
Atau secara sederhana bisa juga
dimulai dengan membuat klub
astrogeologi dimana pesertanya da
pat berdiskusi tentang suatu topik
tertentu dan mengadakan peng
amatan bersama. l
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Insinyur Dulu,
Insinyur Kini

A

da seorang lulusan
geologi
yang
merasa tidak enak
hati karena di KTPnya tertulis gelar
Insinyur. Gelar itu memang sudah
menjadi haknya, tetapi dia merasa
bahwa jaman sekarang jumlah
sarjana sudah begitu banyak,
sehingga bukan merupakan hal
istimewa. Karena itulah dia ingin
tulisan insinyur itu dihapus saja
dari KTP.
Tetapi ketika diobrolkan ke
temannya, terkejutlah dia karena
temannya justru menyarankan agar
tulisan itu dibiarkan saja. ‘’Jangan..
sayang. Sekarang lulusan geologi
sudah nggak punya gelar insinyur
lagi. Biar saja,’’ katanya. Bercanda
memang, tapi benar adanya, karena
sekarang gelar yang disematkan
untuk lulusan geologi adalah
sarjana teknik (ST).
Jika dirunut silsilahnya, insi
nyur merupakan kata saduran dari
bahasa Belanda, ingenieur, yakni

gelar akademik dari perguruan
tinggi pada jaman penjajahan di
lingkup teknologi seperti Faculteit
van Landbouwwetenschap (berdiri
tahun 1940, sekarang IPB) di Bogor
dan de Technische Hogeschool te
Bandoeng (THS Bandoeng berdiri 3
Juli 1920, sekarang ITB). Gelar
insinyur itu terus dipakai sebagai
gelar akademik untuk lulusan
teknik, pertanian, dan kehutanan.
Bung Karno yang lulusan teknik
sipil dan Jokowi yang lulusan kehu
tanan misalnya, sama-sama berge
lar Ir.
Sampai akhirnya Menteri Pendi
dikan dan Kebudayaan Fuad Hasan
mengeluarkan keputusan Nomor
036/U/1993 tentang Gelar dan
Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi.
Di situ gelar insinyur tidak ada lagi,
diganti dengan gelar akademik se
suai dengan bidang yang digelu
tinya, lulusan teknik menjadi Sar
jana Teknik (ST), lulusan pertanian
Sarjana Pertanian (SP), dan lulusan
kehutanan menjadi Sarjana Ke
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hutanan (S Hut). Jadi, jika Anda
lulus geologi setelah 1993, berarti
sudah tidak lagi ‘menikmati’ gelar
insinyur. Sejak itu pula istilah
insinyur lenyap bagai ditelan bumi.
Satu dekade kemudian, tepatnya
2014, istilah insinyur muncul kem
bali di ranah publik, yakni dengan
dirilisnya UU No 11 Tahun 2014
tentang Keinsinyuran. ‘’Insinyur
adalah seseorang yang memiliki
gelar profesi di bidang keinsi
nyuran,’’ kata Prof Djoko Santoso
dalam presentasi tentang kein
sinyuran di Ultah IAGI ke 56, 23
April 2016 di Jakarta.
Salah satu fokus dalam UU ini
adalah standar kompetensi insinyur
di Indonesia. Sebagaimana tertuang
di Pasal 7 bahwa : Untuk mem
peroleh gelar profesi Insinyur, se
seorang harus lulus dari Program
Profesi Insinyur. Dengan begitu,
gelar insinyur sebagai profesi ini
posisinya seperti profesi dokter,
dokter gigi, akuntan, apoteker, dll
yang sudah eksis sebelumnya.
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UU Keinsinyuran itu meru
pakan kelanjutan dari UU No. 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi. Di situ dikatakan bahwa
pendidikan profesi merupakan
pendidikan tinggi setelah program
sarjana yang menyiapkan mahasis
wa dalam pekerjaan yang memer
lukan persyaratan keahlian khusus.
Pendidikan profesi dapat diseleng
garakan oleh perguruan tinggi dan
bekerja sama dengan Kementerian,
LPNK, dan/atau organisasi profesi
yang bertanggung jawab atas mutu
layanan profesi.

Sertifikasi

Persyaratan paling dasar yang
harus dipenuhi untuk memperoleh
gelar insinyur selain pendidikan
adalah harus menjadi anggota PII
(Persatuan Insinyur Indonesia)
terlebih dahulu. Kenapa? Karena
sesuai dengan UU Keinsinyuran,
PII ditunjuk sebagai organisasi in
sinyur yang melaksanakan pe
nyelenggaraan keinsinyuran di
Indonesia. Nantinya, Surat Tanda
Regristasi Insinyur juga dikeluarkan
oleh PII.
Sejauh ini Standar Program
Profesi Insinyur ditetapkan oleh
Menteri yang disusun atas usul
perguruan tinggi penyelenggara
Program Profesi Insinyur bersama
dengan menteri yang membina
bidang Keinsinyuran dan Dewan
Insinyur Indonesia. Dalam pelak
sanaannya, PPI diselenggarakan
oleh perguruan tinggi bekerja sama
dengan kementerian terkait, PII
(Persatuan Insinyur Indonesia), dan
kalangan industri.
Saat ini, berdasarkan UU Kein
sinyuran, jika sarjana baru ingin
memperoleh gelar insinyur, dia
harus melanjutkan kuliah PPI
(Program Profesi Insinyur) dengan
beban 24 SKS (satuan kredit
semester). Lama pendidikan satu
tahun. Jadi lulusan SMA yang ingin
bergelar insinyur dia harus kuliah
selama lima tahun, asumsinya

empat tahun untuk meraih gelar
sarjana teknik, dan satu tahun
untuk program profesi.
Sebagai langkah awal, Kemen
terian Ristek dan Dikti melalui
Ditjen Kelembangaan Iptek dan
Dikti akan membuka Program
Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) yang akan diselenggarakan di
40 perguruan tinggi. Program yang
dinamakan PS PPI Program Studi
Pendidikan Profesi Insinyur ini
rencananya akan dimulai pada
Agustus 2016.

Bagaimana dengan Sarjana Tek
nik yang selama ini sudah berkarir
di bidang keinsinyuran? Bagi yang
sudah bekerja di bidang keinsinyur
an lebih dari tiga tahun dapat meng
ikuti program Rekognisi Pembelajar
an Lampau untuk memperoleh gelar
insinyur selama satu hari. Di situ
calon insyur akan mendapat pem
bekalan, kemudian mengisi formulir
yang sudah disediakan yang salah
satunya memuat tentang pengalam
an kerja. Sejak itu pula dia berhak
memperoleh gelar Ir.
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Berikutnya yang ti
dak kalah penting
adalah
jenjang
sertifikasi IP (in
sinyur
profesional)
yang
berbasis
pada
kompetensi. Persyaratan
sertifikasi itu adalah
memiliki
dasar
pe
ngetahuan profesi; mem
punyai pengalaman kerja
profesi; dan mem
punyai
kompetensi dengan me
menuhi bakuan kompe
tensi. Ada tiga jenjang
yang disiapkan, yakni IP
Pratama, IP Madya, dan IP
Utama. Sarjana yang telah
menyelesaikan PPI dan
lulus dari uji kom
petensi
dia
akan
mendapat
sertifikat IP Pratama, begitu juga
dengan program rekognisi bagi
yang berpengalaman di atas tiga
tahun.
Sertifikat
kompetensi
ini
penting karena setiap insinyur
yang akan melakukan praktik
keinsinyuran di Indonesia harus
memiliki Surat Tanda Regristasi
Insinyur. Surat tersebut bisa
diperoleh jika seorang insinyur
sudah memiliki Sertifikat Kom
petensi. ‘’Sertifikat Kompetensi
yang akan dicatat oleh PII itu
memiliki masa kadaluarsa lima
tahun,’’ kata Djoko.
Menurut Djoko, setelah habis
masa lima tahun, jika merasa

40 Perguruan Tinggi yang di tunjuk
sebagai perintis Program Studi
Pendidikan Profesi Insinyur (PS PPI)
antara lain:

Contoh sertifikasi

pengalamannya bertambah se
hingga cukup untuk naik jenjang
IP, maka harus mengisi ulang
FAIP (Formulir Aplikasi Insinyur
Profesional). Tapi jika tak hendak
naik jenjang, tidak perlu mengisi
ulang FAIP, melainkan cukup
mengisi FPKB (Formulir Pengem
bangan Keprofesionalan Berke
lanjutan) yang lebih sederhana.
Sejauh ini beberapa perusa
haan dan perguruan tinggi sudah
melaksanakan program rekogna
si. Dan kalau sebelumnya pro
gram ini banyak dilakukan di
Jakarta, sekarang sudah menyebar
ke berbagai daerah. Di Kalimantan
misalnya, PII bekerja sama

Menurut Pasal 5 Bab III di UU No 11 Tahun 2014, disiplin
keilmuan teknik yang tercakup dalam keinsinyuran adalah:
•
Kebumian dan energi;
•
Rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;
•
Industri;
•
Konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
•
Pertanian dan hasil pertanian;
•
Teknologi kelautan dan perkapalan; dan
•
Aeronotika dan astronotika
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ITB Bandung
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UGM Yogyakarta

3.

IPB Bogor
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UI Jakarta
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ITS Surabaya
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UB Malang

7.

Univ Sebelas Maret Surakarta

8.

Undip Semarang

9.

Unhas Makassar

10.

Univ Andalas

11.

Univ Negeri Malang

12.

Univ Negeri Yogyakarta

13.

Unkris Petra Surabaya

14.

Univ Riau

15.

Univ Lampung

16.

Univ Sriwijaya

17.

Univ Sanata Dharma Yogyakarta

18.

Univ Katolik Parahyangan Bandung

19.

Univ Muhammadiyah Malang

20.

Univ Surabaya

21.

Univ Katolik Widya Mandala
Surabaya

22.

Univ Negeri Medan

23.

Univ Jambi

24.

Univ Pattimura

25.

Univ Islam Bandung

26.

Univ Katolik Indonesia Atmajaya Jkt

27.

Univ Muslim Indonesia Makassar

28.

Univ Mataram

29.

Univ Sumatera Utara

30.

Univ Katolik Soegijapranata Salatiga

31.

Univ Bina Nusantara Jakarta

32.

Univ Muhammadiyah Surakarta

33.

Univ Islam Malang

34.

Univ Muhammadiyah Yogyakarta

35.

Univ Udayana Bali

36.

Univ Mulawarman Kaltim

37.

Univ Lambung Mangkurat Kalsel

38.

Univ Syah Kuala Nanggro Aceh

39.

Univ Sam Ratulangi Menado

40.

Univ Trisakti Jakarta
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dengan alumni Unhas mengadakan
PPPI sektor pertambangan dan
migas pada 1 Mei 2016 silam.
Kemudian untuk perusahaan, pada
April 2016, PII bekerja sama dengan
Ninda Karya mengadakan kursus
serupa dengan peserta yang luar
biasa antusias.

Diakui Internasional

Jumlah insinyur di Indonesia
masih jauh dari yang dibutuhkan.
Persoalannya bukan hanya karena
belum tersertifikasi, tetapi sebagai
mana data yang disajikan PII,
sekitar 40 persen sarjana teknik
memilih berkarya di bidang lain,
perbankan atau wartawan misal

nya. Per
sentase jumlah insinyur
terhadap jumlah penduduk jauh
diban
dingkan
dengan
negaranegara di ASEAN. Adanya UU
Keinsinyuran ini diharapkan akan
merangsang para insinyur untuk
tetap setia pada profesinya.
Gagasan
diselenggarakannya
ser
tifikasi keprofesionalan mulai
muncul saat Aburizal Bakrie men
jadi ketua umum PII pada 1989-1994.
Hal itu didasari keinginan untuk
mentransformasikan Paguyuban PII
menjadi organisasi profesi PII. Da
lam masa kepeng
urusan itu Abu
rizal mengawalinya dengan mela
kukan kerjasaama antara PII dan
Institution of Engi
neers Australia

41

dalam Engineering Enhancement
Program (EEP) pada 1993.
Berikutnya, sertifikasi keprofe
sionalan mulai menjadi kenyataan
di masa ketua umum PII dipegang
Arifin Panigoro (1994-1999). Saat itu
sempat diselenggarakan proyek
asistensi program sertifikasi IEAust
untuk PII pada 1995-1997. Program
itu dibiayai oleh AusAID. Penye
rahan sertifikat IP PII Angkatan
Pertama pada 13 Maret 1997 oleh
Ketua Dewan Pembina PII Prof
Habibie.
Perjalanan menuntun PII ber
sama 10 asosiasi lainnya mendu
kung
Kementerian
Pekerjaan
Umum menggolkan diundangkan
nya UU Jasa Kontruksi pada 1999.
Dari situ PII diakreditasi oleh LPJK
melaksanakan sertifikasi IP sesuai
kaidah LPJK di seluruh Idnonesia
sejak 2005.
Kemudian sejak 1997 oleh Ke
mendiknas dan Kemenaker PII
ditunjuk mewakili Indonesia dalam
APEC HRD Working Group for
Mutual Recognition of Profesional
Certification. Berkat keaktif
an di
grup tersebut, PII diakreditasi oleh
APEC HRD Working Group untuk
APEC Engineer Register pada 2003.
Satu tahun kemudian, pada 2004 PII
diakreditasi
untuk
ASEAN
Engineer Register.
Dengan terakreditasinya PII se
cara internasional, maka sertifikat
insinyur untuk level IP Madya dan
IP Utama yang diterbitkan PII di
Indonesia juga berlaku dan diakui
secara internasional. Pengakuan itu
diperoleh dari pengakuan keseta
raan dari Australia, Selandia Baru,
dan negara-negara ASEAN, ASEAN
Engeneering Register, dan APEC
Engeneering Register.
Nah bagi Anda yang sudah ter
lan
jur memiliki gelar akademik Ir
karena lulus sebelum Kepmen 1993,
tetap berhak menyandang gelar itu.
Tapi jika ingin menaikkan level men
jadi madya atau utama harus melalui
serangkaian uji kompetensi. l
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Mud Engineering,

Memadukan Science dan Art
Huadi
Pegiat Pengeboran

M

ud Engineering
dalam penge
boran minyak
dan gas bumi
memiliki peran
penting, karena mud dibutuhkan
dalam circulation system di rotary
drilling yang harus dijaga kesta
bilannya selam 24 jam saat penge
boran berlangsung. Problematika
mud terlihat begitu kompleks
karena bersinggungan dengan
personel, peralatan pengeboran
serta formasi, mulai dari per
mukaan sampai dasar lubang.
Di Indonesia, mud engineer
sudah banyak yang berkaliber
International, utamanya untuk
personnel lapangan. Hanya yang
masih kurang adalah personnel

untuk menjadi fluids specialist
yang berkaliber Advisor yang
secara komprehensif mampu
melakukan rekayasa integrated
fluids engineering dan drilling
optimization. Personel yang back
ground-nya sangat kuat di technical
support memang masih kurang.
Rekayasa lumpur pemboran
sangat berkaitan erat dengan
pemboran eksplorasi dan eksploi
tasi minyak dan gas bumi. Lum
pur pemboran dipompa dan
disirkulasikan dari atas permu
kaan masuk ke dalam lubang
pemboran dan kembali lagi ke
atas permukaan untuk selanjutnya
diproses dan terus menerus
disirkulasikan selama proses
pemboran berlangsung.
Secara umum ada dua jenis
lumpur pemboran, yaitu lumpur
pemboran berbasis air dan lumpur
pemboran
berbasis
non-air,
seperti misalnya oil sintetis. Da
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sar dan pertimbangan pemilihan
jenis lumpur pemboran sangat
ditentukan oleh keterbatasan ling
kungan, keterbatasan teknis, dan
juga keekonomian projek pem
boran. Semakin banyak keter
batasan lingkungan
akan
mendorong pemilihan lumpur
pemboran berbasis air yang lebih
ramah lingkungan.
Semakin banyak keterbatasan
teknis dalam pemboran semakin
mengarah kepada pemilihan un
tuk memakai lumpur pemboran
berbasis non-air, se
perti conto
untuk pemboran su
mur berte
kanan tinggi dan bersuhu tinggi.
Jika tersedia fasilitas yang baik
untuk menyimpan dan memakai
ulang lumpur pemboran dalam
fase eksploitasi, maka pilihan
untuk memakai lumpur pem
boran berbasis non-air akan lebih
ekonomis karena jenis lumpur ini
lebih tahan terhadap kontaminasi

KOLOM
drill solid dan juga kontaminasi
lainnya.
Fungsi lumpur pemboran
adalah untuk memfasilitasi suk
sesnya proses pemboran, terkum
pulnya data geologi yang ber
kualitas baik, dan pada akhirnya
mencapai target reser
voir yang
dituju, serta selanjutnya sumur
dapat dikomplesi dan diproduksi
sebagaimana mestinya.
Lumpur pemboran mempu
nyai berbagai fungsi yang unik.
Selama proses pemboran lumpur
pemboran berfungsi untuk mena
han tekanan formasi, menjaga
kestabilan dinding sumur, mem
bersihkan lubang serta membawa
potongan batuan (drill cutting) ke
permukaan, meminimalkan inva
si ke dalam permeable zones untuk
mencegah kerusakan formasi,
melubrikasi pahat bor, serta
menghantarkan tenaga hidrolika
dari pompa menara pemboran ke
mata bor dan alat-alat pengukur
di dalam lubang pemboran.
Dalam hal kaitannya dengan
keperluan data geologi yang
akurat diperlukan lumpur pem

boran yang mampu menjaga
integritas potongan batuan dan
integritas
dinding
lubang
sehingga semaksimal mungkin
keaslian data fisik dan kimiawi
formasi dapat dipertahankan,
baik selama pemboran, saat
coring, dan atau saat wireline
logging. Lumpur pemboran harus
dapat bertahan terhadap stress
oleh panas bumi dan tekanan
lubang saat dalam keadaan statis
berhari-hari selama berlangsung
nya operasi wireline logging.
Lumpur pemboran harus dire
kayasa secara komprehensif de
ngan mencampur berbagai bahan
padat dan cair untuk meng
ha
silkan sifat fisik dan sifat kimiawi
yang diinginkan. Di sinilah
Science berperan. Peranan science
yang mumpuni sangat diperlukan
dalam menghasilkan bahan yang
berkualitas baik serta ketersediaan
alat pengujian yang friendly usage
dan terukur baik di laboratorium
maupun di lapangan.
Untuk mendapatkan sifat fisik
dan sifat kimiawi yang sama,
sangat lazim adanya perbedaan
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pemakaian jenis dan jumlah ba
han antara satu kontraktor dengan
kontraktor lainnya, atau antara
satu personel dengan personel
lainnya. Nah disini art sangat
berperan. Bahkan untuk menda
patkan lumpur pemboran yang
sama diantara dua dan atau lebih
lokasi pemboran, jumlah dan jenis
bahan campuran tidak akan per
nah persis sama dari satu lokasi
dengan lokasi pemboran lainnya.
Begitu banyak variabel yang
berinteraksi dengan lumpur pem
boran, dari awal pencam
puran
bahan, saat sirkulasi, dan utama
nya setelah berinteraksi dengan
formasi. Kompetensi dan penga
laman personel sangat menen
tukan keberhasilan rekayasa lum
pur pemboran yang efektif, dimu
lai dari saat pemilihan bahan,
pencampuran, dan yang lebih
penting lagi menjaga kestabilan
dan fungsi lumpur saat lumpur
pemboran ada dalam sistim sir
kulasi pemboran.
Mud Engineering is Art and
Science, Mud Engineering is MultiLogic Thinking. l

Brexit Datang,
Minyak Goncang

K

emenangan kubu yang menginginkan Inggris
keluar daru Uni Eropa (Brexit) telah membuat
harga minyak goncang. Begitu dipastikan
kubu Brexit unggul, mengutip data Bloom
berg, harga minyak West Texas Intermediate (WTI)
meluncur 6,6 persen menjadi 46,70 dolar per barel.
Sejak satu bulan terakir, isu Brexit mendominasi

perekonomian global. Harga minyak yang tak lepas
dari naik-turunya kondisi ekonomi dunia, terpangaruh.
Ketika jajak pendapat memenangkan kubu yang tidak
setuju Brexit, minyak menguat, sebaliknya bebarapa
lama kemudian kubu Brexit menguat harga minyak
turun.
Pada referendum 24 Juni 2016 silam, sudah
dipastikan bahwa kubu Brexit yang menang dengan
posisi tipis yaitu 51,8:48,2. Ada kehawatiran
kemenangan tersebut akan memicu resesi global,
yang berakibat pada turunya permintaan minyak
global. Akibatnya harga minyak akan kembali
merosot.l
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Menyulap LUSI
menjadi Kawasan
Geowisata
Heryadi Rachmat
Sekretaris IAGI

P

ada 29 Mei 2016 lalu
puluhan warga mem
peringati 10 tahun
semburan lumpur La
pindo di Sidoarjo. Me
reka mengingatkan betapa dahsyat
bencana yang disebabkan oleh sem
buran lumpur yang mengakibatkan
belasan ribu orang menjadi korban
karena rumah mereka terendam
lumpur.
Sampai saat ini, mengenai
penyebab semburan masih terjadi
perdebatan dan belum ada titik
temu. Satu sisi sebagian besar ahli
geologi berpendapat semburan
lum
pur terjadi karena pelangaran
prose
dur pemboran. Kubu yang
lain berpedapat bahwa semburan
terjadi karena dipicu gempa di
Yogyakarta yang dikaitkan dengan
sesar watukosek, yaitu sebuah sesar
yang me
manjang dari Madura
sampai gu
nung Penanggungan di

Jawa Timur.
Selain itu fenomena-fenomena
geologis lainnya secara berurutan
muncul dikawasan yang kemudian
akrab disebut Lusi (Lumpur Si
doarjo). Dari pemantauan terhadap
fenomena yang terjadi menunjuk
kan bahwa sampai Juni 2012 skala
aktivitas cenderung menurun.
Kondisi Geologi Sidoarjo
Lokasi
semburan
lumpur
tersebut merupakan kawasan padat
penduduk dan kawasan industri
utama di Jawa Timur. Tak jauh dari
lokasi semburan terdapat Jalan tol
Surabaya-Gempol, jalan raya Sura
baya-Malang dan Surabaya-Pasu
ruan-Banyuwangi (jalur Pantura
timur) yang sekarang sudah terpu
tus semburan Lumpur Sidoarjo.
Secara administratif lokasi sem
buran berada di Kecamatan Porong
dan
Kecamatan
Tanggulangin
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa
Timur. Melihat kondisi secara
geografis daerah fenomena geologi
terletak diantara 112o 42’ 19.87” –
112o 44’ 0.56” Bujur Timur dan 7o 31’
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Fenomena Gunung Lumpur Sidoarjo,
Gunungapi lumpur 2006 (bawah)
dan Gunungapi lumpur 2010 (atas)

3.20” Lin - 7o 32’ 30.03” Lintang
Selatan.
Secara hidrogeologi, Kabupaten
Sidoarjo merupakan daerah subur
karena ada beberapa sungai besar
yang melewati wilayah tersebut,
yaitu sungai Porong, sungai Sura
baya dan sungai Brantas, yang
kesemuanya bermuara ke selat
Madura. Daerah air tanah dan air
payau di Kabupaten Sidoarjo men
capai luas 16.312.69 Ha. Kondisi air
tanah di Kabupaten Sidoarjo antara
0 – 5 meter di bawah permukaan
tanah.
Geomorfologi daerah Sidoarjo
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
daerah pegunungan yang menem
pati bagian selatan dan daerah
dataran yang menempati bagian
utara. Daerah pegunungan volkanik
merupakan bagian dari gunung
Penanggungan (+1653 m dpl)
dengan puncak-puncaknya antara
lain gunung Gajahmungkur (+481
m dpl) dan Gunung Kemucup (+1227
m dpl) yang tersusun atas endapan
dari gunung Penanggungan dan
batuan endapat gunung Arjuno

GEOWISATA
Purba, serta daerah pegunungan
lipatan
berarah
timur
barat
mencakup daerah gunung Bang
dan di sekitar Raci. Di daerah ini
dijumpai batuan-batuan sedimen
yang telah terlipat, membentuk
antiklinal-antiklinal.
Pada daerah dataran terdapat
delta Brantas yang bagiannya
adalah sungai Surabaya dan sungai
Porong, terdapat pula semburan
aktif di desa Siring pada ketinggian
sekitas 3 m dpl, dijumpai dua
gunung lumpur lain yaitu di desa
Pulungan
dengan
ketinggian
sekitar 7 meter dan di desa
Karanganyar dengan ketinggian
sekitar 13 m dpl. Di kedua gunung
tersebut
masih
terlihat
titik
semburan di permukaan tanah.
Geologi fenomena Lumpur
Sidoarjo ini berada pada endapan
aluvium yang merujuk pada peta
Geologi Regional Lembar Malang,
Jawa, S. Santoso dan T. Suwarti
tahun 1992. Seperti diketahui
bahwa Jawa Timur merupakan
tepian paling tenggara dari paparan
sunda ini terdapat batuan dasar
Mesozoikum yang pada umumnya
berarah timur laut – barat daya
sesuai dengan bentuk subduksi
yang terjadi jutaan tahun yang lalu
dan
berpengaruh
terhadap
bentukan-bentukan cekungan yang
dapat dijumpai pada masa sekarang.
Merujuk
dari
Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS) Geologi daerah Lumpur
Sidoarjo merupakan daerah dengan
endapan batuan sedimen yang
cukup tebal, terdiri atas endapan
delta dari sistem sedimentasi
cekungan
belakang
(backarc).
Biasanya pada sistem sedimentasi
ini kaya akan hidrokarbon, baik
sebagai potensi minyak ataupun
potensi gas bumi. Batuan terdiri
dari batuan sedimen batu lanau,
batu lempung, batu serpih, batu
pasir dan batu gamping. Semua
batuan ini terendapkan dalam
formasi batuan yang berumur

Miosen Awal hingga Resen. Batuanbatuan ini terendapkan secara cepat
dan tertekan secara kuat, sehingga
membentuk over pressured rock
formations.
Gunung Lumpur
Lumpur Sidoarjo pada posisinya
merupakan bagian dari Sesar
Watukosek yang menjurus dari
Timurlaut ke Baratdaya dan akibat
dari sesar ini. Kemunculan Lumpur
Sidoarjo
menjadi
salah
satu
fenomena yang unik, karena dilihat
dari sisi deformasi geologi, mene
robosnya air lumpur ke permukaan
bumi dapat dibagi menjadi dua,
yaitu intrusi lumpur atau diapir
dan ekstrusi lumpur atau gunung
lumpur (mud volcano).
Sumber air lumpur umumnya
berasal dari lapisan atau diapir
bersifat plastis dan lapisan serpih
lum
pur yang tidak kompak
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(overpressure). Koft, 2002, menyebut
kan bahwa pembentukan gunung
lumpur melalui tiga fase yaitu: fase
pertama adalah fase campuran
erupsi air dengan lumpur, fase ke
dua adalah fase turbulensi sembur
an dimana material yang keluar
adalah air dengan lumpur mengan
dung kerikil, dan fase ketiga adalah
fase amblesan.
Diapir adalah terobosan air
lumpur yang masih ada di bawah
permukaan bumi dan umumnya
berbentuk seperti jamur, sedangkan
mud volcano atau gunung lumpur
merupakan istilah yang digunakan
untuk suatu fenomena keluarnya
air lumpur atau lempung ke
permukaan bumi dari dalam tanah.
Lumpur mengendap di sekitar
lubang erupsi dan membentuk
kerucut seperti kerucut gunung.
Sumber air lumpur umumnya
berasal dari lapisan atau diapir
bersifat plastis dan lapisan serpih
lumpur yang tidak kompak (over
pressure). Gunung lumpur juga ber
kaitan erat dengan adanya retakan/
kekar/ sesar/lipatan. Diapir dan
gunung lumpur bisa terbentuk
dekat daerah gunung api aktif serta
di daerah cekungan minyak dan gas
bumi.
Di daerah gunung api aktif
terutama yang mengeluarkan gas
menuju ke permukaan bumi, me

Fenomena Gryphon muncul
di kawasan Lumpur Sidoarjo
(Foto: Roni Permadi)
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Keragaman hayati Burung Bangau Putih di pesisir
kali porong (Foto: Roni Permadi)

lewati dan menghancurkan lapisan
sedimen halus (lempung/serpih)
menyebabkan erupsi kecil memben
tuk kerucut-kerucut berukuran
kecil biasanya tinggi tidak lebih
dari 2 meter yang dikenal dengan
sebutan gryphon.
Geowisata
Setelah berjuang dari kebenca
naan kurang lebih satu dasawarsa,
akhirnya The golden time untuk
Lumpur Sidoarjo pun tiba, tim
geodiversity dari Museum Geologi,
Pusat Survei Geologi, Badan Geo
logi melakukan inventarisasi kera
gaman geologi yang berada dalam
kawasan Lumpur Sidoarjo dan
diluar kawasan Lumpur Sidoarjo.
Selain keragaman geologinya,
sebagai unsur penunjang di

Fenomena Pulau Lumpur Wanamina dengan Sumur
air payau (Foto: Roni Permadi)

inventarisasi
pula
keragaman
hayati dan keragaman budayanya.
Geodiversity merupakan gambaran
dari komponen obyek geologi yang
terdapat di suatu daerah mencakup
keberadaan,
penyebaran
dan
keadaan yang menunjukan evolusi
geologi suatu daerah. Ruang
lingkup dari geodiversity terbatas
hanya pada unsur geologinya saja
termasuk geomorfologi sedangkan
iklim dan tata guna lahan tidak
termasuk.
Sekarang kawasan lumpur Si
doarjo dapat dijadikan sebagai ka
wasan geowisata. Hasil inven
tarisasi tim dari Museum Geologi
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pada September 2015 menunjukkan
ada kurang lebih 15 geosite yang
berpotensi dan 12 diantaranya
berada di dalam kawasan lumpur
Sidoarjo, termasuk pulau Wanami
na dan 3 lainnya berada diluar
kawasan. Keanekaragaman fenome
na geologi dikawasan lumpur
Sidoarjo yang langka dengan mor
fologi yang khas, unik dan menarik
merupakan salah satu aset berharga
yang diangkat sebagai obyek
geowisata.
Dari hasil lokakarya tahun 1998
dijelaskan bahwa geowisata adalah
suatu
konsep
pengembangan
pariwisata yang mencakup seluruh

GEOWISATA
aspek kegeologian. Ruang lingkup
geowisata adalah bentangalam, air
terjun, batuan, fosil, mineral, struk
tur geologi, pantai dan proses-pro
ses geologi yang menarik, unik dan
saling berkaitan sehingga kompo
nen-komponen tersebut me
miliki
makna yang penting dan edukatif.
Obyek-obyeknya perlu dilestarikan
karena keberadaannya yang mudah
mengalami kerusakan dan tidak
dapat diperbaharui (unrenewable).
Kawasan lumpur Sidoarjo me
miliki potensi ‘keragaman geologi’
(geodiversity) untuk dikembangkan
sebagai geowisata, terutama setelah
ditetapkan
sebagai
geoheritage.
Tanpa mengurangi rasa hormat
kepada masyarakat korban Lapindo,
Lumpur Sidoarjo yang dikelola oleh
BPLS yang sebelumnya merupakan
wilayah bencana, kini ingin
dikembangkan menjadi kawasan
pariwisata.
Laporan Akhir BPLS dengan
judul “Studi Pemanfaatan Area
Terdampak
Akibat
Lumpur
Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo”
di dalamnya disebutkan, untuk
mengembangkan konsep tentang
manajemen kawasan yaitu beberapa
kawasan dinilai memiliki kekayaan
geologi yang bila digabungkan
dengan kekayaan biologi dan
kekayaan budaya, dapat diusulkan
menjadi kawasan geopark sesuai
standar Global Geopark Network
(GGN) yang didukung UNESCO.
Berdasarkan hal tersebut, maka
kawasan yang memiliki berbagai
kekayaan tersebut perlu dilindungi
karena penting bagi sarana pene
litian, pendidikan, dan parawisata
yang dapat memberikan manfaat
ekonomi bagi masyarakat setempat.
Untuk mengoptimalkan pro
gram geowisata di kawasan lumpur
Sidoarjo terdapat beberapa poin
yang perlu dianalisis dan di evaluasi
untuk ditindaklanjuti melalui upaya:
• Pengambilan gambar, film,
termasuk pengambilan batuan
nya untuk bahan pamer yang

•

•

harus dikemas dengan baik agar
sesuai dengan ketentuan seba
gai bahan pamer atau peragaan.
Agar batuan/mudcrack dan air
lumpur yang telah diteliti dan
diambil sampelnya tersebut
bermanfaat bagi masyarakat
umum, khususnya para siswa,
maka perlu diberi makna
dengan memberikan keterang
an tentang berbagai hal menge
nai batu tersebut, diantaranya
menjelaskan lokasi terdapatnya,
sejarah keterjadiannya, kom
posisinya, manfaatnya bagi ma
nusia, dan lain-lain.
Karena geodiversity ini memiliki
sifat yang tidak terbarukan

•
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(unrenewabel), karena itu untuk
menjaga keberlangsungan geo
diversity tersebut diperlukan
upaya geoconservation (konser
vasi geologi) baik secara fisik
maupun non fisik..
Sebagai upaya pemanfaatan
geodiversity dan geoconservaion
secara konferhensif, dapat
dilaku
kan antara lain dengan
cara melakukan pengembangan
geowisata. Langkah ini akan
menggerakkan ekonomi ma
syarakat karena akan muncul
restoran, penjual cindera mata,
akomodasi, transfortasi, guide
untuk geowisata, dan lain-lain
untuk melayani wisatawan. l
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Menunggu Aksi Asproditegi

P

agi itu satu per satu
geolog pendidik me
masuki ruang di sa
lah
satu ruang di hotel
Santika Slipi Jakarta.
Mereka adalah pengajar di prodi
geologi yang tersebar di perguruan
tinggi di seluruh Indonesia.
‘’Kami ingin membentuk asosiasi
prodi geologi,’’ kata Mo
hammad
Saiful, Ketua Bidang pendidikan di
IAGI yang juga menjadi koordinator
KNPGI (Komite Nasional Pendidikan
Geologi Indonesia) pagi itu 1 Juni
2016. Pembentukan asosiasi itu
sudah digagas cukup lama dan baru
terlaksana hari itu.
Sejauh ini KNPGI menginisiasi
pertemuan
antarprodi
geologi
mem
bicarakan —salah satunya—
kurikulum geologi untuk kemudian
akan diusulkan ke Dikti. Tapi masa
lahnya, urusan formal dengan Dikti
tidak bisa lewat asosiasi pro
fesi
(dalam hal ini IAGI) melainkan harus
lewat asosiasi prodi. Untuk itulah
muncul keinginan memben
tuk
asosiasi prodi, apalagi beberapa
jurusan lain sudah memiliki.
Proses hingga terlaksana per
temuan yang disponsori oleh Badan

Afiliasi Teknologi Mineral (BATM)
Trisakti ini diawali dengan perte
muan di Universitas Trisakti Jakarta
pada 11 Mei 2015 yang dihadiri oleh
lima prodi geologi dan dipimpin
oleh Prof Emmy Suparka. Hasil
pertemuan, para peserta sepakat
bahwa KNPGI perlu dihidupkan lagi
dan dilanjutkan pertemuan beri
kutnya di IST Akprind dengan
difasilitas IAGI.
Satu bulan kemudian, 13 Juni
2015 dilakukan pertemuan lanjutan
di IST Akprind Yogyakarta yang
dihadiri 11 prodi geologi dan juga
pengurus pusat IAGI. Ada beberapa
poin kesimpulan yakni KNPGI harus
berperan aktif dalam menyera
gamkan kurikulum; lulusan geologi
harus memiliki kemampuan dasar
geologi dan pemetaan geologi;
adanya workshop kajian PL (Profil
Lulusan) dan CP (Capaian Pembe
lajaran) yang standar; pengkajian
kurikulum oleh tim anggota komisi
KNPGI; dan diskusi tentang : prodi
geologi atau teknik geologi.
Berikutnya dilakukan pertemuan
di Balikpapan bersamaan de
ngan
PIT IAGI yang diikuti delapan prodi
geologi pada 6 Oktober 2015. Hadir
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pula Prof Emmy Su
parka dan
mantan ketua umum IAGI Lambok
Hutasoit. Hasilnya semakin konkret
di antaranya segera membentuk
asosiasi prodi dan membahas
kurikulum berbasis KKNI (Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia);
membahas mata kuliah yang sama/
mirip pada beberapa perguruan
tinggi; teknis kurikulum tentang
jumlah SKS inti dan kuliah wajib
dalam kurikulum; dan lain-lain.
Dari serentetan proses itulah
kemudian terlaksana pertemuan 1
Juni silam. Dari 30 prodi yang ada di
seluruh nusantara, 23 prodi
mengikuti pertemuan kali ini,
sehingga bisa dikatakan merupakan
pertemuan
antarprodi
geologi
terbesar yang pernah terseleng
gara.
Menurut ketua panitia perte
muan Burhanudinnur, kegiatan ini
bertujuan untuk menyepakati PL
dan CP Program Studi Teknik
Geologi untuk Strata-1, Strata-2,
dan Strata-3 sesuai Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Bidang Pendidikan Tinggi
yang
kemudian menjadi Standar Nasional
Pendidikan Tinggi yang diatur dalam

PENDIDIKAN
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Pendukung Pendirian
Asproditegi
• Institut Teknologi Medan-Sumatra
Utara
•

Universitas Jambi-Jambi

•

Universitas Sriwijaya-Palembang

•

Universitas Pakuan-Bogor

•

Universitas Trisakti-Jakarta

•

Universitas Pertamina-Jakarta

•

Universitas Indonesia, Jakarta

• Institut Teknologi Bandung (ITB)
•
•

Universitas Padjajaran (UNPAD)
Universitas SoedirmanPurwokerto

•

Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.
‘’Kesepakatan tentang PL dan CP
tidak
untuk
penyeragaman
kurikulum atau mata kuliah Prodi
Teknik Geologi,’’ kata Burhan.
Karena, lanjutnya, masing-masing
perguruan tinggi mempunyai visi
dan misi masing-masing. Kesepa
katan CP dan PL ini sebagaimana
diatur oleh pemerintah salah
satunya untuk memberikan standar
minimal capaian pembelajaran
untuk prodi teknik geologi sesuai
levelnya.
Level
mencerminkan
gradasi kemampuan kerja. Dalam
deskripsi KKNI Prodi S1 setara
dengan level 6, S2 setara dengan
level 8 dan S3 mempunyai level 9.
Tujuan kedua pertemuan adalah
membentuk asosiasi prodi teknik
geologi, sesuai dengan kebutuhan
dalam penyusunan CP dan PL dalam
SNPT. Musyawarah pembentukan
asosiasi dipimpin oleh Mohamad
Syaiful. Hasilnya, disepakati wadah
bernama Aso
siasi Prodi Teknik
Geologi
Indo
nesia
disingkat
Asproditegi. ‘’Pe
serta musyawarah
sepakat
mengangkat
saudara
Burha
nud
dinur dari prodi geologi
Universitas Trisakti menjadi ketua
Asproditegi periode 2016-2019,’’

kata Syaiful.
Dalam kepengurusan Burha
nuddin didampingi Sri Mulyaningsih
sebagai sekretaris dan Liz
mawati
sebagai bendahara. Kemudian
untuk prodi S1 diko
ordinir oleh
Salahuddin Hussein dan Aswan;
Prodi S2 dikoordinir Zulfaida Zakaria
dan Prasetyadi; Prodi S3 dikoordinir
Agung Harijoko; sedangkan kegiatan
antarprodi untuk kegiatan lapangan
dan laboratorium dikoor
dinir Asri
Jaya dan Arifuddin Idrus.
Ada beberapa program yang
menjadi pekerjaan rumah pengurus
baru Asproditegi. Program jangka
pendek seperti dikatakan Burhan
adalah menyelesaikan formula awal
CP dan PL hasil workshop menjadi
CP dan PL yang siap untuk dikon
sultasikan dengan Dikti, dan penye
lesaian administrasi organisasi. Pro
gram selanjut
nya mulai merintis
kerja sama dalam kegiatan lapangan,
peneliti
an sampai publikasi ilmiah
baik oleh antar mahasiswa atau an
tar dosen antaranggota Asprotegi.
Terbentuknya Asproditegi bagi
IAGI merupakan langkah maju dari
program kerja KNPGI. ‘’Nantinya
IAGI
akan
menjadi
partner
Asproditegi,’’ kata Ketua Umum IAGI
Sukmandaru Prihatmoko yang hadir
membuka
acara
pertemuan

Universitas DiponegoroSemarang

•

Universitas Gajah MadaYogyakarta

•

Universitas Pembangunan
Nasional-Yogyakarta

• STTNAS –Yogjakarta
• IST Akprin-Yogyakarta
• ITATS-Surabaya
• Universitas Negeri Gorontalo
• Universitas Halu Oleo Kendari
• Universitas Hasanudin-Makasar
• Univeritas Mulawarman*
• Institut Sains dan Teknologi TD
Pardede*
• Universitas Papua**
*
**

Memberi dukungan tapi tidak hadir di
Jakarta
Bergabung sehari setelah workshop
selesai.

bersejarah ini. Dengan begitu kelak
akan tercipta hubungan yang kuat
antara kalangan profesi (IAGI) dan
pendidikan (Asproditegi).
Selain itu, bag IAGI, terbentuknya
organisasi baru ini juga diharapkan
bisa lebih mensosialisasi keber
adaan IAGI di kampur-kampus.
Karena kenyataannya selama ini
keberadaan IAGI masih belum
tersosialisasi dengan baik di
berbagai perguruan tinggi, terutama
di wlayah Indonesia timur. l
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Ultah IAGI 56

M

enapaki ulang ta
hun yang ke 56
pada 13 April 2016,
IAGI mensyukuri
nya dengan mela
kukan serangkaian kegiatan dalam
satu hari penuh pada 23 April 2016.
Kegiatannya bervariasi, mulai dari
pertandingan futsal, diskusi tentang
migas,
pemotongan
tumpeng,
penghitungan suara pemilihan ketua
ISPG, sampai pada diskusi tentang
sertifikasi insinyur geologi.

Futsal

Serangkian acara dimulai dengan
turnamen futsal IAGI Cup 2016 yang
diikuti oleh delapan tim, yakni Tim
PP, Tim MGEI, Tim MAGI, Tim
Geothermal, Tim FGMI, Tim IAGI UPN
dan Tim SM IAGI. Pertandingan
dengan sistim gugur itu dibuka
dengan tendangan pertama dari titik

finalti ke arah gawang oleh Sekjen
IAGI Shinta Damayanti di lapangan
outdoor Planet Futsal, kawasan
Epicentrum.
Meskipun pertandingan dilaksa
nakan pagi hari, pukul 09.00 tetapi
matahari begitu menyorot begitu
terik. ‘’Saya aja yang nggak main
grebyes kepanasan,’’ kata Shinta.
Panas terik itu pula yang menjadi
salah satu penyebab skor pertan
dingan menjadi ekstrim, apalagi ada
masalah selisih umur. Salah satunya
dibuktikan pada pertandingan final
antara Tim SM AIGI lawan Tim MAGI,
skor berakhir 12-1.
Pemenang pertandingan futsal
ini memperoleh piala bergilir.
Penyerahan piala bergilir dilakukan
pada sesi seremoni dan puncak
peringatan HUT IAGI ke-56 di Avara
Lounge, Epicentrum Walk. Pemenang
diumumkan oleh ketua panitia futsal
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Gayuh Nugroho DP dan dilanjutkan
penyerahan piala setinggi hampir 1
meter oleh Ketua IAGI Sukmandaru
Prihatmoko kepada kapten tim SM
IAGI.

Diskusi Migas

Tepat pukul 11.05, acara dilan
jutkan dengan diskusi panel isu
migas dengan tema ‘Blok Migas
Habis Kontrak, Mau Dibawa Kemana,
dari Sudut Pandang Geologist’. Dis
kusi ini menghadirkan pembicara
Moektianto Suryowibowo (anggota
KEN), Herman Darman (Principal
Exploration Geoscientist, Asia Pacific
New Ventures), dan Nanang Abdul
Manaf (Exploration & New Discovery
Project Director, Pertamina EP)
dengan dipandu Johnson A Paju dari
SKK Migas.
Diskusi berjalan menarik. Waktu
yang hanya disediakan satu jam
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rupannya tidak cukup untuk menam
pung pendapat dan gagasan dari
pembicara maupun peserta. Tetapi
meskipun waktunya molor, tidak ada
yang protes karena banyak ilmu yang
bisa diserap. Apalagi dunia pemi
nyakan sedang mengalami krisis
sehingga apapun yang dibicarakan
tentang minyak, pasti menarik.

Tumpengan

Usai diskusi, acara dilanjutkan
dengan Isoma (istirahat sholat ma
kan). Setelah itu sebagaimana tahun
–tahun
sebelumnya,
dilakukan
pemotongan tumpeng ulang tahun.
‘’Semoga IAGI terus jaya, selalu
memberikan yang terbaik buat
bangsa dan masyarakat Indonesia,’’
kata Ketua Umum IAGI Sukmandaru
Prihatmoko sesaat sebelum memo
tong tumpeng.
Tumpengan ini terasa istimewa
karena dihadiri oleh lima mantan
ketua umum IAGI berbagai periode.
Dari yang senior ada Purnomo
Prijosoesilo (ketua umum 19891990), Andang Bachtiar (2001-2005),
Achmad Lutfi (2006-2008), Lambok
Hutasoit (2008-2011), dan Rovicky
Dwiputrohari (2012-2014).
Ada dua potong tumpeng yang
disiapkan. Tumpeng pertama diberi
kan kepada anggota paling senior
yang hadir yakni bapak Purnomo
Prijosusilo (80 tahun) dan tumpeng
kedua diberikan kepada anggota
paling muda yakni Cindi Kamelina (23
tahun).
‘’Penyerahan
tumpeng
kepada yang senior dan paling muda
ini sebagai simbol regenerasi di IAGI.
Tanpa regenasi yang baik, sulit untuk
bisa berusia 56 tahun,’’ kata
Sukmandaru.

Ketua ISPG

Setelah pemotongan tumpeng,
acara dilanjutkan dengan perhitung
an suara pemilihan ketua ISPG (In
donesia Society of Petroleum
Geologist). Organisasi ini didirikan

l

l

Pengukuhan Julianta (ketiga dari kiri)
menjadi ketua ISPG

Prof Djoko menjelaskan tentang
profesi insinyur

pada 21 April 2012 oleh enam geolog
yaitu Andang Bachtiar, Rovicky
Dwiputrohari, Ariadi Subandrio (alm),
Aris Setiawan, Mohammad Syaiful,
dan Budi Satrio (alm). Meski sudah
empat tahun tetapi secara keor
ganisasian baru kali ini dilakukan pe
milihan ketua umum, karena sebe
lumnya dijabat oleh caretaker.
Pemilu ketua sudah berlangsung
sejak sebulan sebelumnya lewat pe
milihan online. Para pemilih adalah
anggota IAGI yang profesinya berge
rak di bidang migas, baik secara
langsung maupun tak langsung.
Untuk itu setiap suara masuk akan
diverifikasi dulu keabsahannya. Bagi
yang belum memilih secara online,
anggota IAGI yang hadir dalam acara
ultah bisa langsung memilih.
Ada dua kandidat yang muncul
yakni Julianta Panjaitan dan Fatrial

Bahesti. Masing-masing tim sukses
sudah mengkampanyekan jagonya
agar menang. Akhirnya, sampai detik
akhir perhitungan, suara yang ma
suk sebanyak 156, dan setelah
diverifikasi suara valid sebanyak 135,
sisanya 21 tidak valid. Hasil perhi
tungan suara valid, Julianta memper
oleh 85 suara dan Fatrial 50 suara.
Dengan begitu Julianta terpilih seba
gai ketua ISPG periode 2016-2018.
‘’Organisasi ISPG ini didirikan
untuk lebih konsentrasi kepada
pengembangan profesi,’’ kata Rovicky
dalam sambutan ketika melantik
Julianta. ‘’ISPG resmi menjadi anak
organsiasi IAGI, dan akan bersinergi
membangun kemajuan migas. ISPG
akan banyak berurusan dengan
profesi, sedangkan yang bersifat
strategis dan kebijakan publik
tentang migas tetap di PP IAGI,’’ kata
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Sukmandaru.

Sertifikasi Geologi

Agenda terakhir dari serangkaian
acara Ultah IAGI ke 56 adalah diskusi
panel dengan tema ‘Sertifikasi di
Bidang Geologi’. Sebagai panelis
hadir Prof Djoko Santoso (mewakili
PII untuk urusan sertifikasi insinyur),
Iwan Munajat (IAGI), dan Imam
Sadisun (IAGI-geoteknik). Diskusi ini
dipandu oleh Arif Zahdi Dalius yang
meruakan ketua MGEI.
Prof Djoko menyampaikan ten
tang perkembangan UU Keinsinyuran

l

l

yang baru 2014 lalu disahkan. UU
tersebut memberikan mandat kepa
da PII (Persatuan Insinyur Indonesia)
untuk melakukan sertifikasi terhadap
gelar insinyur di Indonesia. Untuk itu
sebagaimana diamanatkan undangundang, PII akan bekerjasama de
ngan Himpunan Keinsinyuran (HK).
‘’Salah satunya IAGI,’’ kata Prof Djoko.
Iwan Munadjat dalam pemapar
annya menyampaikan tentang pe
ngalaman IAGI-MGEI dalam mem
persiapkan Kode KCMI (Komite
Cadangan Mineral Indonesia). Pelak
sanaan Kode KCMI tersebut dilandasi

Piala bergilir futsal diserahkan
kepada sang juara

Para pemain futsal
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bahwa pertambangan Indonesia me
nuntut adanya transparansi, stan
darisasi, dan akuntabilitas untuk
memenuhi kebutuhan terkait de
ngan investasi dan pendanaan
pertambangan.
Sementara Imam Sadisun lebih
banyak menyampaikan rencana re
gristasi geologi teknik bagi anggota
IAGI yang berkecimpung di bidang
geologi teknik. Saat ini Sadisun ber
sama kawan-kawan di bidang
Geoteknik dan Hidrologi sedang me
nyusun dan melangkapi persyaratan
untuk bisa memberikan regristasi
bagi anggota.
Sebelumnya, pada pagi hari,
Bidang Geoteknik dan Hidrogeologi
mojok di Avara Meeting Room, mela
kukan diskusi terbatas untuk mem
persiapkan materi presentasi
nya.
Trio peserta diskusi yang tidak
terganggu oleh kesibukan di sisi kiri
maupun kanan itu adalah Imam
Sadisun, Irwan Susilo, dan Gde Budi
Indrawan. Selain sertifikasi mereka
juga membahas problematika infra
stukturdi Indonesia dalam kaitannya
dengan geologi. l
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Persiapan GIC2016:
Dukungan terus Mengalir

K

ongres Regional Geology,
Sum
berdaya Mineral dan
Energy se-Asia Tenggara
atau yang kita kenal sebagai
GeoSEA ke-14 sudah di depan mata.
Dengan IAGI sebagai tuan rumah,
Kongres GeoSEA ke-14 ini akan
diparalelkan dengan PIT IAGI ke-45
(yang selanjutnya disingkat GIC2016).
Perhelatan akan dilaksanakan di
Hotel Trans Luxury Bandung pada 1013 Oktober 2016 dengan mengambil
tema utama “ASEAN Earth Resources
and Geoscientist Role ini AEC Era”.
Diperkirakan lebih dari 500 orang
geoscientist se-Asia Tenggara akan
hadir di event tiga tahunan ini.
Sejak awal 2016 ini, berbagai
per
siapan telah dilakukan panitia
GIC2016. Di Bidang Teknikal yang
dikomandoi Prof. Mega F Rosana, telah
mengumumkan lebih dari 200 judul
non-invited abstrak dan 50 judul poster
yang akan dipresentasikan dalam Sesi
Teknikal GIC2016. Judul-judul abstrak
tersebut selain dikirimkan oleh penu
lis dari negara-negara ASEAN, juga
dari negara lain seperti Jepang dan
Belanda.
Topik-topik yang dibahas adalah
Tektonik Asia Tenggara; Mineral, Pet
roleum dan Energy; Managemen
Sum
berdaya;
Metode,
Teknologi
dan Aplikasi G&G; Lingkungan, Hid
rogeologi dan Geologi Teknik; Volka
nologi, Geowisata dan lain-lain. Se
lain itu, delapan sesi invited speaker
bertemakan resources se-Asia Teng
ara akan mengisi ruang-ruang diskusi
presentasi teknikal.
Persiapan di Bidang Non-teknik
al yang dikoordinir Benyamin Sem
biring tidak kalah sibuknya. Selain
menghubungi
beberapa
calon
spon
sor potensial, divisi ini juga
mempersiapkan serangkaian kegiatan
sosial, olahraga, maupun field trip
yang akan menjadi acara pendahuluan

Suasana audiensi dengan Menteri PUPR DR. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc

Foto bersama setelah audiensi dengan Kepala Pusat Survei Geologi
DR. Ir. Muhammad Wafid AN, MSc

maupun penutup.
Kegiatan
pembuka
GIC2016
diantaranya Student Competition,
Gowes Bareng Geologist, Fun Run 5K
dan 10K, dan Geophoto. Sedangkan
sebagai kegiatan penutup diantaranya
Golf Tournament dan Field Trip ke
beberapa lokasi diantaranya Geopark
Ciletuh, Tambang Emas Cibaliung,
Gunung Krakatau, Syn-rift Petroleum
System di Sumatra, dll.
Pada kegiatan utama, GIC2016
akan mengundang pakar terkemuka
di bidang geologi untuk berbicara
dalam sesi diskusi panel. Beberapa
isu penting yang dibahas terkait
sumberdaya mineral, minyak dan
gas bumi maupun energi dan per
kembangan ilmu geologi khususnya di
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Asia Tenggara.
Untuk memuluskan perhelatan
ini, Panitia GIC2016 dan PP-IAGI me
lakukan audensi dengan berbagai insti
tusi dan kementerian. Dalam dua bulan
terakhir, Panitia GIC 2016 dan PP-IAGI
telah bertemu dengan Menteri PUPR
dan Kepala Pusat Survei Geologi.
Dalam pertemuan dengan Menteri
PUPR, dipesankan bahwa geologi
se
harusnya bukan hanya menjadi
support belaka tetapi harus bisa
menjadi guidance dalam kegiatan
pembangunan. Di sisi lain, dukungan
Pusat Survei Geologi - Badan Geologi
di Bandung diwujudkan dengan
memberikan sebuah ruangan dan
fasilitasnya untuk dijadikan Sekretariat
Resmi GIC 2016. l Iryanto Lompo
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l Presentasi

Awang H. Satyana

IAGI

Berpartisipasi di IPA

I

PA (Indonesia Petroleum Asso
ciation)
menyelenggarakan
acara konvensi dan ekshibisi
Migas terbesar di Indonesia
pada 25-27 Mei 2016 di Jakarta Con
vention Center (JCC). Evet bertajuk
The 40th IPA Conventon & Exhibition
2016 itu mengusung tema “Shifting
Paradigms in Indonesia. Supplying
Energy in the New Reality“.
IAGI berpartisipasi menampilkan
stand di event tersebut. Anak orga
nisasi IAGI ikut berpartisipasi menye
marakkan, seperti FGMI (Forum Geo
saintist Muda Indonesia), FOSI (Forum
Sedimentologist Indonesia), MAGI
(Masyarakat Geowisata Indo
nesia),
MGEI (Masyarakat Geologi Eko
nomi
Indonesia), dan ISPG (Indo
nesian
Society of Petroleum Geology).
Hari pertama stand IAGI riuh
oleh pengunjung. Setelah acara
opening ceremony, para undangan
mendatangi setiap booth, termasuk
booth IAGI. Di stand itu IAGI
mengadakan presentasi pada pukul

14.00 WIB dengan judul “An Outline
of the Geology of Indonesia, What
Next?” oleh Herman Darman. Pres
entasi yang disampaikan mengenai
update dari geologi Indonesia yang
dikemas dalam buku karya Herman
Darman.
Hari pertama juga ramai oleh
geolog yang memanfaatkan layanan
pendaftaran anggota IAGI dan pem
bayaran iuran keanggotaan secara
langsung. Saat itu juga banyak
kunjungan mahasiswa dari kampus
yang memiliki prodi geologi seperti
Unpad, ITB, UGM, Unsoed, Unibraw,
Undip, Unila, UPN, dan ITM. Pe
ngunjung juga ramai datang untuk
bermain game yang disiapkan oleh
Biro Khusus, berupa game strike the
point.
Hari kedua yang mulai bebas
masuk membuat stand IAGI semakin
ramai. Herman Darman kembali
mem
beri presentasi pukul 10.00
WIB dengan judul “SEAsia Seismic
Atlas, FOSI Publication“. Materi pre
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sentasi membahas publikasi FOSI
tentang atlas seismik di Indonesia
berdasarkan data yang diperoleh
dari perusahaan.
Presentasi kedua pukul 14.00
WIB diisi oleh Awang Harun Satyana
dengan judul “Basement And Pale
ogene Sediment of SW Java:
Subduction Trench, Deep water
Environment“ dilanjutkan presentasi
tambahan “Krakatau 1883’s Catas
trophic Eruption and Its Tsunamis”.
Penjelasan mengenai sedimen di
Jawa menarik banyak audiens dari
kalangan mahasiswa.
Menariknya, di sela-sela presen
tasi Awang mengenai erupsi Kra
katau ada seorang ibu muda ber
tanya kepada tim IAGI yang stand by
di area presentasi: bagaimana per
bedaan kedahsyatan dari letusan
Gunung Toba dan Gunung Kraka
tau? Pengunjung lainnya, seorang
bapak bertanya mengenai peran
serta IAGI di Indonesia dan apakah
IAGI mengeluarkan sertifikasi pro
fesional berstandar international
berkaitan dengan MEA?.
Hari ketiga, diawali dengan
presentasi Yoseph Swamidharma
dari MGEI pada pukul 10.00 dengan
judul “KCMI (Komite Cadangan Mi
neral Indonesia)”. Yoseph menjelas
kan tentang peran KCMI di dunia
pertambangan Indonesia. Presen
tasi kedua pukul 13.00 WIB disam
paikan Reza Permadi dari MAGI
dengan judul “Geopark Develop
ment in Indonesia“. Pemaparan
Geopark ini cukup menarik pengun
jung kalangan muda.
Pukul 15.00 WIB diadakan
pengundian kartu nama yang sudah
diikumpulkan selama tiga hari
berlangsungnya acara. Pengunjung
stand yang tetap antusias hingga
detik terakhir penutupan, menjadi
kebahagian tersendiri bagi tim yang
bertugas. l Cindi Kamelina
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Gowes Bareng Geolog

P

ada 19 Maret 2016, Ikatan
Alumni Teknik Geologi ITB
(IAGL) kembali mengadakan
event Gowes Bareng Geolog (GBG).
Peminat gowes kali ini di luar
perkiraan, dari target 60-100 orang
ternyata diikuti 122 pesepeda.
Tanggal pelaksanaan dipilih ber
tepatan dengan Hari Air Dunia.
Begitu pula rute GBG dipilih jalur
Saguling, karena selain bertopik “Bo
cornya Danau Bandung Purba” juga
menyangkut krisis air di bendungan
Saguling yang terancam oleh
pelumpuran dari sungai Citarum.
Rute dimulai dari sandaran kiri
Saguling. Dari situ peserta turun
melintasi tubuh bendungan, kemu
dian melambat saat jalan nanjak
hingga Pasir Tikukur, sebuah puncak
punggungan yang terhubung ke
Pasir Kiara dan Larang yang menjadi
dinding penghalang genangan
danau Bandung Purba.
Berikutnya peserta melewati

jalur berkelok menuruni lereng
frontslope dari punggungan
homoklin yang tersusun dari
batupasir-breksi Formasi CitarumSaguling dan berakhir di
Sangiangtikoro. Di sini peserta
mengamati bagaimana Ci Tarum
masuk ke dalam gua. Selanjutnya,
peserta menerobos perbukitan
sepanjang Ci Tarum hilir di Cihea.
Siang hari yang panas di jalur jalan
setapak yang gersang, membuat

banyak peserta bergeletakan.
Melihat kondisi tersebut, dan
hari sudah sore, panitia
memutuskan untuk mengakhiri
gowes di rest area Jembatan Ci
Tarum, dari rencana di jembatan
kereta api di Leuwi Jurig. GBG-6
ditutup di tepi jurang Ci Tarum
dengan bagi-bagi hadiah, di
antaranya batu mulia dari tokoh
batu mulia Indonesia, Sujatmiko
alias Mang Okim.l

Satu Malam Satu Hari di Kendari

K

etua Umum IAGI
Sukmandaru Prihatmoko dan
Ketua Umum MGEI Arif Zardi
Dahlius pada 3-4 Mei silam
bertandang ke Kendari. Ibarat sekali
dayung tiga pulau terlampaui, dalam
waktu satu malam satu hari
beberapa kegiatan dilakukan.
Pada 3 Mei malam, Sukmandaru
dan Zardi mengadakan pertemuan

dengan pengurus IAGI Pengda
Sultra sambil menyantap ikan bakar
di resto Aroma Sulawesi. Pertemuan
berlangsung serius tapi santai.
Beberapa poin yang dihasilkan
(1) Perlunya sosialisasi Kode KCMI
dan Sistem CPI di Sultra dengan
penyelenggara Pengda Sultra
dengan target peserta perusahaan
mineral di Sultra, universitas, dan
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Dinas ESDM. (2) Mendorong UHO
(Universitas Halu Oleo) untuk aktif di
KNPGI dalam pembahasan
kurikulum pendidikan geologi. (3)
Mendorong UHO dalam penyiapan
dan penetapan area kuliah lapangan
geologi.
Berikutnya, pagi hari 4 Mei,
dilakukan pengukuhan SM IAGI UHO
oleh Ketum IAGI. Secara resmi SM
IAGI UHO berdiri lengkap dengan
kepengurusannya yg diketahui oleh
Erick Syarifudin. Persiapan
pembentukan SM ini didukung dan
dipandu oleh FGMI.
Siang harinya dilakukan diskusi
mengenai nikel laterit. Dalam diskusi
bertopik ‘Mineralisasi Sulawesi
Tenggara untuk Indonesia’ itu,
Sukmandaru dan Zardi menjadi
pembicara. Diskusi berlangsung
hangat walau singkat, karena pukul
14.00, keduanya harus sampai ban
dara untuk kembali ke Jakarta. l
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Workshop Eksplorasi
dan Penambangan Mineral

K

oneksi antara industri dan
pendidikan di kampus sa
ngat penting dalam dunia
kerja. Karena itu IAGI be
kerjasama dengan Kageogama (Ke
luarga Alumni Teknik Geologi Univer
sitas Gadjah Mada) mengadakan ke
giatan untuk meningkatkan kemam
puan dan menambah wawasan bagi
lulusan geologi mengenai in
dustri
pertambangan agar semakin kompe
titif. Kegiatan berupa workshop yang
mengkolaborasikan pembekalan di
kelas dengan praktik lapangan.
Workshop berlangsung 10-14 Mei
2016 di Departemen Teknik Geo
logi
UGM. Tujuannya untuk mem
berikan
pembekalan kepada mahasiswa ting
kat akhir agar lebih memahami proses
eksplorasi emas dan logam dasar yang
dihasilkan dari beberapa tipe endapan
mineral, proses penambangan dan
pengolahan bijih, hingga beberapa
aspek lain yang berkaitan dengan
kegiatan operasional tambang dan
produksi tidak terkecuali aspek
keselamatan dan lingkungan.
Workshop dibuka oleh Ketua IAGI
Sukmandaru Prihatmoko, dan Ketua
Kageogama Rovicky Dwi Putrohari.
Hari pertama workshop membahas
beberapa tipe endapan mineral yang
umum dijumpai di Indonesia seperti
epitermal, porfiri, skarn, dan VMS.
Hari kedua fokus membahas meto
de yang digunakan dalam eksplorasi
emas dan logam dasar, seperti survei
geofisika dan geokimia regional,
termasuk penggunaan data spektral
sebagai vectoring untuk menemukan
endapan logam yang tidak tersingkap
di permukaan. Hari ketiga mendis
kusikan mengenai beberapa aspek
dalam kegiatan operasional tambang,

baik geoteknik, metalurgi, peranan
geologist tambang dalam kegiatan
produksi, hingga aspek keselamatan
kerja dan environmental monitoring
dalam industri pertambangan.
Hari keempat fieldtrip ke Desa
Sangon, Kulon Progo, Yogyakarta.
Kegiatan di Sangon lebih difokuskan
pada praktek langsung sampling
geokimia regional berupa sampling
batuan, tanah, dan sedimen sungai.
Selain itu, peserta juga berkesempatan
mengunjungi tambang tradisional dan
melihat metode pengolahan sampel
batuan mengandung emas yang
dilakukan oleh masyarakat setempat.
Di hari ke lima guna pengenalan
logging dan mapping, peserta me
ngunjungi prospek porfiri dan epither
mal milik PT Alexis Perdana Mineral
yang berlokasi di Desa Selogiri, Wono
giri, Jawa Tengah. Kegiatan hari ter
akhir workshop ini berupa pengenalan
terhadap batuan inti bor serta
identifikasi potensi mineralisasi tipe
porfiri dan epithermal dari batuan inti,
yang kemudian dilanjutkan dengan

melihat secara langsung singkapan
batuan yang memiliki karakteristik
alterasi dan mineralisasi tipe porfiri
yang telah di-overprint oleh epithermal
(intermediate sulfidation epithermal) di
Bukit Randu Kuning, Desa Selogiri.
Selama pelaksanaannya, work
shop yang diikuti oleh 43 peserta dari
UGM, UPN Veteran Yogyakarta,
STTNAS, dan AKPRIND, berlangsung
cukup interaktif. Hal ini dibuktikan dari
banyaknya pertanyaan dan diskusi
yang berlangsung baik pada saat pem
bekalan di kelas maupun di lapangan.
Workshop ini juga telah berhasil
mendatangkan sebanyak 22 pembi
cara, diantaranya merupakan Compe
tent Person Indonesia (CPI) IAGIPERHAPI dan lembaga internasional
sejenis. Ucapan terima kasih disampai
kan kepada pihak sponsor, IAGI,
pembicara, dan tim panitia yang telah
merealisasikan kegiatan ini. Semoga
workshop ini bisa menghasilkan
generasi ahli geologi Indonesia yang
lebih kompeten dan profesional di
masa mendatang. l Bambang Antoro
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GRANITE 2016

(Geological Excursion, Implementation and Trisakti Expo)

G

eologi adalah cabang ilmu
yang mencakup berbagai
bidang mulai dari sumber
daya alam, penataan tata
ruang kota, sampai kebencanaan.
Karena itu geologi banyak
berhubungan dengan berbagai
pemangku kepentingan.
Sehubungan dengan itu, HMTG
(Himpunan Mahasiswa Teknik
Geologi) Universitas Trisakti
menyelenggarakan GRANITE 2016
awal Oktober nanti. Event tersebut
mempertemukan instansi
pemerintah, ahli geologi,
perusahaan di bidang energi,
sumberdaya mineral dan industri
geologi, mahasiswa geologi
Indonesia dan manca negara.
GRANITE 2016 yang berkonsep
Event and Competition mengangkat
tema, “Rooting On The Past,
Advancing The Future”. Tema ini
diusung agar masyarakat dapat
memahami seluruh aspek yang
menyebabkan lesunya industri
sumber daya energi dan mineral,
sehingga dapat menyusun langkah
konkret dalam menghadapinya.
GRANITE 2016 akan diisi dengan
kegiatan:
1. Pre-Event (HMTG Mapping
Competition)
Kompetisi ini berupa pemetaan
geologi berikut presentasinya.
Peserta khusus mahasiswa geologi
Universitas Trisakti.
2. Main Event
Acara akan dibuka oleh rektor
Universitas Trisakti dan dilanjutkan
dengan seminar nasional serta
diskusi panel dengan tema “Routing
To The Past Advancing The Future”.
Para pembicara terdiri atas para
pakar geologi berkelas nasional
dengan berbagai latar belakang
profesi.

l

l

l

l

l

l

3. Kompetisi Geologi
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Kompetisi Makalah Geologi
Kompetisi tingkat internasional
dalam menyusun dan
mempresentasikan makalah
ilmiah geologi untuk mahasiswa.
Kompetisi Foto Artikel Publik
Geologi
Kompetisi bersifat internasional,
peserta menyerahkan hasil
fotografi yang berhubungan
dengan dunia geologi berikut
esai yang menjelaskan foto
tersebut.
Kompetisi Permodelan Geologi
(Geology Modelling Competition)
Kompetisi tingkat nasional dalam
membuat dan menganalisa
pemodelan geologi dengan
media perangkat lunak yang
dikhususkan bagi mahasiswa.
Kompetisi Cerdas HMTG
Kompetisi cerdas cermat,
menguji secara cepat dan tepat
pengetahuan seputar ilmu
geologi umum dan dasar.
Khusus mahasiswa geologi
Trisakti.
Kompetisi Cerdas Cermat
Geologi Tingkat SMA

Kompetisi cerdas cermat geologi
dasar untuk pelajar SMA dan
sederajat wilayah Jabodetabek.
Tim juri adalah para dosen dari
Prodi Teknik Geologi Trisakti
4. Ekskursi
Kegiatan rekreasi edukatif bagi
mahasiswa dengan topik
“Perkembangan Moderen Karbonat
di Daerah Kepulauan Seribu”. Acara
berupa kuliah umum, lintas alam,
dan observasi objek geologi.
5. Expo dan Bazaar
Digelar berbagai stand yang
menampilkan profil pendidikan ilmu
dan teknologi geologi, termasuk
perusahaan swasta, BUMN, dan
instansi pemerintah. Disertakan juga
profil prodi dan alumni geologi
Trisakti berikut bazaar yang menjual
berbagai produk kreatif kreasi
mahasiswa.
6. Closing Event: Makan malam
dan Penutupan
Merupakan puncak
penyelenggaraan GRANITE 2016
yang diisi hiburan, penyerahan
penghargaan kepada partisipan,
serta pengumuman juara dan
pemberian hadiah kepada
pemenang kompetisi. l Amalia Dhia K.

WARTA IAGI

59

Mengisi Kas, Dapat Ilmu

P

ada masa kepemimpinan IAGI dipegang
oleh Yanto R Sumantri, IAGI menerbitkan
buku ‘An Outline of The Geology of
Indonesia’. Dengan data-data yang lebih
baru, buku yang diterbitkan Agustus 2000 ini secara
tidak langsung melengkapi buku geologi Indonesia
tulisans Van Bemmelen yang terbit setengah abad
sebelumnya, tahun 1949.
‘’It is my pleasure to publish ‘An Outline of The
Geology of Indonesia’ in this year 2000 as a valuable
gift to the Indonesia geoscient community,’’ kata Yanto
dalam pengantarnya. Buku ini memang diterbitkan
dalam bahasa Inggris dengan harapan orang asing
yang mempelajari geologi Indonesia lebih mudah
untuk menjadikan buku ini sebagai referensi.
Buku dengan sasaran pembaca para geolog
ini merupakan kumpulan tulisan yang dibuat 23
kontributor. Tulisan-tulisan tersebut dikompilasi
dari tulisan yang telah dibuat dan dipublikasikan
sebelumnya di berbagai forum.
Ke 23 kontributor adalah A. Nila Murti, A
Pulunggono, Agus Guntoro, Alit Ascaria Ngakan, Awang
Harun Satyana, Bambang Gumilar, Bambang Priadi,
Benyamin Sapiie, Berlian Yulihanto, Bona Situmorang,
D. Agustyanto, Danny H. Natawidjaja, Herman
Darman, Jan Sopaheluwakan, Kartono Sani, Kusnama,
Kustomo Hasan, M Suryowibowo, Minarman, Soejono
Martodjojo, Surono, T.O. Simanjuntak, dan Yahdi Zaim.
Buku ini terdiri atas 14 bab yang dikategorikan
berdasarkan wilayah mulai dari Sumatera, Natuna,
Jawa dan Laut Jawa, Kalimantan, Selat Makasar, Laut
Sulawesi, Nusa Tenggara, Halmahera, Banda Arc, Laut
Timor, Laut Arafura, dan Irian Jaya (Papua). Pada
masing-masing bab terdapat pembahasan masalah
geologi, stratigrafi, dan sejarah tektonik masingmasing wilayah.
Editor dari buku ini adalah Herman Darman dan F.
Hasan Sidi. Merekalah yang memilih naskah yang pas
untuk dibukukan, memilah berdasarkan pembagian

bab, dan menyempurnakan tulisan para kontributor.
‘’Our main problems have been the selection of
material and the need to strike a balance between
each chapter,’’ kata Hasan Sidi dalam pengantarnya
sebagai editor.
Di sekretariat IAGI, masih ada cukup banyak
stok buku ini. ‘’Kita akan jual dengan harga khusus.
Dananya nanti untuk menambah kas IAGI,’’ kata
Sukmandaru, ketua umum IAGI.
Harga asli buku terbitan IAGI ini Rp 200 ribu
untuk anggota dan Rp 250 ribu untuk nonanggota.
Kali ini harga dipangkas menjadi Rp 100 ribu untuk
anggota dan Rp 150 untuk nonanggota, mahasiswa
dapat diskon lebih khusus lagi yang nanti bisa
dinegosiasikan. Jadi dengan membeli buku ini, maka
Anda selain mengisi kas juga akan mendapat ilmu. l
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PENGALAMAN BEKERJA DI LUAR NEGERI

I s wa n i
Wa r yo n o

dibuka peluang bagi profesional
perminyakan
Indonesia
untuk
bekerja di luar negeri dengan
paket renumerasi ekspatriat, saya
ke Malaysia bergabung di Murphy
Malaysia (2002-2006). Renumerasi
ekspatriat inilah yang biasanya
menjadi perangsang bekerja di luar
negeri.
Ternyata
renumerasi
dolar
itu sempat membuat cemburu
karyawan lokal Malaysia. “Wah pak

Iswani enaknya kerja di kat sini
dengan salary dolar, watch ber
jenama, stay kat apartment.” Saya
jawab, ‘’ kalau kamu nak salary
dolar, you harus keluar dari KL.’’
Ternyata sekitar setahun kemudian
dia diterima kerja di Aramco dan
sampai saat ini masih disana dengan
ber-salary dolar.
Sewaktu di Malaysia, saya mem
bawa keluarga, tetapi di Aljazair
saya berstatus ‘single’ karena sistem
kerja yang on-off, yakni 28 hari on di
Hassi Messaoud Sahara Aljazair dan
28 hari off di Jakarta. Dalam setahun
kurang lebih saya bisa pulang ke
Jakarta enam kali.
Selama saya tinggal dan beker
ja di luar negeri, masyarakat se
tempat maupun rekan kerja se
muanya welcome. Beragam suka
du
ka bekerja di luar negeri, dan
ki
ta perlu cara tersendiri untuk
menikmatinya.l

Malaysia.
Menjadi ekspatriat di lingkungan
multinasional
dan
remunerasi
yang tinggi menjadi daya tarik
tersendiri bagi saya bekerja di luar
negeri. Selain juga memberikan
pengalaman kepada keluarga untuk
hidup dan bersekolah di luar negeri.
Pengalaman lain, di sini kita
bekerja sebagai minoritas di
lingkungan yang sangat multi-

kultural. Saya menjadi lebih nyaman
lagi karena teman-teman lokal disini
sangat bersahabat. Meskipun begitu
saya tetap ingin bekerja kembali di
Indonesia, suatu saat nanti.
Tinggal di Kuala Lumpur saya
kerasan karena tidak ada kemacetan
lalu lintas yang berarti sehingga
mudah untuk bepergian di dalam
kota. Apalagi saya suka bermain
golf, karena lapangan-lapangan golf
lokasinya dekat dengan kota. Tak
kalah penting, kita sangat mudah
untuk berjumpa kawan-kawan Indo
nesia untuk ngobrol dan minum kopi.
Selama belasan tahun di luar
negeri, saya merasa bahwa kualitas
SDM kita tidak kalah dengan orangorang luar. Jika kita profesional, kita
juga akan dihargai setara dengan
ekspatriat dari negara lain. l

Sahara Aljazair

S

aya saat ini bekerja sebagai
senior
geophysicist
di
Pertamina Aljazair, tepatnya
mulai 2014. Aljazair menjadi bagian
dari Pertamina World Class Oil & Gas
Co dan bagian dari tim first operator
production PSC bagi Pertamina di
luar negeri.
Sebelumnya saya sudah me
nimba pengalaman di beberapa
negara dan berbagai perusahaan.
Pada 1994-1995 saya mendapat
international assigment dari Arco
Indonesia ke Arco Alaska. Setelah
itu balik kembali ke Indonesia dan
sempat bergabung di berbagai
perusahaan seperti Unocal, Conoco,
dan Husky Indonesia.
Awal 2000an ketika mulai ada

T e gu h
P r a s e t yo
Malaysia

S

elama 14 tahun terakhir,
sejak 2002, saya bekerja
di Murphy Oil Co. Ltd di
Malaysia. Posisi saya sebagai senior
petroleum geologist.
Pengalaman di luar negeri
sebelumnya saya dapatkan ketika
saya memperoleh international
assignment dari Arco Indonesia ke
Arco Exploration and Production
Technology di Plano-Texas sekitar
1998-1999. Sekarang ini posisi saya
adalah international assignment dari
Murphy Oil Co.Ltd di USA ke Murphy
Sarawak Oil Ltd di Kuala Lumpur-
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