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P

uji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya
kami dapat menyusun Buku Memori Masa Jabatan Kepala Badan Geologi 2017-2020. Buku yang menandai akhir
kepemimpinan Kepala Badan Geologi tahun 2017-2020 ini merupakan dokumentasi ringkas dari seluruh perjalanan dan kiprah
Badan Geologi dalam menjalankan tugas-fungsinya selama tiga
tahun terakhir. Dengan demikian, diharapkan buku ini dapat
menjadi rujukan bagi yang hendak mengetahui lebih mendalam
tentang kinerja Badan Geologi selama periode 2017-2020.
Pelbagai peristiwa dan capaian penting yang dilakukan oleh
Badan Geologi selama periode tersebut dapat memberikan
manfaat dan sumbangsih bagi penelitian dan penyelidikan kebumian Indonesia, sehingga secara langsung atau tidak langsung
efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat luas Indonesia. Karena dengan bekal pengetahuan kebumian tersebut, upaya untuk menggali kekayaan alam Indonesia, terutama sumber daya
geologinya, di satu pihak serta di pihak lainnya terus melakukan
pemahaman terhadap gejala-gejala kebumian yang dapat mengakibatkan kebencanaan geologi atau berpotensi menimbulkan
bahaya geologi, dapat meningkatkan taraf hidup, perlindungan,
yang akhirnya akan menuju kepada upaya perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera.
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Akhir kata, saya selaku pribadi maupun Kepala Badan Geologi
yang akan digantikan oleh Pejabat Baru, mohon maaf apabila dalam mengantarkan lembaga ini menuju kinerja terbaik
masih terdapat kekurangan. Dan tentunya tidak lupa mengucapkan terima kasih atas peran dan dukungan dari seluruh
aparatur Badan Geologi atas prestasi yang telah kita peroleh
selama ini. Saya berharap agar semua tetap andil dalam mempertahankan kebiasaan baik yang telah menjadi budaya kita,
dan secara personal agar tetap berupaya meningkatkan kinerja. Karena dengan bekerja lebih baik dan benar minimal bermanfaat bagi diri sendiri, kemudian lingkungan, lembaga dan
ujungnya untuk masyarakat secara luas.

Bandung, Mei 2020
Kepala Badan Geologi

Rudy Suhendar
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SEKILAS
BADAN GEOLOGI

B

adan Geologi memiliki silsilah cukup panjang. Lembaga yang dimulai dengan nama Kantoor van het
Mijnwezen dan Dienst van het Mijnwezen atau Dinas Pertambangan pada tahun 1850 itu, dalam sejarah,
namanya berganti-ganti, juga struktur organisasinya.
Gagasan pendirian badan yang berkaitan dengan kegeologian di Indonesia dilatari oleh kesadaran Belanda
akan pentingnya penguasaan bahan galian di wilayah
Nusantara. Dengan jalan itu diharapkan perkembangan
industri di Belanda dapat ditunjang. Maka dibentuklah
Dienst van het Mijnwezen pada tahun 1850. Dinas ini
bertugas melakukan penyelidikan geologi dan sumber
daya mineral, dan juga untuk mengkoordinasikan usaha
penambangan oleh swasta yang sudah lama berjalan di
wilayah Nusantara. Berdirinya lembaga ini telah menjadi
landasan bagi lembaga geologi dan tambang selanjutnya
di Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas koordinasi usaha pertambangan swasta itu, sistem pemberian konsesi pertambangan mulai diterapkan pada tahun 1852 kepada Billiton
Maatschappij untuk bijih timah di Pulau Belitung. Ketentuan yang mengatur penambangan yang lebih luas termuat di dalam Mijnwet (Undang-Undang Pertambang
an) yang mulai diberlakukan pada tahun 1899.
Dienst van het Mijnwezen berganti nama menjadi Dienst van den Mijnbouwpada tahun 1922, dan diambil
alih oleh bala tentara Jepang pada tahun 1942. Selama
sekitar 3,5 tahun bala tentara Jepang menguasai kantor

Memori Masa Jabatan Kepala Badan Geologi KESDM 2017 - 2020

1

Sekilas Badan Geologi

Mijnbouw, dan mengganti namanya
jadi Kogyo Zimusho yang kemudian
menjadi Chishitsuchosacho. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada
17 Agustus 1945 di antaranya juga
telah mengubah sejarah kelembagaan
geologi di Indonesia. Melalui proses
peralihan kekuasaan di zaman perang
kemerdekaan (1945-1949) berdirilah
Pusat Djawatan Tambang dan Geologi.
Ketika terjadi penyerahan kedaulatan
RI dari Belandapada 1949, yang terjadi adalah adanya dualisme lembaga
kegeologian, yaitu Pusat Djawatan
Per
tambangan yang didirikan oleh
Belanda di Jakarta dan Bandung, dan
Pusat Djawatan Tambang dan Geologi
yang didirikan oleh Pemerintah RI.
Lembaga yang kedua itu selama empat tahun, 1945-1949, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain,
yang terakhir di Yogyakarta. Kemudian
kedua lembaga itu oleh Pemerintah RI
digabungkan menjadi Djawatan Pertambangan RI pada tahun 1950; dan
selanjutnya dipecah kembali menjadi
Djawatan Pertambangan di Jakarta dan
Djawatan Geologi di Bandung pada tahun 1952.
Djawatan Geologi inilah yang selanjutnya berkembang menjadi beberapa
lembaga kegeologian, dan yang mewarisi dokumen hasil penyelidikan
sumber daya mineral dan pemetaan
geologi di Indonesia sejak awal abad
ke-17. Djawatan Geologi berganti
nama menjadi Direktorat Geologi pada
1963. Sejak 1966, Direktorat Geologi
bernaung di bawah Direktorat Jenderal
Pertambangan.
Pengembangan kelembagaan terjadi
pada 1978, ketika Direktorat Geologi
dipecah menjadi Direktorat Sumber

2

Daya Mineral, Direktorat Geologi Tata
Lingkungan, Direktorat Vulkanologi,
dan Pusat Penelitian dan Pengembang
an Geologi. Ketiga direktorat dan satu
pusat itu masih bernaung di bawah
Direktorat Jenderal Pertambangan
Umum. Pada 1984 terjadi pemecahan
direktorat jenderal itu menjadi Direktorat Jenderal Pertambangan Umum
dan Direktorat Jenderal Geologi dan
Sumber Daya Mineral. Ketiga direktorat
dan satu pusat itu kemudian bernaung
di bawah Direktorat Jenderal Geologi dan SumberDaya Mineral dengan
mendirikan satu pusat lagi, yaitu Pusat
Pengembangan Geologi Kelautan.
Perubahan mendasar kelembagaan
terjadi pada 2001, ketika dibentuk
Badan Penelitian dan Pengembangan
Energi dan Sumber Daya Mineral. Unit
di bawah Direktorat Jenderal Geologi
dan Sumber Daya Mineral tersebut terpisah-pisah, tiga direktorat masuk ke
Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber daya Mineral (yang baru), dan dua
pusat bersama dengan tiga pusat lainnya berada di bawah Badan Penelitian
dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Akhirnya pada tahun
2005 terbentuklah Badan Geologi yang
membawahi empat pusat dan satu
sekretariat badan, ditambah dengan
tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Secara kelembagaan kini Badan Geo
logi bernaung sebagai salah satu ese
lon 1 di lingkungan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral. Menurut
Peraturan Menteri Energi Sumber Daya
Mineral nomor 13 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan
Geologi adalah sebagai berikut:

Memori Masa Jabatan Kepala Badan Geologi KESDM 2017 - 2020

3

TUGAS
POKOK
DAN
FUNGSI

Tugas Pokok
Badan Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan
dan pelayanan di bidang sumberdaya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah dan geologi lingkungan serta survei geologi.

Fungsi
1. Penyusun kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan di
bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencanageologi, air tanah dan geologi lingkungan serta survei
geologi.
2. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah
dan geologi lingkungan serta survei geologi.
3. Pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah dan geologi lingkungan serta survei
geologi.
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi,
vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah dan
geologi lingkungan serta survei geologi.
5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi,
vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah dan geologilingkungan serta survei geologi.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
di bidang penelitian, penyelidikan dan pelayanan sumber
daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air
tanah dan geologi lingkungan serta survei geologi.
7. Pelaksanaan administrasi Badan Geologi
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4
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Struktur
Lembaga
Berdasarkan Peraturan
Menteri ESDM No. 13 Tahun
2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian
Energi dan Sumber Daya
Mineral,Badan Geologi
dipimpin oleh Eselon I
seorang Kepala Badan yang
membawahi lima unit kerja
Eselon II, yaitu:

Selain susunan organisasi tersebut, di lingkungan
Badan Geologi juga terdapat Satuan Kerja setingkat
Eselon II yaitu:

1

Sekretariat Badan Geologi;
Museum Geologi,

2

Pusat Sumber Daya
Mineral, Batubara, dan
Panas Bumi;

3

Pusat Vulkanologi
dan Mitigasi Bencana
Geologi;

4

Pusat Air Tanah dan
Geologi Tata Lingkungan;
Balai Konservasi
Air Tanah

1. BPPTKG diatur oleh Permen ESDM Nomor 11 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan
Geologi;
2. Museum Geologi ditetapkan berdasarkan Permen
ESDM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Museum Geologi;
3. Balai Konservasi Air Tanah diatur oleh Permen
ESDM Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah.
6

Balai Penyelidikan
dan Pengembangan
Teknologi Kebencanaan Geologi,

5

Pusat Survei Geologi.
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Kilas Peristiwa
2017-2020

Kilas Peristiwa 2017 - 2020

Pelantikan Kepala
Badan Geologi
di Kementerian
ESDM, Jakarta, 8
Desember 2017.

Kepala Badan
Geologi memberikan
keterangan pers
yang menyebut
Jakarta masih relatif
aman dari gempa, 8
Maret 2018

Kepala Badan Geologi
Rudy Suhendar
mendampingi Menteri
ESDM saat melakukan
kunjungan kerja ke Pos
PGA Sinabung, berfoto
bersama Bupati Karo,
Dandim Karo, dan Kalak
BPBD Kabupatane
Karo di depan Pos PGA
Sinabung. 20 Maret
2018

Kepala Badan Geologi
saat mengikuti Rapim
ESDM di Pos PGA
Agung, Rendang, Bali, 2
Januari 2018.

Kunjungan kerja
Kepala Badan Geologi
di Pos PGA Sinabung,
19 Januari 2018

10

Acara peresmian
sumur bor air tanah di
Desa Suci, Kecamatan
Panti, dihadiri oleh
Menteri ESDM dan
Kepala Badan Geologi.
7 April 2018
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Kilas Peristiwa 2017 - 2020

Sambutan Kepala
Badan Geologi dalam
Penandatanganan
Berita Acara Serah
Terima (BAST) dan
Naskah Hibah Barang
Milik Negara Badan
Geologi dan Direktorat Jenderal Energi
Baru, Terbarukan dan
Konservasi Energi
kepada Pemerintah
Daerah, di Grand
Mercure Hotel Yogyakarta, 24-26 Juli 2018.

Peluncuran Koleksi
Celebochoerus
heekereni di
Museum Geologi,
11 Agustus 2018

Memberikan
penjelasan
mengenai
kejadian dan
tata kelola
kebencanaan
yang terkait
geologi
di wilayah
Indonesia pada
Ibu Megawati
10 Desember
2018

Kepala Badan Geologi
saat mengikuti Rapim
ESDM di Pos PGA
Agung, Rendang, Bali, 2
Januari 2018.

Kunjungan kerja
Kepala Badan Geologi
di Pos PGA Sinabung,
19 Januari 2018

12

Peringatan Hari
Pertambangan dan
Energi dengan tema
“Mining For Life”
di Museum Geologi,
19 Januari 2019
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Menteri ESDM dan
Kepala Badan Geologi
menghadiri Seminar
GeoSeminar Strategi
Mitigasi Bencana
Gunung Api Anak
Krakatau di Jakarta,
21 Januari 2019

Peresmian Pos
Pengamatan Gunung
Api Ijen oleh Menteri
ESDM didampingi
oleh Kepala Badan
Geologi

Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan
bersama Kepala
Badan Geologi
membahas kondisi air
tanah di Jakarta, 25
Januari 2019.

Peringatan Hari
Bumi Sedunia
di Museum
Geologi,
27 April 2019.

14

Kunjungan Wamen
Arcandra Thahar ke
ruangan monitoring
di PVMBG, Badan
Geologi

Kunjungan anggota
Komisi VII DPR-RI ke
BPPTKG, Yogyakarta,
didampingi oleh Kepala
Badan Geologi.
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Kepala Badan
Geologi menerima
kunjungan delegasi
dari China Geological
Survey (Wuhan CGS)
berkenaan dengan
akan berakhirnya
kegiatan joint study
survei Geokimia
Regional di Sumatera
bagian utara, 2019.

Badan Geologi
menerbitkan dan
menyebarkan atlas
zona kerentanan
likuefaksi untuk
seluruh wilayah
Indonesia di Swiss
Belhotel Palu, 9
Oktober 2019.

Penyerahan Buku
Potensi Logam Tanah
Jarang dari Kepala
Badan Geologi ke
Deputi IV Badan
Intelejen Negara,
2019.

Kepala Badan
Geologi menghadiri
acara 73rd CCOP
Steering Committee
Meeting di Chiang
Mai, Thailand, 8-9
November 2019.
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Kepala Badan Geologi
bersama para
stakeholder di depan
booth pameran Badan
Geologi pada acara
Joint Convention IAGIHAGI-IAFMI-IATMI
di Yogyakarta,
26 November 2019

Kepala Badan Geologi
mendampingi Menteri
ESDM Ignasius Jonan
saat melakukan
kunjungan kerja ke Pos
PGA Anak Krakatau
- Pasauran, Banten,
terkait letusan Gunung
Anak Krakatau dan
kejadian tsunami yang
melanda pantai Anyer
- Carita, 26 Desember
2019.
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Kepala Badan Geologi
didampingi Sekretaris
Badan Geologi sedang
memberikan konferensi
pers kepada para
wartawan terkait
aktivitas terkini Letusan
Gunung Anak Krakatau,
di Pos Pengamatan
Gunungapi Anak
Krakatau, Pasauran,
Serang, Banten,
28 Desember 2019.

Kunjungan Kepala
Badan Geologi
ke Bencana Alam
longsor di Lebak,
Banten, serta
melakukan diskusi
dengan Tim ESDM
siaga Bencana,
Januari 2020.

Soft Launching Ruang
Sejarah Kehidupan di
Museum Geologi, 29
Januari 2020.

18

Prestasi Kinerja
2017-2020

Mengembalikan Pariwisata Bali melalui Penegasan Informasi Letusan Gunung Agung 2017

Mengembalikan
Pariwisata Bali melalui
Penegasan Informasi

Letusan Gunung Agung 2017

Badan Geologi menjernihkan informasi
yang simpang siur tentang letusan Gunung
Agung dengan menyatakan bahwa radius
bahaya hanya 10 km di sekitar gunung, sehingga menyelamatkan kelesuan pariwisata
di Pulau Bali sekaligus meyakinkan negara
lain untuk hadir pada pertemuan tahunan
IMF dan Bank Dunia.

20
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Mengembalikan Pariwisata Bali melalui Penegasan Informasi Letusan Gunung Agung 2017

Pada 2017, Gunung Agung kembali aktif. Status normal dinaikkan
menjadi waspada. Warga di sekitar
Gunung Agung juga mulai dievakuasi.
Puncaknya, pada 22 September 2017,
status Gunung Agung dinaikkan dari
siaga menjadi awas. Hingga akhirnya
terjadi letusan pada 21 November
2017, yang sebanyak 22 penerbangan
membatalkan, mengubah arah, dan
kembali ke bandara asal.
Akibat letusan tersebut, industri
pariwisata Bali ikut terpukul. Menurut
Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita), penerbangan dan paket
wisata ke Bali berkurang sekitar 50
persen sejak Gunung Agung meletus pada 21 November 2017. Hal ini
karena munculnya pembatalan dari
wisatawan dan minimnya pengambilan paket baru. Sebelumnya, sejak 22
September 2017, saat status Gunung
Agung menjadi awas, penurunan
jumlah penerbangan dan paket wisata berkisar 2-3 persen, lalu kembali
normal.
Di sisi lain, Indonesia akan menjadi
tuan rumah Pertemuan Tahunan (annual meeting) Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund
atau IMF) dan Bank Dunia (World
Bank) yang juga akan diselenggarakan
di Bali, khususnya di Nusa Dua, pada
8-14 Oktober 2018. Proses terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah ini
terbilang sangat sulit, karena harus
bersaing dengan negara lain dan banyak hal yang menjadi pertimbangan.
Selain itu, pertemuan di Bali itu termasuk yang terbesar untuk penye22
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https://id.wikipedia.org/wiki/Letusan_Gunung_Agung_2017%E2%80%932019

MengembalikanPariwisata
PariwisataBali
Balimelalui
melaluiPenegasan
PenegasanInformasi
InformasiLetusan
LetusanGunung
GunungAgung
Agung2017
2017
Mengembalikan

lenggaraan di luar Amerika Serikat. Sementara itu,
dari pertemuan IMF-Bank Dunia ini banyak peluang
yang didapat, khususnya di bidang perekonomian.
Bagaimana caranya menyelamatkan pariwisata Bali yang mengalami kemunduran secara drastis
sekaligus menyelamatkan muka negara, agar pihak
luar negeri tetap meyakini bahwa Bali tetap aman,
meskipun Gunung Agung meletus?
Kepala Badan Geologi yang baru dilantik di Gedung
Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat malam,
24

8 Desember 2017, segera diperintahkan oleh Menteri
ESDM untuk menyiapkan bahan-bahan informasi terkait
letusan Gunung Agung. Ini terjadi sehari setelah pelantikan, yakni pada hari Sabtu, 9 Desember 2017. Untuk
mempersiapkan yang diminta menteri tersebut, Kepala
Badan Geologi mengumpulkan tim dari Badan Geologi
pada hari Minggu, 10 Desember 2017.
Dari informasi yang diperolehnya, Kepala Badan
Geologi menilai ada ketidak sinkronan aspek kebencanaan dengan aspek kebijakan lain. Kebijakan lain itu Bali
itu adalah sebagai tempat wisata mancanegara. Karena
begitu Gunung Agung meletus, maka terjadi chaos di
dunia pariwisata Bali, sehingga menyebabkan Kementerian Pariwisata protes. Apalagi Bali akan menjadi tuan
rumah Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional
pada 2018. Oleh karena itu, timbul kekhawatiran pariwisata Bali terus mengalami kemunduran secara drastis
dan pertemuan berskala dunia itu tidak terjadi.
Kemudian untuk rapat koordinasi tentang perkembangan terkini situasi Gunung Agung dengan kementerian
dan lembaga terkait di bawah koordinasi Kemenko Bidang
Kemaritiman di Jakarta pada hari Jumat, 15 Desember,
Kepala Badan Geologi diminta menyusun bahan paparan.
Mengapa diminta membuat paparan? Karena informasi yang beredar di luar saat itu, daerah bahayanya satu
Pulau Bali. Saat membuat paparan itu, para pimpinan di
Badan Geologi bahkan tidak dapat tidur, agar bahan paparan yang pertama itu informasinya tersusun rapi, tidak
amburadul.
Saat itu, dalam paparannya, Kepala Badan Geologi
membatasi bahwa yang berbahaya itu hanya yang radius
10 km, tidak mencakup seluruh Pulau Bali, jadi yang mengalami ancaman letusan Gunung Agung hanya yang ada
di sekitarnya saja. Itu saja yang menjadi kunci paparannya. Di samping juga, ia juga menjelaskan mengenai fluktuasi dari situasi atau aspek teknis letusan Gunung Agung.
Hal ini yang menjadi titik tolak yang menyebabkan situasi
agak tenang untuk pariwisata Bali.
Hal tersebut pula yang disampaikan oleh Menko
Bidang Kemaritiman yang didampingi oleh Menteri EnerMemori Masa Jabatan Kepala Badan Geologi KESDM 2017 - 2020
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Mengembalikan Pariwisata Bali melalui Penegasan Informasi Letusan Gunung Agung 2017

gi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
Kepala badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Geologi dan Deputi Bidang
Pengembangan Destinasi dan Industri
Pariwisata Kementerian Pariwisata
kepada awak media.
Katanya, dari paparan kegunungapian pada rapat tadi, status Gunung
Agung tetap memang di awas, tapi
hanya pada radius 10 km, sisanya
seluruh Bali normal. Oleh karena itu,
Bali masih menjadi destinasi pariwisata yang aman untuk berlibur pada
akhir tahun dan mengakhiri segala
spekulasi soal Gunung Agung, yang
membuat pelaku usaha pariwisata di
Bali betul-betul terpukul. Ini juga berarti, Bali makin kondusif dikunjungi
wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, kepada instansi
pemerintah yang akan mengagendakan kegiatannya di Bali tidak dialihkan ke daerah lain. Dan pertemuan
tahunan International Monetary Fund
dan World Bank yang akan digelar di
Bali, Oktober 2018 tidak akan dipindahkan lokasinya.
Untuk memastikan keamanan
kondisi Gunung Agung apabila terjadi
letusan, Badan Geologi telah membuat simulasi bahaya berdasarkan
potensi aliran awan panas, aliran lahar maupun penyebaran abu vulkanik
dengan berbagai skenario.
Akhirnya, kejelasan informasi itulah yang membuat tenang kembali
para stakeholder. Kemudian, setelah
itu, karena kekisruhan informasinya
sudah terlanjur ke mana-mana, untuk
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membuat informasi menjadi jernih
lagi sekaligus meyakinkan berbagai pihak mengenai kondisi Pulau Bali yang
sudah aman, maka Presiden Jokowi
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan rapat terbatas (ratas) terkait Pariwisata Pasca-Erupsi Gunung
Agung di Werdhapura Hotel, Sanur,
Denpasar, Bali, pada Jumat malam, 22
Desember 2017.
Dalam rapat yang dihadiri juga
oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Kemaritiman, Menteri Keuangan, Menteri
Luar Negeri, Menteri Pariwisata, dan
Menteri ESDM, serta 12 lembaga negara lainnya, termasuk Kepala Badan
Geologi, presiden menyatakan bahwa tempat tujuan wisata yang ada di
Bali seharusnya tidak ada masalah.
Tapi, karena pemberitaan mengenai
letusan Gunung Agung yang tidak akurat, diikuti travel advice beberapa
negara, sehingga berdampak pada
penurunan aktivitas pariwisata Bali.
Ia menginstruksikan agar Menteri
Luar Negeri dan Menteri Pariwisata
berkomunikasi dengan negara sahabat untuk meyakinkan mereka bahwa
Bali aman. Termasuk memberikan informasi akurat terkait pariwisata Bali
dan aktivitas Gunung Agung.
Dengan ratas tersebut sebenarnya
menunjukkan kepada khalayak luas
bahwa Bali itu aman kecuali yang di
sekitar radius 10 km di sekitar Gunung
Agung. Kemudian Wapres dan menteri tahun baruan di Bali. Setelah itu
keadaan pariwisata di Bali berangsur-angsur menjadi baik.***

Gerakan Tanah
Membawa Kepala
Badan Geologi
ke Lapangan

Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), selalu memperbarui Peta
Prakiraan Wilayah Potensi Terjadinya Gerakan Tanah setiap bulan. Peta
tersebut secara rutin dikirimkan oleh
Badan Geologi kepada pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota sebagai
acuan untuk melakukan mitigasi bencana di wilayah masing-masing. Demikian pula menjelang hari-hari besar
nasional, Badan Geologi selalu menerbitkan Peta Jalur Jalan Potensi Terjadinya Gerakan Tanah/tanah Longsor.
Memori Masa Jabatan Kepala Badan Geologi KESDM 2017 - 2020
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Gerakan tanah biasanya dipicu
oleh berbagai faktor di antaranya,
jenis litologi, struktur batuan, perlapisan batuan, kemiringan lereng
dan kondisi keairan. Selain faktor-faktor penyebab tersebut, gerakan tanah
biasanya dipicu oleh curah hujan yang
tinggi, getaran gempabumi, dan aktivitas manusia. Namun, yang paling
utama adalah akibat curah hujan
yang tinggi. Potensi terjadinya bencana akibat gerakan tanah ini sangat
besar di Indonesia. Misalya, pada
9 Oktober 2017, bencana longsor
sudah terjadi di 13 wilayah di Indonesia, yakni di Yogyakarta (Sleman),
Jawa Timur (Pasuruan), Jawa Barat
(Garut, Pangandaran, Sukabumi, dan
Bogor), Jawa Tengah (Pekalongan dan
Magelang), Bali (Karangasem dan
Klungkung), Riau (Bengkalis), Lampung (Lampung Barat), serta Sumatera Barat (Padang). Kemudian selama
tahun 2018, misalnya, tercatat 1433
kejadian gerakan tanah yang terdiri dari 980 kejadian yang dipicu oleh
curah hujan, 232 kejadian yang dipicu
oleh gempabumi Palu dan 211 kejadian yang dipicu oleh gempabumi Lombok.
Atas berbagai kejadian gerakan
tanah yang terjadi di Indonesia, sering kali membawa pucuk pimpinan
Badan Geologi untuk menyambangi
lokasi-lokasi kejadian. Hal ini, misalnya, terlihat pada kejadian gerakan
tanah pada 3 Februari 2018 di kawasan Puncak Pas, Bogor, dan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bogor
pada awal Januari 2020.
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Kejadian longsor di kawasan Puncak (Cianjur dan Bogor) sudah sering
terjadi. Hal tersebut, misalnya, terjadi
pada Januari 2009, 2013 dan 2014 tepatnya pada kolam dan taman bagian
belakang Hotel Puncak Pass Resort.
Dengan demikian, penanganan longsor secara komprehensif berupa penguatan lereng dengan tiang pancang,
perbaikan drainase dan sub drainase
lereng mulai bagian atas sampai bagian bawah lereng harus dilakukan.
Ini mengingat luasan dan volume gerakan tanah yang luas pada area tersebut termasuk area di belakang Hotel
Puncak Pas Resort yang berdekatan
dengan pemukiman.
Kemudian gerakan tanah terjadi lagi
pada kawasan tersebut pada 3 Februari 2018. Kejadian di kawasan Puncak Pas ini menjadi perhatian khusus
Kepala Badan Geologi yang menyempatkannya meninjau ke lapangan,
berkoordinasi dengan pemerintah
daerah dan memberikan semangat kepada tim tanggap darurat yang sedang
menangani kejadian longsor ini.
Selain itu, kejadian gerakan tanah
yang yang cukup signifikan terjadi
di Kabupaten Lebak dan Kabupaten
Bogor pada awal Januari 2020. Gerakan tanah dan banjir bandang terjadi
pada lereng jalan yang menghubungkan Kabupaten Lebak dan Kabupaten
Bogor serta di sepanjang aliran Sungai Ciberang yang terjadi pada hari
Rabu, 1 Januari 2020. Lokasi gerakan
tanah sementara berjumlah 114 titik
berdasarkan pengamatan lapangan
dan visual menggunakan drone.

Beberapa lokasi yang memiliki
dampak signifikan, antara lain: Jalan
amblas di Jalan Raya Cipanas, sekitar
Kp. Bujal, Kecamatan Cipanas; Jembatan gantung yang menghubungkan
Kp. Cikomara dengan Kp. Buluheun di
Kelurahan Banjar Irigasi, Kecamatan
Lebakgedong; Kantor Kecamatan
Lebakgedong; Pondok
Pesantren
Al-Futuyah, Kecamatan Lebak gedong; Lereng bukit longsor, di sekitar
Kp. Jaha, Desa Banjarsari, Kecamatan
Lebak gedong; Kp. Cinyiru, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak gedong; dan
Kp. Muara, Kecamatan Lebak gedong,
Kabupaten Lebak.
Dampak dari gerakan tanah dan
banjir bandang berdasarkan data
dari BPBD Kabupaten Lebak (6 Januari 2020): 10 orang meninggal dunia;
1.410 rumah rusak berat; 520 rumah
rusak ringan; 1.226 rumah terendam;
dan 4.618 KK mengungsi.
Gerakan tanah yang terjadi pada
tebing jalan penghubung Kabupaten
Lebak dan Kabupaten Bogor didominasi oleh longsoran bahan rombakan
yang materialnya menimbun badan

jalan dan beberapa lokasi jalannya
amblas. Sedangkan gerakan tanah
yang terjadi di sepanjan galiran Sungai Ciberang berupa longsoran bahan
rombakan yang materialnya menimbun aliran sungai sehingga terjadi
pembendungan. Longsoran tersebut
berkembang menjadi aliran bahan
rombakan/banjir bandang.
Kepala Badan Geologi melakukan inspeksi langsung ke lapangan
untuk mengetahui penangangan
bencana dari aspek geologi. Ia ingin mengetahui dampak terjadinya
gerakan tanah di Kabupaten Lebak
dan Kabupaten Bogor tersebut serta
memimpin langsung koordinasi Tim
Tanggap Darurat dari Badan Geologi yang melakukan pengecekan dan
kajian lapangan lokasi-lokasi kejadian gerakan tanah serta wilayah yang
terdampak. Dari hasil kajian tersebut,
Tim Tanggap Darurat memberikan rekomendasi teknis sebagai saran mitigasi untuk menghindari terjadinya
longsor susulan yang lebih besar dan
jatuhnya korban jiwa.
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Memperkuat

Sistem Peringatan Dini
melalui Penguasaan
Teknologi Kebencanaan
Badan Geologi merupakan satu-satunya institusi yang melaksanakan kegiatan peringatan dini bahaya gunung api dari hulu sampai
hilir. Selain itu, Badan Geologi juga menangani peringatan dini gerakan tanah dan mitigasi bencana gempa bumi serta tsunami.
Untuk mendukung kinerjanya, Badan Geologi
terus memperkuat modernisasi teknologi instrumentasi, prosedur peringatan dini, dan
SDM .

3030
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Pada 7 September 2018, Kepala
Badan Geologi Rudy Suhendar menerima “The 1st Volcano Surveillance
and Crisis Management Award” di
Napoli, Italia, dari Presiden International Association of Volcanology and
Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI) Donald Bruce Dingwell. Penghargaan ini diberikan untuk institusi vulkanologi di dunia yang telah melakukan upaya-upaya luar biasa dalam
pemantauan maupun dalam penanganan krisis gunungapi dan Badan
Geologi sebagai institusi pertama di
dunia yang mendapatkan penghargaan pertama ini.
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Ini merupakan suatu prestasi besar bagi Badan Geologi khususnya
dan umumnya Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral. Memang
Kepala Badan Geologi Rudy Suhendar
memiliki perhatian yang besar dan
serius terhadap instrumentasi sistem
pemantauan gunungapi. Hal ini terlihat dari tak henti-hentinya untuk
mendorong agar semua instrumen
pemantauan yang bekerja 24 jam
menggunakan peralatan yang modern dan canggih. Ia juga memberikan
perhatian yang tinggi terhadap Balai
Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPT-

KG) sebagai Unit Pelaksana Teknis
(UPT) yang mempunyai tugas melaksanakan mitigasi bencana Gunung
Merapi, pengembangan metode, teknologi dan instrumentasi, dan pengelolaan laboratorium ke bencanaan
geologi, dan salah satu fungsinya
melaksanakan penelitian, penyelidikan, dan pengembangan metode,
teknologi dan instrumentasi kebencanaan geologi. Di situ, Kepala Badan
Geologi sangat menaruh perhatian
yang sangat tinggi terhadap satu
seksi yang satu-satunya di Indonesia
melaksanakan inovasi teknologi pengamatan gunung api (Seksi Metode
dan Teknologi Mitigasi).
Saat berkunjung ke BPPTKG pada
30 Januari tahun 2018, Kepala Badan
Geologi menyampaikan arahan bahwa strategi peningkatan program unggulan difokuskan pada kebencanaan
geologi, revitalisasi peralatan pemantauan dan mitigasi bencana geologi.
Ia juga menyampaikan tentang harapannya terhadap peran BPPTKG sebagai UPT agar bisa mengembangkan
peralatan pemantauan baik untuk
gunungapi, gerakan tanah maupun
peralatan pemantauan kebencanaan
lainnya.
Ketika berkunjung ke ruang laboratorium instrumentasi di BPPTKG,
terpancar sikap optimisme Kepala
Badan Geologi bahwa BPPTKG bisa
menghasilkan produk peralatan pemantauan yang bisa diterapkan di
lingkungan Badan Geologi untuk
keperluan mitigasi bencana geologi. Oleh karena termotivasi arahan

Kepala Badan Geologi, BPPTKG terpacu untuk lebih intensif mengembangkan peralatan pemantauan gerakan
tanah, dan peralatan pemantauan
kegunungapian. Peralatan pemantauan gerakan tanah ini selanjutnya
disebut sebagai Sistem Monitoring
Aktivitas GeRakan Tanah (SMART)
dan Sistem Pemantauan Gas Gunungapi disebut Volcano Gas Monitoring
System (VoGaMoS). Selain itu, agar
BPPTKG menjadi UPT yang andal dalam melakukan inovasi teknologi pengamatan gunung api, Kepala Badan
Geologi menggarisbawahi pentingnya melakukan rekrutmen sumber
daya manusia yang andal.
Upaya peningkatan kemampuan
institusi dan sumber daya manusia, pada tahun 2020, Kepala Badan
Geologi meminta kepada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk melaksanakan
benchmarking atau studi tolok ukur
ke dua negara yang menghadapi permasalahan yang sama dalam menghadapai kebencanaan gunungapi, yaitu
Jepang dan Amerika Serikat (USGS).
Yang dijadikan bahan studi terutama
berkaitan dengan modernisasi dan
teknologi instrumentasi sistem pemantauan gunungapi; Standar Operating Procedure (SOP) peringatan
dini; dan sumber daya manusia.
Untuk melaksanakan ketiga hal
tersebut, Kepala Badan Geologi
mengakui bahwa dia belum bisa begerak apabila tidak ada persetujuan
dari Menteri ESDM. Oleh karena itu,
Kepala Badan Geologi mengajukan

Memori Masa Jabatan Kepala Badan Geologi KESDM 2017 - 2020

33

Memperkuat Sistem Peringatan Dini melalui Penguasaan Teknologi Kebencanaan

usulan kepada Menteri ESDM melalui
surat yang dikirim pada akhir Desember 2019. Surat Kepala Badan Geologi sudah dibalas oleh Menteri ESDM
dan sekaligus memerintahkan untuk
melaksanakan ketiga hal tersebut.
Kepala Badan Geologi mengharapkan PVMBG untuk segera menindaklanjuti ketiga hal tersebut. Sebagai
perwujudannya, Badan Geologi sudah melakukan korespondensi dengan pihak Jepang serta untuk menentukan institusi mana saja serta jenis
kegiatan apa yang akan di-benchmarking. Dengan demikian, kalau sudah di-benchmarking, Badan Geologi
jadi bisa mengetahui sejauh mana
perbandingan kondisi di Indonesia
dengan negara lain dan mengetahui
bagian-bagian yang ketinggalan teknologinya. Dengan adanya benchmarking diharapkan bagian-bagian
yang ketinggalan tersebut dapat
di-upgrade atau ditingkatkan.
Untuk penanganan kebencanaan
gunungapi di Indonesia, Kepala Badan
Geologi memiliki filosofi bahwa Badan
Geologi adalah satu-satunya institusi yang melaksanakan tugas pemantauan aktivitas gunungapi dari 13%
gunungapi di dunia, sehingga Badan
Geologi harus dapat tampil ke depan,
memiliki kemampuan yang ekselen,
jangan ketinggalan dari negara lain.
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Memang pada 2018, Badan
Geologi menerima penghargaan tentang persiapan keselamatan bencana
gunung api dari dari organisasi dunia.
Namun, dengan penghargaan tersebut, tidak cukup bagi Badan Geologi
hanya mengandalkan kondisi peralatan yang ada sekarang saja. Oleh
karena itu, Kepala Badan Geologi terus mendorong dan mengharapkan
agar semua peralatan pengamatan
gunungapi itu tidak ketinggalan
zaman, sehingga tidak dijumpai lagi
perlakuan kanibalisme terhadap peralatan pengamatan gunungapi. Ke
depannya, bahkan, manajemen penanganan dan pemeliharaan peralatan
pengamatan juga harus ditingkatkan.
Kepala Badan Geologi memiliki
komitmen yang kuat dalam mengembangkan Pos Pengamatan Gunungapi
(PGA) yang merupakan ujung tombak
keselamatan dari bencana gunungapi. Pengembangan pos pengamatan
tersebut dimulai dengan melakukan
standarisasi bentuk bangunan pos
pengamatan yang layak dan kuat
dalam mendukung fungsi peralatan
dan kinerja pemantauan. Ini berarti
memiliki pos pengamatan yang layak
sebagai tempat bekerja, sehat, bersih
dan nyaman.
Usulan pengembangan atau renovasi pos pengamatan yang diaju-

kan Kepala Badan Geologi pada tahun 2018 pun disetujui oleh Menteri
ESDM. Kegiatan renovasi dan membangun kembali pos-pos gunungapi
ini merupakan langkah awal dalam
menata kembali kelayakan sistem pemantauan gunungapi. Langkah berikutnya yang akan dilakukan adalah
menata sumber daya manusia yang
menjalankan sistem pemantauan
atau pengamatan tersebut.
Di Indonesia terdapat 69 gunungapi dengan jumlah pos PGA-nya 74
pos. Hingga saat ini sudah ada 20 pos
yang dibangun kembali. Misalnya, di
Bromo yang sebelumnya keberadaan
pos pengamatan ada di bawah, sekarang di bagian atas bukitnya dibuat
pos PGA lagi yang sudah terkoneksi.
Sebagai tambahan, Kepala Badan
Geologi menekankan bahwa fungsi Pos PGA ke depan harus menjadi
tempat edukasi kegunungapian atau
center of excellence-nya Badan Geologi di daerah-daerah yang mempunyai
gunung api. Sehingga masyarakat
“harus datang” ke Pos PGA yang ada

di daerahnya untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang bahaya gunungapi serta penanganannya.
Masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan bahwa tempat mereka tinggal diawasi dari sisi kegunungapiannya, selama 24 jam penuh.
Bila Pos PGA menjadi center of excellence-nya Badan Geologi di daerah-daerah yang mempunyai gunung
api, masyarakat setempat akan
datang sendiri ke Pos PGA. Mereka akan merasa aman dan kalau ada
masalah terkait kegunungapian akan
mengikuti garis komando yang sudah ditentukan. Tentu saja dengan
catatan, masyarakat akan tertarik
datang dengan kondisi bangunan Pos
PGA yang bersih, nyaman, mempunyai peralatan yang canggih, serta
dilayani oleh petugas yang berpengetahuan, menguasai teknologi, serta
cakap menyampaikan informasi kebencanaan gunungapi.
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Bencana di Lombok dan Palu mengajarkan
ihwal pentingnya memperhitungkan secara
cermat kemungkinan keterulangan bencana
demi keselamatan warga.

Menyingkap
Geologi
Gempa Lombok
dan Palu

Menyingkap Geologi Gempa Lombok dan Palu

Dua fenomena gempa bumi langka
terjadi pada tahun 2018. Fenomena
alam yang menimbulkan korban jiwa
dan kerugian ekonomi begitu besar
itu adalah gempa bumi di Lombok,
Nusa Tenggara Barat, gempa bumi
disertai tsunami di Palu, Sulawesi
Tengah.
Kejadian gempa bumi di Lombok
yang terjadi pada hari Minggu, 5 Agus
tus 2018, berkekuatan 7 Mw dan 19
Agustus 2018 juga berkekuatan 7 Mw
dapat disebut sebagai gempa bumi
kembar. Rangkaian kejadian tersebut
mengakibatkan bencana dahsyat di
Pulau Lombok. Masyarakat menjadi
sangat trauma dengan rentetan ke
jadian peristiwa alam tersebut sejak
29 Juli 2018 dan masih berlangsung
hingga Agustus 2018.
Sementara itu, gempa bumi
berkekuatan 7,4 Mw meluluhlan
takan wilayah pesisir Teluk Palu pada
28 September 2018. Guncangannya
melanda wilayah Kabupaten Dong
gala, Kota Palu, Kabupaten Parigi
Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupat
en Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupa
ten Mamuju bahkan hingga Kota Sa
marinda, Kota Balikpapan, dan Kota
Makassar. Gempa dahsyat itu juga
memicu likuefaksi dan tsunami. Dua
tempat yang paling nyata mengala
mi bencana ini adalah Petobo dan
Balaroa di Kota Palu. Balaroa terletak
di tengah-tengah Sesar Palu-Koro.
Ditinjau dari korban dan kerugi
annya, kejadian yang paling besar
selama 2018 adalah gempa yang dii
kuti oleh tsunami serta likuefaksi di
38

Sulawesi Tengah. Kejadian ini menye
babkan 2.101 meninggal dunia, 1.373
orang hilang, luka-luka 4.438, pen
gungsi 221.450 orang, rumah rusak
68.451 unit, kerugian dan kerusakan
Rp 18,47 triliun rupiah. Kejadian ter
besar kedua adalah gempa beruntun
di Lombok dan sekitarnya. Akibat
gempa ini 553 orang meninggal dun
ia, 1886 luka-luka, 11.510 orang me
ngungsi, 149.715 rumah rusak dan
kerugian ekonomi mencapai Rp 17,13
triliun.
Atas kejadian di Pulau Lombok dan
sekitarnya, Badan Geologi turut ber
peran dalam penanganan kebenca
naannya. Hal ini pun seiring dengan
Inpres No. 5 tahun 2018 tentang Per
cepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Gempa Bumi di Kabu
paten Lombok Barat, Kabupaten Lom
bok Utara, Kabupaten Lombok Ten
gah, Kabupaten Lombok Timur, Kota
Mataram, dan Wilayah Terdampak
di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ke
menterian ESDM sebagai kementeri
an teknis mempunyai tugas khusus,
yakni menjamin ketersediaan listrik
dan bahan bakar minyak; melakukan
kajian daerah rawan gempa bumi
dan memberikan rekomendasi; dan
berkoordinasi dengan Kepala BNPB,
Menteri PUPR, dan Pemda.
Dalam kerangka itu, Badan Geolo
gi, di antaranya menerjunkan tim
tanggap darurat. Ada beberapa hasil
di lapangan saat penyelidikan pasca
gempa Lombok yang ditemukan oleh
Tim Badan Geologi. Pada pemerik
saan setelah kejadian tanggal 5 Agus

tus 2018, Badan Geologi melakukan
penyelidikan di Lombok Utara. Di
sana ditemukan adanya bahaya gem
pa bumi berupa sesar minor permu
kaan, retakan tanah, likuefaksi dan
gerakan tanah/longsoran. Panjang
dari sesar minor tersebut bervariasi
antara 250 meter hingga 500 meter.
Semua bangunan yang dilalui oleh
sesar permukaan mengalami rusak
berat hingga roboh. Retakan tanah
ditemukan di Kecamatan Pemenang,
Tanjung, Gangga, dan Kayangan. Re
takan tanah di Gangga dan Kayangan
telah mengakibatkan kerusakan jalan.
Di Kecamatan Gangga, Kayangan dan
Bayan juga ditemukan adanya bahaya
gerakan tanah dan likuefaksi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan
lapangan, skala intensitas maksi
mum kejadian gempa bumi tersebut
melanda daerah Lombok Utara yang
mencapai skala intensitas VIII MMI
(Modified Mercally Intensity). Hal
ini dicirikan oleh orang mengemudi
mobil terganggu, terjadi kerusakan
pada bangunan-bangunan yang kuat
karena terdapat bagian-bagian yang
runtuh, tangki air yang berada di atas
berputar atau jatuh, rangka rumah
berpindah dari fondasinya, dindingdinding yang tidak terikat dengan
baik jatuh atau terlempar, ranting po
hon patah dari dahannya, tanah yang
basah dan lereng yang curam terbe
lah, terjadi retakan tanah, pergeseran
tanah, likuefaksi dan gerakan tanah
yang dipicu guncangan gempa bumi.
Kemudian setelah kejadian pada
19 Agustus 2018, tim Badan Geologi

menemukan bahwa kerusakan ban
gunan akibat kejadian gempa bumi
dominan di Kabupaten Lombok Timur
yaitu Kecamatan Sambelia (Desa La
buan Pandan dan Desa Padak Guar)
serta Kecamatan Pringgabaya (Desa
Labuhan Lombok, Apitaik dan Batuy
ang). Kerusakan bangunan juga ter
dapat di Kabupaten Lombok Utara
yaitu di Kecamatan Kayangan. Seba
ran kerusakan bangunan juga terja
di di Kabupaten Sumbawa Barat dan
Kota Sumbawa Besar.
Retakan tanah di Labuhan Lom
bok, Desa Labuan Pandan dan Desa
Sugian, Kabupaten Lombok Timur; li
kuefaksi di Kecamatan Sambelia dan
Pringgabaya dan gerakan tanah dip
icu guncangan gempa bumi di bukit
Dandaun Rinjani dan di Kokok Putih.
Guncangannya terasa kuat di Lombok
Timur yang mencapai skala intensitas
VIII MMI.
Selama melaksanakan kegiatan
tanggap darurat bencana gempa
bumi, di samping melakukan pemeta
an dan pemeriksaan dampak gempa
bumi Lombok Utara, tim juga melaku
kan koordinasi dan diskusi tentang
mitigasi gempa bumi dengan BNPB,
Posko ESDM, BPBD Kabupaten Lom
bok Utara, pengukuran mikrotremor
untuk mengetahui karakteristik tanah
di daerah bencana, dan sosialisasi
gempa bumi secara langsung kepada
masyarakat dan aparat pemerintah
setempat di daerah bencana.
Selain itu, antara 26 Agus
tus-September 2018, Badan Geologi
menurunkan dua tim penyelidikan
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geologi teknik dan geologi lingkung
an pascagempa Lombok. Hasilnya
dituangkan dalam Peta Rekomendasi
Geologi Lingkungan untuk Rehabilita
si dan Rekonstruksi Pascagempa Bumi
Lombok.
Rekomendasi tersebut antara lain
berkaitan dengan:
1. Likuefaksi terjadi pada tanah lapu
kan, tufa, pasir, lanau, dan kerikil
dengan muka air tanah kurang dari
7 meter disarankan agar:
a. Pada lokasi likuefaksi yang ke
jadiannya sama/berhimpit den
gan retakan, sebaiknya pondasi
bangunan harus lentur/fleksi
bel (contoh: rumah panggung);
b. Pondasi bangunan sebaiknya
tidak diletakkan pada tanah pa
sir yang jenuh air, tapi bila pon
dasi tetap didirikan pada tanah
tersebut, maka tanah pasir ini
perlu dikupas dan diganti den
gan tanah lempung plastis;
c. Perlu diwaspadai apabila terjadi
c. Untuk bangunan yang menam
hujan lebat dibagian hulu, seh
pung banyak orang dan/atau
ingga dimungkinkan akan mem
infrastruktur vital maka harus
bawa material banjir bandang.
memperhatikan bangunan tah
3.
Karena
adanya retakan (surface
an gempa serta dilakukan kaji
rupture) mengakibatkan adanya
an geologi teknik/likuefaksi (SNI
tanah lapukan, tufa, pasir tufa, pa
1726: 2012).
sir, lanau, kerikil, dan bahan rom
2. Banjir bandang terjadi pada tekuk
bakan dengan lebar retakan dom
lereng hingga pedataran bagian
inan 0.01-0.05 meter, pada beber
muara sungai disarankan agar:
apa tempat mencapai 0.5 meter
a. Dilakukan monitoring di sepan
perlu diperhatikan bahwa:
jang sungai secara berkala un
a. Retakan akan tertutup secara
tuk mencegah terjadinya pem
alami;
bendungan alami;
b.
Pendirian bangunan sebaiknya
b. Tidak melakukan alih fungsi lah
diletakkan pada bagian kiri atau
an di bagian hulu sungai;
kanan retakan, bila tetap akan
40

mengandung tufa yang rapuh, dan
didirikan bangunan diatasnya
maka perlu dilakukan penut
kelerengan 30-70% dan Jatuhan
batuan terjadi pada batuan breksi
upan retakan (diurug dan dipa
datkan);
yang terkekarkan, dan kelerengan
c. Perlu diwaspadai retakan dengan
70-140%. Disarankan:
a. Untuk mencegah terjadinya ger
bentuk tapal kuda yang terjadi
akan tanah agar dilakukan per
dekat bantaran sungai atau re
baikan dan penguatan lereng;
takan pada permukaan tanah
yang memiliki beda ketinggian
b. Dilakukan monitoring terhadap
lebih dari 2 m dengan tanah seki
gejala gerakan tanah, terutama
tarnya karena dapat memicu ter
pada daerah pemukiman dan
infrastruktur vital.
jadinya gerakan tanah.
4. Gerakan Tanah terjadi pada bahan 5. Tsunami terjadi di pesisir pantai
dan muara sungai dengan tinggi
rombakan, tufa, pasir tufa, brek
landaan tsunami 0 s.d. 5 meter,
si tufa, dan breksi. Jenis gerakan
tanah dapat berupa: longsoran
sehingga perlu dibuatkan jalur dan
lereng terjadi pada batuan yang
tempat evakuasi.
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Sementara rekomendasi terkait
sumber daya geologi yang dapat dis
ampaikan adalah antara lain:
1. Potensi air tanah berupa mata air,
sumur dangkal, sumur bor dalam
berair sepanjang tahun dengan
kualitas cukup baik, tapi:
a. Mata air dan sumur dangkal
yang keruh akan jernih kembali
secara alami.
b. Sumur dangkal yang airnya hil
ang karena tertutup pasir, per
lu dilakukan pembersihan agar
airnya muncul kembali.
2. Bahan galian bersumber dari breksi
gunungapi dan lava, pasir kerikilan,
dan lempungan-lanau pasiran, saat
ini sudah ada penambangan aktif,
dapat digunakan untuk bahan baku
urugan, bangunan, pondasi, per
baikan jalan dan jembatan.
3. Geosite dengan memanfaatkan
batuan breksi gunungapiu dan
lava. Ada 22 geosite yang sudah
ditetapkan sebagai Unesco Glob
al Geopark Rinjani (2018). Pasca
gempa bumi Lombok 2018 geo
site masih dalam kondisi baik, dan
masih dapat dimanfaatkan untuk
pengembangan pariwisata.
Pada bencana alam di Palu dan
sekitarnya, Badan Geologi, ikut ber
peran membantu menyediakan data
dan informasi dalam rangka rekon
struksi pascabencana, berupa kajian
kegeologian yang berkaitan dengan
penyebab bencana alam, menyiapkan
data untuk kebutuhan tanggap daru
rat, dan data untuk kebutuhan revisi
rencana tata ruang wilayah.
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Dalam hal tersebut, antara lain,
Badan Geologi mengirimkan tim
tanggap darurat untuk menganalisis
kejadian bencana dari aspek geologi
yang mempengaruhi terjadinya ben
cana ini. Pengukuran geofisika den
gan metode Ground Penetrating Radar (GPR) dan mikrotremor dilakukan
untuk mengetahui struktur bawah
permukaan dan kerentanan tanah
dan batuan akibat getaran. Dengan
kesimpulan bahwa Kota Palu dan seki
tarnya merupakan wilayah yang rent
an terhadap bahaya gempa bumi dan
bencana ikutan lainnya. Oleh karena
itu, pengembangan wilayah ini harus
memperhatikan aspek geologi. Selain
itu, pembangunan insfratruktur dan
pemukiman di wilayah Kota Palu dan
sekitarnya harus berpedoman kepada
SNI Bangunan Tahan Gempa Bumi.
Kemudian dari pemetaan dan
penelitian seismotektonik di daerah
Palu dan sekitarnya telah ditentukan
13 segmentasi patahan aktif PaluKoro, dengan potensi kekuatan gempa
bumi maksimum 7 MW. Besar kecilnya
kekuatan gempa bumi segementasi
patahan aktif adalah merupakan
indeks potensi risiko gempa bumi di
kawasan ini.
Sementara dari kajian genetikan
ya, peristiwa gempa bumi itu diawali
adanya rangkaian gempa bumi foreshock, yang berasosiasi dengan pa
tahan berarah baratdaya-timurlaut
dan relatif utara-selatan. Hasil analisis
kegempaan pada gempa bumi 28 Sep
tember 2018 menunjukkan terjadi di
sepanjang patahan aktif Palu-Koro sisi

timur, dengan panjang ± 160 km yang
terdiri atas tiga segmen yakni 2 Seg
men Patahan Aktif Tambu-Talise-Bora
dengan panjang 130 km dan 1 seg
men Patahan Aktif Gumbasa-Kulawi
dengan panjang ± 30 km.
Berkaitan dengan dampak guncan
gan gempa bumi, Tim Badan Geologi
menemukan bahwa Kabupaten Dong
gala, Sigi dan Kota Palu, merupakan
wilayah yang dekat dengan sumber
gempa bumi yaitu sesar Palu Koro.
Menurut kajian Tim Badan Geolo
gi, guncangan yang diakibatkan oleh
gempa bumi 28 September 2018
memiliki nilai maksimum yang besar.
Hal ini dibuktikan oleh parahnya ker
usakan bangunan dan struktur yang
ada di wilayah Palu-Donggala secara
umum. Dengan demikian, Kota Palu
lebih rentan terhadap gelombang
gempa bumi periode panjang kecuali
di sepanjang sesar. Analisis percepa
tan respon spektra juga menunjukkan
bahwa amplifikasi dan deamplifika
si dapat terjadi sebagai konsekuensi
dari adanya variasi sifat fisis tanah
atau batuan permukaan dan ketebal
an sedimen.
Tim Tanggap Darurat Badan Geolo
gi juga melakukan pengukuran mikro
tremor di beberapa lokasi yang men
galami kerusakan berat (Hotel Mer
cure), likuefaksi (Balaroa) serta lokasi
yang tidak mengalami kerusakan.
Kesimpulan sementara yang dapat
diambil, kecuali untuk Balaroa dan
Petobo, adalah sebagai berikut: Ker
usakan bangunan perumahan rakyat
(1-2 lantai) di Kota Palu diakibatkan
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besarnya percepatan karena letak
Kota Palu yang sangat dekat bahkan
dilintasi oleh sesar penyebab gempa
bumi. Kerusakan parah yang menim
pa Hotel Mercure (5 lantai) dan Ho
tel Roa-Roa (> 10 lantai) diakibatkan
besarnya guncangan. Besarnya gun
cangan pada spektra tersebut sangat
dipengaruhi oleh faktor amplifikasi.
Tim pun melakukan pengamatan
dan pengukuran pergeseran pada
gempa bumi pada 28 September ber
dasarkan hasil survei secara langsung
di lapangan antara 29 September-12
Oktober 2018. Hasilnya dapat disi
mpulkan sebagai berikut: kejadian
gempa bumi mengakibatkan adan
ya sesar permukaan sebagai jalur
sesar aktif Palu Koro yang tersebar
memanjang mulai dari Teluk Palu ke
selatan hingga daerah Sigi. Panjang
sesar yang bergerak dari lokasi pusat
gempa bumi hingga lokasi terdampak
diperkirakan sekitar 155 km dengan
lebar zona sesar sekitar 40 km. Dan
jalur sesar permukaan telah mengaki
batkan kerusakan bangunan, sehing
ga direkomendasikan untuk dijadikan
jalur hijau sepanjang jalur dan zona
sesar.
Pemetaan mikrozonasi kerentanan
bencana gempa bumi juga dilakukan
Badan Geologi. Hasilnya dapat disi
mpulkan adanya Zona 1, Zona 2 dan
Zona 3. Zona 1 adalah zona yang tidak
diizinkan dibangunnya fasilitas pent
ing di dalamnya. Pada Zona 1 perlu
dilakukan evaluasi ulang atas fasiltas
bangunan yang ada. Demikian pula,
penyesuaian ulang fasilitas bangu
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nan, studi geologi khusus, penyeli
dikan lokasi, dan rancangan khusus
fondasi, perlu dilakukan pada Zona 1
ini. Pada Zona 2 perlu dilakukan pe
meriksaan kekuatan bangunan (kate
gorisasi risiko) dan penyesuaian ulang
perlu dipertimbangkan. Adapun pada
Zona 3 dapat ditempatkan struktur
kategori risiko tinggi yang telah diren
canakan. Pengembangan kota juga
direkomendasikan dapat dilakukan di
zona ini.
Adapun survei pascatsunami
dilakukan Tim Badan Geologi pada
4-6 Oktober 2018 di sepanjang pantai
Palu-Donggala. Hasilnya dapat diketa
hui bahwa sebaran tinggi rendaman
di sepanjang pantai Kota Palu dan
Donggala utara menunjukkan long
soran dapat terjadi di kedua sisi Teluk
Palu dan daerah pesisir di dekat pu
sat gempa bumi. Longsoran tersebut
memicu tsunami lokal.
Demikian pula ancaman gerakan
tanah dan banjir bandang tidak ter
lepas dari perhatian Badan Geologi.
Secara keseluruhan, menurut amatan
tim, pascagempa bumi Palu potensi
bencana susulan longsor dan banjir
bandang jika dipicu hujan masih ting
gi. Hal ini karena masih banyak poten
si longsor yang masih menggantung
di lereng, hulu sungai dan retakan-re
takan jika terisi oleh air akan menga
kibatkan potensi longsoran susulan.
Dampaknya jika hujan deras material
longsor tersebut akan turun. Long
soran-longsoran di bagian hulu bisa
berkembang menjadi aliran bahan
rombakan.

Dari sisi potensi likuefaksi, tim
Badan Geologi menemukan bahwa
daerah yang mempunyai muka air
tanah dangkal dan berpotensi terha
dap terdinya likuefaksi berada pada
wilayah Ujuna, Besusu, Palupi, Sunju,
Binangga, Sibeli, Langaleso, Kalukubu
la, Petobo dan Jonpoye. Hal ini dapat
dilihat dari besarnya nilai indeks po
tensi likuefaksi (LPI) yang menunjuk
kan kisaran nilai > 15. Oleh karena itu,
penataan ruang terhadap kawasan
pemukiman, industri dan bangunan
vital lainnya sebaiknya ditempatkan
pada area yang memiliki LPI < 5.
Dari sisi hidrogeologi, menurut
amatan tim Badan Geologi, daerah
yang mengalami kerusakan likuefaksi
dan gerakan tanah yang paling parah
seperti di Desa Petobo, Balaroa dan
lain-lain berada pada zona perbatasan
antara sistem akuifer bebas dengan
sistem akuifer tertekan. Adanya ali

ran air irigasi juga memungkinkan
menambah akumulasi air tanah pada
zona tersebut melalui mekanisme
infiltrasi air permukaan menjadi air
tanah, terutama di Desa Petobo.
Dengan demikian, baik dari ben
cana di Lombok dan sekitarnya mau
pun Kota Palu dan sekitarnya harus
diperhitungkan dengan cermat ke
mungkinan keterulangan bencana
terhadap keselamatan warga. Pemba
ngunan daerahnya jelas harus diren
canakan secara matang, sekaligus
harus mempertimbangkan kondisi
geologis, aspek kebencanaan, kear
ifan lokal, dan keselarasan dengan
alam. Selain itu, masyarakat juga ha
rus dibekali pengetahuan mengenai
bencana itu sendiri berikut mitigasi
bencana, agar saat terjadi bencana,
masyarakat dapat langsung menge
tahui dengan tepat langkah-langkah
yang harus dilakukan.***
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Kian
Dikenal
Publik
melalui Peta Likuefaksi

Badan Geologi kian dikenal publik dengan
hasil pemetaan terhadap potensi bencana
akibat likuefaksi. Titik baliknya terjadi saat
dan pascabenana gempa bumi, tsunami,
longsor dan likuefaksi di Teluk Palu, pada 28
September 2018.

https://cdn0-production-images-kly.
akamaized.net/2gy8bbSGYWM_E8IhMBD3CFAnFlQ=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/
kly-media-production/medias/2373257/original/056675400_1538550914-1.jpg
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Pada hari Jumat, 28 September
2018, Kepala Badan Geologi sedang
berada satu meja dengan Menteri
ESDM dalam rangka memperingati
Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke73 di kantor KESDM, di Jakarta, mendengar kabar terjadinya gempa bumi
dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah.
Sehabis acara peringatan itu, Kepala Badan Geologi ditugaskan oleh
Menteri ESDM untuk mengirimkan
tim Badan Geologi ke Palu. Sebelum
memberangkatkan tim, Kepala Badan
Geologi memeriksa apakah ada tim
dari Badan Geologi yang sedang berada di lapangan, yang terdekat dari lokasi kejadian gempa bumi dan tsunami. Kebetulan di Palu sendiri ada dua
orang dari Badan Geologi, dan dinyatakan selamat saat kejadian gempa
dan tsunami. Karena kedua pegawai
tersebut mengalami trauma pascabencana, mereka langsung pulang
ke Bandung. Kepala Badan Geologi
mencari informasi lainnya. Ternyata
ada pegawai Badan Geologi yang sedang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Pegawai tersebut diminta oleh
Kepala Badan Geologi untuk datang ke
Palu, melalui jalan darat.
Selain mengirimkan tim tanggap
darurat, karena ternyata bencana di
Teluk Palu itu juga mengakibatkan
bencana likuefaksi, Kepala Badan
Geologi menurunkan tim untuk memetakan yang mengalami kerusakan
akibat likuefaksi. Sebelumnya pada
tahun 2012, sudah menerbitkan Peta
Zona Bahaya Likuefaksi Kota Palu, dengan skala yang cukup kecil, dengan
48
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skala 1:100.000. Penyusunan peta
tersebut dilatarbelakangi Kota Palu sebagai daerah yang sering terjadi gempa, yang salah satunya bersumber dari
Patahan Palu Koro yang memiliki potensi gempa bumi berkekuatan 7 magniduto. Sedangkan bumi Palu didominasi endapan kuarter berupa endapan
fluviatil dan aluvium yang berpotensi
likuefaksi.
Dalam peta tersebut, tim melakukan survei di 33 titik penelitian berupa
pemetaan geologi teknik yang meliputi
morfologi dan kemiringan lereng, sifat
keteknikan tanah dan batuan, struktur
geologi, keairan, dan bahaya geologi. Di dalam peta tersebut juga tersaji
tiga zona likuefaksi, yaitu potensi sangat tinggi (nilai lpi >15), potensi tinggi
(nilai lpi 5 - <15), dan potensi rendah
<5. Dalam peta, daerah dengan potensi sangat tinggi berwarna merah
muda, potensi tinggi berwarna krem,
dan potensi rendah berwarna hijau.
Berdasarkan peta tersebut, yang
terprediksi lokasi terdampak likuefaksi dengan potensi sangat tinggi ialah
Kalukubula, Birobuli, Tatura, Sunju,
Lolu, Petobo, Kawatuna, Lere, Tatura,
Birobuli Selatan. Potensi tinggi terdiri
dari Lolu, Besusu, Talise, Bayaoge,Talise, Tanamodindi, Lasoani, Petobo.
Sedangkan potensi sangat rendahrendah terdiri dair Besusu Tengah,
Kalukubula, Dolo Kotarinau, Kotapulu,
Baliase, Tatura, Lolu Selatan, Besusu
Barat, Birobuli, Birobuli Utara, Kamoji.
Sebelumnya lagi, Badan Geologi sudah melakukan penyelidikan fenomena likueaksi sejak tahun 1990-1994

di daerah Denpasar, Maumere dan
Flores. Hingga 2018, sejumlah kota
besar dan daerah lain turut pula dikaji
dan diselidiki potensi dan fenomena
likuefaksi yang terjadi di antaranya
Kota Padang, Bengkulu, Pidie Jaya,
Meulaboh, Yogyakarta, Banyuwangi,
Denpasar, Lombok, Maumere, Palu,
dan Gorontalo. Sehingga terjadi likuefaksi di Palu, dengan otomatis, karena
sudah dipetakan oleh Badan Geologi,
maka peta tersebut menjadi rujukan
pelbagai pihak.
Pada 7 Oktober 2018, Kepala
Badan Geologi menyatakan kepada
pihak-pihak terkait yang akan melaksanakan rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa di Sulawesi Tengah
untuk mengacu pada Peta Kawasan
Rawan Bencana (KRB) Gempa Bumi,
Peta KRB Tsunami dan Peta Potensi Likuefaksi yang diterbitkan oleh Badan
Geologi. Hal ini untuk mengurangi
risiko kerugian harta benda dan jiwa.
Acuan ini juga merupakan bagian dari
langkah-langkah mitigasi bencana.
Mengingat gempa bumi tidak dapat
diprediksi, tetapi dapat melakukan
mitigasi untuk mengurangi risiko kerugian harta benda dan jiwa.
Berdasarkan Peta KRB Gempa
Bumi, wilayah terdampak di Provinsi
Sulawesi Tengah termasuk KRB Tinggi
dan Menengah. KRB Tinggi mempunyai potensi terguncang gempa bumi
dengan intensitas lebih besar dari
VIII MMI. Intensitas lebih besar dari
VIII MMI di antaranya dicirikan dengan tanah terbelah, tanah longsor di
tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah

yang curam, bangunan-bangunan
hanya sedikit yang tetap berdiri, jembatan rusak, terjadi lembah.
Selanjutnya untuk mengurangi
dampak gelombang tsunami secara
alami, sebaiknya kawasan di sekitar pantai diharapkan dibuat Green
Belt seperti Tanaman Cemara, Pinus
dan Bakau. Sedangkan daerah yang
diperkirakan dilewati Sesar Aktif Palu-Koro diharapkan tidak dibangun
bangunan maupun fasilitas umum,
sehingga dijadikan daerah terbuka.
Di samping itu, Kepala Badan
Geologi ditugaskan untuk membantu
penyediaan air di tempat-tempat pengungsian, dengan melakukan pengeboran sumur dangkal sekitar 30-40 meter dan sumur dalam. Badan Geologi
berhasil menyelesaikan 40 titik untuk
melayani kebutuhan air bersih bagi
para pengungsi. Serta mengusahakan
instalasi penyulingan air atau instalasi
untuk membuat air itu agar siap masak atau bisa siap minum. Air bersih
tersebut terus berjalan sampai dengan hunian sementara terbangun.
Tim Badan Geologi yang antara
lain terdiri dari ahli geologi, geofisika,
dan ahli georadar diterjunkan, untuk
menilai wilayah mana yang bisa digunakan untuk hunian kembali, mana
yang tidak. Ini yang kita butuh waktu,
mungkin 2 minggu untuk berunding
dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Selain itu, Badan Geologi juga telah
melakukan kajian untuk relokasi daerah amblas di Balaroa dan Petobo;
pengambilan data lapangan, yakni
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surface rupture dan gerakan tanah;
pengamatan kerusakan akibat likuefaksi; persiapan survei mikrotremor di
lokasi yang terlah diusulkan; pemetaan dengan drone di Petobo, Balaroa,
dan Jonooge; serta mengamati kemungkinan banjir bandang di Dolo, Kabupaten Sigi.
Selama
kunjungan-kunjungan
Kepala Badan Geologi ke Palu sejak
seminggu setelah bencana terjadi,
Badan Geologi dengan Kementerian
Bappenas, Kementerian ATR/BPN,
BMKG, dan PUPR berembuk untuk
membuat satu peta zonasi daerah
rawan likuefaksi. Maka dibentuklah
tim. Tim bentukan ini yang bertanggungjawab terhadap Menteri Bappenas
dan Wapres. ATR yang menyusun tata
ruang dan mencari lahan untuk relokasi, Bappenas bertugas menyusun
konsep tata ruangnya, PUPR menyusun konsep bangunan relokasinya,
dan Badan Geologi yang memberikan data-data kegeologian. Tim terus
bekerja dalam waktu yang sangat cepat sekali, sehingga Peta Zona Rawan
Bencana Palu dan Sekitarnya (Peta
ZRB Palu dsk) telah ditetapkan dan
disetujui bersama oleh Kementerian
Bappenas, Kementerian ATR/BPN,
Kementerian ESDM, BMKG, Kementerian PUPR, dalam rapat terbatas di
Kantor Wakil Presiden RI, pada Selasa
12 Desember 2018.
Peta tersebut menjelaskan zona
dan tipologi, defenisi/kriteria, dan arahan spasial pascabencana (Ketentuan Pemanfaatan Ruang) di Palu, yang
akan menjadi pedoman dalam pelak50

sanaan Revisi RTRW Provinsi Sulawesi
Tengah, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan penyusunan
RDTR Kota Palu, Kabupaten Sigi dan
Kabupaten Donggala.
Berdasarkan zona dan tipologinya,
wilayah Palu dibagi atas 4 Zona yaitu
ZRB4 (Zona Terlarang) yang berwarna merah, ZRB3 (Zona Terbatas) yang
berwarna kuning tua, ZRB2 (Zona
Bersyarat) yang berwarna kuning,
dan ZRB1 (Zona Pengembangan) yang
berwarna kuning muda.
Berdasarkan definisi kriterianya
untuk Zona Merah (Zona Terlarang)
yaitu zona likuefaksi massif pascagempa (seperti kawasan Petobo,
Balaroa, Jono Oge, dan Sibalaya),
zona sempadan pantai rawan tsunami, zona sempadan patahan aktif
Palu-Koro 0-10 m dan zona rawan
gerakan tanah tinggi. Kemudian Zona
Kuning Tua (Zona Terbatas) adalah
untuk zona sempadan aktif Palu-Koro
(10-50 m), zona rawan likuefaksi sangat tinggi, zona rawan tsunami tinggi
di luar sempadan pantai, dan zona
gerakan tanah tinggi.
Selanjutnya Zona Kuning (bersyarat) yang meliputi zona rawan likuefaksi tinggi, zona rawan tsunami menengah, zona rawan gerakan tanah
menengah, dan zona rawan banjir
tinggi. Kemudian Zona Kuning Muda
(Zona Pengembangan) yang meliputi
zona rawan likuefaksi sedang, zona
rawan tsunami rendah, zona rawan
gerakan tanah sangat rendah dan
rendah, dan zona rawan banjir menengah dan tinggi. Secara keseluruMemori Masa Jabatan Kepala Badan Geologi KESDM 2017 - 2020
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han, ZRB4, ZRB3, ZRB2 dan ZRB1 dinyatakan sebagai Zona Rawan Gempa
Bumi Tinggi.
Setelah aktif berpartisipasi dalam penyusunan Peta Zona Rawan
Bencana Palu dan Sekitarnya, Badan
Geologi kemudian berusaha menyusun Atlas Zona Kerentanan Likuefaksi Indonesia. Atlas dengan skala 1:
100.000 itu memberi gambaran daerah-daerah yang memiliki kerentanan terhadap likuefaksi di 34 provinsi
di Indonesia. Dengan kata lain, atlas
ini merupakan informasi awal yang
dapat dipergunakan bagi peruntukan
perencanaan penataan ruang berskala regional dan informasi awal bagi
penyusunan upaya mitigasi bencana.
Peruntukan bagi perencanaan rinci yang sifatnya pembangunan fisik
berskala besar masih memerlukan
penyelidikan rinci bagi tujuan pembangunan tersebut.
Atlas tersebut diluncurkan di Kota
Palu, pada Rabu, 9 Oktober 2019.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala
Badan Geologi menerangkan bahwa
meskipun sebuah daerah dikategorikan rentan, tapi tidak serta merta
dapat dipastikan akan terjadi likuefaksi pada saat terjadi gempa bumi,
karena juga dipengaruhi aspek keberadaan air yang sifatnya dinamis.
Hal ini menjelaskan alasan likuefaksi
Palu pada 28 September 2018 hanya
terjadi di Balaroa dan Petobo.
Kerentanan terhadap likuefaksi wilayah yang berada pada daerah
rawan gempa, berjenis tanah pasir
halus yang seragam dan keberadaan
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air tanah yang dangkal menjadi
meningkat terhadap ancaman bahaya
likuefaksi. Namun, di sisi lain wilayahwilayah perkotaan cukup banyak
berkembang di atas daerah-daerah
dengan kondisi rentan bencana likuefaksi seperti Kota Banda Aceh,
Padang, Bengkulu, Yogyakarta, Palu,
dan lainnya.
Kepala Badan Geologi menyimpulkan bahwa belajar dari pengalaman
kebencanaan terbaru di Palu, Sigi
dan Donggala, bangsa Indonesia diingatkan untuk senantiasa waspada
terhadap ancaman bahaya yang ada
di sekitarnya baik ancaman bencana
utama maupun bahaya ikutannya
(collateral hazard). Di samping itu,
diperlukan peningkatan upaya-upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam
menghadapi ancaman bencana. Upaya-upaya tersebut perlu senantiasa
ditingkatkan, dipantau dan dievaluasi
oleh karena ancaman bencana di Indonesia sangat besar.***

Air Bersih
untuk Jutaan Jiwa
Demi menyediakan sarana air bersih
bagi masyarakat di daerah sulit air, antara 2005-2019, Badan Geologi berhasil
membangun 2.854 sumur bor, dengan
kapasitas debit air bersih mencapai 189,4
juta m3/tahun, dan dapat melayani sebanyak 8,6 juta jiwa.

Air Bersih untuk Jutaan Jiwa

Air merupakan kebutuhan dasar
bagi manusia, yang harus tersedia
setiap hari. Menyadari sangat pen
tingnya unsur alam tersebut, Indonesia menjamin setiap warganya untuk
memperoleh hak atas air. Kebijakan
penyediaan air tertuang dalam Pasal
33 UUD 1945 ayat 3: “Bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Jaminannya dipertegas dalam UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemenuhan air
bersih bagi masyarakat merupakan
salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai
bagian dari pelayanan publik yang harus dilakukan.
Di tingkat dunia, hak atas air
diperkuat. Dalam konferensi internasional tentang air dan lingkungan
(ICWE) di Dublin, Irlandia, pada 1992,
ditegaskan, “It is vital to recognize
first the basic right of all human beings to hace access to clean water
and sanitation at an affordable price”.
Kemudian dalam UN Declaration of
Human Right of dijelaskan bahwa hak
asasi manusia tentang air diperlukan
untuk menjamin kehidupan manusia
yang bermartabat (UN General Assemby, 2010; UN-Water, 2013).
Demikian pula dalam kesepakatan Sustainable Development Goals
(SDGs), pemenuhan hak atas air
ditetapkan dalam tujuan keenam,
yaitu “menjamin ketersediaan serta
pengelolaan air bersih dan sanitasi
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yang berkelanjutan untuk semua”.
Di sisi lain, mari kita lihat potensi
air di dunia. Menurut Shiklomanov
(dalam Gleick, 1993), pasokan air di
seluruh dunia sekitar 333.000.000
kubik mil atau 1.386 juta km3). Sejumlah 96,5% adalah air asin di lautan, 0,001% di atmosfer, dan 3,5% di
daratan. Di daratan, air terdiri dari es,
gletser, dan salju sebesar 1,74%, air
tanah 1,7% (tawar 0,76% dan asin
0,94%), ground ice dan permafrost
0,022%, danau 0,13% (tawar 0,007%
dan asin 0,006%), kelembaban tanah
0,001%, air sungai 0,0002%, dan air
biologis 0,0001%.
Dari seluruh air tawar lebih dari
68% terkunci dalam es dan gletser
dan 30% air tawar dalam tanah. Sementara sungai dan danau yang memasok air permukaan hanya mencakup sekitar 22.300 mil kubik (93.100
km3), yaitu sekitar 0,007% dari total
air.
Indonesia merupakan salah satu
negara terkaya dalam sumber daya
air karena menyimpan 6% potensi
air dunia. Menurut data dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan
Kawasan Pertambangan (2003), potensi air tanah di Indonesia sebesar
4,7 x 109 m3/tahun yang tersebar
di 224 cekungan air tanah (CAT).
Penyebaran antara lain di Jawa dan
Madura sebesar 1,172 x 109 m3/
tahun (24.9%); Sumatra 1,0 x 109
m3/tahun (21.3%); Sulawesi 358 x
106 m3/tahun (7.6%), Papua sebesar 217 x 106 m3/tahun (4.6%) dan
Kalimantan sebesar 830 x 106 m3/ta-

hun (17.7%); sisanya sebesar 1.123 x
106 m3/tahun (23.9%) berada di pulau-pulau lainnya.
Direktorat yang sama, pada 2005,
menyatakan bahwa telah terindentifikasi 263 CAT dengan total kandungan 522,2 milyar m³/tahun, 80
cekungan air tanah terletak di Jawa
dan Madura dengan kandungan
43,314 milyar m³/tahun. Sementara
data yang lebih baru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(KESDM) dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Cekungan
Air Tanah di Indonesia. Di dalam permen tersebut disebutkan bahwa di Indonesia ada 421 CAT, yang terdiri dari
381 CAT dalam provinsi; 36 CAT lintas
provinsi, dan 4 CAT lintas negara.
Pada praktiknya, Indonesia sebagai
negara terpadat keempat di dunia,
masih menghadapi masalah ketersediaan air bersih yang belum merata.
Hal ini, misalnya, sudah diprediksi
jauh-jauh hari oleh Forum Air Dunia
II (World Water Forum) di Den Haag,
Belanda, pada Maret 2000. Mereka memprediksi Indonesia termasuk
salah satu negara yang akan mengalami krisis air pada 2025.
Sebagai perbandingan, potensi
air di Indonesia digunakan oleh satu
orang di Jawa saat ini sebanyak 1.169
m3 air per tahun, setiap orang di Bali
menggunakan 4.224 m3 air per tahun, dan di Papua sebanyak 296.841
m3 air per tahun yang digunakan masing-masing orangnya. Sementara ketersediaan air ideal untuk satu orang
setiap tahun adalah 1.600 m3.

Data Badan Pusat Statistik (BPS)
(2018) menyebutkan capaian akses
air bersih yang layak saat ini di Indonesia baru mencapai 72,55%. Angka
ini masih di bawah target SDGs yakni sebesar 100%. Selain itu, saat ini
banyak masyarakat yang mengalami
ketergantungan terhadap air minum
dalam kemasan (AMDK). Menurut
Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS,
per Maret 2019, rumah tangga yang
menggunakan AMDK sebagai sumber
air minum utama mencapai 38,28%.
Dalam kerangka upaya pemerataan terhadap akses terhadap air
bersih, KESDM melalui Badan Geologi
melakukan penelitian, penyelidikan,
dan penyediaan informasi potensi sumber daya air tanah yang ada
di Indonesia. Secara umum, Badan
Geologi menentukan air permukaan,
air tanah, air bawah tanah, pola aliran
air sungai, daerah aliran sungai (DAS),
akuifer, kawasan resapan, daur hidrologi, struktur geologi permukaan
dan bawah permukaan. Di samping
tentu saja, Badan Geologi melakukan
pemboran sumur bor di daerah sulit
air, sebagai stimulan untuk merangsang pembangunan sumur-sumur
bor air tanah di daerah sulit air.
Kegiatan pembangunan eksplorasi
sumur bor yang dimulai sejak tahun
2005 itu telah berhasil menjangkau
banyak daerah-daerah sulit air di
seluruh wilayah Indonesia dan berjumlah ribuan titik sumur bor. Capaian ribuan sumur bor tersebut dapat
dibagi-bagi kepada beberapa periode
pembangunan.
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Antara tahun 2005-2012, jumlah
desa di Indonesia sebanyak 75.245
desa yang 28.614 desa di antaranya termasuk desa tertinggal/sulit air.
Eksplorasi dan penyediaan sarana air
bersih bagi masyarakat di daerah sulit
air antara 2005-2012 sebanyak 1051
titik pemboran dengan jumlah debit
air yang dihasilkan rata-rata sebanyak
2 liter/detik. Dari jumlah tersebut ada
sekitar 1,7 juta jiwa penduduk/hari
yang terlayani air bersih.
Kemudian pada periode antara
2013-2014, Badan Geologi telah
melakukan pemboran 200 titik sumur
pada 2013 dan pada tahun 2014 ada
199 titik sumur. Kemudian pada Rencana Strategis Badan Geologi 20152019, pada mulanya ditentukan target untuk masing-masing tahun kerja
sebanyak 100 titik pemboran. Namun,
seiring waktu, karena banyaknya permintaan dari pemerintah-pemerintah
daerah di seluruh Indonesia terhadap
sumur bor air tanah, target tersebut
kemudian meningkat.
Hal tersebut tercermin dari capain
pada tahun 2015 yang mencapai 105
titik sumur bor dibandingkan dengan
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target 100 titik pemboran. Setahun
kemudian, pada 2016 meningkat
menjadi 197 titik pemboran dan tahun 2017, sumur bor yang berhasil
dibangun di seluruh Indonesia sebanyak 237 titik pemboran.
Namun, prestasi besar karena
dorongan kuat dari pemerintah untuk mengeksplorasi dan menyediakan
sarana air bersih bagi masyarakat di
daerah sulit air terjadi pada tahun
2018 dan 2019. Pada tahun 2018,
Badan Geologi berhasil membangun
506 titik sumur bor atau dua kali lipat
lebih dari capaian tahun 2017. Setahun kemudian, pada 2019, sumur bor
yang berhasil dibangun sebanyak 566
titik pemboran dan dapat memproduksi air bersih dengan kapasitas 45
juta m3/tahun untuk melayani ma
syarakat sebanyak 2 juta jiwa.
Secara keseluruhan dari tahun
2005 hingga dengan tahun 2019,
Badan Geologi berhasil membangun
sebanyak 2.854 sumur bor, dengan
kapasitas debit air bersih mencapai
189,4 juta m3/tahun dan dapat melayani sebanyak 8,6 juta jiwa.***

Asa Geologi
bagi Pemanfaatan
Potensi Mineral
Tanah Jarang

https://cdn-image.bisnis.com/
posts/2018/02/12/737350/belitung.jpg

Potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) dinilai memiliki
prospek strategis di masa depan, karena akan menjadi
sumber energi yang ramah lingkungan dan efisien serta
untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara. Saat ini
pun kebutuhan akan LTJ di dunia meningkat sangat tajam.
Badan Geologi memainkan peran yang signifikan dalam
menguak potensi LTJ.
Memori Masa Jabatan Kepala Badan Geologi KESDM 2017 - 2020
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Istilah Logam Tanah Jarang (LTJ)
atau Rare Earth Elements (REE) sebenarnya bukan unsur logam yang jarang, tetapi maksudnya “tidak umum”.
Logam ini di Indonesia belum banyak
dikenal dan diketahui dengan baik
sumber dayanya. Keterdapatan sumber dayanya dalam jumlah besar sementara ini berada di Tiongkok, Amerika Serikat dan Australia. Namun, dari
sisi produksi Tiongkok sangat mendominasi, dengan memasok kurang
lebih 90% dari kebutuhan dunia.
Kebutuhan akan LTJ di dunia akhir-akhir ini meningkat sangat tajam.
Hal ini dikarenakan logam ini menjadi
komoditi yang sangat strategis bagi kemajuan teknologi masa depan. Secara
signifikan, kehadiran komoditi LTJE
mampu menyumbang dalam peningkatan teknologi canggih, seperti
telepon seluler, komputer, baterai isi
ulang, magnet, lampu fluoresen dan
peralatan elektronik lainnya untuk
keperluan sipil maupun militer. Untuk
kebutuhan mendatang, barang dagang ini sangat berperan dalam menjawab kebutuhan sumber energi yang
ramah lingkungan dan efisien (enviromental friendly energy) serta kebutuhan akan pertahanan negara.
Dengan kebutuhan LTJ yang kian
banyak, maka Badan Geologi menonjolkan lagi penelitian dan penyelidikan
LTJ di Indonesia. Bagaimana caranya?
Salah satunya adalah menyusun buku
Potensi Logam Tanah Jarang di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2019.
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Penerbitan buku ini, dengan kata lain,
merupakan salah satu upaya Badan
Geologi untuk menguak potensi LTJ
yang ada di Indonesia. Buku ini mencoba mengenalkan LTJ, keterdapatan
sumber dayanya secara geologi dan
perkembangan serta teknik eksplorasi
dan pemanfaatannya di Indonesia.
Di samping itu, Badan Geologi aktif turut aktif dalam diskusi yang dikomandoi oleh Kemenkomar. Kalau ada
pembahasan yang menyangkut REE,
pasti Badan Geologi diajak serta. Oleh
Kemenhan, juga Badan Geologi ikut.
Oleh kementerian perindustrian, dan
juga BIN.
Kembali ke buku Potensi Logam
Tanah Jarang di Indonesia. Dalam sejarahnya, sebetulnya Indonesia sudah
melakukan penyelidikan LTJ, setidaknya berdasarkan laporan penyelidikan
sebelumnya, sejak tahun 1991. Pada
tahun 1990-an itu, Badan Geologi
melakukan berbagai inventarisasi data
sekunder dan penyelidikan tentang
LTJ. Berdasarkan hasil kegiatan studi
pustaka, keterdapatan LTJ dari berbagai laporan terdahulu tersusun peta
keterdapatan LTJ Indonesia yang menjadi salah satu acuan untuk melakukan
kegiatan penyelidikan. Hasilnya, banyak indikasi di Sumatra dan Bangka Belitung dan juga indikasi berupa zirkon
di Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Kemudian, sejak maraknya permintaan pasar dunia, Badan Geologi telah
secara rutin melakukan penyelidikan
dan kajian LTJ.

Gambar. Peta Lokasi Keterdapatan LTJ di Indonesia (dimodifikasi dari DSM, 1990)

Selain lembaga penelitian pemerintah, BUMN juga melakukan penelitian
pemanfaatan sisa buangan tambang timah yang dimiliki terutama di wilayah
Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Kemudian ada jalinan kerja sama antara BATAN, Kementerian
Perindustrian, Badan Geologi dan
Balitbang ESDM, serta BMUN guna
melakukan penelitian bersama dalam
pengembangan LTJ. Pada 2016 terbentuk konsorsium LTJ yang melibatkan
para ahli untuk menangani penyelidikan mulai dari hulu, inventarisasi
atau penyelidikan sumber daya, hingga bagian hilir yaitu pengolahan dan
ekstraksi unsur LTJ maupun industri

pembuatan aneka produk berbasis LTJ
di dalam negeri.
Langkah nyata yang sudah terlihat
hingga sekarang di antaranya adalah
telah terbangunnya suatu pilot plant
industri pengolahan LTJ dengan bahan
baku berupa sisa buangan tambang timah, pilot plant tersebut ditempatkan
di Bangka Barat (Mentok) dengan kapasitas uji coba sekitar 50 kg monasit
per hari.
Selain itu, Badan Geologi telah
banyak mempublikasikan hasil-hasil
penyelidikan LTJ baik dalam endapan
sisa buangan tambang timah, tambang emas plaser maupun jenis primer di berbagai lokasi. Selama periode
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tahun 2011 hingga tahun 2014, Badan
Geologi menemukan indikasi timah
bersama LTJ dalam bentuk monasit
dan xenotim. Selain itu, Badan Geologi
pernah melakukan penyelidikan LTJ di
Sulawesi Selatan dengan menemukan
pengayaan LTJ bersama unsur-unsur
jejak lainnya pada batuanbatuan granitik segar di di daerah-daerah Polewali
dan Masamba. Demikian pula di dae
rah Nabire bagian selatan.
Peta kandungan monasit sebagai
mineral utama LTJ untuk Kepulauan
Bangka Belitung telah dipublikasikan
pada tahun 2013 oleh Badan Geologi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelidikan LTJ di Pulau Bangka. Hasil penyelidikan pada
pelapukan granit di Sumatra Utara
menunjukkan adanya indikasi LTJ
yang cukup signifikan, dan telah dipu
blikasikan hasilnya pada tahun 2012.
LTJ dalam monasit juga ditemukan
oleh Badan Geologi di Natuna, Kepulauan Riau pada tahun 2014.
Umumnya, mineral utama LTJ yang
dikenal di Indonesia adalah monasit,
xenotim, dan zirkon. Monasit adalah
mineral fosfat yang mengandung LTJ
dan thorium (Ce, La, Pr, Nd, Th, Y) PO4
dan mengandung 60% s.d. 62% total oksida tanah jarang. Lalu xenotim
adalah mineral fosfat yang mengan
dung Y (YPO4) dan merupakan senyawa yttrium fospat dengan kandungan
54% s.d. 65% LTJ termasuk erbium,
cerium dan thorium. Terakhir, zirkon
yang merupakan senyawa zirkonium
silikat yang didalamnya dapat terkan
dung thorium, yttrium dan cerium. Ke60

tiga jenis mineral yang mengandung
LTJ tersebut banyak ditemukan dalam
penambangan timah aluvial di daerah
Kepulauan Bangka-Belitung dan Kepulauan Riau.
Dan berdasarkan tipenya, potensi
sumber daya LTJ Indonesia dapat dibagi menjadi 2, yaitu tipe endapan plaser dan tipe endapan lateritik. Sebagai
mineral ikutan timah, LTJ tipe plaser
banyak dijumpai di lokasi sumber daya
timah, yaitu di jalur granit timah yang
melalui Kepulauan Riau, Kepulauan
Bangka Belitung dan bagian selatan
dari Kalimantan Barat. Jika mengacu pada data eksplorasi timah tahun
2014 total potensi sumber daya endapan bijih timah plaser baik yang berasal dari darat maupun lepas pantai di
wilayah Bangka, Belitung dan Kundur
mencapai 7.010.075.409 m3 dengan
rincian monasit 189.323 ton, xenotim
21.876 ton dan zirkon 1.226.268 ton.
Kemudian potensi LTJ tipe residual/
lateritik di Indonesia cukup besar, jika
dilihat dari kondisi geologi dan iklim
yang memungkinkan terjadinya endapan lateritik di Indonesia.
Selain tipe plaser dan endapan laterik ada pula LTJ tipe adsorpsi ion dan
LTJ pada Batubara. LTJ tipe adsorpsi ion
khususnya yang terdapat dalam endapan kaolin di daerah Pulau Belitung.
LTJ pada Batubara Indonesia masih
sangat terbatas. Namun, berdasarkan
kondisi geologi dan besarnya potensi
batubara Indonesia diperkirakan potensi LTJ pada batubara Indonesia cu
kup signifikan.

Gambar. Peta penyelidikan LTJ di Indonesia

Secara total, ada 29 lokasi mineralisasi
LTJ yang terungkap, baru sekitar 8 lokasi (30%) telah dieksplorasi awal, dan sisanya (70%) menjadi peluang dan target
utama pengungkapan Badan Geologi ke
depan. Kemudian dari sisi pemanfaatannya, Badan Geologi mengusulkan produk
kegiatan usaha mineral LTJ berupa monasit, xenotim dan zirkon serta mineral
ikutan lainnya (ilmenit, magnetit, rutil)
harus diperlakukan sebagai komoditas
yang saling mendukung nilai keekonomiannya. Karena, misalnya, bila dilihat dari
kandungan LTJ pada endapan yang ada
di Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, sangat kecil kemungkinannya
untuk bernilai ekonomis jika hanya mengolah LTJ-nya saja. Sehingga harus ada
dukungan pihak lainnya.***
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Memotret Geologi
Calon Ibu Kota Negara
secara Holistik
Untuk rencana kepindahan ibu kota
Indonesia, Badan Geologi bersama institusi
lainnya, aktif dalam menyajikan pelbagai potret
hasil survei dan kajian geologi. Wujudnya
berupa Atlas Hasil Survei dan Kajian Geologi
Calon Ibu Kota Negara (2019).
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Bersamaan dengan pelaksanaan
acara Kolokium Pusat Survei Geologi
di Bandung, pada Selasa, 10 Desember 2019, Kepala Badan Geologi Rudy
Suhendar menyerahkan Atlas Hasil
Survei dan Kajian Geologi Calon Ibu
Kota Negara kepada Ketua Tim Pelaksana Kajian Pemindahan Ibu Kota
Negara (IKN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), Imron Bulkin.
Kontribusi dari Badan Geologi
untuk pencanangan calon IKN yang
baru itu buah dari instruksi Menteri
PPN/Kepala Bappenas pada awal tahun 2019. Instruksi tersebut timbul
setelah wacana pemindahan ibu kota
digulirkan oleh presiden Indonesia.
Dengan rencana tersebut, Kepala
Bappenas meminta kepada lembaga
setingkat eselon 1 di tiap kementerian yang terlibat dalam penanganan
bencana gempa bumi, tsunami, dan
likuefaksi di Palu.
Pelaksanaan masukan dari pelbagai
institusi tersebut harus diselenggarakan secara bersamaan, mengingat kalau tidak demikian bisa mengabitkan
adanya yang terlewat, tidak tergarap.
Kemudian karena yang memimpinnya, hubungan dengan Badan Geologi
menjadi lebih dekat. Sehingga ketika
Bappenas menginginkan berbagai
hal, Badan Geologi dengan mudah
bisa membaca kebutuhannya. Dengan dasar ini, kemudian Kepala Badan
Geologi meminta kepada satuan kerja-satuan kerja yang ada di lingkungan
Badan Geologi untuk mendukung,
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menyukseskan kegiatan tersebut,
dengan menyediakan data serta mengadakan penyelidikan secara saksama, karena akan digunakan untuk
calon ibu kota negara yang baru.
Selain itu, Kepala Badan Geologi menekankan sikap Badan Geologi
yang tidak harus menilai layak atau
tidak layak atas apapun data dan
penyelidikan untuk mendukung kegiatan tersebut. Karena penilaian
layak atau tidak layak itu memerlukan parameter lain di luar wewenang
Badan Geologi. Dengan demikian,
tugas Badan Geologi adalah memotret semua bidang secara holistik
demi keperluan calon ibu kota negara
tersebut.
Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke
sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian
wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Kukar), Provinsi Kalimantan Timur.
Calon wilayah IKN berada di kawasan
seluas 180.965 ha, meliputi Kecamatan Sepaku (PPU) dan Samboja
(Kukar). Wilayah inti yang merupakan
calon pusat pemerintahan yang baru
memiliki luas 5.644 ha, saat ini merupakan daerah konsesi PTITCI Hutani
Manunggal.
Adapun pekerjaan yang diamanahkan kepada Badan Geologi dapat
diselesaikan pada bulan November
2019, yakni dengan diterbitkannya
Atlas Hasil Survei dan Kajian Geologi
Calon Ibu Kota Negara. Sesuai dengan
judulnya, atlas ini merupakan kum-

pulan hasil survei dan kajian yang
sebagian besar berupa peta dan pengolahan data geologi lainnya beserta
pengecekan lapangan yang dilakukan
oleh Badan Geologi.
Dalam praktiknya, Badan Geologi melakukan survei, kajian, evaluasi dan analisis data geologi yang
sudah ada serta pemetaan geologi
tematik untuk memutakhirkan informasi geologi daerah IKN, khususnya
calon wilayah inti. Data delineasi dan
wilayah inti bersumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/
Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Peta dasar menggunakan Peta Rupa
Bumi Indonesia skala 1:50.000 dari
Badan Informasi Geospasial (BIG).
Citra landsat dan citra radar dari Pusat Survei Geologi, Badan Geologi.
Data seismik dan sumuran dari Pusat
Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral. Data kegempaan dari
Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika (BMKG), International Seismological Centre (ISC) dan United
States Geological Survey (USGS).
Semuanya ada 16 peta yang termuat dalam atlas tersebut. Kesemuanya dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu pertama,
berdasarkan kondisi fisik dasar, yang
terdiri dari Peta Geomorfologi, Peta
Geologi dan Peta Anomali Gayaberat (Bouguer dan Residual). Kedua,
berdasarkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan, terdiri dari Peta
Geologi Teknik, Peta Penampang Geolistrik, Peta Lokasi Pemboran Geologi

Kuarter, Peta Hidrogeologi dan Peta
Potensi Airtanah
Ketiga, menurut potensi kebencanaan, yang terdiri dari Peta Zona
Kerentanan Gerakan Tanah, Peta Kerentanan Erosi, Peta Kawasan Rawan
Bencana Gempa Bumi, Peta Seismotektonik, Peta Mikrozonasi, Peta
Sebaran Reservoir Pembawa Gas
Dangkal serta Peta Delineasi Sebaran
dan Potensi Swabakar Batubara. Dan
keempat, berdasarkan arahan tata ruang, berupa Peta Kesesuaian Lahan.
Setiap peta dilengkapi dengan
narasi yang berisi definisi, informasi, sumber data, metodologi serta
pemanfaatan peta tersebut dalam
perencanaan, pembangunan dan
pengembangan calon wilayah IKN.
Atlas dilengkapi dengan rangkuman
hasil pemetaan dan kajian, khususnya
di calon wilayah inti IKN.
Pada akhir atlas disajikan rangkuman kondisi geologi calon wilayah
inti ibu kota negara yang mencakup
kondisi fisik dasar, daya dukung dan
daya tampung lingkungan, potensi
kebencanaan, dan arahan tata ruang.
Dari segi kondisi fisik dasarnya
dapat disampaikan bahwa Geomorfologi calon wilayah inti IKN tersusun
oleh bentuk lahan punggungan, lereng dan lembah. Bentuk lahan punggungan dikontrol pola jurus dan kemiringan batuan, bentuk lahan lereng
dikontrol oleh adanya longsoran serta
proses erosi dan denudasi, sedangkan lembah dipengaruhi oleh proses dinamika sungai dan laut. Batuan
penyusun calon wilayah inti terdiri
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dari Formasi Pamaluan yang berumur 33 juta tahun yang lalu (jtl)- 23
jtl), Formasi Bebulu yang berumur 23
jtl-15 jtl, Formasi Pulaubalang yang
berumur 15 jtl-5 jtl dan Endapan Aluvial yang berumur 2,5 jtl-sekarang.
Struktur geologinya berupa lipatan
dan sesar dengan arah umum timur
laut-barat daya, sesar naik di bagian
barat laut. Interpretasi kelurusan citra radar dan data geofisika menunjukkan adanya kelurusan yang sejajar
dengan Teluk Balikpapan.
Dari sisi daya dukung dan daya tampung lingkungan dinyatakan bahwa
wilayah inti tersusun atas batulempung bersisipan batupasir dengan
proses sedimentasi yang berlangsung
normal. Pengukuran kekuatan tanah
dan batuan menunjukkan keterdapatan lapisan keras berkisar antara 2,0
- 4,0 m di bawah permukaan tanah
dan setempat dapat mencapai 5,8
m. Rata-rata kedalaman lapisan keras
tersebut menunjukkan daya dukung
tanah/batuan yang cukup tinggi bagi
pembangunan infrastruktur seperti
bangunan ringan, jalan dan sebagainya. Rencana pembangunan tersebut
memerlukan perhatian tertentu dalam
pemilihan jenis pondasi serta rekayasa
lainnya sesuai kebutuhan konstruksi.
Keberadaan muka air tanah dan
potensi air tanah untuk mendukung
ketersediaan sumber air bersih juga
patut diperhatikan, mengingat adanya proses infiltrasi air hujan ke dalam tanah yang umumnya rendah.
Oleh karena itu, diperlukan penataan penyaluran air larian permukaan
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(runoff drainage) untuk mengatur
volume air larian pada musim hujan
guna menghindari ancaman banjir di
daerah-daerah bagian hilir yang lebih rendah. Kajian geolistrik menunjukkan bahwa daerah-daerah sekitar
struktur sinklin bisa menjadi daerah
di mana air tanah terjebak di dalam
akuifer batupasir yang dialasi oleh batulempung maupun batugamping.
Kemudian, ditinjau dari potensi
kebencanaannya, wilayah inti termasuk dalam kategori gerakan tanah
rendah, tetapi hasil pemodelan geolistrik 2D menggambarkan batas-batas perlapisan antara batupasir dan
batulempung yang dapat digunakan
dalam evaluasi bahaya gerakan tanah.
Batas perlapisan batu lempung dan
batupasir ini berpotensi menjadi
bidang gelincir longsoran bila mengalami jenuh air. Untuk erosi, perubahan fungsi lahan dapat merubah
klasifikasi kerentanan erosi.
Wilayah inti juga termasuk dalam
kawasan rawan bencana gempa bumi
rendah, berpotensi terlanda guncangan gempa bumi dengan skala intensitas sekitar V - VII MMI (Modified
Mercally Intensity). Kawasan ini masih
berpotensi mengalami kerusakan bangunan tapi kecil kemungkinan terjadi
kerusakan geologis. Survei seismotektonik menunjukkan bahwa daerah ini
termasuk dalam zona potensi bencana gempa bumi rendah - sedang,
tetapi pada daerah baratlaut berada
pada zona potensi bencana gempa
bumi tinggi. Usaha memitigasinya
dapat dilakukan antara lain dengan

membuat kajian sempadan gawir dan
lembah, rekayasa lahan sesuai ketentuan dan standar bangunan tahan
gempa bumi. Pengukuran dengan alat
Seismometer Lenart 0,2 Hz dan alat
perekam data Sara setiap 1 km (idealnya untuk perencanaan tataruang
berjarak 500 m) menunjukkan bahwa
calon kawasan inti termasuk dalam
zona potensi rendah-tinggi. Matriks
yang terkandung dalam peta mikrozonasi dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan bagi pembangunan dan
pengembangan di calon wilayah inti.
Sebaran unit batuan yang kemungkinan mengandung gas dijumpai di
daerah Kecamatan Sepaku. Bila suatu
saat beban di permukaan bertambah dengan bertambahnya bangunan, dikhawatirkan terjadi keretakan
yang dapat menyebabkan munculnya
gas bertekanan tinggi ke permukaan
dengan tekanan yang tinggi. Sebaran

potensi swabakar batubara di calon
wilayah inti tergolong dalam zona low
risk, sedangkan zona high risk berada
di sebelah timur dan utara wilayah inti.
Terakhir, dari arahan tata ruangnya, karakteristik kesesuaian lahan
calon wilayah inti berdasarkan aspek
geologi termasuk dalam kesesuaian
lahan sedang hingga rendah. Pembangunan perkotaan di daerah ini memerlukan biaya sedang hingga tinggi
karena kebutuhan air sulit terpenuhi,
morfologi landai hingga terjal dan
kondisi keterdapatan batulempungyang bersifat kembang susut. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas agar
memperhatikan kategori resiko sesuai
SN11726:2012.
Itulah potret menyeluruh yang
dapat disajikan oleh Badan Geologi
demi menyukseskan perencanaan dan
pembangunan pada calon wilayah ibu
kota negara Indonesia yang baru.***
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Geologi

Lingkungan
untuk Tata Ruang

Badan Geologi memberikan kontribusi
dalam pengembangan wilayah agar
dapat mengoptimalkan penggunaan
lahan, sumber daya serta mengurangi
risiko bencana, juga berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan, melalui
informasi geologi tata ruang.
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Kepala Badan Geologi Rudy
Suhendar selalu mengarahkan dan
menekankan bahwa data dan informasi kegeologian sangat penting
dalam pengembangan wilayah agar
dapat mengoptimalkan penggunaan
lahan, penggunaan sumber daya dan
mengurangi risiko bencana, serta
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Data dan informasi geologi
dapat dijadikan bahan masukan dan
evaluasi terhadap rencana tata ruang
wilayah provinsi, maupun kabupaten/
kota, terutama dalam memberi gambaran mengenai faktor pendukung
dan kendala geologi lingkungan bagi
pengembangan wilayah, rekomendasi teknis pengelolaan lingkungan
berbasis geologi, serta perlindungan
objek geologi.
Beberapa hasil penting yang telah dicapai periode 2017-2019 dalam
agenda ini adalah sebagai berikut:
Geologi Lingkungan Terpadu
Bencana alam dapat mengakibatnya banyaknya korban jiwa dan kerugian harta benda, serta kerusakan
bangunan dan infrastruktur. Oleh
karena itu, diperlukan kesiapan dalam menghadapi ancaman bahaya
geologi yang meliputi ketersediaan
data informasi spasial yaitu data-data
kegeologian, baik sumber daya geologi maupun kebencanaan geologi, sebagai dasar dalam penataan ruang
suatu kota baik dari aspek fisiknya
maupun sosial ekonomi. Dengan demikian, peran Badan Geologi sebagai
institusi yang tugas dan fungsinya
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membawahi bidang kegeologian akan
semakin besar.
Dalam kerangka itu pula di Badan
Geologi diselenggarakan kegiatan
“Geologi Lingkungan Terpadu”. Tujuan
dari kegiatan ini adalah untuk me
ngetahui ancaman bencana geologi,
sumber daya geologi, kendala geologi
yang terdapat di kawasan perkotaan
di Indonesia, dan keleluasaan untuk
pembangunannya, serta memberikan
rekomendasi untuk pengembangan
kawasan perkotaan secara aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Hasil akhir dari kegiatan ini adalah
rekomendasi geologi terkait penataan ruang dan perencanaan pembangunan infrastruktur, yang dilengkapi
dengan peta-peta tematik geologi
dan kebencanaan yang digabungkan
ke dalam peta kesesuaian lahan untuk pengembangan wilayah sebagai
bahan acuan bagi para pemangku
kepentingan (Bappenas, PUPR, ATR,
Pemda dan pelaku usaha).
Tahun 2018, Kepala Badan Geologi telah mengarahkan agar Badan
Geologi dapat berperan dalam dua
kegiatan dalam rangka rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana di
Lombok dan Palu. Ia mengumpulkan
kepala pusat di lingkungan Badan
Geologi agar menurunkan ahli-ahli
geologi terbaik di bidangnya masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan pascabencana di Lombok
dan Palu. Akhirnya kegiatan tersebut
dapat terselesaikan dengan baik,
karena selalu dipantau.

Gambar. Kunjungan Kepala Badan Geologi Ke Petobo pada tanggal 10 November 2018 dalam
rangka rehabilitasi dan rekonstruksi paska Gempabumi Palu-Donggala.

Laporan akhir disampaikan kepada wakil menteri
dan menteri ESDM, bahkan
untuk kegiatan di Palu telah
diterbitkan buku Di Balik Pesona Palu yang disampaikan
langsung kepada Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Gambar. Kepala Badan Geologi menyampaikan hasil kajian geologi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu dan sekitarnya di
Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Gambar. Hasil Kajian Badan Geologi juga
disampaikan kepada Wakil Presiden RI dan
diacu secara nasional.

Geologi Lingkungan untuk Tata Ruang

Di dalam buku tersebut para ahli
kebumian dari Badan Geologi berusaha untuk bercerita banyak tentang
kondisi geologi Palu dan sekitarnya
dari berbagai sudut pandang, baik
geologi teknik, air tanah, geofisika
maupun geodinamika. Tentu saja, informasi tersebut sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat
dalam kerangka pembelajaran pentingnya kesiapsiagaan hidup di daerah bencana, pengawasan daerah
bencana dan cara memanfaatkan kawasan rawan bencana untuk menunjang pembangunan dan kebijakan setiap sektor di Indonesia.
Kawasan Bentang Alam Karst
Indonesia memiliki potensi kawasan karst yang sangat luas. Dari luas
wilayah Indonesia sebesar 1.922.570
km2, 154.000 km2 di antaranya merupakan kawasan karst atau sekitar 8%
dari luas daratan. Karst adalah bentang
alam yang terbentuk akibat pelarutan
air pada batugamping dan/atau dolomit.
Kawasan karst memiliki dua fungsi
strategis, yaitu: pertama, fungsi strategis ekonomi, sebagai bahan baku untuk industri, pariwisata, dan pemanfaatan air; kedua, fungsi strategis perlindungan meliputi fungsi hidrologis
sebagai pengatur alami tata air, fungsi estetika memiliki nilai keindahan,
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fungsi edukasi sebagai objek penelitian, serta fungsi sosial budaya. Fungsi
strategis ini menimbulkan isu konflik
berupa perbedaan kepentingan antara
pemanfaatan dan perlindungan.
Pengaturan karst dalam PP No. 26
Tahun 2008 tentang RTRWN menganggap bahwa semua karst adalah lindung. Hal ini menimbulkan perbedaan
persepsi dan ketidakpastian mengenai
pengeloaan karst. Terbitnya Permen
ESDM Nomor 17/2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst
(KBAK) menjadi solusi dalam mengatasi masalah dalam melindungi KBAK
yang berfungsi sebagai pengatur alami
tata air; melestarikan keunikan; dan
tetap mengendalikan pemanfaatan di
kawasan karst.
Kepala Badan Geologi sangat concern terhadap pengelolaan karst yang
lebih baik. Ia mendorong diterbitkannya keputusan menteri tentang penetapan KBAK di beberapa wilayah di
Indonesia. Sejak 2012 hingga saat ini
sudah ada 30 kawasan karst yang telah
dievaluasi. Hasilnya terdapat 10 (sepuluh) kawasan yang ditetapkan sebagai
KBAK melalui Kepmen ESDM, 7 (tujuh) kawasan direkomendasikan untuk tidak ditetapkan karena tidak memenuhi kriteria KBAK, 2 (dua) kawasan
sedang proses percepatan penetapan,
dan 11 (sebelas) kawasan masih dalam
proses evaluasi dan kaji ulang.

Daftar Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK)
Oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berdasarkan Permen ESDM No. 17 Tahun 2012
Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst)

NO.

NO. KEPMEN

TENTANG

1.
2.a.

2641 K/40/MEM/2014
3043 K/40/MEM/2014

Penetapan KBAK Sukolilo
Penetapan KBAK Gombong

2.b.

3873 K/40/MEM/2014

Perubahan atas KepmenESDM No. 3043 K/40/
MEM/2014 Tentang Penetapan KBAK Gombong

3.
4.
5.
6.
7.
8.

3045 K/40/MEM/2014
3606 K/40/MEM/2015
18 K/40/MEM/2017
1830 K/40/MEM/2018
1982 K/40/MEM/2018
98 K/40/MEM/2019

Penetapan KBAK Gunung Sewu
Penetapan KBAK Pangkalan
Penetapan KBAK Langkat
Penetapan KBAK Citatah
Penetapan KBAK Bukit Bulan
Penetapan KBAK Pangandaran

9.

140 K/40/MEM/2019

Penetapan KBAK Sangkulirang-Mangkalihat Kab. Kutai
Timur

10.

24.K/40/MEM/2020

Penetapan KBAK Bogor

Daftar Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG)
oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

(Berdasarkan Permen ESDM No. 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi)
NO.
1.

NO. KEPMEN
2026 K/40/MEM/2018

TENTANG
Penetapan KCAG DIY

Kawasan yang telah ditetapkan menjadi KBAK telah diterapkan dalam penyusunan RT/RW propinsi dan kabupaten/kota. Serta dijadikan dasar dalam deleniasi Kawasan geopark sebagai bentuk perlindungan geologi, sebagai contoh
KBAK Gunung Sewu dijadikan dasar dalam penentuan Gunung Sewu UNESCO
Global Geopark (UGG).***

Memori Masa Jabatan Kepala Badan Geologi KESDM 2017 - 2020

73

Walidata 12 Peta Tematik dalam Kebijakan Satu Peta

Walidata 12 Peta
Tematik dalam
Kebijakan Satu Peta

Dari 85 peta tematik yang diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta, Badan Geologi
mendapat mandat Walidata 10 peta
tematik. Pada tahun 2019, Badan
Geologi menambah 2 peta tematik dalam
mandat tersebut.

Arahan Presiden RI tentang kebijakan Satu Peta (KSP) tertuang dalam
Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta,
meliputi 85 Peta Tematik untuk 34
provinsi di Indonesia. Terdapat 19 Kementerian/Lembaga yang mendapat
mandat atau wali data terhadap
pelaksanaan kegiatan KSP ini. Kebijakan Satu Peta (KSP) adalah arahan
strategis dalam terpenuhinya satu
peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu
basis data, dan satu geoportal pada
tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
Percepatan Pelaksanaan KSP pada
tingkat ketelitian peta skala 1:50.000
bertujuan untuk terpenuhinya satu
peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu
basis data, dan satu geoportal guna
percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
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Percepatan pelaksanaan KSP
dilakukan melalui penetapan Rencana
Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP
tahun 2016-2019 dan dilaksanakan
melalui tahapan kegiatan Percepatan
pelaksanaan KSP terdiri dari terdiri
atas: kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi dan penyelarasan antar data
IGT yang terintegrasi.
Peta tematik atau yang disebut
juga sebagai peta Informasi Geospasial Tematik (IGT) adalah Informasi
Geospasial yang menggambarkan
satu atau lebih tema tertentu yang
dibuat mengacu pada IGD. Sedangkan
Walidata IGT adalah pimpinan tinggi
pratama pada kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi
atau kewenangan menurut peraturan
perundang-undangan dalam penyelenggaraan IGT.
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral mendapat tugas melaksanakan KSP terhadap 17 Peta Tematik dari 34 Provinsi. Dari 17 peta tematik tersebut, terdapat 10 peta tematik dimana Badan Geologi menjadi
walidatanya. Peta tematik tersebut
termasuk dalam kelompok IGT Potensi yang memuat informasi mengenai
Transportasi dan Utilitas, Lingkungan,
dan Potensi Kawasan. Ke-10 peta tematik tersebut antara lain: Peta Geologi, Peta Kawasan Rawan Bencana
Gunungapi, Peta Kawasan Rawan
Bencana Gempa Bumi Peta Kawasan
Rawan Bencana Tsunami, Peta Zona
Kerentanan Gerakan Tanah, Peta Hi-
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drogeologi, Peta Kawasan Bentang
Alam Karst, Peta Sumber Daya Mineral, Peta Sumber Daya Batubara, serta
Peta Sumber Daya Panas Bumi.
Berkat dukungan dan komitmen
dari Kepala Badan Geologi, hingga tahun 2018 Badan Geologi telah
menyelesaikan 10 peta tematik yang
telah terintegrasi dengan peta tematik lainnya dari berbagai Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah
yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial dan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
dalam program Kebijakan Satu Peta.
Berdasarkan perkembangan kejadian
kebencanaan geologi di Indonesia,
mulai tahun 2019, Badan Geologi
mendapat tambahan tanggung jawab
sebagai wali data, yaitu untuk Peta
Patahan Aktif dan Peta Likuefaksi. Sehingga hingga saat ini Badan Geologi
sudah menjadi wali data terhadap 12
peta tematik.
Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Informasi Geospasial 2018
pada tanggal 21 Maret 2018 mensyahkan capaian Peta Tematik dari Kementerian dan Lembaga yang sudah
memenuhi kriteria Integrasi, 10 Peta
Tematik di antaranya menjadi tanggung jawab dan wali data dari Badan
Geologi. Hadir dalam acara tersebut
Menteri Koordinator Perekonomian
Darmin Nasution dan Kepala Badan
Informasi Geospasial Hasanuddin
Zainal Abidin.

Museum Geologi
Mengembangkan
Beragam Layanan
Museum Geologi berawal dari
dibangunnya Geologisch Laboratorium
oleh Dienst van den Mijnbouw pada
1928 dan diresmikan pada 16 Mei 1929.
Sejak saat tersebut, Museum Geologi
terus mengembangkan pelayanan
kepada publik melalui penyajian
berbagai koleksi, inovasi, dan lain-lain.
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Museum sering sekali digambarkan sebagai tempat menyimpan
barang kuno, angker, kotor, gelap,
membosankan, dan beragam stigma
negatif lainnya yang sampai sekarang
masih berkembang di kalangan orang
awam. Bahkan sampai saat ini pun,
sering juga kita dengar celetukan bahwa benda-benda yang sudah usang
dan tidak terpakai sudah waktunya
untuk “dimuseumkan”. Miris, tetapi
begitu adanya pandangan yang tumbuh di bangsa kita tercinta Indonesia
saat ini. Apakah keadaan museum
sesuram seperti itu? Rangkaian program yang dilaksanakan oleh Badan
Geologi sejak akhir tahun 2018 membuktikan bahwa museum tidaklah sesuram yang disampaikan tersebut di
atas.
Berdasarkan sejarahnya museum geologi didirikan oleh para ahli
geologi dan paleontologi dunia untuk
mempelajari kondisi geologi di Indonesia. Sejak tahun 1650-an memang
telah ada ahli dari Eropa yang melakukan penelitian geologi di Indonesia.
Sampai sekitar tahun 1920-an telah
terhimpun para ahli geologi, banyak
di antaranya ahli paleontologi, di lembaga geologi yang didirikan Belanda
di Indonesia untuk melakukan penelitian geologi Indonesia. Pekerjaan
mereka menghasilkan contoh-contoh
batuan dan paleontologi yang selanjutnya disimpan dan dirawat sebagai
bahan penelitian dan pendidikan.
Pada 1922, Dienst van het Mijnwezen berubah nama menjadi Dienst
van den Mijnbouw. Tugas dan fungsi
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Mijnbouw terbagi menjadi empat
dinas, yakni Opsporingsdienst (Dinas
Penelusuran), Grondpeilwezen (Dinas Pendugaan Tanah/Pemboran),
Dienst der Mijnverorderingen (Dinas
Perundang-Undangan Pertambangan), dan Mijnbouw (Pertambangan).
Dienst van den Mijnbouw kemudian
membangun Geologisch Laboratorium untuk Opsporingsdienst pada
pertengahan 1928. Mijnbouw kemudian meresmikan Geologisch Laboratorium pada tanggal 16 Mei 1929,
sekaligus menjadi hari kelahiran Museum Geologi yang pada awalnya
menjadi bagian dari Geologisch Laboratorium.
Selanjutnya, untuk memenuhi
tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di era glo-

balisasi saat ini, maka dibutuhkan kegiatan penelitian koleksi geologi dan
ekskavasi untuk mendukung segala
kegiatan di lingkungan Badan Geologi. Kegiatan penelitian dan ekskavasi
ini menjadi salah satu core business
museum geologi dalam peningkatan
ilmu pengetahuan. Badan Geologi
terus mendorong dan memberikan
dukungan dalam pelaksanaan ekskavasi di berbagai daerah yang dinilai
memiliki potensi paleontologi unik.
Hasilnya, penemuan baru dapat
diperoleh sehingga semakin meningkatkan mutu dan ciri khas museum
geologi di mata masyarakat seiring
dengan ilmu pengetahuan yang terus dinamis dan berkembang. Salah
satunya fosil babi rusa purba khas Sulawesi (Celebochoerus heekereni) Fos-

il ini merupakan koleksi fosil fosil fauna khas (endemik) dari Lembah Wallanaea yang ditemukan enjelaskan,
fosil Celebochoerus heekereni pertama kali ditemukan oleh van Heekeren
seorang ahli geologi asal Belanda di
Lembah Walanae, Sulawesi Selatan,
pada 1947. Dalam semangat kerja
yang berprestasi, Badan Geologi, Museum Geologi telah berhasil mengumpulkan, mengkonservasi, dan
merekonstruksi koleksi tersebut. Hal
ini mengungkapkan bahwa Indonesia kaya akan potensi fosil, khususnya
fauna, yang tentu saja bermanfaat
akan sumber ilmu pengetahuan di Indonesia.
Penemuan kerangka Celebochoerus heekereni dan fosil fauna khas
(endemik) dari lembah Wallanae
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telah melahirkan gagasan untuk
pengembangan ruang pamer baru di
Museum Geologi. Sebab, hasil penelitian tersebut sangat penting maknanya bagi pengetahuan tentang ragam
mamalia dan mamalia khas Sulawesi. Hasil temuan tersebut juga dapat
menambah ikon baru peragaan di dalam Museum Geologi. Maka, gagasan
ini pun bersambut, direspon oleh
Kelapa Museum Geologi, sehingga
sekarang di museum kebanggan masyarakat geologi indonesia itu terdapat
ruang khusus peragaan fauna lembah
Wallanaea, yang berisi fosil Celebochoerus heekereni dengan megahnya.
Selanjutnya, Rabu, 29 Januari
2020 Museum Geologi memperkenalkan tata pamer baru pada ruang
pamer “Sejarah Kehidupan”, seiring
dengan telah dilaksanakannya revitalisasi tahap awal. Ruang “Sejarah
Kehidupan” adalah salah satu ruang
pamer tetap yang dimiliki oleh Museum Geologi. Ruang pamer ini berisi
berbagai bukti kehidupan masa lampau, terutama koleksi fosil makhluk
hidup dari berbagai masa. Revitalisasi dilakukan pada ruang “Sejarah Kehidupan“ untuk memberi penyegaran
baik dari sisi storyline, koleksi dan tata
penyajiannya, serta strategi penyampaian informasi, sesuai dengan kaidah
permuseuman.
Revitalisasi penataan dan peragaan di sebuah museum dapat dikatakan merupakan suatu kewajiban.
Museum yang baik akan melakukan
kaji ulang dan perubaan tata pamernya secara berkala. Dalam tata pamer
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yang baru, pengunjung akan diajak
untuk memahami perkembangan kehidupan di bumi secara kronologis,
mulai dari proses awal terbentuknya
bumi pada miliaran tahun yang lalu;
terbentuknya air di bumi, munculnya
makhluk hidup, sampai ke masa kini.
Hal ini disajikan melalui media cetak,
elektronik, maupun dari koleksi yang
tersaji, termasuk koleksi baru Museum Geologi yang tidak pernah dipamerkan sebelumnya. Pekerjaan revitalisasi ruang “Sejarah Kehidupan” itu
sendiri dilakukan dengan beberapa
tahap setahun sebelumnya.
Tahap awal revitalisasi ruang “Sejarah Kehidupan” dimulai awal Juni
2019. Kegiatannya meliputi pekerjaan interior dan pengisian konten
hingga pertengahan Oktober 2019, yang dilanjutkan
dengan instalasi koleksi
sampai akhir Desember
2019. Proses revitalisasi kali
ini dilakukan oleh Museum
Geologi dengan narasum-

ber kompeten, terutama ahli-ahli dari
lingkungan Badan Geologi sendiri.
Dengan revitalisasi, Museum Geologi
akan semakin baik menjalankan tugasnya dalam melakukan pengkajian,
pendidikan, dan kesenangan sesuai
amanat peraturan perundangan.
Rekonstruksi fosil Celebochoerus
heekereeni yang merupakan salah
satu hasil kajian para ahli dari Museum Geologi yang diperagakan dalam
sebuah ruangan khusus, kemudian
disajikan atau diposisikan sebagai
salah satu bagian penting dalam ru-

ang “Sejarah Kehidupan” yang baru
ini. Tema lainnya yang memperoleh
sentuhan cukup banyak adalah “Sejarah Geologi Cekungan Bandung”. Kini,
topik ini ditempatkan di bagian akhir
dari rangkaian wisata Museum Geologi di ruang Sejarah Kehidupan, sebelum pengunjung keluar meninggalkan
ruangan tersebut.
Revitalisasi ruang “Sejarah Kehidupan” juga telah dilengkapi dengan tata lampu dan berbagai pemanfaata media elektronik. Upaya ini
diharapkan akan meningkatkan jangkauan, efisiensi, dan efektifitas dalam
edukasi atau penyampaian informasi
koleksi dan kegeologian
kepada pengunjung. Pelayanan di Ruang “Sejarah
Kehidupan” ke depan akan
makin ditingkatkan dengan
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pelaksanaan revitalisasi tahap lanjut
yang akan berfokus pada kenyamanan bagi pengunjung, yang juga untuk
mewujudkan Museum Geologi yang
ramah disabilitas.
Selanjutnya, segi edukasi kepada masyarakat, pada periode 20182019 juga mengalami pengembangan. Kegiatan edukasi yang dilakukan
sampai akhir 2017, dianggap sudah
berjalan dengan baik, hanya saja masih bersifat satu arah, baik itu berupa pemanduan, sosialisasi, seminar,
maupun bentuk-bentuk media edukasi seperti buku atau leaflet. Selain
itu, pelayanan tersebut juga masih
dirasa belum bisa menjangkau dan
memenuhi semua kebutuhan client
(pengunjung). Sebagaimana diketahui, Museum Geologi harus melayani
pengunjung mulai dari anak PAUD,
SD, SMP, SMA, bahkan sampai jenjang doktor. Maka dari itu, sejak 2018
dilakukan pengembangan metode
pengajaran dan layanan edukasi yang
disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Untuk pelajar, metode belajar satu arah yang dirasakan sangat
membosankan, mulai diperbaiki dengan pengembangkan metode pembelajaran interaktif. Metode baru ini
melibatkan interaksi dari pengunjung, antara lain melalui games interaktif. Dengan demikian, siswa merasa
senang tetapi tidak dibebani dengan
pembelajaran yang rumit.
Sejak tahun 2017, berbagai acara
atau event pun digelar untuk semakin
medekatkan museum geologi kepada
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masyarakat dengan dukungan penuh
oleh Kepala Badan Geologi yang dilanjutkan hingga periode 2018-2019. Tidak sekedar dilanjutkan, namun bentuk pelayanan dan cakupannya juga
terus dikembangkan. Salah satunya,
adalah acara Night at The Museum
yang digelar rutin setiap bulan. Respon dan minat masyarakat pun akan
acara tersebut semakin lama semakin baik. Acara Night at the Museum
telah menjadi salah satu trade mark
Museum Geologi dimata masyarakat.
Kegiatan lainnya yang cukup besar
yang dilakukan adalah peringatan Hari
Pertambangan dan Energi serta Hari
Bumi. Kegiatan ini juga diisi dengan beragam pelayanan kepada masyarakat,
terutama sajian informasi kegeologian. Peringatan Hari Pertambangan dan Energi pada 19 Januari 2019
yang bertajuk Mining for Life dibuka
langsung oleh Kepala Badan Geologi.
Pada kegiatan ini disediakan sejumlah
peraga terkait industri pertambangan
yang dipamerkan secara menarik dan
dikemas secara interaktif untuk membangun pemahaman masyarakat yang
lebih baik akan dunia tambang. Harapannya, masyarakat menjadi lebih teredukasi atas manfaat dan hal-hal positif terkait tambang, serta tidak melulu
terpapar sisi negatif yang tidak tersajikan secara berimbang. Kegiata ini
merupakan buah dari kerja sama antara Museum Geologi dengan sejumlah perusahaan tambang di Indonesia
yang tergabung dalam Indonesian
Mining Association (IMA).

Peringatan Hari Bumi 2019 digelar secara meriah pada April 2019.
Acara peringatan Hari Bumi 2019
mendapat kehormatan karena dibuka secara langsung oleh Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) yang didampingi oleh Kepala Badan geologi dan jajaran pejabat Kementerian ESDM yang turut
menghadiri acara tersebut. Dalam
acara rangka memperingati Hari
Bumi Internasional ke-49 sebagai
hasil kerja sama Badan Geologi, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan
Asosiasi Museum Indonesia Daerah
(AMIDA) Jawa Barat, itu tema yang
diusungnya adalah HARMONI Bumi
Indonesia (Green Energy).
Sementara pelbagai kegiatan yang
dihelat adalah sebagai berikuti: talkshow, workshop, pameran (Green
Energy), deklarasi bersama (Penyerahan Bibit Pohon), launching storage, kampanye bebas plastik, fashion show, games edukatif path finder,
panggung hiburan, lomba foto dan
kuliner, yang pada hari ini dikolaborasikan dengan kegiatan Day and
Night At The Museum yang diselenggarakan pada 27 April 2019 pukul
08.00 sampai dengan 22.00 WIB
yang dibuka langsung oleh Menteri
ESDM. Selain itu, pada setiap acara tersebut, Museum Geologi juga
selalu mengundang para pimpinan
media massa untuk datang langsung
meliput acara-acara tersebut. Karena Badan Geologi meyakini bahwa
media massa punya peran penting

dalam memberikan pemahaman ini
kepada publik.
Berbagai inovasi, program dan
kegiatan yang dikembangkan di Museum Geologi tersebut di atas, semata-mata untuk mencapai satu tujuan,
yaitu: meningkatkan pelayanan dan
hubungan dengan masyarakat dalam
hal ini pengunjung museum. Harapannya Museum Geologi semakin
lama semakin dicintai dan menjadi
rujukan serta tujuan utama untuk
memperoleh informasi kebumian. Selain itu, Museum Geologi dapat menjadi center of excellent-nya Kementerian ESDM, terutama di bidang fosil,
dan geologi untuk eduksi.
Arahan Menteri ESDM pada kunjungan ke Badan Geologi yang dilakukannya pada Januari 2020 dan dipusatkan di Museum Geologi, berisikan
pesan bahwa mindset museum sebagai tempat yang menakutkan itu
harus diubah dan Museum Geologi
harus go internasional. Hal ini ditegaskan kembali oleh Kepala Badan
Geologi ketika meresmikan ruang
“Sejarah Kehidupan” hasil revitalisasi.
Maka dari itu, Badan Geologi melalui
Museum Geologi akan terus berbenah demi memberikan pelayanan
terbaik bagi masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
seperti revitalisasi ruang “Sejarah
Kehidupan”, peningkatan penelitian
koleksi khususnya ekskavasi, dan peningkatan layanan edukasi di Museum
Geologi, ke depan akan terus ditingkatkan.***
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Mendekatkan Geologi
kepada Masyarakat
Badan Geologi terus berupaya mendekatkan geologi
ke tengah-tengah masyarakat luas, melalui tatap muka
dan teknologi informasi. Ini demi melindungi masyarakat
Indonesia sekaligus berperan mewujudkan kesejahteraan
negeri tercinta ini, melalui aspek-aspek yang dapat
dilakukan oleh bidang geologi seperti mitigasi bencana,
museum, dan konservasi geologi untuk geowisata dan
geopark.
90

Semua tugas yang diamanahkan
kepada Badan Geologi dapat diringkaskan, sesuai visi Badan Geologi di
awal pembentukannya, dalam dua
kerja besar, yaitu: melindungi dan
mensejahterakan masyarakat melalui
bidang geologi. Melindungi masyarakat dilakukan melalui mitigasi
bencana kegeologian, yaitu upaya
mengurangi hingga ke tingkat sekecil
mungkin risiko dari ancaman bahaya geologi (geological hazarad atau
geohazard) yang sewaktu-waktu bisa
saja menimbulkan petaka. Sedangkan
mensejahterakan masyarakat dilakukan dengan berperan serta secara
aktif untuk mewujudkan negara Indonesia yang sejahtera melalui pengungkapan pelbagai potensi sumber
daya geologi Indonesia yang tersebar
dari Sumatra hingga Papua.
Berkenaan dengan kebencanaan
geologi, peran bidang geologi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, lebih banyak di bagian hulu, yaitu ketika masih tahap ancaman atau
bahaya, melalui mitigasi. Jenis bencana-geologinya terutama berkenaan
dengan letusan gunungapi, longsor
dan bahaya dari aspek keteknikan
tanah dan batuan, seperti likufaksi,
lempung mengembang, dll; serta sedikit perihal gempabumi dan tsunami
dari aspek penjelasan latar belakang
kegeologiannya.
Peran untuk meningkatkan
kesejehteraan masyarakat juga berada di tahap hulu, yaitu berupa informasi sumber daya geologi dan rekomendasi pemanfaatannya. Sumber

daya geologi meliputi sumber daya
migas, mineral, dan secara khusus batubara dan panas bumi; air tanah dan
keragaman geologi (geodiversity),
atau secara khusus, warisan geologi
(geoheritage) yang merupakan keragaman geologi terpilih.
Berkenaan dengan migas, mineral, khususnya batubara dan panas
bumi; kiranya sudah tidak asing lagi
pemanfaatannya, yaitu sebagai bahan baku energy yang merupakan
kebutuhan pokok masyarakat dan industri strategis. Ada pun keragaman
geologi/warisan geologi kini semakin populer melalui pemanfaatannya sebagai geopark dan/atau lokus
untuk melakukan geowisata. Tentang
geopark, Bappenas sejak 2019, telah
mengitegrasikannya dengan upaya
pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals), sehingga kehadiran
geopark diharapkan mampu mendongkrak SDGs.
Dengan peran strategis tersebut,
upaya memasyarakatkan (informasi)
geologi ke tengah-tengah khalayak
banyak di Indonesia menjadi sebuah
keniscayaan. Hal ini mengandung
arti, pelbagai hasil kegiatan yang
dilakukan oleh satuan-satuan kerja di
lingkungan Badan Geologi, yang berkaitan dengan upaya perlindungan
dan perwujudan kesejahteraan masyarakat, harus disebarkan informasinya kepada masyarakat. Tentu saja,
masyarakat, dalam hal ini mengan
dung pengertian yang lebih luas, yang
sangat terkait dengan berbagai upaya
yang dilakukan oleh Badan Geologi.

Memori Masa Jabatan Kepala Badan Geologi KESDM 2017 - 2020

91

Mendekatkan Geologi kepada Masyarakat

Selama ini, penyampaian hasil-hasil kegiatan yang menjadi tugas pokok
dan fungsi Badan Geologi, yang meliputi dua bidang besar utama - kebencanan geologi dan sumber daya
geologi - itu dilakukan secara klasik,
yaitu pelaporan dan rekomendasi
di akhir kegiatan. Kini hal itu ditingkat dengan apa yang disebut sebagai
“upaya lebih mendekatkan geologi ke
tengah masyarakat luas”.
Jika dahulu, sampai periode 20172018, informasi geologi lebih banyak didapat dari buku-buku laporan,
atau setelah secra khusus dimohon,
kini informasi geologi sudah dikemas sehingga lebih mudah dipahami,
dan dapat diakses melalui berbagai
media. Inilah salah satu dari karakter “upaya mendekatkan geologi ke
tengah masyarakat luas”. Upaya ini
dilakukan dengan cara yang bersifat
tatap muka dan melalui perantaraan
(media) yang dikembangkan oleh
Badan Geologi seiring perkembangan teknologi komunikasi yang kian
hari kian menjadi canggih. Selama
tahun 2017 hingga 2019, ada beberapa catatan yang sangat untuk
disampaikan kembali, terkait dengan
capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Badan Geologi berkenaan
dengan bentuk lain pelayanan masyarakat tersebut.
Kegiatan penyebaran informasi
yang bersifat tatap muka antara lain
dalam bentuk Wajib Latih Penanggulangan Bencana (WLPB). Kegiatan ini
berisi pelatihan penanggulangan bencana secara berkelanjutan sebagai sa92

rana penguatan kapasitas masyarakat
di kawasan rawan bencana Gunung
Merapi. Diinisiasi oleh Badan Geologi
c.q BPPTKG sebagai salah satu program Forum Merapi yaitu forum pengurangan risiko bencana (PRB) yang
pertama di Indonesia, WLPB dibentuk tahun 2008. Forum Merapi adalah kerja sama antara empat kabupaten yang melingkupi Gunung Merapi
yaitu Kabupaten Sleman, Magelang,
Boyolali dan Kabupaten Klaten dengan Badan Geologi didukung oleh
lembaga nonpemerintah.
Dari tahun 2008 hingga 2019,
WPLB telah berhasil memberikan
pelatihan penanggulangan bencana
kepada sebanyak 5.411 peserta yang
tersebar di kawasan rawan bencana
Gunung Merapi. Jumlah peserta terbanyak tahun 2012 sebanyak 1752
peserta, di mana saat itu dilakukan
pelatihan secara massif untuk mengantisipasi ancaman banjir lahar
Merapi. Pada praktiknya, pada periode 2008 – 2017, pelaksanaan WLPB
lebih ditekankan pada pemenuhan
kelengkapan perangkat penanggulangan bencana seperti penyusunan
prosedur tetap (Protap) tingkat desa
untuk peringatan dini dan pengungsian, membentuk Organisasi Pengurangan Risiko Bencana (OPRB), peta
operasional rawan bencana desa,
pertolongan pertama korban bencana, dsb. Oleh sebab itu, jumlah
pesertanya tidak banyak, tetapi lebih
berorientasi pada kader.
Pada tahun 2018 dilakukan evaluasi program WLPB agar pelaksanaan-

nya lebih efektif dan efisien. Dengan
evaluasi tersebut ada perubahan konsep WLPB meliputi materi pelatihan,
metode penyampaian, tata laksana
pelatihan, biaya dan waktu pelatihan.
Materi pelatihan ditekankan pada
sistem peringatan dini bahaya Merapi untuk antisipasi keadaan darurat
dan krisis letusan dan pemahaman
peta Kawasan Rawan Bencana Merapi untuk pengurangan risiko bencana dalam jangka panjang. Metode
penyampaian lebih interaktif, dialogis
dan partisipatif sehingga peserta lebih aktif bertanya. Karena pelatihan ini
bertujuan untuk penyelamatan diri
dari bencana Merapi, maka dalam
penyampaian materi ditekankan pada
peningkatan kesadaran dan ketrampilan dalam mengambil keputusan dalam keadaan darurat, dari pada peng-

etahuan tentang gunungapi.
Pelaksanaan
WLPB
dengan
metode baru pada tahun 2019, pesertanya mencapai 476 orang, padahal pada periode 5 tahun sebelumnya
setiap tahun hanya bisa mencapai rata-rata 170 orang/tahun. Diharapkan
ke depan WLPB ini dapat direplikasi
di daerah yang memiliki ancaman
letusan gunungapi, terutama yang
frekuensi ancamannya tinggi seperti
di sekitar Gunung Krakatau, Gunung
Papandayan, dan lainnya. WPLB juga
sangat diperlukan di kawasan gunungapi yang sudah lam tidur, namun
gunung tersebut sewaktu-waktu
dapat meletus dan memberikan ancaman bencana yang boleh jadi besar, seperti Gunung Guntur, Gunung
Slamet, dan lainnya.
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Statistik jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana G. Merapi sejak tahun 1994-2017

Kemudian yang berbentuk aplikasi antara lain MAGMA Indonesia,
Georima, dan GDI. Aplikasi MAGMA
(Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment in
Indonesia) digunakan untuk sistem
monitoring yang menampilkan informasi geologi yang terdiri dari:
Pertama, informasi gunungapi berupa data pengamatan visual dan instrumental, tingkat aktivitas (status),
dan rekomendasi gunungapi (VAR);
Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB)
Gunungapi, dan informasi abu vulkanik gunungapi untuk keselamatan
penerbangan (VONA). Kedua, informasi gempabumi dan tsunami berupa informasi kejadian dan tanggapan gempabumi beserta analisis dan
rekomendasinya, dan Peta Kawasan
Rawan Bencana (KRB) Gempabumi.
Ketiga, informasi gerakan tanah
berupa informasi kejadian dan tang94

gapan gerakan tanah beserta analisis
dan rekomendasinya, dan peta Potensi maupun Zona Kerentanan Gerakan Tanah. Keempat, Press Release
berisi Informasi periodik mengenai
kejadian spesifik maupun kegiatan
koordinasi, sosialisasi, dan mitigasi
bencana geologi lainnya. Dan kelima,
Lapor Bencana berupa media pelaporan kejadian bencana geologi bagi
masyarakat, pemda, maupun lainnya
di sekitar wilayah bencana (Society
Reporting System/SRS).

Logo Aplikasi MAGMA Indonesia.

Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan secara mandiri oleh PNS
Badan Geologi sejak tahun 2015 dengan menggunakan teknologi terkini
berbasis open-source. Sejak Januari
2017 hingga kini, aplikasi MAGMA terus dikembangkan. Di antaranya pada
Oktober 2017, tim merilis fitur baru
yaitu, Seismogram 'Live'.Seismogram
atau rekaman gerakan tanah, atau
grafik aktivitas gempa bumi sebagai
fungsi waktu yang dihasilkan oleh seismometer. Seismogram dapat dipergunakan antara lain untuk menentukan
magnitudo gempa tersebut. Selain itu
dari beberapa seismogram yang direkam di tempat lain dapat menentukan pusat gempa atau posisi di mana
gempa tersebut terjadi.
Dengan adanya MAGMA diharapkan informasi potensi bencana
geologi dengan cepat bisa tersebar
ke tengah-tengah khalayak banyak,
mengingat aplikasi tersebut banyak
memiliki keunggulan. Antara lain
satu "jendela" padat informasi; informasi uptodate; paperless/cepat;
mengikuti perkembangan teknologi
terbaru; mudah diakses; dan dibangun secara mandiri 100% karya PNS
Badan Geologi (keberlangsungan
lebih terjamin). Selain itu, keuntungan lainnya adalah memiliki format
data kebencanaan geologi yang baku
(terstandardisasi) dengan catatan input data kebencanan melalui web
dan aplikasi android, data disimpan
di database internal pemerintah
(aman), data diolah otomatis sehingga mempermudah dan mempercepat

diseminasi, mengubah data menjadi
informasi (pelayanan terhadap masyarakat); informasi rekomendasi dan
kebencanaan geologi terkini setiap
saat, dengan catatan informasi kebencanaan geologi untuk masyarakat
bisa diakses via web atau pun aplikasi
android, bersifat edukatif dan memberi pembelajaran tentang bencana
geologi, menu yang interaktif untuk
memudahkan penggunaan, dan ada
VONA atau sistem peringatan dini untuk keselamatan penerbangan ketika
terjadi letusan gunungapi.
Sejak 2017 pula, Badan Geologi
melalui PSDMBP mengembangkan
1 (satu) aplikasi Sistem Informasi
Geografis (GIS) Sumber Daya Mineral,
Batubara dan Panas Bumi. Pengembangan sistem informasi geografis
ini yang dimaksudkan agar tercipta
sebuah aplikasi GIS berbasis mobile
yang dapat digunakan untuk memenuhi tugas dan fungsi pelayanan
data dan informasi PSDMBP. Sedangkan tujuannya adalah agar menjadi
pusat pelayanan informasi sumber
daya mineral, batubara dan panas
bumi yang professional; data sumber
daya mineral, batubara dan panas
bumi dapat diinformasikan dengan
mudah yaitu dengan mengakses aplikasi mobile yang dapat diunduh dari
Google Playstore oleh masyarakat
luas; dan aplikasi GIS berbasis mobile
sebagai sarana penyebarluasan informasi potensi sumber daya mineral,
batubara dan panas bumi Indonesia
kepada publik agar mengetahui potensi daerahnya.
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Aplikasi GIS berbasis mobile yang
menampilkan informasi lokasi keterdapatan sumber daya mineral, batubara dan panas bumi beserta data
statistik dan pustakanya itu dinamakan GeoRIMA (Geological Resources of Indonesia Mobile Application).

likasi ini kini masih terus dikembangkan oleh Badan Geologi melalui Pusat Survei Geologi (PSG).
Ada empat unsur layanan dalam GDI, yaitu Geoheritage, Lexicon
Stratigrafi Indonesia, Sedimentary
Basin, dan GeoMap. Sistem Informasi Geoheritage “GRANITE” (Geoheri-

Tampilan Awal GDI

Aplikasi GeoRIMA

Satu lagi, Geologi Database Indonesia (GDI). Pengembangan aplikasi
ini berangkat dari kenyataan bahwa
dengan banyaknya data informasi
geologi yang sudah ada saat ini dan
tuntutan masyarakat yang semakin
cepat dalam layanan, sehingga Badan
Geologi harus selalu meningkatkan
kualitas pelayanannya yaitu menyajikan hasil kerja bahkan termasuk data
yang sejak dahulu kala ada dengan
cara yang ‘user-friendly’. Kekayaan
data informasi geologi perlu dirangkum dalam suatu sistem database
data geologi Indonesia atau GDI. Ap96

tage Resources Assessment and Inventory Techniques) mengelola basis
data dan pelayanan informasi sumber daya warisan geologi yang mudah
diakses dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan
dibangunnya sistem ini diharapkan
mampu mengembangkan potensi
warisan geologi untuk mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan
dan meningkatkan perekonomian
masyarakat, khususnya berkontribusi dalam meningkatkat pendapatan
negara di sektor pariwisata.

Data yang ada dalam Lexicon
Stratigrafi Indonesia merupakan data
yang berasal dari buku Stratigraphic Lexicon of Indonesia mencakup
seluruh informasi yang ada di dalam
peta geologi terbit skala 1:100.000
untuk Pulau Jawa dan skala 1:250.000
meliputi Sumatara, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua.
Di dalamnya antara lain ada nama
unit, umur, nomenklatur, tipe lokasi,
deskripsi, kandungan fosil, hubungan
stratigrafi, ketebalan lapisan, distribusi, lingkungan pengendapan, aspek
ekonomi, serta daftar acuan dilengkapi dengan koordinat tipe lokasinya
batuan.
Kemudian data dalam Sedimentary Basin berupa informasi geologi
suatu cekungan di Indonesia. Terdapat 128 cekungan sedimen dalam
peta cekungan sedimen tahun 2009.

Secara rinci data dan informasi geologi dalam Sedimentary Basin ini terdiri dari: deliniasi atau batas, umur,
keadaan tektonik, dan luas cekungan;
dan daftar informasi geologi di setiap
cekungan. GeoMap merupakan aplikasi yang menyediakan layanan peta
bersistem dan bertema berbasis web.
Pemangku kepentingan (stakeholder) yang telah memanfaatkan produk
peta bersistem dan bertema terdiri pemerintah daerah/kementerian,
swasta, perguruan tinggi, dan perorangan.
Di atas adalah beberapa contoh
yang tengah diupayakan oleh Badan
Geologi untuk berupaya mendekatkan
geologi ke tengah-tengah masyarakat
luas, demi terciptanya masyarakat
Indonesia yang aman dari bencana
geologi dan sejahtera keadaan peri
kehidupannya.***
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Publikasi
Ilmiah
Geologi
Menembus Dunia
Indonesian Journal on
Geoscience (IJOG) yang
diterbitkan Badan Geologi
menjadi satu-satunya jurnal
ilmiah bertemakan geologi dan
ilmu kebumian terkait yang
terindeks SCOPUS.
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Badan Geologi mempunyai tugas
melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi. Sebuah penelitian akan lebih berdaya guna dan
bermanfaat manakala dipublikasikan
dan dibaca oleh banyak orang. Begitu juga informasi geologi perlu disebarluaskan kepada para pemangku
kepentingan, salah satunya informasi
dalam bentuk karya Tulis Ilmiah atau
jurnal.
Penerbitan sebuah karya tulis ilmiah (jurnal) menjadi sangat penting
dengan meningkatnya kebutuhan informasi. Selain itu, penerbitan jurnal
sangat dibutuhkan oleh para fungsional seperti peneliti, perekayasa,
penyelidik bumi, bahkan dari perguruan tinggi seperti dosen dan mahasiswa.
Perkembangan karya tulis ilmiah di
Indonesia relatif makin baik, terutama sejak diberlakukannya wajib publikasi mahasiswa S1, S2 hingga S3 untuk menulis artikel di jurnal ilmiah sebagai salah satu prasyarat kelulusan.
Untuk program S1 harus ada makalah
yang terbit di jurnal ilmiah, S2 harus
ada makalah yang terbit di jurnal ilmiah terakreditasi nasional, sementara
S3 harus ada makalah yang terbit di
jurnal Internasional bereputasi. Terlepas dari wajib publikasi bagi mahasiswa, para fungsional dan dosenpun
sama, untuk kenaikan jenjang jabatan
fungsional atau akademik dosen diwajibkan memublikasikan karya tulis ilmiah pada jurnal ilmiah nasional
terakreditasi dan jurnal internasional
bereputasi di bidangnya.

Jurnal Ilmiah bertemakan geologi
dan kebumian terkait yang terakreditasi jumlahnya sedikit, apalagi jurnal
yang bereputasi internasional atau
terindeks Scopus masih sedikit sekali. Sampai tahun 2017, jurnal bertemakan geologi di Indonesia belum
ada yang terindeks Scopus, sehingga
para pejabat fungsional dan akademisi kesulitan untuk memublikasikan hasil karyanya dalam memenuhi syarat
wajib publikasi pada jurnal bereputasi internasional. Sementara untuk
memublikasikan tulisan di jurnal internasional di luar negeri begitu sulit, karena sangat selektif dan banyak
kompetitor dari penulis yang sudah
berpengalaman menulis di jurnal internasional, juga harus mengeluarkan
biaya yang tidak sedikit untuk bisa
terbit.
Terkait hal tersebut di atas, maka
pada Tahun 2014 Badan Geologi
membuat suatu wadah publikasi ilmiah internasional dalam bentuk jurnal
dengan nama Indonesian Journal on
Geoscience (IJOG). IJOG ini diharapkan menjadi salah satu pelayanan
publik Badan Geologi di bidang Karya
Tulis Ilmiah untuk memfasilitasi para
fungsional dan akademisi dalam kebutuhan wajib publikasi, serta juga
untuk para pemangku kepentingan
yang membutuhkan informasi geologi dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah.
Pengelolaan IJOG harus ditangani
secara serius dan professional, karena harus mengikuti kaidah-kaidah
pengelolaan jurnal internasional,
mulai dari tata kelola harus open ak-
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ses dengan system e-journal yang
menggunakan aplikasi Open Journal
System. Begitu juga para pengelolanya harus melibatkan banyak kalangan
dari berbagai negara baik editor ataupun mitra bestari, sehingga tujuan
dari publikasi yaitu untuk mensosialisasikan hasil temuan, kajian ataupun
penelitian yang berdasarkan evidence
(bukti/kebenaran/fakta/data) di lapangan, baik di tingkat nasional maupun
internasional dapat tersampaikan secara luas.
Untuk mendapatkan pengakuan
sebagai jurnal bereputasi, pengelola harus mengakreditasikan dan
mengindeksasikan jurnal. Akreditasi
merupakan instrumen untuk mengontrol kualitas sebuah jurnal, baik
substansi tulisan atau standarisasi dalam pengelolaan jurnal, sehingga bisa
mencapai kualitas yang memadai.
Sementara itu tujuan indeksasi yaitu
diseminasi untuk mempermudah penelusuran dan dapat diketahui siapa
saja yang mensitasi jurnal.
Hasilnya, pada 12 Desember 2017
Badan Geologi mendapat surat perihal penyampaian Keputusan Kepala
LIPI tentang Terbitan Berkala Ilmiah
Bereputasi Internasional yang menyatakan bahwa IJOG merupakan Terbitan Berkala Ilmiah Bereputasi Internasional dengan penilaian Angka Kredit Maksimal 40. Semenjak itu IJOG
diakui sebagai satu satunya jurnal
bertemakan geologi dan kebumian
terkait di Indonesia yang terindek
Skopus Quartile 4/Q4) dan dinyatakan
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sebagai Jurnal bereputasi Internasional.
Tahun 2018, IJOG mendapatkan
hasil re-akreditasi dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi sebagai jurnal Terakreditasi Peringkat
1 (Sinta 1), yang sebelumya memiliki
dua akreditasi (sebelum penggabungan lembaga akreditasi jurnal), yaitu
akreditasi LIPI dan Kemenristek DIKTI.
Pada Tahun 2018, IJOG secara resmi
terdaftar di Scimago Journal Rank
(SJR) sebagai jurnal kategori Quartile
4 (Q4), dan pada Tahun 2019 masuk
dalam kategori Quartile 3 (Q3) di Scopus.
Setelah menjadi Jurnal bereputasi
Internasional, IJOG “kebanjiran” kiriman manuskrip, dari para fungsional
untuk pemenuhan wajib publikasi kenaikan jenjang jabatan fungsional dan
juga dari para akademisi (Dosen dan
Mahasiswa). Makalah yang banyak
masuk adalah dari beberapa perguruan tinggi yang ada Ilmu kebumian
(geologi, geofisika, geodesi, pertambangan, perminyakan, geografi,
pertanian) seperti dari UNPAD, ITB,
UGM, UVN, ITNY, IST AKPRIND, ITERA,
UNSRI, Universitas Pertamina, Syiah
Kuala, dll. Selain dari dalam negeri,
IJOG banyak menerima manuskrip
dari luar negeri (Iran, Jordania, Australia, Japan, Vietnam, Nigeria, dll.).
Salah satu makalah yang masuk
adalah tulisan ilmiah Kepala Badan
Geologi yang akan diterbitkan dalam
IJOG Volume 7, Nomor 1, April 2020.

Penghargaan
yang diperoleh Badan Geologi
pada Periode 2017-2020
Selama periode 2017 hingga 2020, banyak
prestasi yang diraih Badan Geologi. Ini adalah buah
dari kinerja yang cepat, cermat dan produktif yang
dilakukan insan-insan kebumian pada satuan-satuan
kerja di lingkungan Badan Geologi.
Aplikasi Multiplatform Application
for Geohazards Mitigation and Assessment in Indonesia (MAGMA Indonesia) menjadi pembuka apresiasi
yang diraih oleh Badan Geologi pada
tahun 2017. Aplikasi yang dikembangkan tim dari Badan Geologi sejak
tahun 2015 ini masuk dalam Top 40
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.
Perjalanan peraihan penghargaan
tersebut terbilang panjang. Pada Januari 2017, MAGMA Indonesia diikut-

kan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik (KIPP) 2017 Tingkat Nasional
yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan
RB). KIPP pada tanggal 10 Maret 2017
dan telah menerima 3054 inovasi
yang terdiri dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Dari 3054 inovasi yang masuk, kemudian dilakukan seleksi untuk menentukan 99 inovasi terbaik. Penilaian
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dilakukan secara berjenjang, melalui
seleksi administrasi oleh sistem aplikasi (SINOVIK), seleksi proposal oleh
tim evaluasi, dan dilakukan presentasi
dan wawancara oleh Tim Panel Independen, dan dapat diakses oleh publik dengan dokumentasi lengkap. Dari
seleksi Top 99 ini kemudian diambil
lagi Top 40 Inovasi terbaik dengan
sistem seleksi yang lebih ketat lagi.
Tiga bulan kemudian, April 2017,
MAGMA
Indonesia
dinyatakan
menang dan masuk dalam Top 99
acara tersebut dan diikutkan dalam
Seleksi Presentasi dan Wawancara
untuk masuk dalam Top 40 KIPP
2017. Pada Mei 2017, MAGMA Indonesia menerima penghargaan Top 99
besar di Gresik. Selanjutnya pada Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental yang
dilaksanakan di Surakarta tanggal 2527 Agustus 2017 MAGMA Indonesia
dinyatakan masuk dalam Top 40 KIPP
2017. Kemenpan RB menetapkan
MAGMA Indonesia dalam Top 40
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017
melalui Keputusan Menteri PAN RB
Nomor 40/2017 yang ditetapkan di
Jakarta, 16 Agustus 2017.
Selain lolos menjadi 40 terbaik,
pada 31 Agustus 2017, aplikasi dari
Badan Geologi ini terpilih bersama
19 finalis lain mewakili Indonesia
mengikuti Kompetisi Inovasi Internasional pada Egde of Government
Innovation Award (EGIA) 2018 yang
diselenggarakan oleh Observatory of
Public Sector Innovation (OPSI) dari
Organisation for Economic Cooperation & Development (OECD) bekerja
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sama dengan Mohammed bin Rasyid
Centre for Goverment Innovation dari
Pemerintah Uni Emirat Arab. Adapun
ke-20 inovasi yang diikutsertakan dalam ajang tersebut merupakan hasil
seleksi Top Inovator selama kurun
waktu empat tahun (2014-2017).
Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan penyelenggaraan KIPP,
Badan Geologi juga mendapatkan
penghargaan sebagai Juara Kedua dalam penilaian kearsipan antarunit di
lingkungan Kementerian ESDM. Pengumuman penghargaan tersebut disampaikan pada acara Sosialisasi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
Bidang Kearsipan, di Aryaduta Lippo
Village, Tangerang, pada 24 Agustus
2017.
Memasuki tahun 2018, Badan
Geologi menorehkan prestasi yang
membanggakan. Kali ini Badan Geologi, melalui Pusat Vulkanologi dan
Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG),
meraih penghargaan The 1st Volcano
Surveillance and Crisis Management
Award dari International Association
of Vulcanology and Chemistry of the
Earth's Interior (IAVCEI). Penghargaan
tersebut diberikan untuk institusi vulkanologi di dunia yang telah melakukan upaya-upaya luar biasa dalam
pemantauan maupun dalam penanganan krisis gunungapi.
Sebenarnya ada enam kandidat
utama institusi vulkanologi di dunia
yang memenuhi kriteria untuk memenangkan penghargaan ini. Setelah
melakukan penilaian dan survei kepada para ahli vulkanologi dunia mau-

pun para pelaku media internasional,
hasil penilaian Komite Juri memutuskan Indonesia menjadi peraih penghargaan ini. Dengan demikian, Badan
Geologi menjadi institusi pertama di
dunia yang menerima penghargaan
bergengsi dari IAVCEI atas prestasi
dalam pemantauan dan penanganan
krisis gunungapi. Penghargaannya
sendiri diserahkan oleh Presiden IAVCEI Donald Bruce Dingwell di Napoli,
Italia, pada 7 September 2018.
Tiga bulan kemudian, Badan
Geologi melalui satuan kerja Pusat
Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) meraih prestasi dari
Kemenpan RB. Satuan kerja ini dinilai
sebagai unit kerja pelayanan berpredikat “Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK)”. WBK/WBBM merupakan
predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan
jajarannya mempunyai komitmen
untuk mewujudkan WBK/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM)
melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi
dan peningkatan kualitas pelayanan
publik. Predikat WBK bagi PATGTL
ditetapkan oleh Menteri Pan & RB di
Jakarta, pada 10 Desember 2018.
Selang sehari kemudian, Kepala
Badan Geologi Rudy Suhendar mewakili Menteri ESDM menerima Penghargaan Bhumandala Rajata (Unggulan) dari Badan Informasi Geospasial
(BIG) atas peran Kementerian ESDM
dalam membangun pilar-pilar sim-
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pul jaringannya menuju Simpul Jaringan yang aktif dan operasional, serta
mendukung implementasi Kebijakan
Satu Peta (KSP). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala
Staf Kepresidenan Moeldoko kepada
Kepala Badan Geologi di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 11 Desember
2018.
Dalam rangka implementasi Percepatan KSP, tercatat hingga November
2018, ada 17 Informasi Geospasial
Tematik (IGT) yang menjadi tanggung
jawab Kementerian ESDM, terutama
untuk pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua dapat
dipenuhi. Dari 17 IGT tersebut, Badan
Geologi menyumbangkan 12 peta
tematik. Sehingga dengan demikian,
Badan Geologi menjadi penyumbang
terbesar bagi implementasi Percepatan KSP yang menjadi tanggung jawab
Kementerian ESDM.
Dalam “Anugerah BAPETEN 2019”,
Badan Geologi melalui Pusat Sumber
Daya Mineral, Batubara dan Panas
Bumi (PSDMBP) mendapatkan penghargaan yang diselenggarakan Badan
Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN),
di Jakarta, pada 24 Juli 2019. Bidang
yang dimenangkan PSDMBP adalah
“Keselamatan dan Keamanan Nuklir” dalam kegiatan “Gauging”. Satuan kerja di lingkungan Badan Geologi
ini dinilai sebagai instansi yang sudah
menerapkan/melaksanakan program
proteksi dan keamanan sumber radiokatif sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perka BAPETEN Nomor 6 Tahun 2009. Hal ini dibuktikan
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dari Laporan Keselamatan Fasilitas
(LKF) untuk kegiatan gauging (XRF
dan XRD) yang dilaporkan oleh Petugas Proteksi Radiasi (PPR) PSDMBP
kepada BAPETEN setiap tahunnya.
Menjelang akhir tahun 2019,
Badan Geologi melalui unit pelaksana teknis (UPT) Balai Penyelidikan
dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) meraih
apresiasi dan penganugerahan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2019. Acara ini diselenggarakan
oleh Kemenpan RB di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, pada 10 Desember 2019, dan dihadiri oleh Wakil
Presiden RI Ma'ruf Amin.
Di lingkungan Kementerian ESDM
sendiri, Badan Geologi melalui satuan kerjanya PSDMBP meraih “Peringkat kesatu Satker Non Infraktrustur”
dalam nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Tahun 2019
di lingkungan Kementerian ESDM.
Penyerahan penghargaan ini dilakukan di Bandung pada 21 Januari 2020.
Selain itu, PSDMBP meraih “Peringkat
kesatu Se-KPPB Bandung 1” untuk
“Kategori Pagu Besar”. Penganugerahan penghargaan tersebut diserahkan pada 19 Februari 2020.
Dengan raihan-raihan pelbagai
prestasi di atas, sebenarnya membuktikan buah kinerja cepat, cermat dan
produktif yang dilakukan para insan
kebumian yang bekerja di lingkungan
Badan Geologi selama periode tahun
2017 hingga 2020. ***

Isu dan
Tantangan
Geologi
Indonesia
ke Depan

Kekayaan sumber daya geologi, aneka
ancaman bahaya geologi, massif dan
meluasnya pembangunan infrastruktur dan
pengembangan wilayah di Indonesia harus
dilandasi geologi yang mengakar kuat.
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Indonesia yang terletak di antara
tiga lempeng tektonik utama dunia
merupakan bagian dari Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) diberkahi dengan dampak postif sekaligus dengan
dampak negatifnya. Dampak positifnya, antara lain, berupa kesuburan
tanah yang tinggi, 128 cekungan sedimen, 29 manifestasi panas bumi, 421
Cekungan Air Tanah, dan 5 jalur metalogeni. Sementara dampak negatifnya,
antara lain, dalam wujud ancaman letusan gunungapi (69 gunungapi), gempa bumi (3 lempeng tektonik aktif),
tsunami dan tanah longsor.
Dengan keadaan demikian, negara
dituntut untuk berperan menghadapinya. Hal ini diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yang menegaskan bahwa negara bertugas untuk
“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, ... Selain itu, dalam UUD 1945
Pasal 33 Ayat 3 disebutkan bahwa
“Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Atas dasar peran negara tersebut,
Badan Geologi, sebagai salah satu institusi di bawah Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), memiliki tugas melakukan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber
daya geologi, vulkanologi dan mitigasi
bencana geologi, air tanah, dan geologi
lingkungan, serta survei geologi. Dengan demikian, Badan Geologi secara
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khusus dan umumnya yang bertaut
dengan ilmu kebumian di Indonesia
turut pula berperan dalam kerangka
perwujudan Pembukaan UUD 1945
dan UUD 1945 di atas.
Bila ditempatkan pada situasi terkini dan prospeknya di masa yang akan
datang, ada pelbagai isu dan tantangan yang harus dijawab oleh geologi
Indonesia secara umum, dan khususnya Badan Geologi. Paling tidak ada
9 (sembilan) butir yang menjadi isu
berikut tantangan yang harus dijawab.
Ke-9 hal tersebut adalah eksplorasi migas, eksplorasi mineral dan batubara,
pengembangan panas bumi, air tanah
dan geologi tata lingkungan, bencana
geologi dan mitigasi, geologi teknik
dan tata ruang, pemetaan geologi
dan pengembangan geosains, warisan
geologi sebagai destinasi wisata, dan
regulasi serta standarisasi kegeologian.
Pertama, mengenai eksplorasi
migas. Mengapa migas menjadi isu
geologi? Karena semakin hari produksi atau lifting migas semakin menurun.
Ini misalnya terlihat pada rata-rata lifting migas tahun 2019 sebesar 1.806
juta BOEPD atau 96,3%, dari target
2.025 juta BOEPD. Kemudian selang 18
tahun sejak penemuan lapangan gas
abadi, cadangan migas dengan jumlah yang signifikan belum ditemukan
lagi. Dan sejak sepuluh tahun terakhir
cadangan migas nasional terus mengalami penurunan. Pada akhir tahun
2017, cadangan minyak Indonesia tercatat sebesar 3.17 miliar barel, lebih
rendah dari Malaysia (3.6 miliar barel)
dan Vietnam (4.4 miliar barel).

Penurunan tajam harga minyak dunia sejak 2014 menyebabkan Indonesia
harus melakukan efisiensi besar-besaran. Ini berdampak pada menurunnya
kegiatan eksplorasi migas dan penanaman modal baru di bidang migas. Hal
tersebut kian memperlambat usaha
penemuan cadangan baru. Dengan
rendahnya tingkat temuan cadangan
baru dan tidak adanya cadangan migas
berkapasitas raksasa, maka produksi
migas indonesia diprediksi akan terus
berada dalam tren penurunan, bahkan
hingga tahun 2050.
Dengan demikian, peluang dan tantangan dalam menemukan cadangan
baru masih sangat terbuka. Karena dari
128 cekungan, baru 54 cekungan yang
sudah dieksplorasi dengan cadangan
sekitar 3.8 miliar barel, masih ada 74
cekungan yang belum disentuh dengan potensi minyak bumi mencapai
7.5 miliar barel. Apalagi kawasan timur
Indonesia masih memiliki potensi dan
peluang menjanjikan untuk kegiatan
eksplorasi, khususnya pada play-play
Pre-Tertiary dan deepwater area. Tantangan eksplorasi di kawasan tersebut
adalah kurangnya data seismik yang akurat dan memadai, serta perlu teknologi tinggi dalam pengembangannya.
Kedua, eksplorasi mineral dan batubara (minerba). Rentang tahun
1970-2009 yang menunjukkan peningkatan temuan disebut sebagai era mining boom. Namun, pada dekade 2010
hingga 2016, hanya dibukukan enam
penemuan. Penurunan angka temuan
tersebut kemungkinan besar disebabkan faktor teknis dan nonteknis. Faktor

teknis berupa daerah eksplorasi makin
“matang” sehingga target eksplorasi
makin dalam atau berada di bawah batuan penutup; pergeseran tipe eksplorasi dari “green field” ke “brown field”
karena terbatasnya wilayah eksplorasi
yang menyebabkan tingkat kesulitan
bertambah, dan rasio sukses temuan
makin kecil; dan target unconventional
belum dikembangkan.
Adapun faktor nonteknis berupa
harga komoditi yang sedang terpuruk
berimplikasi terhadap menurunnya
jumlah investor dan anggaran eksplorasi; tumpang tindih lahan daerah IUP
dan WIUP; dan data neraca sumber
daya dan kualitas datanya (menurunnya tingkat kepercayaan untuk berinvestasi).
Padahal potensi mineral di
Indonesia masih sangat terbuka,
mengingat kondisi geologi dan tektonik
menyebabkan terbentuknya beragam
tipe deposit mineral. Tipe-tipe tersebut
adalah tipe porfiri dan epitermal untuk
komoditi emas-tembaga-perak yang
ditemukan sepanjang busur magmatik;
tipe laterit untuk komoditi nikel, kobalt
dan krom yang dijumpai pada zona
pelapukan batuan ofiolit; dan tipe
unconventional yang belum banyak
dikembangkan seperti orogenic gold,
sulfida nikel, sedimentary hosted-base
metals dan deposit-deposit “dalam”
atau “tertutup batuan muda”.
Bagaimana masalahnya sekarang?
Karena hingga kini, kontribusi dari minerba untuk GDP masih cukup mempengaruhi, maka eksplorasinya di Indonesia harus lebih canggih. Karena poten-
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si-potensi yang bersifat dangkal-dangkal
sudah diambil, dieksploitasi, sementara
yang dalam-dalam masih banyak. Kenapa? Karena Indonesia secara geografis
ada berada atau memiliki di jalur metalogeni. Jalur ini yang melalui Indonesia
itu panjangnya sekitar 15000 km. Dari
jumlah tersebut yang dieksploitasi baru
sekitar 8000 km, sehingga masih tersisa
7000 km. Dengan catatan yang 8000 km
pun yang dieksploitasi baru yang dangkal-dangkalnya saja. Sekarang pasar minerba meminta yang lebih dalam-dalam.
Jadi, ini menjadi tantangan kegeologian
Indonesia. Oleh karena itu, Badan Geologi sekarang dituntut untuk menyajikan
pelayanan data yang lebih rinci.
Ketiga, pengembangan panas bumi.
Potensi panas bumi di Indonesia termasuk
yang terbesar di dunia, dengan sumber
daya sekitar 23965.5 MW dan cadangan
sebesar 14626,5 MW. Pemanfatan energi
panas bumi saat ini baru mencapai 2130,6
MWe. Masalahnya kegiatan pengembangan panas bumi terkendala oleh kualitas
data eksplorasi masih rendah atau belum
mencapai data pengeboran. Rendahnya
kualitas data eksplorasi menyebabkan
tingginya resiko pada sisi hulu.
Dengan demikian, tantangan ke depannya adalah perlu dilakukan peningkatan kualitas data untuk daerah panas
bumi temperatur rendah-sedang dengan
metode pengeboran eksplorasi; perlu
penghitungan potensi reservoir yang lebih rinci agar bisa diajukan sebagai WKP;
perlunya identifikasi sistem yang akurat
dalam kaitannnya dengan tataan geologi, untuk menentukan strategi eksplorasi
dan pengembangannya yang tepat; dan
108
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perlu adanya reviu sumber daya panas
bumi secara komprihensif terutama
di daerah medium-low temperature,
dan dibuatkan penilaian untuk memilih lokasi yang layak dikembangkan
untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas
Bumi (PLTP) dan untuk pemanfaaatan
langsung.
Keempat, air tanah dan geologi
tata lingkungan. Yang menjadi isu dan
tantangan dalam masalah ini adalah
ihwal akses dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang berkaitan dengan
daerah rawan kekeringan dan sulit air,
peningkatan data rinci hidrogeologi,
dan pemboran air di daerah sulit air
digunakan untuk melayani kebutuhan
dasar warga negara di daerah sulit air;
kajian geologi terpadu untuk mengetahui ancaman bencana geologi, sumber
daya geologi dan kendala geologi, serta
ancaman kerusakan lingkungan di kota-kota besar di Indonesia; memberikan keleuasaan untuk pembangunan,
dan memberikan rekomendasi geologi
lingkungan untuk pengembangan kota
secara aman dan nyaman; dan kajian
geologi terpadu untuk mengetahui
daya dukung untuk pembangunan terowongan, perencanaan galian tanah,
perencanaan bendungan, perencanaan bangunan penahan tanah longsor, dan pekerjaan fondasi bangunan
seperti gedung bertingkat tinggi.
Terutama berkaitan dengan soal
kekeringan sebelum musim hujan,
dari Sabang sampai Merauke tersiar
kabar di pelbagai media banyak daerah yang mengalami kekeringan. Dalam
hal ini, para ahli geologi harus men-

jawab, misalnya, kasus daerah yang
mengalami kekeringan padahal airnya
ada atau kekeringan karena memang
tidak ada air tanahnya, sehingga selalu bergantung kepada air permukaan.
Hal tersebut tentu harus berawal dari
pemetaan potensi air untuk mengatasi kekeringan tersebut. Badan Geologi
pernah menginventarisasi kabupaten-kabupaten yang mengalami kekeringan, dengan tujuan kalau sudah ada
database daerah kekeringan, dapat
dilakukan pemetaan potensi airnya. Ke
depan, saatnya Badan Geologi khususnya dan insan kegeologian di Indonesia
umumnya untuk melakukan pemetaan
potensi air secara rinci.
Kelima, bencana geologi dan mitigasi. Sumber ancaman geologi di Indonesia terbilang banyak. Ini bisa diamati
dari keberadaan 127 gunungapi aktif
dan 69 di antaranya terus dipantau
oleh Badan Geologi karena dikategorikan gunungapi aktif dan berisiko tinggi. Kemudian, 12-15% gempa bumi di
dunia terjadi di wilayah Indonesia dan
di antaranya ada 6-12 kejadian gempa
bumi merusak terjadi setiap tahunnya. Lalu, probabilitas kejadian tsunami
dengan ketinggian inundasi lebih dari
3 meter terjadi sekali dalam 10-50 tahun. Ditambah kenyataan, lebih dari
800 kejadian gerakan tanah dalam satu
tahun terjadi di Indonesia dan bencana
gerakan tanah sebagian besar terjadi
pada musim hujan.
Maka, isu dan tantangan dalam
kerangka kebencanaan adalah penguatan kajian geologi berupa pemetaan (Kawasan Rawan Bencana dan tata
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ruang) dan prakiraan; modernisasi
teknologi dan penguatan monitoring;
dan perluasan sosialisasi. Ke semua
tantangan dalam bidang kebencanaan
tersebut menuntut pemetaan dan kajian dalam skala yang lebih rinci, sehingga akurasinya menjadi sangat besar.
Keenam, geologi teknik dan tata
ruang. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur terus berkembang, seperti
pembangunan jalan, bangunan dan
bendungan, harus diimbangi dengan
geologi keteknikan. Walaupun para
ahli sipil juga menghitung, tetapi tetap
harus memperhatikan aspek geologi
teknik, yakni melakukan pendekatan atau penyesuaian dengan kondisi
alamnya. Dengan demikian, yang menjadi tantangan untuk kegeologian Indonesia dalam bidang ini adalah kesiapan
data geologinya untuk mendukung
pembangunan infrastruktur.
Di bidang geologi tata ruang, jelas
banyak yang tumpang tindih. Penyebabnya adalah kekurangjelasan keterlibatan geologi dalam penyusunan
tata ruang. Kadang-kadang terlibat,
kadang-kadang tidak. Belum lagi kalau berkaitan dengan kebijakan. Maka
pernyataan geologi harus bersahabat
dengan planologi itu belum tuntas.
Hubungan tersebut memang sudah
terjalin sejak lama, tetapi belum tuntas. Artinya, yang harus dikedepankan
adalah menambah unsur geologi pada
kaidah planologi. Idealnya, geologi
dalam planologi tidak hanya berfungsi sebagai tempelan, tambahan atau
pelengkap saja, melainkan bagian
yang integral dari planologi. Apala110

gi bila dikaitkan dengan pengelolaan
lingkungan, selama ini geologi juga
hanya menjadi pelengkap, demikian
pula dalam analisis dampak lingkungan
(amdal), data geologi bisa dipakai atau
tidak dipakai, karena tidak memiliki
kekuatan hukum.
Ketujuh, pemetaan geologi dan
pengembangan geosains. Untuk pemetaan geologi, yang menjadi tantangan atau tuntutannya saat ini adalah
pemetaan dalam skala besar. Di Badan
Geologi, sudah sejak 10 (sepuluh) tahun lalu peta geologi yang berskala
besar yakni 1: 50.000 belum usai. Oleh
karena itu, ke depannya, pemetaan
geologi yang rinci ini harus juga menjadi prioritas.
Di bidang geosains, sebenarnya
di Indonesia sudah ketinggalan sejak
lama. Di Indonesia belum ada yang
benar-benar melakukan riset, misalnya, melakukan penelitian untuk menemukan sesar baru atau membuktikan
bahwa Sesar Baribis itu ada. Kemudian misalnya lagi mempertegas jalur
metalogeni yang melintasi Indonesia.
Dengan demikian, tantangan ke depannya bagi insan geologi di Indonesia, khususnya Badan Geologi, adalah
jangan sampai meninggalkan geosains.
Karena dengan penelitian-penelitian,
kajian-kajian baru dimungkinkan adanya penemuan hal-hal baru sekaligus
dapat mempertegas hal-hal yang sudah ada atau diduga ada sebelumnya.
Kedelapan, warisan geologi sebagai
destinasi wisata. Kini situs-situs geologi booming menjadi destinasi wisata
di Indonesia. Pemerintah-pemerintah

daerah berlomba-lomba mengusulkan
agar situs-situs geologi yang berada di
daerahnya untuk dinilai. Hal tersebut
dapat dimengerti mengingat keadaan
kebumian (tataan tektonik) Indonesia menyebabkan geologi Indonesia
memiliki keragaman geologi yang unik
sebagai potensi warisan geologi. Sejalan dengan meningkatnya pengembangan taman bumi (geopark) sebagai
salah satu destinasi wisata, permintaan akan data-data warisan geologi kian
besar. Oleh karena itu, tantangan ke
depannya adalah menjamin ketersedian dan mempermudah akses terkait
data-data warisan geologi.
Kesembilan, regulasi dan standarisasi kegeologian. Isu-isu dalam bidang
regulasi kegeologian, antara lain, kebijakan sumber daya geologi yang berkaitan dengan neraca sumber daya
dan cadangan mineral dan batubara;
air tanah dan geologi lingkungan yang
bertautan dengan konservasi air tanah,
kawasan pertambangan, Kawasan Bentang Alam Kars (KBAK), Kawasan Cagar
Alam Geologi (KCAG), dan warisan
geologi; dan mitigasi bencana geologi
yang erat berkaitan dengan informasi
bahaya geologi dan pedoman mitigasi
bencana geologi (penetapan kawasan
rawan bencana geologi di dalam tata
ruang). Tantangannya, tentu saja,
berbagai regulasi yang berkaitan dengan hal-hal di atas dapat diterbitkan
sehingga Badan Geologi dan umumnya insan kegeologian Indonesia punya
ketetapan hukum yang mengikat.
Di bidang standarisasi kegeologian,
isu yang mengemuka adalah kekuran-

gan dan ketidaksamaan standar yang
digunakan. Standar geologi yang sudah
ada dan seragam digunakan di Indonesia adalah leksikon stratigrafi. Sehingga
siapapun yang melakukan penelitian
dan penyelidikan geologi akan merujuk
kepada leksikon tersebut. Namun, selain leksikon stratigrafi, cabang-cabang
lainnya belum ada standarnya. Misalnya untuk pemetaan geologi teknik
yang belum terstandarisasi, dan gerakan tanah meskipun sudah ada SNI-nya
tetapi tidak semua menggunakannya.
Apalagi kenyataan sekarang membuktikan bahwa ada 34 perguruan tinggi
yang memiliki program studi geologi.
Misalnya, bila setiap tahunnya masing-masing meluluskan 50 orang, akan
ada 1700 orang sarjana baru geologi
di Indonesia. Dengan demikian, yang
menjadi tantangannya, adalah harus
ada rekonsiliasi mengenai standar
geologi yang berlaku umum di seluruh
Indonesia.
Dengan demikian, Indonesia yang
dianugerahi pelbagai potensi sumber
daya geologi tetapi sekaligus selalu
berada di bawah ancaman beragam
bahaya geologi, yang pembangunan
infrastruktur dan pengembangan
wilayahnya semakin massif, seharusnya dilandasi geologi yang mengakar
kuat di tengah-tengah masyarakat.
Bukan hanya masyarakat ilmiah, tetapi melingkupi segenap masyarakat Indonesia. Agar pengetahuan kebumian
tanah air ini bisa merata dan semua sadar serta memahami mengenai berbagai potensi tersebut.***
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Semuanya
Mengalir
“Panta rhei” atau “semuanya mengalir”, ujar ahli filsafat
Heraclitus dari Ephesus. Ahli filsafat sebelum Sokrates yang
hidup sekitar tahun 535 Sebelum Masehi hingga 475 Sebelum Masehi ini memang menegaskan bahwa dalam hidup
ini semua mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh
karena itu, banyak sekali ujaran Heraclitus yang berkaitan
dengan sungai, dalam kaitan dengan hidup yang senantiasa
berubah itu.
112

Ujaran-ujaran yang berkaitan dengan sungai tersebut antara lain “Tidak
ada orang yang melangkahi sungai
yang sama dua kali”; “Air yang lebih
baru mengalir pada orang yang melangkahi pada sungai yang sama”;
“Kita sama-sama melangkahi atau tidak pada sungai yang sama. Kita adalah kita atau bukan kita”; “Semuanya
berubah dan tidak ada yang tetap
diam … dan … kau tak dapat melangkahi dua kali pada arus yang sama”.
Pegangan hidup yang selalu mengalir seperti aliran sungai sebagaimana diyakini Heraclitus dari Turki itu
dianut pula oleh Kepala Badan Geologi periode 2017-2020, Rudy Suhendar. Bagaimana pegangan tersebut
menjadi terpatri dalam benak Rudy,
ada baiknya untuk menelisik riwayat
hidupnya sejak masa kecil, remaja,
beranjak dewasa, termasuk riwayat
pendidikan dan pekerjaannya.
Menggemari Geografi
Rudy lahir pada 31 Mei 1960, di
Bandung dalam lingkung pegunungan. Jajaran perbukitan yang mengapit Sungai Cidadap, berasal dari lereng Gunung Kendeng di sebelah selatan Cililin. Perbukitan, lembah dan
sungai menjadi kesehariannya saat
kecil. Ayahnya H. Mitra Iskandar dan
ibunya Hj. Siti Aminah. Ayahnya berprofesi sebagai tenaga pengajar sejak
tahun 1960-an. Keluarganya kemudian pindah ke Kiaracondong, di Kota
Bandung.
Di Kiaracondong pula, Rudy kecil
menempuh pendidikan dasarnya. Di

SD Negeri VI Kiaracondong, ia sangat menyukai pengetahuan dasar
geografi dikenalkan oleh gurunya. Ia
sangat menggemari pelajaran peta
buta, dan dengan mudah ia mengingat dan mengulang kembali di depan
kelas. Selain di kelas, Rudy menggali
ilmu dari tumpukan-tumpukan koleksi buku ayahnya. Sejak kelas enam
sekolah dasar, minatnya menggebu
pada lingkungan alam sebagai ruang
belajar melalui koleksi buku ayahnya.

Dimas menjadi Siswa SD Negeri VI Kiaracondong

Geografi memang pelajaran yang
sangat ia gemari. Ketika memasuki
materi pelajaran ini, hasratnya selalu menggebu untuk menggali lebih
dalam, sehingga gurunya begitu antusias memberikan pelajaran tamba-
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han. Hal ini mengingatkannya pada
hidup di kampung yang memberinya
kesempatan untuk mengenal betul
susur sungai, gunung hingga lembah.
Setiap hari di lingkungan hidup neneknya, Rudy kecil selalu berkehendak menelusuri dan mengetahui rahasia alam. Bentukan-bentukan dan
bentang perbukitan, selalu menjadi
tanya besar, mengapa proses bumi
membentuk rupa demikian.

Setamat SD Negeri VI Kiaracondong, Rudy melanjutkan ke SMP Negeri IV Bandung. Dari sana ia masuk
ke SMA Negeri VII Bandung. Nah, di
sekolah menengah atas ini pengetahuan geografinya kian terasah. Membaca peta buta menjadi semakin mahir.
Tambahan pula, pada masa ini, ia menjadi kian penasaran mengenai seperti
apa kondisi geologis yang melingkupi

Tanah Airnya.
Di masa SMA, keterampilan membaca peta buta kian terasah.
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Mendalami Ilmu Geologi
Selepas SMA pada 1979, Rudy
memilih melanjutkan kegiatan belajarnya ke Akademi Teknik Pekerjaan
Umum (ATPU), dengan mengambil jurusan Teknik Penyehatan Lingkungan.
Karena menurutnya, jurusan tersebut berkaitan dengan masalah perumahan, terutama yang menyangkut
sirkulasi udara, sistem pemanasan,
pendinginan, penerangan, suplai air,
drainase serta cara pembuatan ruangan tempat tinggal yang memadai.
Oleh karena itu, selama satu tahun
di ATPU, Rudy berkutat pada ihwal
teknologi yang berkaitan dengan perancangan kota agar tercipta peraturan-peraturan penyekatan suara dan
konstruksi peralatan yang memadai
untuk tercapainya kesehatan lingkungan. Termasuk di dalamnya pencegahan pengotoran atmosfer oleh gas
buang kendaraan bermotor dan asap
pabrik.
Namun, karena hasratnya bukan di

situ, satu tahun kemudian, ia memilih
mengambil jurusan yang diminatinya, yakni Teknik Geologi, di Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (MIPA), Universitas Padjadjaran.
Pada 1980 ia diterima sebagai mahasiwa baru.
Pada 1983, Rudy meraih gelar
sarjana muda, dengan tugas akhir
pemetaan Waduk Cacaban, di Kecamatan Kedungbanteng, Tegal dengan
skala 1:25.000. Penelitian ini membutuhkan waktu satu bulan setengah di
lapangan, dan beberapa bulan penyusunan laporan. Ia bahkan menumpang tidur di rumah kepala desa yang
sekaligus merangkap menjadi kantor
desa untuk melakukan pemetaan
tersebut. Penyusunan laporan saat itu
masih menggunakan gambar manual
di atas meja gambar, media kertas
kalkir, kemudian diwarnai menggunakan cat air dan laporan di tik menggunakan mesin ketik.

Sedang melakukan pemetaan di lapangan.
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Selain itu, Rudy dikenal sebagai
aktivis organisasi kampus. Ia tercatat
pernah duduk sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Geologi Unpad
(1983-1985) dan Sekretaris Senat
Mahasiswa Fakultas MIPA Unpad
(1984-1985). Termasuk di antaranya, dia pernah mengundang J.A.
Katili sebagai narasumber lokakarya
di kampusnya. Aktivitas di kampus
menggembleng dirinya untuk memimpin hingga menyelenggarakan organisasi. Selama kuliah ia dipercaya
pula sebagai asisten dosen, dengan
harapan nantinya bisa menjadi dosen
tetap. Namun cita-citanya kandas,
karena harus bersaing dengan jumlah
pendaftar yang cukup banyak, sehingga namanya tidak muncul sebagai
calon dosen di lingkungan Teknik
Geologi UNPAD.

delan embung di Cikuda, Jatinangor,
Sumedang, tepat di sebelah timur
kampus UNPAD. Akhirnya, pada 1986
ia lulus dan mendapatkan gelar Insinyur Teknik Geologi.
Meniti Karier Kebumian
Selulus kuliah, Rudy sempat
mengembara ke Manokwari di Papua.
Selama sebulan ia memetakan geologi teknik lokasi perkebunan kelapa
sawit. Di sana ia diliputi kekhawatiran dengan penerimaan masyarakat.
Ia yang pertama kali datang ke Manokwari membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Kenyataan
tersebut memang hanya bayangan
saja di benaknya.

ayahnya. Apalagi memang sejak tahun
ketiga kuliah, Rudy dipercaya menjadi
asisten dosen. Namun, suratan takdir
berkata lain, ia gagal diterima sebagai
dosen di almamaternya. Padahal, hanya tiga orang saja yang mendaftar sebagai dosen saat itu.
Namun, Rudy mencari jalan lain untuk mencapai hasratnya dalam bidang
penelitian kebumian. Ia berpikir masih
ada jalan lain untuk menuju ke arah
sana. Itulah menjadi pegawai negeri
sipil. Kesempatan tersebut datang dari
Direktorat Geologi Tata Lingkungan,
Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Pertambangan dan
Energi. Dengan demikian, mula-mula
sejak 1989 hingga 2001 ia bekerja sebagai ahli geologi.
Di sisi lain, pertemuan dengan
Trisna Yuliana berujung ke jenjang
pernikahan. Pertemuan keduanya
dikondisikan dalam suasana kegitan
belajar-mengajar di kampus Unpad.
Saat itu Rudy sebagai asisten dosen
sering memberikan bahan kuliah di
jurusan lain, di antaranya di jurusan
kimia. Trisna duduk sebagai mahasiswi angkatan 1984. Sebagai senior,

Rudy sering membantu dan mengarahkan mata kuliah geologi umum.
Pertemuan demi pertemuan akhirnya
semakin dalam kemudian berlanjut
di pelaminan. Keduanya memutuskan
untuk menikah pada Januari 1991, dan
hingga kini dikaruniai dua anak, yaitu
Mardhiya Saraswati dan Nadine Aulia
Kansa. Dr. Trisna sendiri hingga kini tercatat sebagai dosen Jurusan Kimia, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi.
Perkembangan karier Rudy diimbangi pula dengan peningkatan pendidikannya di bidang kebumian. Pada
1993, Rudy melanjutkan pendidikan
di Fakultas Geomorphology and Engineering Geological Surveys, International Institute for Aerospace Survey
and Earth Sciences (ITC), Enschede,
Belanda. Untuk tugas akhirnya, ia
melakukan penelitian yang mencakup
delapan unsur geomorfologi, kemudian diterapkan ke dalam metode penelitian terrain analysis berdasarkan pemisahan kedelapan unsur asal lahan
geomorfologi. Setelah meraih Master
of Science (M.Sc) pada 1995, ia kembali ke jabatan struktural di lingkungan
Badan Geologi.

Sempat melakukan pemetaan di Manokwari,
Papua.
Zaman mahasiswa S1, Rudy dikenal sebagai
aktivis organisasi kampus

Untuk
menuntaskan
sarjana
penuh, Rudy melakukan pemetaan
di Sindangkerta-Gununghalu, Cililin.
Selain pemetaan, untuk tugas skripsi
hidrogeologi, Rudy membuat pemo116

Beberapa kali melakukan kerja
lapangan tidak mengurungkan niat
Rudy untuk bekerja sebagai peneliti. Tercatat, Rudy sejak 1985 hingga
1989 pernah bekerja sebagai asisten
geologi lepas pada beberapa konsultan geologi. Ia senantiasa memendam
keinginan menjadi pengajar seperti

Pada 1995, Rudy menyelesaikan kuliah S2 di ITC, Enschede, Belanda.
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Sepulang dari Belanda, karier Rudy
terus meningkat melalui pelbagai
jabatan yang diembannya. Ia diangkat menjadi Kepala Seksi Lingkungan
Geologi Regional (2001-2006), Kepala Sub Bidang Program dan Kerjasama pada Pusat Geologi Lingkungan
dan Kawasan Pertambangan (20062008), Kepala Bidang Program Kerjasama, Pusat Lingkungan Geologi
(2008-2010), Kepala Bidang Geologi
Lingkungan (2010-2013), dan Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan
Geologi Lingkungan (2013-2017).
Selama menduduki jabatan struktural, ia ikut serta dalam proses lahirnya aturan mengenai Kawasan
Cagar Alam Geologi dan Kawasan
Karst dalam bentuk Kepmen ESDM
No. 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst
(KBAK) yang merupakan perubahan
dari Keputusan Menteri ESDM Nomor
1456 tentang Pedoman Pengelolaan
Kawasan Kars pada 2000. Bersama
Alm. Hardoyo Radjiwiryono (sebagai
atasannya)
mengimplementasikan
kepmen tersebut berupa kegiatan
survei pemetaan kawasan karst. Mula-mula pemetaan di perbukitan karst
Gombong Selatan, kemudian kawasan
Gunung Kidul dan Sukabumi Selatan.
Selain implementasi KBAK, Rudy
mengawal penerapan Kawasan Cagar
Alam Geologi (KCAG). Dalam konsep
ini yang dititikberatkan adalah perubahan paradigma eksplorasi, dari
ekstraktif ke konservasi. Atas penerapan konsep tersebut, banyak permintaan dari pemerintah daerah
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untuk melindungi situs geologi yang
ada di daerahnya. Di antaranya kawasan Grobogan, Yogyakarta. Meskipun memutuskan sebagai KCAG sering tidak mudah, karena berbenturan
dengan status kepemilikan lahan dan
pemberian izin penambangan. Pada
praktiknya, bila satu situs geologi telah ditetapkan sebagai KCAG, maka
otomatis perlindungan dan penegakan hukum akan menggunakan
payung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, mengenai Undang-Undang Tata Ruang.
Selanjutnya penyusunan KBAK dan
KCAG kemudian menjadi dasar penyusunan Kawasan Lindung geologi dan
Kawasan Budi Daya dalam UU tersebut. Penetapan demikian digunakan
sebagai dasar-dasar sanksi yang bersifat moral. Karena memang KBAK lebih
menekankan kepada substansi yang
bersifat rekomendasi, yang diberikan
kepada pemerintah daerah. Substansi
tersebut berupa keistimewaan sejarah geologi, kelangkaan dan fenomena
geologi yang unik. Atas penetapan ini,
pemerintah daerah wajib mengawal
dan memasukannya ke dalam rancangan tata ruang daerah.
Di luar karier, tetapi masih berkaitan dengan kebumian dan kelembagaan, Rudy terlibat pada beberapa organisasi. Ini antara lain terlihat
dari aktivitasnya sebagai anggota
Ikatan Ahli Geologi Indonesia/IAGI
(1996-sekarang), anggota Persatuan
Ahli Air Tanah/PAAI (2014-sekarang),
Sekretaris Pengda IAGI Jabar-Banten
(2009-2011), Sekretaris Ikatan Alumni

/IKA Geologi Unpad (2014-2017), dan di lemari-lemari, melainkan harus terKetua IKA Geologi Unpad (2017-seka- sampaikan dan dimanfaatkan oleh
rang).
masyarakat luas. Dengan demikian, ia
menekankan adanya perubahan pola
Memimpin Badan Geologi
pikir dari riset ke pelayanan publik.
Setelah puluhan tahun malang
Bentuk-bentuk layanan publik memelintang di Badan Geologi, pada mang kemudian yang menjadi gar2017 Rudy sempat diangkat sebagai da terdepan yang ditawarkan Badan
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Ke- Geologi di masa kepemimpinan Rudy.
menterian Energi dan Sumber Daya Di bidang teknologi kebencanaan
Mineral. Pekerjaan di Inspektorat geologi mendorong Pusat Vulkanologi
Jenderal tidak sampai setahun diem- dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMbannya, karena pada Desember 2017 BG) untuk terus mengembangkan
ia kembali ke Badan Geologi, dengan aplikasi MAGMA Indonesia (Multistatus sebagai Kepala Badan Geologi platform Application for Geohazard
untuk masa bakti 2017 hingga 2020. Mitigation and Assessment in IndoMenjadi Kepala Badan Geologi ru- nesia). Demikian pula terhadap Puang lingkup kerja Rudy menjadi ber- sat Sumber Daya Mineral, Batubatambah luas. Yang diurusinya bukan ra, dan Panas Bumi (PSDMBP) agar
hanya berkaitan dengan geologi tata terus mengembangkan aplikasi GIS
lingkungan, bidang yang digelutinya berbasis mobile yang menampilkan
selama puluhan tahun, melainkan informasi lokasi keterdapatan sumjuga terpaut dengan air tanah, sum- ber daya mineral, batubara dan panas
ber daya geologi, kebencanaan, sur- bumi beserta data statistik dan pusvei geologi, pengembangan teknologi takanya melalui aplikasi GeoRIMA
kegeologian, dan sebagainya.
(Geological Resources of Indonesia
Dengan cakupan yang luas terse- Mobile Application). Sebagai dasarnbut, Rudy menilai masing-masing ya, Badan Geologi juga mengembangbidang mempunyai keunggulan dan kan GDI (Geologi Database Indonesia)
kontribusi yang besar bagi pelbagai yang memberikan layanan informasi
upaya perlindungan warga negara dari warisan geologi, leksikon stratigrafi
kebencanaan geologi sekaligus turut Indonesia, cekungan sedimen, dan
mewujudkan kesejahteraan bangsa peta geologi.
melalui pengungkapan berbagai poDi samping tentu saja menjalin
tensi sumber daya geologi yang ada kemitraan yang erat sekali dengan
di Indonesia. Oleh karena itu, Rudy media demi kepentingan penyebamenilai produk unggulan dari mas- ran informasi kegeologian kepada
ing-masing bidang geologi tersebut masyarakat luas. Sehingga Rudy santidak hanya berhenti sebagai hasil gat dekat dengan media. Ia bahkan
riset dan penyelidikan yang tersimpan menggarisbawahi bahwa informasi
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melalui media jauh lebih efektif dengan mendatangi kelompok-kelompok
masyarakat dan sesuai dengan arahan Kementerian ESDM, setiap ada kejadian yang melibatkan Badan Geologi, harus segera diinformasikan ke
media massa melalui saluran-saluran
yang ada.
Dengan kata lain, Rudy menilai
edukasi melalui media massa dinilai
lebih efektif. Apalagi, serbuan informasi bohong mudah sekali disebar-

Gambar beberapa liputan media.
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kan melalui media sosial, sehingga bisa jadi masyarakat yang masih
rendah tingkat literasinya mudah
mem- percayai kabar tersebut tanpa
mengeceknya, serta membuat kepanikan massal di masyarakat. Oleh karena Badan Geologi berkaitan dengan
kebencanaan yang bisa terjadi kapan saja, maka Badan Geologi harus
waspada dalam menginformasikan
nya. Informasi ini juga bisa mengurangi dampak dari bencana tersebut.

Di samping itu, di sela-sela kesibukannya sebagai Kepala Badan Geologi
serta Komisaris PT. Timah Tbk (sejak
2018 hingga sekarang), Rudy masih
menyempatkan dirinya untuk menimba ilmu geologi yang lebih tinggi, yakni menempuh program doktoral yang
digelutinya sejak tahun 2014. Pada
tahun 2019 dia menyelesaikan studinya dari Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, dalam bidang
ilmu Teknik Geologi. Disertasi yang diangkatnya bertajuk Evolusi Air Tanah
pada Cekungan Air Tanah di Daerah
Batujajar, Jawa Barat (Groundwater
Evolution in Batujajar Groundwater
Basin, West Java).

Penelitian doktoralnya tersebut
membuktikan bahwa berdasarkan
korelasi terhadap kondisi geologi (batuan dan struktur geologi atau rekahan), fasies hidrokimia, karateristik
hidrokimia, komposisi isotop (18O dan
2H) yang dimiliki dari beberapa contoh air tanah yang diamati dan sistem
aliran air tanah, evolusi air tanah pada
Cekungan Air Tanah Batujajar terbagi
menjadi tiga zona sistem air tanah.
Ketiga zona tersebut adalah Zona1 di bagian timur-timur laut yang tersusun oleh batuan breksi tuf, batupasir. Pada zona ini dijumpai tiga sistem
aliran air tanah, akuifer dangkal (akuifer bebas), akuifer menengah, dan

Wisuda S3 dari Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, 2019.
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akufer dalam; Zona-2 terletak di bagian barat-barat daya tersusun oleh
batuan breksi tuf, batupasir, tuf batuapung dan batupasir tufaan. Pada
zona ini dijumpai dua sistem aliran
airtanah, yaitu akuifer dangkal (akuifer bebas) dan akuifer menengah;
dan Zona-3 terletak di bagian utara
yang tersusun oleh batuan breksi tufa
bersisipan dengan batupasir dan konglomerat serta breksi dan batupasir.
Pada zona ini dijumpai dua sistem aliran air tanah, yaitu akuifer bebas dan
akuifer menengah hingga dalam.
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Dari penelusuran riwayat hidupnya
berikut sepak terjangnya dalam
kancah ilmu kebumian Indonesia,
Rudy memang tengah menampilkan
motto hidupnya: “kehidupan seperti air sungai, mengalir dari tempat
tinggi dan mencari jalan sendiri ke
dataran rendah”. Itu pula yang terus
didengung-dengungkan filosof Heraclitus dari Ephesus sejak dahulu kala:
“semuanya mengalir” bagaikan sungai.***
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