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Sambutan
Geologi berperan penting dalam Pembangunan Nasional berupa penyediaan informasi
hulu di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, sejumlah Undang-undang yang berlaku saat ini juga memberikan mandat kepada sub sektor geologi
untuk menyediakan data dan informasi di luar bidang ESDM, antara lain mitigasi bencana geologi yang meliputi bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami; penataan ruang, pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan penge
lolaan air tanah.
Pembangunan ESDM tidak terlepas dari isu strategis nasional, seperti ketahanan
energi, dan isu global seperti pengelolaan lingkungan. Karena itu, pembangunan geologi
juga tidak terlepas dari isu-isu strategis di tingkat nasional dan global tersebut, yang meliputi ketahanan energi, lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, bencana alam;
penataan ruang dan pengembangan wilayah, pengelolaan air, pengembangan industri
mineral, pengembangan informasi geologi, ketahanan pangan, dan batas wilayah NKRI.
Lebih khusus lagi, isu strategis nasional terkait kegeologian yang menguat pada tahun
2012 antara lain adalah kecenderungan produksi minyak bumi yang terus menurun, masih meningkatnya peran batubara dalam penyediaan energi, semakin dikembangkannya
energi terbarukan seperti panas bumi, dan kebutuhan sejumlah mineral yang tetap tinggi.
Selain itu, isu strategis KESDM di Badan Geologi masih tetap menjadi perhatian seperti
pengelolaan air tanah, penyediaan air tanah untuk daerah sulit air, penataan ruang, dan
mitigasi bencana geologi.
Berpedoman kepada visi dan misinya, serta strategi dan kebijakan yang diturunkan
dari visi dan misi tersebut, Badan Geologi pada tahun 2012 melaksanakan program dan
kegiatan guna mencapai sasaran strategis dalam rangka menyelesaikan permasalahan
yang muncul dari isu-isu strategis, baik di tingkat nasional dan global, maupun internal
KESDM dan Badan Geologi. Sebagai bentuk tanggung jawab/akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka disusun Laporan Akunta
bilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Geologi tahun 2012 ini.
Kepada seluruh karyawan Badan Geologi yang telah menjalankan tugas dengan
penuh kesungguhan sehingga tercapai kinerja sebagaimana dilaporkan ini, kami meng
ucapkan banyak terima kasih.

R. Sukhyar
Kepala Badan Geologi

Prakata

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Geologi Tahun 2012
merupakan laporan tahunan Badan Geologi yang berisi mengenai capaian kinerja Badan
Geologi selama tahun 2012 dan disusun sebagai bagian pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Badan Geologi tahun 2012 sesuai dengan tugas dan fungsi serta visi
dan misi Badan Geologi. LAKIP ini berfungsi sebagai sarana pengendalian dan penilaian
kinerja guna mewujudkan tatakelola kepemerintahan yang baik. Selain itu, LAKIP ini
juga dapat berperan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada
tahun-tahun berikutnya.
LAKIP Badan Geologi disusun oleh Tim Penyusun LAKIP Badan Geologi yang meli
batkan anggota tim dari unit-unit di lingkungan Badan Geologi. Penyusunan LAKIP ini
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014,
Renstra KESDM Tahun 2010-2014, Renstra Badan Geologi 2010-2014, Rencana Aksi
Bidang Geologi Tahun 2010-2014, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Geologi
2012.
LAKIP Badan Geologi berisi rencana kinerja, realisasi pelaksanaan, dan pencapaian
kinerja tersebut beserta evaluasinya. LAKIP ini berusaha memberikan penilaian dan
penyampaian akuntabilitas berikut penjelasannya terhadap pencapaian sasaran kinerja
dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Geologi pada tahun 2011. Tingkat
pencapaian sasaran tersebut dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan pencapaiannya akan bermanfaat untuk peningkatan kinerja Badan Geologi
ke depan.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP Badan Geologi tahun 2012 ini.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Geologi tahun 2012
menyampaikan hasil kinerja program kegiatan berikut evaluasinya pada tahun 2012.
Laporan ini dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Badan Geologi tahun 2012. LAKIP Badan Geologi 2012 adalah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Geologi tahun
2012. Dokumen-dokumen yang dijadikan acuan dalam penyusunan LAKIP ini adalah:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, Renstra KESDM
Tahun 2010-2014, Renstra Badan Geologi 2010-2014, Rencana Aksi Bidang Geologi
Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Geologi 2012.
Pencapaian sasaran Badan Geologi 2012 merupakan langkah antara guna pencapaian
tujuan strategis, misi dan visi Badan Geologi. Penyusunan LAKIP ini telah mengacu
kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sektor geologi merupakan salah satu sektor yang mendukung program pembangunan
nasional bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM). Namun, berdasarkan mandat
sejumlah undang-undang lainnya, kegiatan bidang geologi juga menyediakan data dan
informasi yang diperlukan oleh berbagai sektor, seperti mitigasi bencana gunung api,
gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami; penataan ruang, pembangunan infrastruktur,
pengembangan wilayah, pengelolaan air tanah, dan penyediaan air bersih dari air tanah.
Pembangunan kegeologian di tahun 2012 masih menghadapi beberapa isu strategis.
Di dalam isu-isu strategis tersebut tercakup pula beberapa mandat yang dihadapi Badan
Geologi yang bersumber dari sejumlah peraturan perundang-undangan (PUU). Isu yang
dihadapi Badan Geologi tahun 2012 adalah bagian dari isu strategis nasional dan tantangan global untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera, aman, dan nyaman mencakup ketahanan energi, lingkungan dan
perubahan iklim, bencana alam, tata ruang dan pengembangan wilayah, industri mineral,
pengembangan informasi geologi, air dan lingkungan, pangan, dan batas wilayah NKRI
(kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar). Isu energi merupakan isu utama yang
dihadapi sektor ESDM. Upaya-upaya kegeologian yang dilakukan Badan Geologi meru
pakan salah satu dukungan utama bagi upaya-upaya sektor ESDM.
Isu-isu yang dihadapi bidang kegeologian tersebut secara lebih rinci meliputi: (1) kecenderungan produksi minyak bumi menurun; (2) kebutuhan energi dalam negeri akan
bertumpu pada energi batubara dan energi terbarukan (panas bumi); (3) keberlanjutan
industri mineral, (4) air bersih di daerah sulit air, (5) degradasi lingkungan akibat peng
ambilan air tanah yang berlebihan dan pembangunan yang melebihi daya dukung fisik;
(6) wilayah Indonesia rawan bencana geologi; (7) sektor lain di luar ESDM membutuh-
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kan dan menunggu informasi geologi; (8) kecenderungan Pemerintah Daerah enggan
atau lambat melakukan kegiatan survei geologi; dan (9) mandat berbagai UU yang membutuhkan respon Badan Geologi.
Tugas dan fungsi Badan Geologi berdasarkan Permen ESDM No. 18 Tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Badan Geologi adalah unit Eselon I di bawah KESDM yang mempunyai tugas
melaksanakan penelitian dan pelayanan bidang geologi adalah melaksanakan penelitian
dan pelayanan bidang geologi dengan fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana
dan program penelitian dan pelayanan di bidang geologi; b. Pelaksanaan penelitian dan
pelayanan di bidang geologi; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi; dan d. Pelaksanaan urusan administrasi Badan
Geologi.
Dengan 5 unit Eselon II dan 2 UPT, Badan Geologi sejak berdirinya di akhir tahun
2005 hingga akhir tahun 2012 telah mencapai beberapa hasil kegiatan yang cukup menggembirakan. Pencapaian tersebut meliput: 1) status sumber daya energi fosil (minyak
bumi dan gas, batubara, gambut, bitumen padat) dan potensi panas bumi berikut sejumlah WKP yang siap ditindaklanjuti oleh sektor lainnya di lingkungan KESDM; 2) data
dan informasi tentang hidrogeologi dan air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan
untuk pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur fisik, penataan ruang; juga
penyediaan air bersih bersumber dari air tanah di daerah sulit air; 3) data, informasi, dan
rekomendasi untuk mitigasi bencana gunung api, gempa bumi dan tsunami, dan gerakan
tanah; dan 4) informasi dasar geologi (sains geologi) dan geo-informasi.
Selain itu, Badan Geologi sebagai salah satu lembaga kepemerintahan juga aktif di
dalam akselerasi perwujudan reformasi birokrasi. Dalam hal ini sejumlah legislasi dan
regulasi, penataan kerja organisasi, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkat
an sarana prasarana untuk perbaikan kinerja tatalaksana kepemerintahan bidang geologi
juga telah berhasil dicapai dalam tahun 2012 Hasil-hasil yang telah dicapai oleh Badan
Geologi tersebut, sejumlah mandat peraturan perundang-undangan dan kondisi geologi
Indonesia secara umum merupakan modal dasar untuk pelaksanaan program dan kegiat
an Badan Geologi dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, misi, dan visi guna memecahkan sejumlah masalah dan isu-isu strategis yang masih dihadapi.
Mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, pada tahun 2012
Badan Geologi melaksanakan satu program guna mencapai 7 sasaran strategis. Ketujuh
sasaran strategis tersebut adalah: 1) meningkatnya manajemen, dukungan teknis, dan
pelayanan administrasi Badan Geologi; 2) meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan, dan pelayanan geologi; 3) meningkatnya pemanfaatan informasi
geologi bagi masyarakat; 4) meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan sumber
daya geologi; 5) meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan
bidang lingkungan geologi dan air tanah; 6) meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian
dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi; dan 7) meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi dalam mendukung upaya
mitigasi bencana geologi.
Setiap sasaran tersebut memiliki indikator-indikator kinerjanya. Ada dua jenis indikator kinerja, yaitu: indikator kinerja utama (IKU), dan indikator kinerja tambahan (IKA).
Secara keseluruhan atas ketujuh sasaran tersebut di atas terdapat 12 IKU dan 22 IKA,
dengan rincian sebagai berikut:
1. Sasaran nomor 1 memiliki tujuh IKA. Ke tujuh IKA tersebut adalah: (1) jumlah kegiatan pengembangan jaringan sistem informasi serta pengelolaan data dan informasi
geologi; (2) jumlah jejaring kerja sama bidang geologi; (3) dokumentasi publikasi
bidang geologi; (4) terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana prasarana dan lancar
nya kegiatan sehari-hari perkantoran; (5) Jumlah usulan rancangan peraturan bidang
geologi; (6) jumlah PNS Badan Geologi yang dikembangkan kompetensinya; (7)
Jumlah laporan penyusunan program rencana kerja dan anggaran, laporan dan evalu-
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asi Badan Geologi; Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan Konsolidasi Badan Geologi.
2. Sasaran nomor 2 memiliki dua IKU dan dua IKA. Ke dua IKU tersebut adalah (1)
jumlah peta geologi yang dihasilkan dan (2) jumlah data hasil penelitian geosains.
IKAnya adalah hasil survei dinamika kuarter dan jumlah perolehan/pendaftaran
sistem mutu.
3. Sasaran nomor 3 memiliki satu IKU dan dua IKA. IKU tersebut adalah jumlah pengunjung museum kegeologian. Sedangkan ke dua IKA tersebut adalah: laporan
survei, kajian, penelitian bidang Museum Geologi; dan laporan kegiatan konservasi
koleksi geologi.
4. Sasaran nomor 4 memiliki dua IKU dan dua IKA. Ke dua IKU tersebut adalah: (1)
jumlah usulan rekomendasi wilayah kerja pertambangan (WKP) dan WP serta (2)
jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber daya geologi (Panas Bumi,
Batubara, CBM, Gambut, Bitumen Padat, dan Migas). Sedangkan kedua IKA adalah: jumlah basis data, neraca, atlas, peta, metadata sumber daya geologi dan Rekomendasi hasil kajian/evaluasi dan penelitian sumber daya geologi.
5. Sasaran nomor 5 memiliki lima IKU dan dua IKA. Ke tujuh IKU tersebut adalah:
(1) Jumlah rekomendasi teknis penataan ruang dan pengembangan wilayah berbasis
geologi; (2) Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik,
geodinamik dan infrastruktur; (3) Jumlah daerah sulit air yang memanfaatkan air
tanah sebagai sumber air bersih; (4) Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan
geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100.000;
dan (5) Jumlah Kawasan Karst yang terpetakan pada skala 1:50.000. Kedua IKA adalah: jumlah Norma Standar Prosedur Bidang Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi
Lingkungan serta pengembangan keanekaragaman geologi (geodiversity).
6. Sasaran nomor 6 memiliki dua IKU dan empat IKA. Ke dua IKU tersebut adalah:
Jumlah rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi dan Jumlah gunung api yang
dipantau untuk kegiatan gunung api tipe A dari Pos Pengamatan Gunung Api. Sedangkan ke empat IKA adalah: (1) Jumlah lokasi pemetaan kawasan rawan bencana
gunung api, peta geologi gunung api, peta zona kerentananan gerakan tanah, peta
mikrozonasi, peta KRB gempa bumi, peta KRB tsunami dan peta risiko gempa
bumi/tsunami, gerakan tanah dan gunung api; (2) Jumlah Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami dan Gerakan Tanah; (3) Jumlah laporan
Pelatihan Penanggulangan Bencana Geologi; dan (4) Jumlah laporan dan dokumen
penyusunan rencana kontinjensi.
7. Sasaran nomor 7 memiliki tiga IKA, yaitu: (1) jumlah TLR hasil rancang bangun
sendiri; (2) jumlah data geokimia gunung api; dan (3) jumlah kegiatan mitigasi di
Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi.
Secara umum capaian kinerja kegiatan Badan Geologi dapat direalisasikan dan menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dengan sasaran, bahkan beberapa
kegiatan melebihi target sasaran yang direncanakan sebelumnya. Hal ini tercermin de
ngan tercapainya sasaran strategis Badan Geologi rata-rata dari tujuh sasaran strategis
yang ditetapkan sebesar 106,87%.
Sasaran 1, “meningkatnya manajemen, dukungan teknis, dan pelayanan administrasi Badan Geologi”, memiliki indikator kinerja sebanyak 7 IKA. Pencapaian hasil sasaran kinerja rata-rata sebesar 98,06%. Kinerja kegiatan tersebut adalah 3 paket kegiatan
pengembangan jaringan sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi geologi;
23 kegiatan kerja sama; Sebanyak 10 buletin/jurnal/majalah dan 9 buku; Terpenuhinya
kebutuhan pegawai, sarana prasarana, dan lancarnya kegiatan sehari-hari perkantoran
selama 12 bulan; 27 rancangan usulan peraturan bidang geologi; 17 PNS Badan Geologi
yang dikembangkan kompetensinya; dan 11 laporan penyusunan program rencana kerja
dan anggaran, laporan dan valuasi Badan Geologi; Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan
Konsolidasi Badan Geologi.
Sasaran 2 “meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan, dan pe-
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layanan geologi”, dengan indikator kinerja sebanyak empat buah yang terdiri atas dua
IKU dan dua IKA mencapai sasaran rata-rata sebesar 113,5%. Hasil kinerja kegiatan
tercermin dari tercapainya sebanyak 832 lembar peta geologi yang dihasilkan dan digunakan, 4 lokasi penelitian geosains, 1 paket survei dinamika kuarter dan 30 usulan
perolehan/pendaftaran sistem mutu.
Sasaran 3, “meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi masyarakat”, yang
memiliki 4 indikator kinerja yang terdiri dari satu IKU dan dua IKA, mencapai hasil
kinerja sebesar 129,83%. Hasil kinerja dapat dilihat dari capaian sebanyak 1.042.683
pengunjung museum geologi, sebanyak 17 laporan survei, kajian, dan penelitian bidang
Museum Geologi serta 6 Laporan kegiatan konservasi koleksi geologi. Pencapaian kinerja
yang melibihi target tersebut dikarenakan identifikasi target awalnya terlalu rendah.
Sasaran 4, “meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan sumber daya geologi”,
menggunakan dua IKU dan dua IKA, rata-rata pencapaian sasaran sebesar 101,48%.
Indikator kinerja kegiatannya adalah: 73 usulan rekomendasi wilayah WKP/WUP/WPN
dan 69 wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber daya geologi serta 7 paket data
Basis Data, Neraca, Atlas, Peta, Metadata Sumber Daya Geologi dan 13 Kajian/evaluasi
dan penelitian sumber daya geologi.
Sasaran 5, “meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan
bidang lingkungan geologi dan air tanah”, dengan lima IKU dan dua IKA, rata-rata hasil
pencapaian kinerja sebesar 98%. Hal ini dapat dilihat dari hasil pencapaian indikator
kinerja kegiatan, yaitu: 176 lokasi daerah sulit air yang memanfaatkan air tanah sebgai
sumber air bersih; 98 laporan rekomendasi teknis penataan ruang dan pengembangan
wilayah berbasis geologi; 3 kawasan kars yang terpetakan; 15 lokasi yang telah dilakukan
penyelidikan kondisi geologi teknik, geodinamik, dan infrastruktur; 7 lokasi pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan; 6 Norma Standar Prosedur dan Kriteria
Bidang Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan; dan 6 lokasi pengembang
an keanekaragaman geologi. Jumlah titik/daerah sulit air yang memanfaatkan air tanah
sebagai sumber air bersih tidak tercapai sesuai yang ditargetkan karena adanya penghematan anggaran.
Sasaran 6, “meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang
vulkanologi dan mitigasi bencana geologi” dengan menggunakan enam indikator, yang
terdiri dari dua IKU dan empat IKT dengan rata-rata pencapaian sasaran sebesar 107,2%.
Hasil kinerja kegiatan adalah Sebanyak 45 peta dan 45 laporan tentang KRB gunung api,
peta geologi gunung api, peta zona kerentanan gerakan tanah, peta mikrozonasi, peta
KRB gempa bumi, peta KRB tsunami, gerakan tanah dan gunung api; Sebanyak 172
rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi; 68 gunung api yang dipantau melalui Pos
Pengamatan Gunung Api dan 37 gunung api yang dipantau melalui 10 regional center;
Sebanyak 4 laporan tentang penyusunan rencana Kontinjensi Bencana Geologi; 8 pedoman mitigasi bencana gunung api dan pedoman mitigasi gerakan tanah, gempa bumi,
dan tsunami; dan 4 laporan Pelatihan Penanggulangan Bencana Geologi.
Pencapaian IKU pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi terlihat
bahwa target indikator kinerja melebihi dari sasaran. Uraian capaian indikator kinerja
yang maksimal tersebut dapat dijelaskan bahwa dari target yang direncanakan terlaksana
dengan baik dan terdapat beberapa rekomendasi/kegiatan tambahan. Kegiatan tersebut
antara lain tanggap darurat bencana gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan gunung
api, penyelidikan pasca gerakan tanah serta kegiatan pemberian tanggapan dan rekomendasi teknis kejadian gerakan tanah dan tanggapan gempa bumi dengan skala lebih dari 5
SR serta rekomendasi teknis ketika gunung api mengalami peningkatan status sehingga
harus ditanggapi dan diberikan rekomendasi teknis walaupun tidak menimbulkan korban jiwa tetapi hal ini dilaksanakan untuk meredam kepanikan masyarakat.
Sasaran 7, “meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi
dalam mendukung upaya mitigasi bencana geologi” dengan 3 IKA, yaitu tercapai sebesar
100%. Hasil kinerja kegiatan dapat dilihat dari tercapainya 4 unit TLR hasil rancang ba-
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ngun; 4 laporan data geokimia gunung api, dan 30 laporan kegiatan mitigasi di kawasan
rawan bencana Gunung Merapi.
Dari hasil capaian kinerja kegiatan di tahun 2012, perlu dirumuskan strategi untuk
lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada dan dana di masa mendatang
melalui penajaman program dan kegiatan sehingga hasil-hasil capaian kegiatan pembangunan bidang geologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
perlindungan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Badan Geologi.
Pada tahun 2012 Badan Geologi memperoleh anggaran belanja sebesar Rp
891.923.763.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 707.661.370.260,00 atau mencapai
79,34% dari alokasi anggaran menggunakan Program Penelitian, Mitigasi, dan Pelayanan Geologi. Realisasi Pendapatan Negara pada tahun anggaran 2012 adalah berupa
Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2.649.288.486,00 atau mencapai 279,96%
dari estimasi pendapatan sebesar Rp 943.300.000,00. Adanya anggaran yang tidak
terserap tersebut disebabkan oleh adanya penghematan anggaran.
Berdasarkan kinerja anggaran dan kinerja kegiatan, maka Badan Geologi memiliki
potensi yang baik untuk peningkatan kegiatannya di tahun-tahun mendatang dengan
kinerja yang diharapkan semakin meningkat guna pencapaian tujuan pembangunan nasional.
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Bab 1

Pendahuluan
Geologi Indonesia yang menjadi kewenangan Badan Geologi sangatlah beragam dan
kompleks. Hal itu disebabkan Indonesia secara geologi berada pada dan dipengaruhi
oleh aktivitas pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng tektonik Eurosia,
Hindia-Australia, dan Pasifik. Geologi Indonesia memiliki, baik sumber daya geologi
(geo-resources), geologi lingkungan (geo-environment) dan keragaman geologi (geo-diversity), serta ancaman bencana geologi (geo-hazard) secara melimpah.
Pada periode 2010-2014, geologi dituntut untuk terus-menerus menemukan sumber-sumber baru potensi energi dan mineral untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri
dan penerimaan negara. Sementara itu, produk kegiatan kegeologian digunakan tidak
hanya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), melainkan digunakan pula oleh kementerian lainnya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Pertanian,
Lingkungan Hidup, dan lembaga Pemerintah non-Kementerian serta industri.
Paradigma kegeologian ke depan harus berpedoman pada prinsip pembangunan
berkelanjutan dan peningkatan perlindungan masyarakat. Dari sisi ekonomi, geologi di
masa yang akan datang harus mendukung pergeseran prinsip pemanfaatan sumber daya
alam dari eksploitatif atau sumber daya untuk revenue ke sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kondisi ini telah mendorong kegiatan kegeologian lebih
pada pendekatan untuk kepentingan masyarakat.
Selain sumber daya geologi, kebencanaan geologi kini telah menjadi ikon Indonesia, sebagai wilayah yang paling rentan bencana geologi di dunia. Pembangunan yang
pesat telah meningkatkan pemanfaatan lahan rawan bencana untuk pengembangan permukiman dan infrastruktur sehingga meningkatkan risiko bencana geologi.
Sementara itu, pembangunan basis data bidang kegeologian yang up to date dan mudah diakses sebagai informasi publik merupakan salah satu prioritas nasional pembangun
an bidang geologi kini dan ke depan.
Kegiatan-kegiatan bidang geologi senantiasa berlandaskan pada amanah UUD 45
bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan bahwa per
ekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai dengan
amanah UUD 1945 itu, paradigma pemanfaatan sumber daya alam saat ini telah bergeser
dari bersifat eksploitatif atau sumber daya untuk revenue menjadi sumber daya untuk
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam konteks penguasaan kekayaan bumi oleh negara (Pasal 33 UUD 1945), Pemerintah berperan sebagai penyelenggara penguasaan tersebut dengan fungsi: penetapan
kebijakan, pengaturan, perizinan, pembinaaan, pengawasan (monev), pelaksanaan pembangunan. Badan Geologi memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penelitian
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dan pelayanan atau aspek substansi teknis untuk semua bidang geologi, maupun juga
penetapan kebijakan atau regulasi khusus untuk bidang kebencanaan geologi, air tanah
dan geologi lingkungan.
Di tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014 pembangunan kegeologian masih menghadapi sejumlah isu strategis. Di dalam isu-isu strategis tersebut tercakup beberapa mandat yang dihadapi Badan Geologi
dari sejumlah peraturan perundang-undangan (PUU) meliputi undang-undang (UU)
dan peraturan di bawahnya. Isu strategis dan mandat PUU terkait kegeologian tersebut
akan dikemukakan terlebih dahulu sebagai latar belakang penyampaian isi utama LAKIP
Badan Geologi 2012.
Kegiatan kegeologian pada periode tahun kedua ini harus mampu menjawab isu
strategis nasional dan tantangan global untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera, aman, dan nyaman. Adapun isu strategis nasional bidang kegeologian meliputi: ketahanan energi, lingkungan dan perubahan
iklim, bencana alam, tata ruang dan pengembangan wilayah, industri mineral, pengembangan informasi geologi, air dan lingkungan, pangan dan batas wilayah NKRI yang
meliputi batimetri, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar.
1.1 ISU DAN KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS TERKAIT KEGEOLOGIAN
Kegiatan kegeologian harus mampu menjawab isu strategis nasional dan tantangan global
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera, aman dan nyaman. Terdapat sembilan isu strategis yang membutuhkan dukung
an bidang geologi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, baik melalui sektor
ESDM maupun sektor lainnya. Masing-masing isu strategis tersebut di antaranya dipaparkan secara ringkas di bawah ini.
(1) Ketahanan Energi
• Kemandirian energi (pemanfaatan energi setempat)
• Penurunan produksi migas
• Diversifikasi energi (energi baru dan terbarukan)
• Konservasi sumber daya energi
• Alokasi sumber daya energi
(2) Lingkungan dan Perubahan Iklim
• Degradasi lingkungan
• Perubahan iklim
(3) Bencana Alam
• Bencana gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung api
• Peningkatan risiko bencana alam geologi
(4) Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
• Konflik tata guna lahan (pertambangan)
• Tata ruang bawah permukaan dan bawah laut
• Penyediaan data geologi rinci
• Penataan ruang berbasis geologi
(5) Industri Mineral
• Ketersediaan data sumber daya mineral
• Konservasi sumber daya mineral
• Pencarian mineral langka dan mineral strategis
• Alokasi sumber daya mineral
(6) Pengembangan Informasi Geologi
• Pengelolaan data dan informasi geologi nasional
• Kebutuhan data dasar geologi rinci
• Pemasyarakatan manfaat informasi geologi
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(7) Air dan Lingkungan
• Pemenuhan kebutuhan air baku
• Peningkatan kebutuhan air
• Penurunan kuantitas dan kualitas sumber air
• Penilaian kerentanan air tanah
(8) Pangan
• Penyediaan bahan baku pupuk
• Penyediaan lahan pertanian
(9) Batas wilayah NKRI (Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar)
(10) Geodiversity (keragaman geologi)
• Identifikasi geodiversity
• Pengelolaan geodiversity
(11) Indonesian Economic Development Corridor (IEDC)
• wilayah pantai Timur Sumatra-Jawa Bagian Barat;
• Pantai Utara Jawa;
• Koridor Kalimantan;
• Koridor Sulawesi;
• Koridor Jawa Timur-Bali dan NTB serta
• Koridor Papua.
Isu ketahanan energi hampir seluruhnya menjadi tanggung jawab otoritas utama pe
ngelola sektor ESDM melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).
Sebagian dari isu air, yaitu air tanah, juga menjadi tanggung jawab KESDM. Adapun isu
sektor ESDM terkait pangan antara lain: pencarian mineral untuk penyediaan pupuk;
dan konversi lahan yang mengandung sumber daya geologi untuk lahan pertanian.
Isu perubahan iklim pada sektor ESDM berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Isu mitigasi perubahan iklim antara lain: energi bersih atau energi yang
tidak atau rendah melepaskan emisi gas rumah kaca (GRK), CO2, dan isu pemilihan
tempat (site selection) formasi geologi untuk penyimpanan emisi gas CO2 atau CCS (carbon capture storage). Sedangkan adaptasi perubahan iklim berkenaan dengan kerentanan
air tanah dan gerakan tanah akibat perubahan iklim. Isu lingkungan meliputi isu-isu
yang berkaitan dengan lingkungan geologi dan air tanah. Sedangkan isu HAM adalah
setiap isu yang tidak terselesaikan dan berkembang menjadi masalah HAM, seperti kasus
lumpur Lapindo.
Berdasarkan isu-isu strategis nasional dan keterkaitannya dengan sub sektor atau
bidang geologi, dapat dirumuskan isu strategis pembangunan subsektor geologi di tahun
2012. Isu kegeologian di tahun 2012 ini masih merupakan kelanjutan dari isu-isu periode sebelumnya, yaitu: (1) kecenderungan produksi minyak bumi menurun; (2) kebutuhan energi dalam negeri akan bertumpu pada energi batubara dan energi terbarukan
(panas bumi); (3) keberlanjutan industri mineral, (4) air bersih di daerah sulit air, (5)
degradasi lingkungan akibat pengambilan air tanah yang berlebihan dan pembangunan
yang melebihi daya dukung fisik; (6) wilayah Indonesia rawan bencana geologi; (7) sektor
lain di luar ESDM membutuhkan dan menunggu informasi geologi; (8) kecenderungan
Pemerintah Daerah enggan atau lambat melakukan kegiatan survei geologi; dan (9) mandat berbagai UU yang membutuhkan respon Badan Geologi.
Isu kecenderungan produksi minyak bumi turun memberikan tantangan kepada
bidang geologi berupa kebutuhan akselerasi penemuan cekungan baru minyak dan gas
bumi (migas). Untuk itu survei dasar dan penelitian cekungan sedimen menjadi penting.
Isu kebutuhan energi dalam negeri yang akan bertumpu pada energi batubara dan energi
panas bumi menghendaki penambahan pengungkapan dan penilaian cadangan batubara
dan energi fosil lainnya yang potensial seperti gambut, coal-bed methane (CBM), dan
bitumen padat; serta survei panas bumi dan peningkatan status potensi panas bumi menjadi wilayah kerja pengusahaan (WKP) panas bumi.
Isu kelangsungan industri mineral menuntut peningkatan dalam pengungkapan sum-
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ber daya mineral Indonesia, dan peningkatan status dari sumber daya menjadi cadangan
untuk berbagai mineral strategis, baik mineral logam (emas, tembaga, nikel, besi, mangan, dll) maupun non logam (batugamping, dolomit, zirkon, dll). Isu ketiga ini berkaitan
utamanya dengan aspek sumber daya geologi, yaitu bagian dari bidang geologi yang berurusan dengan aspek hulu sektor ESDM. Sedangkan secara institusi, isu ketiga itu adalah
tugas dan fungsi (tusi) Pusat Sumber Daya Geologi (PSDG) dan Pusat Survei Geologi
(PSG).
Isu air bersih di daerah sulit air dan isu degradasi lingkungan akibat pengambilan
air tanah yang berlebihan dan pembangunan yang melebihi daya dukung fisik berkaitan
dengan aspek air tanah dan lingkungan geologi lainnya. Dalam isu ini terdapat tantangan
inventarisasi potensi dan pengembangan sumber daya air tanah bagi masyarakat di daerah sulit air; informasi geologi teknik bagi pembangunan fisik strategis, serta informasi
geologi lingkungan untuk pengembangan wilayah dan penataan ruang. Secara institusi
eselon II, isu-isu tersebut merupakan tugas dan fungsi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan
Geologi Lingkungan (PSDATGL).
Isu wilayah Indonesia sebagai rawan bencana geologi adalah isu yang berkaitan de
ngan bencana letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah. Bencana
geologi akhir-akhir ini semakin sering terjadi dan telah menjadi salah satu ikon Indonesia. Isu ini menuntut pelaksanaan kegiatan rutin pemantauan 68 gunung api aktif di Indonesia, sejumlah daerah atau kawasan rawan bencana (KRB) gempa bumi, tsunami, dan
gerakan tanah; penyelesaian peta KRB gunung api, gempa bumi, tsunami, serta gerakan
tanah; tanggap darurat kejadian bencana dan rekomendasi untuk mitigasi bencana geologi. Isu tersebut juga menuntut upaya-upaya pengembangan teknologi bencana gunung
api dan bencana geologi lainnya. Secara institusi eselon II, isu-isu tersebut merupakan
tusi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Balai Penyelidikan
dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK).
Isu ke (7), (8), dan (9), yaitu isu “sektor lain diluar ESDM membutuhkan dan
menunggu informasi geologi”, isu “kecenderungan Pemerintah Daerah enggan atau
lambat dalam melakukan kegiatan survei geologi”; serta isu “mandat berbagai UU yang
membutuhkan respon Badan Geologi” berkaitan dengan tatalaksana kepemerintahan.
Secara institusi di tingkat eselon II, isu-isu tersebut merupakan tusi Sekretariat Badan
Geologi (SBG). Isu-isu itu memerlukan respon pengembangan PUU, organisasi, sumber
daya manusia, sarana dan prasarana, kerja sama dalam dan luar negeri, dan aspek lain dari
tata laksana kepemerintahan.
Secara khusus, kelahiran berbagai PUU Nasional mempengaruhi pengembangan
kelembagaan yang terkait dengan fungsi pemerintah di bidang geologi. Beberapa amanat
Undang-Undang yang memberikan mandat pada bidang geologi meliputi UU tentang
Benda Cagar Budaya, UU tentang Migas, UU tentang Panas Bumi, UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU tentang Energi, UU tentang Sumber Daya Air, UU
tentang Penanggulangan Bencana, UU tentang Penataan Ruang, UU tentang Kepariwisataan, dan UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rincian
PUU berikut mandat pengaturan atau kegiatan lebih lanjut yang harus dilaksanakan oleh
Badan Geologi akan dikemukakan pada bahasan selanjutnya di sub bab 1.4. Modal Dasar
Organisasi Menghadapi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 2012.
Kegiatan Badan Geologi tahun 2012 ditujukan guna penyelesaian isu-isu bidang
kegeologian tersebut. Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan
kandungan dari dokumen LAKIP Badan Geologi 2012. Beberapa isu terkait tatalaksana
kepemerintahan tersebut dan rinciannya meliputi:
1. Reformasi Birokrasi,
- Pengembangan sumber daya manusia
- Ketatalaksanaan, manajemen, dan pelayanan publik
- Pengembangan organisasi
- Pengembangan e-government
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- Sarana dan prasarana
2. Peraturan Perundang-undangan
- Pengaturan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan data dan informasi geologi
- Pengaturan bidang geologi setingkat undang-undang
3. Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Standar Nasional Indonesia
4. Kerja Sama Luar Negeri Aliansi Industri dalam pengembangan kerja sama luar nege
ri
Di antara isu-isu strategis global tersebut, isu reformasi birokrasi merupakan isu utama yang harus diselesaikan Badan Geologi di tahun 2012.
1.2 TUGAS DAN FUNGSI BADAN GEOLOGI
Tugas dan fungsi Badan Geologi, yaitu penelitian dan pelayanan bidang geologi, diimplementasikan dalam sejumlah program dan kegiatan yang dapat dikategorikan menjadi
7 aspek atau sub bidang. Ketujuh aspek tersebut berikut satker pemegang mandat utamanya adalah: 1) sumber daya geologi (PSDG dan PSG), 2) lingkungan geologi dan air
tanah (PSDATGL), 3) mitigasi bencana geologi (PVMBG dan BPPTK), 4) geo-sains dan
geo-informasi (PSG, Museum Geologi, PSDG, PSDATGL, dan PVMBG), dan 5) tata
laksana kepemerintahan bidang geologi (SBG).
Badan Geologi saat ini merupakan satu-satunya instansi Pemerintah di bawah
KESDM yang diberi otoritas untuk melaksanakan pembangunan di bidang geologi.
Pada akhir tahun 2010 disahkan Permen ESDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi adalah
unit eselon I di bawah KESDM yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pelayanan bidang geologi. Dalam melaksanakan tugas di atas dinyatakan dalam Permen
ESDM No. 18 Tahun 2010, Pasal 586, Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:
• Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pelayanan di
bidang geologi;
• Pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi;
• Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pelayanan di
bidang geologi; dan
• Pelaksanaan urusan administrasi Badan Geologi.
Berdasarkan Permen ESDM No. 18 Tanggal 22 November 2010 tersebut Badan
Geologi merupakan salah satu unit eselon I di bawah KESDM yang terdiri atas lima unit
kerja Eselon II, yaitu:
• Sekretariat Badan Geologi
• Pusat Sumber Daya Geologi
• Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
• Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan
• Pusat Survei Geologi
Sementara itu, tugas pokok dan fungsi BPPTK dan Museum Geologi, Badan Geologi, diatur dengan PUU yang terpisah dari Permen ESDM No. 0030 Tahun 2005. Tupoksi BPPTK diatur oleh Kepmen ESDM No. 1723 Tahun 2002 tentang BPPTK; sedangkan tupoksi Museum Geologi ditetapkan berdasarkan Kepmen ESDM No. 1725 Tahun
2002 tentang UPT Museum Geologi. Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1723 Tahun
2002 tentang BPPTK, secara struktur organisasi BPPTK berada di bawah langsung unit
eselon II PVMBG.
Sedangkan berdasarkan Kepmen ESDM No. 1725 Tahun 2002 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Geologi, secara struktur organisasi UPT Museum Geologi
berada di bawah langsung unit eselon II PSG. Struktur utama organisasi Badan Geologi
ditunjukkan pada Gambar 1.1.Tugas fungsi dan struktur organisasi lima unit kerja eselon
II Badan Geologi secara rinci disajikan pada Lampiran 1.
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Gambar 1.1 Struktur
utama organisasi Badan
Geologi.
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1.3 PERAN DAN POSISI BIDANG GEOLOGI DALAM PEMBANGUNAN
Kegiatan kegeologian di wilayah Indonesia telah dimulai sejak penjelajahan Junghuhn
pada tahun 1829. Pada awalnya kegiatan kegeologian masih terbatas pada pencarian potensi dan eksplorasi sumber daya mineral dan energi. Kini, telah berkembang menjadi kegiatan penyediaan data dan informasi dalam mendukung berbagai sektor seperti geologi
untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, penyediaan air bersih, serta
mitigasi bencana letusan gunung api, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami.
Produk kegiatan kegeologian ini, selain untuk KESDM, juga banyak digunakan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian serta industri. Bidang geologi memiliki peran penting dalam
mencapai tujuan pembangunan nasional, khususnya pembangunan sumber daya alam,
baik melalui sektor ESDM maupun sektor lainnya seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Skema peran geologi dalam manajemen sumber daya alam.
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Bidang geologi memiliki peran penting dalam mencapai tujuan nasional, baik melalui
sektor ESDM maupun sektor lainnya. Secara umum pengembangan terhadap platform
politik Pemerintah, seperti terlihat pada diagram alur pikir Gambar 1.3.
Mandat berbagai undang-undang, pembenahan public governance, baik pusat maupun daerah, pembenahan metoda, pedoman, dll; pembenahan program dan standar
memberikan kontribusi pada pengelolaan kegeologian untuk mencapai tujuan sektor
ESDM dan sektor lainnya yang memerlukan informasi geologi.

ISU STRATEGIS
SEKTOR ESDM

PLATFORM
POLITIK
PRESIDEN RI
2010-2014

Gambar 1.3 Diagram alur
pikir peran bidang geologi
dalam agenda pembangunan
nasional.
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Sebagai tindak lanjut dari kebijakan strategis pembangunan bidang geologi, telah diidentifikasi sebanyak tujuh agenda pembangunan bidang geologi 2010-2014. Masingmasing agenda tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi sub agenda atau induk dari rencana aksi. Ketujuh agenda dan penjabarannya masing-masing adalah:
(1) Agenda Pengembangan Sumber Daya Energi
• Penilaian potensi cekungan minyak, gas, dan batubara
• Penyediaan data dan informasi sumber daya energi fosil dan panas bumi
• Peningkatan status sumber daya dan cadangan batubara dan panas bumi
• Penyiapan wilayah pertambangan batubara, panas bumi, dan migas
• Penyusunan neraca sumber daya batubara dan panas bumi
(2) Agenda Pengembangan Sumber Daya Mineral
• Peningkatan status sumber daya dan cadangan mineral
• Penyiapan Wilayah Pertambangan (WUP, WPN, WPR) Mineral
• Penyusunan neraca sumber daya mineral
• Penelitian mineral langka dan mineral strategis
(3) Agenda Pengembangan Sumber Daya Air Tanah
• Penyediaan air bersih di desa tertinggal/daerah sulit air
• Penyediaan data dan informasi air tanah
• Penetapan wilayah Konservasi Cekungan Air Tanah
• Pemantauan kuantitas dan kualitas air tanah
• Penyediaan data dan informasi penurunan potensi air tanah
(4) Agenda Mitigasi Bencana Geologi
• Identifikasi sumber-sumber bencana geologi
• Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi
• Pemberian peringatan dini, tanggap darurat dan rekomendasi teknis
• Peningkatan kesadaran dan kesiapan masyarakat terhadap ancaman bencana
geologi
• Analisis risiko di kawasan rawan bencana geologi
(5) Agenda Penataan Ruang dan Lingkungan Geologi
• Identifikasi potensi konflik pemanfaatan ruang sektor ESDM dan geologi
• Pemberian rekomendasi geologi lingkungan untuk penetapan penataan ruang
• Penetapan kebijakan pemanfaatan kawasan
• Penilaian risiko lingkungan geologi
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• Penyediaan informasi geologi lingkungan untuk berbagai penerapan (a.l. medical
geology, CCS)
(6) Agenda Pengembangan Geo-Informasi
• Penyediaan data dasar geologi
• Pemutakhiran basis data geologi nasional
• Pengembangan infrastruktur sistem informasi geologi
• Penyediaan data dan informasi potensi geologi kawasan perbatasan, pulau-pulau
kecil dan terluar.
(7) Agenda Public Governance
• Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
• Pengembangan sarana dan prasarana
• Peningkatan pelayanan publik
• Pemberdayaan kerja sama dalam dan luar negeri.
1.4 MODAL DASAR ORGANISASI UNTUK PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 2012
Modal dasar adalah kekuatan dan peluang yang dimiliki atau yang tersedia bagi Badan
Geologi guna melaksanakan tugas dan fungsinya dan meraih kinerja yang direncanakannya di tahun 2012. Modal tersebut meliputi: i) kondisi geologi Indonesia, ii) otoritas atau
mandat undang-undang tentang kegeologian, iii) sumber daya manusia, iv) sarana dan
prasarana, serta v) hasil-hasil penting dan strategis yang telah dicapai hingga 2011. Modal
dasar yang dimiliki Badan Geologi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun
2012 disampaikan secara singkat berikut ini.
1.4.1 Kondisi Geologi Indonesia
Indonesia memiliki 17.480 pulau, kurang lebih 6.000 di antaranya berpenghuni, dengan
wilayah daratan 1.922.570 km2 dan wilayah lautan 3.257.483 km2, serta total panjang
garis pantai mencapai 95.181 km. Secara geologi, kawasan ini terletak pada pertemuan
tiga lempeng utama dunia aktif, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Hindia-Australia, dan
Lempeng Pasifik, sehingga memiliki geologi yang kompleks dan dinamis. Berbagai potensi, baik yang menguntungkan berupa sumber daya energi dan mineral ataupun meru
gikan seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan gerakan tanah terjadi di
kawasan ini.
Kondisi geologi yang meliputi luas wilayah daratan 1.922.570 km2 yang tersebar pada
17.480 pulau dan wilayah lautan 3.257.483 km2 berikut keragaman kandungannya itu
merupakan modal dasar dari aspek substansi yang menjadi wewenang dan pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Geologi. Sebagian dari modal dasar tersebut telah diteliti sejak
masa penjajahan Belanda. Hasil-hasil penelitian tersebut telah terbukti dapat memberi
kan kontribusi baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perlindungan
masyarakat dari ancaman bencana alam berbasis geologi.
Sebagian besar lainnya masih perlu ditingkatkan penelitiannya seperti pada kawasan-kawasan Indonesia bagian timur yang masih miskin data kegeologiannya. Pada
lokasi-lokasi yang sama, seperti gunung api, dan patahan aktif, penelitian dan pemantauan harus dilakukan terus-menerus untuk meningkatkan kinerja mitigasi bencana. Hasil-hasil penelitian tersebut harus ditindaklanjuti dengan peningkatan pelayanan data dan
informasi bidang geologi.
1.4.2 Peraturan Perundangan terkait Bidang Geologi
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sejumlah UU dan peraturan perundang-undangan di bawahnya memberikan mandat kepada Badan Geologi guna melaksanakan penelitian dan pelayanan bidang geologi. Berdasarkan mandat UU yang ada,
modal dasar dalam hal ini adalah: (1) geologi dituntut untuk menemukan sumber-sum-
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ber baru potensi energi dan mineral (sektor utama ESDM) guna pemenuhan kebutuhan
dalam negeri dan penerimaan negara; (2) kegeologian juga diperlukan untuk sektor lainnya seperti pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan pertanian; serta (3) fungsi Badan
Geologi yang utama adalah fungsi teknis yang khusus, yaitu penelitian dan pelayanan di
bidang geologi. Beberapa fungsi ada yang bersifat regulator, seperti fungsi yang berkaitan
dengan kebencanaan geologi pada PVMBG; serta sebagian fungsi pengelolaan air tanah
di unit PSDATGL.
Kelahiran berbagai peraturan dan perundangan nasional sangat mempengaruhi terhadap pengembangan kelembagaan yang terkait dengan fungsi pemerintah di bidang geologi. Beberapa amanat Undang-Undang yang memberikan mandat pada bidang geologi
meliputi:
a. Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 tentang Benda Cagar Budaya memberikan
mandat untuk melakukan perlindungan dan pengamanan benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
(Keunikan batuan dan fosil, bentang alam).
b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan
mandat untuk:
• melakukan survei umum untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya
minyak dan gas bumi
• melakukan pengelolaan data dan informasi hasil kegiatan survei dan pemetaan
geologi, geofisika, dan geokimia
• melakukan evaluasi joint study dalam penyiapan wilayah kerja
c. Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi memberikan mandat
untuk:
• melakukan inventarisasi, penyelidikan pendahuluan dan eksplorasi panas bumi
• menyusun rancangan wilayah kerja pengusahaan panas bumi
d. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memberikan mandat untuk:
• menyusun Peta Batas Cekungan Air Tanah (CAT)
• menyusun pedoman terkait pengelolaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi
dan evaluasi data
• melakukan inventarisasi dan pengelolaan air bawah tanah pada CAT lintas
provinsi dan lintas negara
• melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah lintas provinsi dan
lintas negara
• menetapkan daerah konservasi dan daerah pemanfaatan air tanah
e. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan mandat untuk:
• melakukan pemantauan, kajian, penetapan status aktivitas dan penyebaran informasi
• melakukan pembuatan Peta Kawasan Rawan Bencana
• melakukan mitigasi bencana
f.
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan mandat:
• menyusun rancangan Permen tentang penetapan kawasan lindung geologi
• menyusun rancangan Permen tentang penetapan kawasan rawan bencana
geologi
• menyusun rancangan Permen tentang kawasan imbuhan air tanah
• menyusun rancangan Permen tentang kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan
g. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi memberikan mandat untuk:
• melakukan inventarisasi sumber daya energi
• melakukan konservasi sumber daya energi
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h.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
memberikan mandat untuk:
• melakukan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi sumber daya
mineral dan batubara
• menyiapkan rancangan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah
Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pencadangan Nasional (WPN), dan
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk Tata Ruang Nasional.
i.
Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan memberikan mandat untuk
melakukan inventarisasi objek wisata alam dan pengembangan destinasi wisata (Pengembangan Museum Geologi dan delineasi potensi kawasan wisata alam
geologi).
j.
Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup memberikan mandat untuk:
• melakukan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(pemanfaatan informasi geologi)
• melakukan penetapan wilayah ekoregion (pemanfaatan informasi geologi)
Mandat UU tersebut di atas belum melibatkan mandat yang berasal dari PUU terkait
dengan tatalaksana kepemerintahan (reformasi birokrasi). Kesemuanya menuntut percepatan pengungkapan dan penyediaan data dan informasi seluruh aspek geologi; penyebarluasan informasi; pelibatan sarana dan prasarana teknis serta teknologi yang memadai
serta aspek ke-P3D-an (P3D: personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi)
yang mencukupi.
1.4.3 Sumber Daya Manusia
Badan Geologi adalah instansi utama yang menyelenggarakan tugas penelitian bidang
geologi di Indonesia. Untuk mendukung tantangan organisasi yang semakin berat, diperlukan peran SDM untuk menjadi pondasi yang utama.
Oleh karena itu Badan Geologi senantiasa akan melakukan pengembangan dan penguatan kapasitas, kuantitas serta kualitas SDM sesuai kebutuhan dan standar manajemen
mutu internasional. Beberapa program prioritas terkait dengan pengembangan SDM antara lain:
- meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan formal dan non-formal
di dalam serta di luar negeri terutama untuk tenaga-tenaga teknis.
- melakukan perekrutan pegawai baru (CPNS) dengan pola yang lebih baik serta formasi yang benar.
- melakukan analisis dan penerapan pengembangan jabatan dan pola karier agar terwujud manajemen pegawai yang lebih bermutu.
- mendorong prestasi pegawai melalui reward and punishment serta rencana implementasi sistem renumerasi.
Sumber daya manusia pada Badan Geologi status Desember 2012 berjumlah 1.295
orang dengan rincian jumlah pada masing-masing unit sebagai berikut: SBG sebanyak
58 orang, PSDG sebanyak 288 orang, PVMBG (termasuk BPPTK) sebanyak 412 orang,
PSDATGL sebanyak 255 orang, PSG (termasuk Museum Geologi) sebanyak 282 orang.
Komposisi pegawai Badan Geologi berdasarkan pendidikan (kompetensi) disajikan pada
Tabel 1.1. Dari segi usia, mayoritas pegawai di lingkungan Badan Geologi berada diantara 41 – 50 tahun (34%), kemudian usia >51 tahun (41%), dan yang paling kecil jumlahnya adalah usia <40 tahun (25%) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2. Jumlah
pegawai dengan status usianya tersebut akan berkurang karena total sebanyak 503 orang
pegawai akan pensiun pada periode 2012-2017 dengan perincian seperti ditunjukkan
pada Tabel 1.3.
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Tabel 1.1 Pegawai Badan Geologi menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012
No

Tingkat Pendidikan

Unit

SD

SLTP

SLTA

D1

D2

D3

D4

S1

Sp.1

S2

S3

Jumlah

1

SBG

1

2

17

-

-

3

-

22

-

10

3

58

2

PSDG

8

6

119

-

-

11

-

110

-

33

1

288

3

PVMBG

12

19

239

-

-

25

-

77

-

31

9

412

4

PSDATGL

6

8

146

-

-

4

-

48

-

42

1

255

5

PSG

3

7

104

-

-

8

-

78

-

71

11

282

29

42

625

0

0

51

0

335

0

184

25

1.295

Jumlah Total

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Negeri Badan Geologi berdasarkan Usia Tahun 2012
No

Unit

Jangkauan Usia (Tahun)
18-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

>56

Jumlah

1

SBG

1

3

7

5

4

12

24

2

58

2

PSDG

0

10

31

14

34

54

121

24

288

3

PVMBG

21

37

41

37

67

96

99

14

412

4

PSDATGL

0

7

21

20

40

53

90

24

285

5

PSG

0

8

41

35

13

53

84

48

282

23

69

136

102

176

259

413

113

1.295

Jumlah Total

Tabel 1.3 Rencana Pegawai Badan Geologi yang akan Pensiun pada 2012-2017
No

Unit

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Jumlah

1

SBG

1

-

9

1

4

1

16

2

PSDG

7

10

90

8

45

14

176

3

PVMBG

18

11

47

1

12

6

97

4

PSDATGL

6

8

54

6

21

16

111

5

PSG

8

19

28

3

25

20

103

Jumlah

40

48

228

19

107

57

503
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1.4.4 Sarana dan Prasarana
Sejumlah sarana dan prasana menjadi modal Badan Geologi dalam pelaksanaan tugas
fungsinya dan pencapaian kinerjanya di tahun 2012, antara lain:
a. Sarana Laboratorium yang tersebar di unit-unit dan UPT, yaitu:
• Laboratorium penginderaan jauh,
• Laboratorium petrologi,
• Laboratorium geokimia, kimia mineral dan air,
• Laboratorium geokronologi,
• Laboratorium biostratigrafi,
• Laboratorium mekanika tanah dan batuan.
b. Sarana Survei:
- Peralatan pengeboran untuk air tanah, mineral, batubara dan panas bumi;
- Alat-alat berat;
- Peralatan survei geofisika (gaya berat, geomagnet, seismik, geolistrik, magnetotelluric, induce polarization, peralatan logging);
- Peralatan penanggulangan bencana (seismometer, data logger, tiltmeter, extensometer, inclinometer, dll).
c. Sarana dan Prasarana Umum:
- Gedung perkantoran
- Pos pengamat gunung api di 70 lokasi
- Gedung perpustakaan
- Gedung bengkel alat berat dan pengeboran
1.4.5 Hal-hal Penting yang dicapai hingga 2011
Sejumlah hasil kegiatan di awal periode RPJM 2010-2014 telah dicapai. Pencapaian hasil-hasil kegiatan tersebut merupakan modal dasar untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
serta pencapaian rencana kinerja tahun 2012. Hal ini menjadi modal dasar, baik sebagai
data dan informasi, serta metodologi awal yang diperlukan, maupun modal kepercayaan
diri organisasi dan SDMnya karena telah berhasil mencapai sasaran kegiatan yang direncanakan. Hasil-hasil kegiatan berdasarkan pengelompokan sub bidang atau aspek per
Badan Geologi antara lain di bawah ini.
(a) Sumber Daya Geologi
Dalam sub bidang sumber daya geologi telah dicapai hasil-hasil penting berikut:
(i) Sumber daya migas:
Status potensi cadangan minyak bumi tahun 2011 sebesar 7,73 miliar barel. Kondisi
ini menurun apabila dibandingkan cadangan tahun 2010 sebesar 7,76 miliar barel. Status cadangan terbukti (proven) sebesar 4,04 miliar barel, sedangkan cadangan potensial
sebesar 3,69 miliar barel (Ditjen Migas 2011). Dengan rata-rata produksi minyak bumi
sebesar 902 barel per hari tiap tahun diharapkan dapat memasok energi hingga 15 - 20
tahun ke depan.
Tabel 1.4 Cadangan, Produksi Minyak Bumi, dan Gas Bumi Tahun 2006-2011
Jenis Energi

Satuan

Cadangan Minyak Bumi

Milyar Barel

Cadangan Gas Bumi

Trilyun Kaki
Kubik (TSCF)

Sumber: Ditjen Migas, 2011

2006

2007

2008

8,92

8,40

8,21

187,09

164,99

170,07

2009
7,99
159

2010
7,76
157,14

2011
7,73
152,9
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Status cadangan gas bumi tahun 2011 sebesar 152,9
TSCF, sedangkan sumber daya 594,4 TCF dan tingkat produksi sebesar 3,4 TSCF. Status cadangan terbukti (proven)
sebesar 107,7 TSCF dan cadangan potensial sebesar 48,2
TSCF. Sumber daya Coalbed Methane Indonesia yang tersebar pada 16 cekungan batubara diperkirakan sebesar 453,3
TCF (Tabel 1.4).

Jutaan ton
140.000,00

120.338,60

120.000,00

104.940,22

105.187,44

100.000,00

80.000,00

sumber daya
cadangan

60.000,00

(ii) Sumber daya dan cadangan energi batubara, gambut,
bitumen padat, dan CBM:
Berdasarkan hasil penyelidikan energi fosil, capaian kinerja total sumber daya batubara tahun 2011 sebesar
156.462.142,752 ton, sehingga status total sumber daya
batubara sampai dengan tahun 2011 sebesar 120.338 miliar ton dan cadangan sebesar 28.017 miliar ton (Gambar
1.4). Usulan rekomendasi WUP dan WPN Batubara pada
tahun 2011 berjumlah 30 WUP dan 1 WPN (Tabel 1.5).
Capaian kinerja potensi Gas Methane Batubara (CBM)
pada tahun 2011 sebesar 603.806.535 Standar Cubic Feet
dengan lokasi di Daerah Sumatra Barat, sehingga status
potensi CBM Tahun 2011, yaitu sumber daya hipotetik
sebesar 3,3689 milyar cubic feet (Tabel 1.6). Jumlah usulan
rekomendasi WK CBM pada tahun 2011, yaitu 4 WK (Tabel 1.7).
Capaian kinerja potensi bitumen padat pada tahun
2011 sebesar 46.632.921,17 ton sehingga status potensi bitumen padat sampai dengan tahun 2011 sebesar 11.457,84
juta ton, terdapat kenaikan sebesar 30,37 juta ton dari tahun 2010 (Gambar 1.5).

28.017,46

40.000,00
21.131,84

21.131,85

20.000,00

0,00

2009

2010

2011

Gambar 1.4 Status Potensi Sumber Daya dan Cadangan
Batubara Tahun 2009 - 2011.

Tabel 1.5 Usulan WUP dan WPN BatubaraTahun 2011
No

Pulau

WUP

WPN

1

Sumatra

10

-

2

Kalimantan

13

1

3

Papua

7

-

Total

30

1

Tabel 1.6 Status Sumber Daya Gas Methane Batubara (Desember 2011)
No

Daerah/Lokasi

Tahun

1

Loa Lepu (Kaltim)

2006

2

Buana Jaya (Kaltim)

3

Luas
(km2)

Sumber Daya Hipotetik

Rata-rata
Methane Content
(Cuft/ton)

Batubara (ton)

Methane (Cuft)

2x1

191.726.612

150.711.520

0,7861

2007

2x1

534.261.545

606.588.270

1,1354

Tanah Bumbu (Kalsel)

2008

2x1

112.733.226

402.255.325

3,5682

4

Tamiang (Sumsel)

2008

1x1

31.792.000

9.114.082

0,2867

5

Tanjung Enim (Sumsel)

2009

2x1

7.333.777

730.479.997

99,6153

6

Ombilin (Sumbar)

2009

1 x 0,4

5.200.000

978.212.000

188,1177

7

Jangkang (Kalteng)

2010

1,46

16.500.000

56.000.000

3,3939

8

Nibung (Sumsel)

2010

7,5 x 0,58

34.870.000

588.745.080

16,8840

9

Paser (Kaltim)

2010

2,7 x 1,00

17.174.420

1.687.764

0,0982

10

Sawah Lunto (Sumbar)

2011

1,11

10.995.060

603.806.535

54,9162

Total sumber daya hipotetik CBM sebesar 3,3689 milyar cuft
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Tabel 1.7 Usulan Rekomendasi WK CBM 2011
No

Usulan WK CBM

Wilayah/Provinsi

1

Muara Tebo

Jambi

2

Kota Tengah

Jambi dan Sumatra Selatan

3

Tanjung - Tabalong

Kalimantan Selatan

4

Tamiang Layang, Barito Timur

Kalimantan Selatan

Jutaan ton

11.457,84

11.460,00
11.450,00
11.440,00
11.430,00

11.427,47
11.416,77

11.420,00
11.410,00
11.400,00
11.390,00

2009

2010

2011

Gambar 1.5 Status Potensi Sumber Daya Bitumen Padat Tahun 20092011.

Gambar 1.6 Status Potensi Sumber Daya Gambut Tahun
2009-2011.

Gambar 1.7 Status Tahapan Penyelidikan Potensi Panas Bumi Status
2011.

Pada tahun 2011 kegiatan penyelidikan
gambut hanya dilakukan di satu lokasi, yaitu di
Daerah Kalimantan Tengah, dan menghasilkan
sumber daya gambut sebesar 315,2 ribu ton,
sehingga total sumber daya gambut pada tahun
2011, yaitu sebesar 9.396,542 juta ton.
(iii) Sumber daya panas bumi:
Berdasarkan hasil penyelidikan tahun 2011 status potensi panas bumi sebesar 29.215 MWe
dibandingkan dengan potensi tahun 2010
potensi panas bumi tahun 2011 mengalami
peningkatan sebesar 177 MWe, daerah/lapang
an panas bumi sebanyak 285 lokasi, kapasitas
terpasang 1196 MWe, yaitu 4% dari total potensi panas bumi Indonesia. Dari 285 lokasi
panas bumi sebagian besar berada pada tingkat
survei pendahuluan (60,7%), berada pada tahap
eksplorasi permukaan rinci 34,04%, berada
pada tahap eksplorasi pengeboran 2,81%
dan hanya 2,46% yang telah termanfaatkan
(terpasang) untuk tenaga listrik.
Jumlah usulan Rekomendasi Wilayah Kerja
Pertambangan (WKP) panas bumi pada tahun
2011 sebanyak 5 WKP (Tabel 1.8 dan Gambar
1.7) sehingga total WKP sampai dengan Tahun
2011 menjadi sebanyak 31 WKP panas bumi
dengan total potensi sebesar 29.215 Mwe.
(iv) Sumber daya mineral:
Indonesia memiliki potensi mineral logam
strategis berupa emas, tembaga, timah, nikel,
timbal, mangan, besi laterit, dan bauksit. Status
potensi sumber daya mineral logam strategis tahun 2011, antara lain: status total sumber daya
emas primer sebesar 6.815 ton dan total cadang
an sebesar 2.740 ton, total sumber daya tembaga sebesar 86.472.035 ton dan total cadangan
sebesar 27.183.065 ton, total sumber daya timah sebesar 2.074 ribu ton dan cadangan sebesar 396,50 ribu ton, sumber daya nikel sebesar 2.849.133 ton cadangan sebesar 1.178.712
ton, sumber daya timbal sebesar 365.518.566
ton dan cadangan sebesar 5.844.090 ton,
sumber daya mangan sebesar 11.195.340 ton
dan cadangan sebesar 4.078.029 ton, sumber
daya besi laterit sebesar 1.462.294.969 ton
dan cadangan sebesar 347.746.020 ton, sumber daya bauksit sebesar 588.998.867 ton dan
cadangan sebesar 75.994.074 ton (Gambar
1.7).
Status sumber daya mineral bukan logam
antara lain: sumber daya batugamping tahun
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Tabel 1.8 Status Potensi Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi Tahun 2009-2011
Energi Potensi (MWe)
No

Pulau

Jumlah
Lokasi

Sumber Daya
Spekulatif

1
2
3
4
5
6
7

Sumatra
Jawa
Bali-Nusa Tenggara
Kalimantan
Sulawesi
Maluku
Papua
Total

Hipotetis

Cadangan
Terduga

Mungkin

Terbukti

Total

Terpasang
(MWe)

86
71
27
12
56
30
3

4.059
1.710
410
145
1.287
545
75

2.543
1.826
359
0
139
97
0

6.524
3.708
983
0
1.285
409
0

15
658
0
0
150
0
0

380
1.815
15
0
78
0
0

13.521
9.717
1.767
145
2.939
1.051
75

12
1.124

285

8.231

4.964

12.909

823

2.288

29.215

1.196

13.195

60

16.020
29.215

Tabel 1.9 Usulan WKP Panas Bumi Tahun 2011
No

Nama WKP

Provinsi

Potensi (MWe)

1.

Arjuno Welirang

Jawa Timur

200

2.

Candi Umbul - Telomoyo

Jawa Tengah

92

3.

Bora Pulu

Sulawesi Tengah

123

4.

Gunung Lawu

Jawa Tengah dan Jawa Timur

195

5.

Kepahiang

Bengkulu

180

Gambar 1.8 Peta Usulan
WKP Panas Bumi Tahun
2011.
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sumber daya besi laterit

[Bijih]

11.195.340,73

1.462.374.969,00

106.030.000,00

ton

ton

2011
cadangan emas primer
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-
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sumber daya emas primer

2010

2011

cadangan mangan

[Bijih]

2009

sumber daya bauksit

Gambar 1.9 Status Potensi Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Tahun 2009-2011.

2010

cadangan bauksit

2011

[Bijih]
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Gambar 1.10 Status Potensi Sumber Daya dan Cadangan Mineral Non Logam Tahun 2009-2011
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2009 sebesar 374 miliar ton, tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 9,11% menjadi
368,47 miliar ton, dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan 5,53 miliar ton atau sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya. Sumber daya lempung pada tahun 2009 sebesar 30,63
miliar ton, tahun 2010 mengalami kenaikan 4,72 miliar ton atau 15,41% dari tahun
sebelumnya, dan pada tahun 2011 menjadi 35,921 miliar ton atau naik sekitar 1,64%
dari tahun sebelumnya. Sumber daya pasir kuarsa pada tahun 2009 sebesar 18,33 miliar
ton, pada tahun 2010 turun sebesar 1,67% atau 0,31 miliar ton, dan pada tahun 2011
naik 0,09 miliar ton atau 0,5% dari tahun sebelumnya. Sumber daya feldspar tahun 2009
sebesar 7,6 miliar ton, pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 18,98% atau 1,45
miliar ton, dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 1,53 miliar ton atau 24,72
dari tahun sebelumnya. Sumber daya dolomit pada tahun 2009 sebesar 1,96 miliar ton,
tahun 2010 naik sebesar 0,43 miliar ton atau 21,94% dari tahun sebelumnya, dan pada
tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 36,40% atau 0,87 miliar ton. Sumber daya
marmer tahun 2009 sebesar 99,46 miliar ton, pada tahun 2010 sebesar naik sebesar 0,18
miliar ton atau 0,18% dari tahun sebelumnya, tahun 2011 mengalami kenaikan 0,83
miliar ton atau sebesar 0,83% dari tahun sebelumnya. Sumber daya granit tahun 2009
sebesar 57,7 miliar ton, tahun 2010 mengalami penurunan 0,17% sehingga sumber daya
menjadi 57,6 miliar ton, dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan 0,28% menjadi 57,8
miliar ton. Sumber daya kaolin tahun 2009 sebesar 1,02 miliar ton, tahun 2010 mengalami kenaikan 1,77% menjadi 1,034 miliar ton, dan pada tahun 2011 naik sebesar 2,42%
menjadi 1,059 miliar ton.
(b) Lingkungan Geologi dan Air Tanah
Dalam aspek lingkungan geologi dan air tanah telah dicapai beberapa hasil antara lain:
(i) pemetaan hidrogeologi skala 1:250.000 telah selesai 54% (dari 100% target di
seluruh wilayah Indonesia);
(ii) penyusunan peta cekungan air tanah (CAT) skala 1:250.000 telah selesai seluruh
nya (100%);
(iii) penilaian awal jumlah CAT dan potensi air tanah dalam CAT telah selesai untuk
seluruh Indonesia (metode umumnya: desk study). Dari hasil penilaian tersebut diperoleh informasi jumlah CAT seluruh Indonesia tidak kurang dari 465 CAT tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah aliran air tanah tertekan (Q2) dari seluruh
CAT tersebut adalah 18.841,37x106 m3/tahun dan jumlah air tanah tak tertekan
yang sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan kondisi tutupan lahan (Q1) adalah
666.369,17x106 m3/tahun;
(iv) penyelidikan potensi CAT agak rinci (skala peta1:100.000), selesai 20%;
(v) konservasi air tanah baru selesai dilakukan di beberapa kota besar;
(vi) penyelidikan dan pembangunan sarana air bersih di daerah sulit air telah mencapai
429 lokasi. Sedangkan pengelolaan data dan informasi air tanah nasional baru selesai sekitar 20%;
(vii) penyelidikan kawasan kars dan konservasi kawasan lindung geologi baru selesai
sekitar 30% (dari 100% target di seluruh Indonesia);
(viii) penyelidikan geologi lingkungan untuk penataan ruang selesai sekitar 40%;
(ix) penyelidikan geologi lingkungan kawasan pertambangan telah selesai sekitar 10%;
dan penyelidikan lokasi TPA sampah sekitar 20%, pemetaan geologi teknik bersistem Jawa-Bali selesai sekitar 52% dan luar Jawa baru selesai sekitar 15%.
(c) Mitigasi Bencana Geologi
Dalam sub bidang mitigasi bencana geologi yang meliputi pula teknologi kegunungapian, telah dicapai beberapa hasil, sebagai berikut:
(i) dari 77 gunung api aktif tipe A di seluruh Indonesia yang dipantau secara instrumentasi dan visual, berjumlah 68 gunung api. Pemantauan gunung api tersebut
dilakukan dari 70 pos pengamatan gunung api (PGA);
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(ii) telah dilakukan pemanfaatan teknologi VSAT pada 33 gunung api untuk komunikasi penyampaian data dan informasi pemantuan aktivitas gunung api secara real
time ke kantor pusat;
(ii) pelaksanaan regional center untuk monitoring gunung api pada 10 wilayah gunung
api;
(iii) telah dilakukan penyusunan peta-peta dalam rangka mitigasi bencana geologi,
yaitu: Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Api, Peta KRB Gempa Bumi
dan Tsunami, Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah, Peta Zona Risiko Bencana
Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah;
(iv) telah dilakukan peringatan dini sebelum terjadinya bencana untuk kasus bencana
letusan gunung api dan prakiraan potensi kejadian gerakan tanah (tanah longsor)
dan banjir bandang pada beberapa provinsi di Indonesia;
(v) telah dilakukan pengembangan dan aplikasi teknologi pemantauan gunung api.
(d) Geo-Sains dan Geo-Informasi
Hingga 2011 kondisi umum pencapaian meliputi:
(i)
peta geologi bersistem dan peta geofisika skala 1:100.000 untuk Jawa dan Madura, dan skala 1:250.000 untuk Indonesia telah selesai seluruhnya;
(ii)
peta geologi bersistem dan bertema skala 1:50.000, lokasi Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, dan sebagian NTB;
(iii) Peta geofisika bersistem dan bertema, lokasi Papua bagian Selatan dan Papua bagian Tengah;
(iv)
peta geokimia skala 1:250.000 untuk kepentingan eksplorasi telah selesai
wilayah Sumatra, Sulawesi dan Nusa Tenggara dan sebagian kecil Kalimantan;
Jawa Barat bagian Barat;
(v)
peta hidrogeologi skala 1:250.000 selesai sekitar 54% wilayah Indonesia;
(vi)
peta seismotektonik, peta geologi kuarter, dan peta geomorfologi masing-masing
sebanyak 24 lembar, 22 lembar, dan 6 lembar;
(vii) peta batas cekungan air tanah selesai 100%;
(viii) peta geologi teknik 79 lembar, dan peta geologi lingkungan 30 lembar;
(ix)
peta zona kerentanan gerakan tanah, peta geologi gunung api, peta KRB gunung
api, peta KRB gempa bumi, dan peta KRB tsunami masing-masing 25 lembar, 65
lembar, 57 lembar, 5 lembar dan 4 lembar;
(x)
telah pula tersusun Atlas Sumber Daya Energi Indonesia Bagian Timur, terdiri
dari 17 peta tematis skala 1:5.000.000; Atlas Cekungan Sumatra Selatan; Atlas
Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Energi Indonesia skala 1:10.000.000
memuat 33 tema; dan Atlas Pengelompokan Pulau Kecil berdasarkan Tektonogenesis untuk Perencanaan Tata Ruang Darat, Laut, dan Dirgantara Nasional,
skala 1:15.000.000 (30 peta bertema);
(xi)
telah pula tersusun Peta Cekungan Sedimen Indonesia memuat 128 cekungan
sedimen dan peta karakterisasi beberapa cekungan di wilayah Jawa, Kalimantan,
Sumatra dan Sulawesi;
(xii) telah tersedia layanan informasi basis data dan sistem informasi berbasis web
(webmap) untuk substansi sumber daya mineral yang telah diakui di tingkat Nasional dan regional (ASEAN);
(xiii) masing-masing unit di lingkungan Badan Geologi telah memiliki website dan
sistem informasi. Untuk tingkat Badan Geologi sendiri telah memiliki website
dan telah rancangan database dan sistem informasi dan konsep pengembangan
sistem informasi yang teritegrasi;
(xiv) telah tersedia sarana pelayanan informasi dan media penyajian dokumentasi dan
informasi hasil-hasil penelitian dalam bentuk museum, yaitu: museum geologi
yang telah dikembangkan di Bandung, museum gunung api di 3 lokasi (Ketep,
Sleman, Yogyakarta; dan Kintamani, Bali); serta museum Kars di Wonogiri, Jawa
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Tengah. Semua museum tersebut telah mendapat apresiasi masyarakat dengan
sangat baik. Sebagai contoh Museum Geologi sepanjang tahun 2011 mendapat
kunjungan sebanyak 441.344 pengunjung, jumlah ini mengalami peningkatan
dibanding tahun 2005 yang hanya 152.740 pengunjung.
(e) Tatalaksana Kepemerintahan
Tatalaksana kepemerintahan sebagaimana di tingkat Nasional, diarahkan untuk mencapai reformasi birokrasi. Pencapaian di bidang ini meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.
Pencapaian lainnya adalah di bidang tata kerja atau prosedur kerja menuju pelayanan
prima. Dalam hal ini Badan Geologi ikut aktif dalam merumuskan sejumlah Standard
Operating Procedures (SOP), baik yang bersifat internal maupun eksternal di lingkungan
KESDM. Hal yang sama di bidang pengembangan peraturan perundang-undangan dan
teknologi informasi untuk pelayanan publik dan pengembangan organisasi yang efektif.
Badan Geologi aktif di dalam perumusan konsep dan penataan aspek-aspek prasyarat
reformasi birokrasi.
1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN
1.5.1 Ruang Lingkup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dengan acuan teknis
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden No. 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP). Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akun
tabilitas kinerja pemerintah yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem AKIP.
Maksud penyusunan LAKIP Badan Geologi KESDM Tahun 2012 adalah melaporkan tentang akuntabilitas kinerja yang meliputi sasaran, target dan pencapaian kinerja
kegiatan serta akuntabilitas keuangan Badan Geologi selama tahun 2012. Adapun tujuan
penyusunan LAKIP adalah untuk meningkatkan kinerja Badan Geologi, KESDM yang
diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) serta dapat
umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Geologi akan tercermin dari
sejauh mana produk yang dihasilkan oleh Badan Geologi dapat dimanfaatkan oleh subsektor maupun sektor lain. Hal ini dapat terwujud dengan adanya kinerja aparatur nega
ra yang memiliki kapasitas dan kapabilitas bekerja yang transparan, proporsional, dan
akuntabel.
Penyusunan LAKIP Badan Geologi 2012 tidak terlepas dari penyusunan LAKIP
KESDM 2012. Kinerja terpenting dari Badan Geologi mendukung dan menjadi salah
satu dasar penyusunan kinerja KESDM tahun yang sama. Sebagai contoh, keberhasil
an dalam pelaksanaan kegiatan terkait sumber daya geologi berkontribusi pada kinerja
KESDM di bidang kemandirian energi atau keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri.
1.5.2 Sistematika Pembahasan
Untuk mencapai maksud penyusunan LAKIP Badan Geologi 2012, setelah Bab 1 Pendahuluan, pembahasan selanjutnya disampaikan dalam 4 bagian, yaitu: Bab 2 Perencanaan
Strategis, Bab 3 Rencana Kinerja 2012; Bab 4 Akuntabilitas Kinerja, dan Bab 5 Penutup.
Bagian terpenting dari LAKIP ini adalah Bab 4 Akuntabilitas Kinerja. Sistematika
pembahasan pada Bab 4 disampaikan dengan alur sebagai berikut: pembahasan dimulai
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dengan penyampaian lingkup dan metode pengukuran kinerja (Subbab 4.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012), kemudian dilanjutkan dengan Analisis Capaian Kinerja (Subbab 4.2), dan diakhiri dengan penyampaian Akuntabilitas Keuangan (Subbab
4.3). Subbab 4.2 Analisis Capaian Kinerja untuk masing-masing sasaran kinerja Tahun
2012 terdiri atas tiga pembahasan, yaitu: realisasi capaian, evaluasi capaian kinerja, dan
gambaran kinerja yang mendukung pencapaian tiap sasaran.

Bab 2

Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis (Renstra) Badan Geologi 2010-2014 disusun dengan berpedoman
kepada tugas dan fungsi Badan Geologi, Renstra KESDM pada periode yang sama, dan
isu dan kondisi lingkungan strategis terkait kegeologian. Selain itu, peran dan posisi
bidang geologi dalam pembangunan, agenda pembangunan bidang geologi, serta pencapaian yang sudah diraih oleh Badan Geologi hingga tahun 2011.
Pada prinsipnya tidak ada perubahan yang mendasar dari Renstra Badan Geologi
2010-2014 pada tahun 2012 dibanding tahun 2011, sebab Renstra tersebut telah disusun dengan mengakomodir sasaran dan target yang diperlukan dalam jangka waktu 5
tahun (2010-2014). Namun demikian, beberapa perubahan yang telah disesuaikan de
ngan perkembangan kebutuhan, namun masih dalam koridor perubahan yang dimung
kinkan, dilakukan pada target dan sasaran dalam tahun 2012 ini. Sebagai contoh, bebe
rapa sasaran terkait dengan isu Indonesian Economic Development Corridor (IEDC) yang
kini telah berkembang menjadi isu MP3EI (Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi
Indonesia).
Sebagaimana Renstra pada umumnya, Renstra Badan Geologi 2010-2014 menyampaikan visi dan misi, tujuan strategis, sasaran strategis, program dan kegiatan pokok,
kebijakan dan strategi. Paparan tentang sasaran strategis dilengkapi pula dengan indikator kinerja utama dari Badan Geologi. Sedangkan program, sehubungan dengan disediakannya program Nasional dan kegiatan yang bersifat given dari Bappenas, dalam hal
ini disandingkan dengan Agenda Pembangunan bidang Geologi. Program Nasional yang
bersifat given dari Bappenas untuk Badan Geologi adalah “Program Mitigasi, Penelitian
dan Pelayanan bidang Geologi” sebagaimana dipaparkan lebih lanjut pada sub bab 2.4.
2.1 VISI DAN MISI
Visi Badan Geologi adalah “Geologi untuk kesejahteraan dan perlindungan masya
rakat”. Visi tersebut merupakan rumusan singkat dari visi mewujudkan geologi untuk
kesejahteraan dan perlindungan masyarakat pada 2025.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Badan Geologi adalah:
1. mempromosikan geologi untuk kepentingan perencanaan dan penataan wilayah
2. mengungkapkan potensi geo-resources (sumber daya geologi): migas, panas bumi,
batubara, mineral, dan air tanah serta potensi geologi lainnya
3. mengungkapkan potensi bencana geologi bagi kepentingan perlindungan manusia dan potensi ekonomi
4. mendorong penerapan geo-sciences bagi kepentingan konservasi geo-resources dan
potensi geologi lainnya serta perlindungan lingkungan.
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2.2 TUJUAN STRATEGIS
Dalam rangka mencapai visi melalui misi sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan 5 tujuan strategis Badan Geologi untuk masa 2010-2014 yang merupakan gambaran kondisi
yang ingin dicapai pada akhir periode 2014, yaitu:
1. Tercapainya pemahaman dan pelayanan sains geologi dan geo-informasi untuk
pengungkapan sumber daya geologi, pengembangan lingkungan geologi, dan
mitigasi bencana
2. Tersedianya informasi dan pelayanan sumber daya geologi untuk pengungkapan
kekayaan sumber daya mineral dan energi
3. Tersedianya data dan informasi, dan pelayanan dalam rangka mitigasi bencana
gunung api, gerakan tanah, dan bencana geologi lainnya
4. Tersedianya data dan informasi dan pelayanan lingkungan geologi dan air tanah
untuk penataan ruang, peningkatan kualitas lingkungan; dan penyediaan air
bersih
5. Tercapainya kinerja dan akuntabilitas tatalaksana kepemerintahan penelitian dan
pelayanan bidang geologi.
2.3 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Guna mencapai kelima Tujuan Strategis sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan
Sasaran Strategis. Dalam periode RPJM tahap kedua, 2010-2014 ini, terdapat 7 Sasaran
Strategis Badan Geologi, sebagai berikut:
• Meningkatnya manajemen, dukungan teknis, dan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Geologi
• Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan
geologi
• Meningkatnya pemanfaatan informasi geologi (geo-information) bagi masyarakat
• Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan sumber daya geologi
• Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang
lingkungan geologi dan air tanah
• Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
• Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi dalam
mendukung upaya mitigasi bencana geologi
Di bawah ini adalah penjelasan dari masing-masing sasaran strategis tersebut:
1. Meningkatnya manajemen, dukungan teknis, dan pelayanan administrasi kepada semua
unsur di lingkungan Badan Geologi
Sasaran strategis pertama ini ditujukan guna pencapaian tujuan strategis kelima, yaitu: “tercapainya kinerja dan akuntabilitas tatalaksana kepemerintahan penelitian dan
pelayanan bidang geologi”. Dalam kegiatan ini dilakukan pengembangan legislasi dan
regulasi kegeologian, penataan tatakelola dan pengembangan budaya organisasi kepemerintahan bidang geologi peningkatan sarana dan prasarana, dan pengembangan sumber
daya manusia. Dalam rangka pencapaian sasaran ketujuh ini juga dilakukan peningkatan
pelayanan publik menuju pelayanan prima, peningkatan kinerja, dan kerja sama, baik
dalam negeri maupun luar negeri.
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi
Sasaran strategis kedua ini ditujukan guna pencapaian tujuan strategis pertama, yaitu:
“tercapainya pemahaman dan pelayanan sains geologi dan geo informasi untuk pengung-
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kapan sumber daya geologi, pengembangan lingkungan geologi, dan mitigasi bencana”.
Untuk mencapai sasaran ini dilakukan penelitian jalur metalogenik, magmatisme, dan
dinamika cekungan, geologi kuarter, geokimia dan geofisika, paleontologi, sesar aktif,
mikrozonasi kegempaan, dan sains geologi lainnya. Dalam pencapaian sasaran kelima
juga dilakukan penyusunan peta geologi dan peta-peta dasar lainnya serta pengolahan
data dan informasi menjadi geo-informasi.
3. Meningkatnya pemanfaatan informasi geologi (geo-information) bagi masyarakat
Sasaran strategis ketiga ini ditujukan guna pencapaian tujuan strategis ketiga,
yaitu: “meningkatkan penelitian dan pelayanan sains-geologi dan geo-informasi untuk
pengembangan ilmu kebumian dan aplikasi dalam penelitian sumber daya geologi,
lingkungan geologi, dan mitigasi bencana geologi”. Dalam kegiatan ini dilakukan
penelitian koleksi museum, pelayanan peragaan dan pemeliharaan koleksi, serta pelayanan
peta dan informasi lainnya terkait sains geologi dan geo-informasi.
4. Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan sumber daya geologi
Sasaran strategis keempat tersebut diatas ditujukan guna pencapaian tujuan strategis
pertama dan kedua, yaitu: “tercapainya pemahaman dan pelayanan sains geologi dan
geo informasi untuk pengungkapan sumber daya geologi, pengembangan lingkungan
geologi, dan mitigasi bencana” dan “tersedianya informasi dan pelayanan sumber daya
geologi untuk pengungkapan kekayaan sumber daya mineral dan energi”. Untuk mencapai sasaran ini dilakukan kegiatan survei lapangan, analisis laboratorium, dan pengolahan data dalam aspek sumber daya mineral logam dan non logam, batubara, gambut,
bitumen padat, CBM (coal-bed methane), dan panas bumi serta evaluasi potensi minyak
dan gas bumi Indonesia. Selain itu, dilakukan pula pengolahan data sumber daya geologi
sehingga diperoleh informasi potensi dan neraca sumber daya geologi baik dalam bentuk
peta, sistem informasi (web map), maupun tabulasi-tabulasi data.
5. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang
lingkungan geologi dan air tanah
Sasaran strategis kelima diarahkan guna pencapaian tujuan strategis keempat, yaitu:
“tersedianya data dan informasi dan pelayanan lingkungan geologi dan air tanah untuk
penataan ruang, peningkatan kualitas lingkungan, dan penyediaan air bersih”. Untuk
mencapai sasaran ini dilakukan kegiatan penelitian lapangan, analisis laboratorium, dan
pengolahan data berkenaan dengan hidrogeologi, air tanah, geologi teknik, dan geologi
lingkungan. Dalam pencapaian sasaran kedua ini dilakukan pula penyusunan peta-peta
hidrogeologi, air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan serta pengeboran air tanah
di daerah sulit air.
6. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan
mitigasi bencana geologi
Sasaran strategis keenam ditujukan guna pencapaian tujuan strategis ketiga, yaitu:
“tersedianya data dan informasi, dan pelayanan dalam rangka mitigasi bencana gunung
api, gerakan tanah, dan bencana geologi lainnya”. Untuk mencapai sasaran ini dilakukan kegiatan pemetaan geologi gunung api, penyusunan peta kawasan rawan bencana
geologi, pengamatan gunung api, peringatan dini dan tanggap darurat bencana letusan
gunung api, penelitian pasca bencana geologi; dan pemberian rekomendasi mitigasi bencana geologi. Khusus dalam pencapaian sasaran ketiga ini dilakukan juga fungsi regulasi
berkaitan dengan mitigasi bencana, khususnya bencana letusan gunung api.
7. Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi dalam mendukung
upaya mitigasi bencana geologi
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Sasaran strategis ketujuh diarahkan guna pencapaian tujuan strategis kesatu dan ketiga, yaitu: “tercapainya pemahaman dan pelayanan sains geologi dan geo informasi untuk
pengungkapan sumber daya geologi, pengembangan lingkungan geologi, dan mitigasi
bencana” dan “tersedianya data dan informasi, dan pelayanan dalam rangka mitigasi bencana gunung api, gerakan tanah, dan bencana geologi lainnya”. Untuk mencapai sasaran
ini dilakukan rekayasa teknologi dan pengembangan instrumen untuk pemantauan kebencanaan, khususnya bencana gunung api.
Sasaran tahun 2012 merupakan tindak lanjut di tahun ketiga dari sasaran rencana aksi
bidang geologi 2010-2014. Penyusunan rencana aksi bidang geologi 2010-2014 memuat
paradigma baru pembangunan bidang kegeologian, sebagai implikasi dari fokus pembangunan sektor ESDM 2010-2014 yang telah memuat secara tersurat isu-isu kegeologian
secara komprehensif, mulai dari geologi sumber daya energi dan mineral, lingkungan,
dan kebencanaan.
2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK
Tema program dan kegiatan bidang geologi 2010-2014 adalah “Terwujudnya pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat”.
KESDM mempunyai tugas antara lain melaksanakan penelitian dan pelayanan
bidang geologi yang dilaksanakan oleh Badan Geologi. Identifikasi, survei, penyelidikan,
penelitian, serta eksplorasi potensi aspek geologi, yaitu aspek sains geologi (geo-science),
sumber daya geologi (geo-resources), lingkungan geologi (geo-environment), dan kebencanaan atau bahaya geologi (geo-hazards) merupakan kegiatan hulu dan dasar dari pengelolaan sumber daya energi dan mineral, pengelolaan lingkungan, serta sebagian besar dari
mitigasi bencana alam.
Pengungkapan potensi geologi untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat
mengandung arti bahwa potensi sumber daya alam Indonesia yang berada di bawah
permukaan tanah perlu diungkapkan dalam bentuk data dan informasi sehingga dapat
bermanfaat bagi peningkatan investasi, penataan ruang berbasis geologi, dan mitigasi
bencana geologi. Terwujudnya pengungkapan potensi geologi antara lain terwujudnya
peningkatan status potensi sumber daya geologi menjadi cadangan, penataan ruang berbasis geologi, pemenuhan kebutuhan air bersih, mitigasi bencana geologi, pelayanan informasi geologi.
Program dan Kegiatan Badan Geologi mengacu kepada Program Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) disusun guna pencapaian sasaran strategis,
tujuan strategis, misi dan visi. Sesuai dengan hasil restrukturisasi program dan kegiatan
RPJMN 2010-2014, maka Badan Geologi memiliki satu program dan tujuh kegiatan,
yaitu: PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI, DAN PELAYANAN GEOLOGI. Dan
tujuh kegiatan itu adalah:
1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badan
Geologi
2. Kegiatan Survei dan Pelayanan Geologi
3. Kegiatan Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi
4. Kegiatan Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi
5. Kegiatan Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah
6. Kegiatan Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi
7. Kegiatan Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
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Tabel 2.1 Agenda Pembangunan Bidang Geologi dan Program Nasional Terkait

No

Agenda Pembangunan Bidang
Geologi 2010-2014

1.

Peningkatan Tatalaksana
Kepemerintahan

2.

Pengembangan Sumber Daya
Energi

3.

Pengembangan Sumber Daya
Mineral

4.

Pengembangan Sumber Daya
Air Tanah
Peningkatan Mitigasi Bencana
Geologi

5.

6.

7.

Program dari
Bappenas 2010-2014

Kegiatan dari Bappenas
Tahun 2012
• Kegiatan Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan
Sekretariat Badan Geologi
• Kegiatan Survei dan Pelayanan Geologi
• Kegiatan Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum
Geologi
• Kegiatan Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya
Geologi
• Kegiatan Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan
dan Air Tanah
• Kegiatan Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi
• Kegiatan Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan
Geologi
• Kegiatan Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya
Geologi
• Kegiatan Survei dan Pelayanan Geologi
• Kegiatan Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya
Geologi
• Kegiatan Survei dan Pelayanan Geologi

PENELITIAN,
MITIGASI, DAN
PELAYANAN
GEOLOGI

• Kegiatan Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan
dan Air Tanah
• Kegiatan Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi
• Kegiatan Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan
Geologi

Pengembangan Lingkungan
Geologi, Penataan Ruang, dan
Geopark

•

Pengembangan Geo-Informasi

•

•

•
•
•
•
•
•

Kegiatan Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan
dan Air Tanah
Kegiatan Survei dan Pelayanan Geologi
Kegiatan Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan
Sekretariat Badan Geologi
Kegiatan Survei dan Pelayanan Geologi
Kegiatan Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum
Geologi
Kegiatan Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya
Geologi
Kegiatan Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan
dan Air Tanah
Kegiatan Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi
Kegiatan Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan
Geologi

2.5 KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Kebijakan umum atau kebijakan strategis telah merumuskan kebijakan umum atau kebijakan strategis dalam menghadapi pembangunan Nasional kedepan, terutama periode
2010-2014. Kebijakan strategis tersebut disusun untuk mengoptimalkan peran geologi
bagi sektor ESDM dan sektor strategis Nasional lainnya yang terkait. Kebijakan strategis
kegeologian tersebut adalah:
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(1)
(2)

Pengungkapan potensi sumber daya geologi;
Peningkatan manajemen sumber daya geologi yang menekankan pada alokasi dan
konservasi sumber daya;
(3)
Pengungkapan potensi geologi lingkungan untuk penataan ruang dan pengelolaan
lingkungan dan pengembangan keanekaragaman geologi;
(4)
Pemenuhan kebutuhan air bersih dari pemanfaatan air tanah;
(5)
Peningkatan kemampuan mitigasi bencana geologi;
(6)
Peningkatan ketersediaan data dasar geologi;
(7)
Pengembangan konsep geologi untuk pengungkapan potensi geologi;
(8)
Peningkatan pelayanan publik melalui pengelolaan, penyediaan serta
penyebarluasan data dan informasi geologi;
(9)
Pemberdayaan kerja sama internasional dalam rangka peningkatan hubungan
diplomatik dan pencarian sumber-sumber potensi geologi.
Tindak lanjut dari masing-masing dari sembilan kebijakan tersebut dilaksanakan
melalui tujuh agenda pembangunan kegeologian. Ketujuh agenda tersebut adalah:
1. Pengembangan Sumber Daya Energi
2. Pengembangan Sumber Daya Mineral
3. Pengembangan Sumber Daya Air Tanah
4. Mitigasi Bencana Geologi
5. Lingkungan Geologi dan Penataan Ruang
6. Pengembangan Geo-Informasi
7. Tatalaksana Kepemerintahan
Masing-masing agenda tersebut memuat kebijakan yang lebih rinci atau pengembang
an dari kebijakan strategis tersebut guna pencapaian sasaran dan rencana aksi sasaran
untuk berkontribui pada pemecahan isu strategis Nasional dan isu sektor ESDM terkait
kegeologian. Arah kebijakan 2012 melaksanakan seluruh kebijakan pembangunan kegeologian yang diturunkan dari kebijakan strategis tersebut, sebagai berikut:
• Peningkatan pengungkapan potensi sumber daya energi fosil dan panas bumi
• Peningkatan eksplorasi bidang energi fosil dan panas bumi oleh industri
• Peningkatan manajemen sumber daya energi yang menekankan pada alokasi dan
konservasi sumber daya energi
• Pengembangan rancang bangun/perekayasaan bidang sumber daya energi
• Pengembangan penelitian terkait perubahan iklim
• Peningkatan pengungkapan potensi sumber daya mineral
• Peningkatan eksplorasi bidang mineral oleh industri
• Peningkatan manajemen sumber daya mineral yang menekankan pada alokasi dan
konservasi sumber daya mineral
• Pengembangan rancang bangun/perekayasaan bidang sumber daya mineral
• Pengembangan penelitian terkait perubahan iklim
• Pengembangan penelitian untuk medical geology
• Peningkatan ketersediaan data air tanah
• Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bersumber dari air tanah
• Peningkatan pengendalian pengambilan air tanah
• Optimalisasi penataan ruang berbasis geologi
• Peningkatan ketersediaan data geologi untuk pembangunan infrastruktur vital dan
strategis
• Pengurangan degradasi lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya geologi
• Pengkajian geologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global
• Peningkatan pengelolaan lahan gambut untuk bangunan/infrastruktur
• Peningkatan mitigasi bencana geologi
• Pengembangan dan penguasaan iptek kebencanaan geologi
• Pelayanan mitigasi bencana geologi
• Peningkatan capacity building untuk pemerintah daerah dan masyarakat di bidang
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kebencanaan geologi
Peningkatan ketersediaan data dasar geologi
Pengembangan dan pemanfaatan keanekaragaman geologi dan geopark
Peningkatan pemanfaatan geosains untuk mempelajari fenomena alam
Peningkatan sistem informasi kegeologian
Peningkatan jumlah pegawai yang kompeten
Peningkatan pelayanan publik
Penataan organisasi Badan Geologi
Pengembangan teknologi sarana dan prasarana teknik
Pengembangan peraturan perundang-undangan bidang geologi
Perlindungan hak cipta produk Badan Geologi
Optimalisasi kerja sama nasional dan internasional

Bab 3

Rencana Kinerja

3.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG GEOLOGI 2012
Prioritas Pembangunan Nasional adalah pembangunan-pembangunan yang diprioritaskan guna menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa dan negara di masa kini
dan mendatang. Sebagian sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari Prioritas Pembangunan Nasional tersebut. Pada tahun 2011 telah
ditetapkan sebanyak 11 Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu: (1) reformasi birokrasi
dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) keta
hanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan
hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; serta (11)
kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Dari sebelas Prioritas Pembangunan Nasional tersebut, yang dapat terkait langsung
dengan prioritas pembangunan bidang geologi adalah energi; reformasi birokrasi; infrastruktur; lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan dan terluar; dan
reformasi birokrasi. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan bidang geologi
tersebut juga dapat dilihat dari isu-isu pembangunan bidang geologi sebagaimana telah
dipaparkan pada Bab 2.
Selanjutnya, Prioritas Pembangunan Nasional terkait bidang geologi tersebut mendukung pada 3 fokus Sektor ESDM pada pembangunan jangka menengah 2010-2014,
yaitu: 1) mendukung Pembangunan Ekonomi, 2) meningkatkan Pasokan Mineral dan
Energi, dan 3) mendukung pelestarian lingkungan. Selanjutnya, keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional yang terkait bidang geologi dengan fokus dan isu sektor
ESDM serta sub bidang geologi yang relevan disajikan pada Tabel 3.1.
Prioritas pembangunan bidang geologi ditujukan guna mencapai prioritas pemba
ngunan nasional dan prioritas pembangunan sektor ESDM (Gambar 3.1).
3.2 SASARAN KINERJA 2012
Sasaran tahun 2012 merupakan tahun ketiga dari sasaran rencana aksi bidang geologi 2010-2014. Penyusunan rencana aksi bidang geologi 2010-2014 memuat paradigma baru pembangunan bidang kegeologian, sebagai implikasi dari fokus pembangunan
sektor ESDM 2010-2014 yang telah memuat secara tersurat isu-isu kegeologian secara
komprehensif, mulai dari geologi sumber daya energi dan mineral, lingkungan, dan kebencanaan.
Pada tahun 2012 direncanakan sejumlah kegiatan guna melanjutkan pencapaian sasa-
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Tabel 3.1 Kaitan antara Isu Nasional terkait Bidang Geologi, Fokus dan Isu Sektor ESDM; dan Sub Bidang Geologi pada
Badan Geologi
No

Isu Nasional Terkait
Bidang Geologi

1.

Ketahanan Energi

2.

Industri Mineral

3.

Lingkungan dan Perubahan
Iklim

4.

Tata ruang dan
Pengembangan Wilayah

5.

Air & Lingkungan

6.

Fokus dan Isu Sektor ESDM Terkait

Sub Bidang Geologi
pada Badan Geologi

Mendukung Pembangunan Ekonomi
• Peran sektor ESDM dalam penerimaan
negara
• Peningkatan investasi
Meningkatkan Pasokan Mineral dan
Energi
• Ketergantungan terhadap BBM
• Pengembangan energi alternatif
• Pengelolaan sumber daya mineral dan
batubara
• Peran daerah dalam pengembangan
energi

• Sumber Daya Energi dan
Sumber Daya Mineral
• Geosains dan geo-informasi

Mendukung Pelestarian Lingkungan
• Kerusakan lingkungan hidup
• Perubahan iklim

• Lingkungan Geologi (geologi
lingkungan, geologi teknik,
dan air tanah)
• Sumber Daya Energi dan
Sumber Daya Mineral
• Geosains dan geo-informasi

Bencana Alam

Mendukung Pelestarian Lingkungan
• Kerusakan lingkungan hidup
• Perubahan iklim

• Mitigasi Bencana Geologi
• Geosains dan geo-informasi

7.

Pengembangan Informasi
Geologi

Fokus 1, 2, dan 4 tersebut di atas

• Geosains dan geo-informasi

8.

Ketahanan Pangan

Meningkatkan Pasokan Mineral dan
Energi
Pengelolaan sumber daya mineral

• Sumber Daya Energi dan
Sumber Daya Mineral
• Geosains dan geo-informasi

9.

Batas wilayah NKRI

Mendukung Pembangunan Ekonomi
Meningkatkan Pasokan Mineral dan
Energi

• Sumber Daya Energi dan
Sumber Daya Mineral
• Geosains dan geo-informasi

10.

Peraturan Perundanganundangan dan reformasi
birokrasi

Mendukung fokus 1, 2, dan 4 tersebut di atas

• Tatalaksana Kepemerintahan
bidang geologi

ran dan target serta indikator kinerja utama 2010-2014 yang telah dimulai pada tahun 2010. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai sasaran dengan indikator pencapaiannya dan rencana anggaran biayanya.
Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Geologi dan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, maka
sasaran yang ingin dicapai Badan Geologi pada tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Tersedianya rancangan kebijakan, standar dan pedoman dalam bidang penyelidikan, penelitian dan pelayanan survei informasi dasar geologi, sumber daya geologi, lingkungan geologi, vulkanologi, dan mitigasi
bencana geologi;
2. Tersusunnya dan bertambahnya komunikasi data dan informasi sains geologi untuk kehandalan pengungkapan potensi sains geologi hasil survei geologi bagi kepentingan ekonomi, pengelolaan lingkungan dan
perlindungan manusia nasional dan daerah dengan tersedianya basis data, sistem dan jaringan informasi,
pengolahan dan analisis data dan informasi yang akurat, terkini dan mudah diakses;
3. Terciptanya penerapan sains geologi bagi kepentingan pemanfaatan, konservasi sumber daya geologi, dan po-
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4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

tensi geologi lainnya, serta perlindungan lingkungan sebagai bentuk pelayanan
jasa eksplorasi, penelitian, pengembangan dan laboratorium serta pelayanan
publik yang standar dan memberikan wawasan dan kemampuan pengelolaan
potensi sains geologi nasional dan daerah;
Meningkatnya penyelidikan dan eksplorasi bawah permukaan/geofisika untuk
percepatan penyiapan WUP/WKP dan Tata Ruang sektor ESDM;
Meningkatnya kajian serta penetapan Kawasan Andalan, Kawasan Stategis Nasional, Kawasan Peruntukan Pertambangan dan WPN, WUP serta WPR untuk
Penataan Ulang Tata Ruang sektor ESDM sesuai UU No. 26 Tahun 2007, PP 26
Tahun 2008 dan UU pertambangan Mineral dan Batubara;
Dihasilkannya rumusan bahan kebijakan undang-undang dan peraturan peme
rintah; pengaturan norma, standar, kriteria, pedoman, dan prosedur; serta pemberian rekomendasi bidang survei dan sains geologi yang memberikan kepastian
hukum, nilai tambah ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan, pemberdayaan
sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan nasional dan daerah dalam
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terkait kegeologian;
Terwujudnya data dan informasi untuk percepatan pertambangan panas bumi
konsenasi mineral di setiap kegiatan dan pengolahan mineral dan pemanfaatan;
Sosialisasi, peningkatan penyuluhan, dan bimbingan teknis untuk pemahaman
bidang kegeologian bagi aparatur daerah dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral berbasis tata ruang kawasan pertambangan;
Inventarisasi dan evaluasi geologi teknik-geodinamik untuk pembangunan infrastruktur dan penataan ruang;
Penyebarluasan informasi geologi lingkungan untuk rencana tata ruang;
Inventarisasi, evaluasi, dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan kawasan pertambangan dan lahan bekas tambang yang terlantar;
Pendayagunaan dan pengelolaan air tanah, konservasi dan pengembangan sarana
air bersih di desa tertinggal dan daerah sulit air;
Pembangunan informasi pengembangan KAPET, kawasan industri, kawasan
kota, dan pengembangan wilayah;
Pembangunan informasi geologi teknik dan geodinamika untuk pengembangan
wilayah dan infrastruktur lingkungan geologi untuk kawasan strategis, kawasan
lindung, dan kawasan andalan;
Pengelolaan data, sistem informasi dan dokumentasi terpadu tata lingkungan
geologi dan kawasan pertambangan;
Menyelesaikan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api tipe A, tipe B, dan
tipe C dengan skala 1:25.000, 1:50.000, atau 1:00.000 di seluruh wilayah Indonesia;
Menyelesaikan pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah, Zona Rawan Gempa Bumi, dan Tsunami skala 1:500.000 untuk tingkat provinsi, skala 1:100.000
untuk tiap lembar peta di Pulau Jawa, dan skala 1:250.000 untuk lembar peta
di luar Pulau Jawa;
Melakukan peringatan dini dan tanggap darurat bencana gerakan tanah dan bencana letusan gunung api; gempa bumi dan tsunami;
Menyelesaikan pemetaan kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami di
daerah vital dan srategis di seluruh Indonesia;
Melengkapi sarana dan prasarana Museum Gunung Api Merapi di Yogyakarta;
Melakukan pemantauan kegiatan gunung api aktif tipe A dan ancaman bencana
geologi lainnya di wilayah Indonesia;
Terlaksananya identifikasi kebakaran batubara;
Menyempurnakan sistem mitigasi kebencanaan geologi melalui perbaikan dan
pengadaan peralatan monitoring;
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui kursus, pendidikan
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formal di dalam negeri atau luar negeri;
25. Terealisasi tahap awal pembentukan jabatan fungsional Pengamat Gunung Api
Tingkat Akhli;
26. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan geologi melalui sosialisasi/penyuluhan, rencana kontinjensi, wajib latih di daerah rawan bencana,
pameran, dan pembuatan film;
27. Menyediakan publikasi hasil penelitian dan penyelidikan kegunungapian, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami melalui penerbitan peta, jurnal, bulletin,
leaflet, booklet, dan situs (http://www.vsi.esdm.go.id);
28. Terlaksananya pembaharuan sistem monitoring Gunung Merapi meliputi seismik, deformasi dan geokimia serta terselesaikannya peta zona risiko Gunung
Merapi yang bisa diimplementasikan di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten,
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman;
29. Tersusunnya konsep pedoman pemetaan mikrozonasi sebagai alternatif peta
rawan gempa bumi yang operasional;
30. Tersusunnya konsep akreditasi laboratorium geokimia sesuai standar ISO 2025;
31. Terselenggaranya wajib latih penanggulangan bencana bagi masyarakat yang
tinggal di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi untuk meningkatkan kapa
sitas dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya letusan
Gunung Merapi;
32. Terwujudnya aparatur negara berkualitas dalam melaksanaan pembangunan;
disertai penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut, dan memuaskan.
Gambar 3.1 Alur
penentuan kegiatan
prioritas pembangunan
bidang geologi dalam
Renstra Badan Geologi
mempertimbangkan
Renstra KESDM, Isu
strategis sektor ESDM
dan sektor lain, serta
mandat undang-undang
menuju sasaran/prioritas
pembangunan sektor
ESDM dan Nasional.

Mandat
UndangUndang

RENSTRA
Badan
Geologi

Sasaran
Pembangunan
Sektor ESDM

Prioritas
Pembangunan
Bidang Geologi

Sasaran
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Sasaran
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3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan barometer pencapaian kinerja minimal dari
suatu kinerja instansi Pemerintah yang berkaitan dengan tuga pokok instansi Pemerintah
tersebut. Di lingkungan KESDM, IKU adalah indikator kinerja minimal yang harus
dicapai setiap tahunnya oleh setiap unit Eselon I di KESDM sesuai dengan target pencapaiannya masing-masing unit Eselon I per tahun. IKU dari setiap Unit Eselon I ini pada
akhirnya akan mengkerucut kepada IKU KESDM sesuai dengan perencanaan strategis
KESDM.
Badan Geologi memiliki 12 IKU yang digunakan sebagai nomenklatur dalam akunta
bilitas kinerja lengkap dengan satuan pengukuran dan alasan penetapannya sebagaimana
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dalam Tabel 3.2. Selanjutnya, IKU sebagaimana pada Tabel 3.2 ditetapkan pada awal
tahun dalam form Penetapan Rencana Kinerja (PK) yang menjadi kontrak kinerja Kepala
Badan Geologi pada awal tahun (Lampiran 2). Indikator kinerja sebagaimana pada PK
merupakan bahan utama penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam LAKIP.
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Badan Geologi
No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Alasan

1

Jumlah peta geologi yang dihasilkan

Peta

Mengukur kinerja dalam menghasilkan berbagai peta
geologi

2

Jumlah data hasil penelitian geosains

Lokasi

Mengukur kinerja dalam menghasilkan informasi
sains geologi

3

Jumlah daerah sulit air yang memanfaatkan
air tanah sebagai sumber air bersih

Titik

Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah dalam
pendayagunaan sumber daya air tanah untuk
pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah sulit air

Laporan

Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah dalam
penyediaan data dan informasi geologi untuk
penataan ruang

5

Jumlah usulan rekomendasi WKP, WUP,
dan WPN

Rekomendasi

Mengukur kinerja hasil kegiatan kajian evaluasi
keprospekan untuk usulan penyiapan wilayah
kerja pertambangan (WKP) dan wilayah usaha
pertambangan (WUP)

6

Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan
status sumber daya geologi (panas bumi,
batubara, CBM, gambut, bitumen padat,
dan mineral)

Wilayah

Mengukur kinerja hasil kegiatan penyelidikan dan
penelitian sumber daya mineral, energi fosil, panas
bumi, dan konservasi sumber daya geologi

7

Jumlah rekomendasi teknis mitigasi bencana
geologi

Rekomendasi

Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah dalam
penyediaan data, informasi, dan rekomendaasi untuk
mitigasi bencana letusan gunung api dan bencana
geologi lainnya

8

Jumlah gunung api yang dipantau untuk
kegiatan gunung api aktif tipe A dari Pos
Pengamatan Gunung Api

Gunung Api

Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah dalam
pemantauan gunung api untuk mitigasi bencana
letusan gunung api

9

Jumlah kawasan kars terpetakan pada skala
1:50.000

Kawasan

Mengukur kinerja hasil kegiatan penyelidikan dan
penelitian kawasan kars dalam rangka pengelolaan
sumber daya alam kars yang optimal

10

Jumlah lokasi yang telah dilakukan
penyelidikan kondisi geologi teknik
geodinamik dan infrastruktur

Lokasi

Mengukur kinerja hasil kegiatan penyelidikan dan
penelitian geologi teknik dan geologi dinamik untuk
pembangunan infrastruktur dan informasi risiko
bencana longsor guna mitigasi bencana geologi
longsor

11

Jumlah lokasi yang telah dilakukan
pemetaan geologi lingkungan kawasan
pertambangan untuk tata ruang pada skala
1:100.000

Lokasi

Mengukur kinerja hasil kegiatan penyelidikan
dan penelitian geologi lingkungan dalam rangka
optimalisasi penataan ruang kawasan pertambangan

12

Jumlah layanan informasi publik melalui
Museum Kegeologian

Pengunjung

Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah berkenaan
dengan pengelolaan data dan informasi publik bidang
geologi

4

Rekomendasi Teknis Penataan Ruang
berbasis Geologi
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3.4 INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN
Selain IKU yang telah ditetapkan tersebut diatas, ada beberapa indikator kinerja pen
ting internal Badan Geologi sebagai indikator kinerja tambahan (IKA). Indikator kinerja
tambahan tersebut diperlukan untuk mengukur target antara dalam pencapaian sasaran
utama atau IKU. Selain itu, indikator penting tersebut juga diperlukan untuk mengukur
prioritas sasaranBadan Geologi dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan
prioritas sektor ESDM. Beberapa indikator kinerja tambahan, satuan, dan alasan penggunaannya disampaikan pada Tabel 3.3.
3.5 FORMAT RENCANA KINERJA TAHUN 2012
Dalam rangka mendukung program pembangunan di sektor energi dan sumber daya
geologi terutama sub sektor bidang geologi serta sebagai implementasi Renstra Badan
Geologi tahun 2010-2014, maka pada di tahun kedua pelaksanaan ini telah disusun rencana kinerja tahunan yang menjabarkan target kinerja pada tahun pelaksanaan kegiatan
yang dievaluasi. Target ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan
merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan
setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, rencana kinerja tahunan tahun 2012
Badan Geologi merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2012.
Rencana kinerja tahunan (RKT) dari sebuah LAKIP ditampilkan dalam sebuah tabel
yang sudah standar sebagaimana menurut peraturan yang berlaku dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tentang penyusunan LAKIP. Berdasarkan sasaran strategis
pada Bab 2 berikut program dan rencana kegiatannya; indikator kegiatan sebagaimana
tersebut di atas; dan dilengkapi dengan target capaian sebagaimana telah direncanakan
hasil kompilasi dari seluruh unit di lingkungan Badan Geologi, maka disusun formulir
RKT LAKIP Badan Geologi Tahun 2012 seperti pada Lampiran Utama Formulir dokumen LAKIP ini. Tabel 3.4 menyampaikan kandungan tabel formulir RKT tersebut, yaitu
kandungan sasaran strategis berikut indikator pencapaian sasaran dan target pencapaian
sasaran tersebut.
Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa dalam rangka mencapai 7 sasaran strategisnya, Badan
Geologi pada tahun 2012 menyelenggarakan 7 kegiatan sesuai dengan 34 indikator kiner
ja kegiatan Tahun 2012 yang tertera pada tabel RKT tersebut. Masing-masing kelompok
kegiatan itu terdiri atas satu atau lebih kegiatan yang tersebar di 5 unit utama (SBG,
PSG, PSDG, PVMBG, dan PSDATGL) dan 2 UPT (BPPTK dan Museum Geologi) di
lingkungan Badan Geologi, serta menggunakan satu program yang tersedia dalam RKP
sebagaimana telah dibahas pada Bab 2.
Berdasarkan informasi-informasi yang telah disampaikan diatas dan sebelumnya, selanjutnya dikemukakan secara ringkas gambaran rencana pencapaian setiap sasaran berikut indikator pencapaian, program dan kegiatan untuk mencapainya, yaitu:
(1) Sasaran satu, yaitu: meningkatnya manajemen, dukungan teknis, dan pelayanan
administrasi Badan Geologi, menggunakan 7 indikator kinerja. Pencapaiannya tahun
2012 adalah: 3 paket kegiatan pengembangan jaringan sistem informasi dan pengelolaan
data dan informasi geologi; 23 kegiatan kerja sama; Sebanyak 10 buletin/jurnal/majalah
dan 9 buku; 27 jumlah rancangan peraturan bidang geologi; dan terpenuhinya kebutuh
an pegawai, sarana prasarana, dan lancarnya kegiatan sehari-hari perkantoran selama 12
bulan (100%); 17 PNS Badan Geologi yang dikembangkan kompetensinya (73,9%);
Tersusunnya 11 laporan penyusunan program rencana kerja dan anggaran, laporan dan
valuasi Badan Geologi; Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan Konsolidasi Badan Geologi
(100%).
Kegiatan untuk mencapai sasaran pertama ini adalah: Kegiatan Manajemen, Dukung
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Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tambahan Badan Geologi Tahun 2012

NO

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

SATUAN

ALASAN

1

Jumlah kegiatan pengembangan jaringan
sistem informasi serta pengelolaan data dan
informasi geologi

Paket

Mengukur kinerja yang penting dalam tatalaksana
kepemerintahan, yaitu aspek pengembangan
informasi melalui website

2

Jumlah jejaring kerja sama bidang geologi

Negara/Mitra

Mengukur kinerja yang penting dalam tatalaksana
kepemerintahan, yaitu aspek kerja sama

3

Dokumentasi Publikasi bidang geologi

Buletin/Jurnal/
Buku/Majalah

Mengukur kinerja yang penting dalam tatalaksana
kepemerintahan, yaitu aspek pengelolaan data dan
informasi publik bidang geologi

4

Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana
prasarana, dan lancarnya kegiatan sehari-hari
perkantoran

Bulan
Pelayanan

Mengukur kinerja kegiatan penyelenggaraan
operasional perkantoran dan pengembangan
sarana prasarana

5

Jumlah usulan peraturan bidang geologi

Rancangan
Peraturan

Mengukur kinerja yang penting dalam tatalaksana
keperintahan, yaitu aspek regulasi/legislasi

6

Hasil Survei Dinamika Kuarter

Paket

Mengukur kinerja dalam menghasilkan informasi
sains geologi kuarter

7

Jumlah Perolehan/pendaftaran sistem mutu

Usulan

8

Laporan Survei, Kajian, dan Penelitian
Bidang Museum geologi

Laporan

9

Laporan Kegiatan Konservasi Koleksi Geologi

Laporan

Mengukur kinerja dalam pencapaian kinerja basis
data batuan dan fosil untuk musem geologi

10

Jumlah Basis Data, Neraca, Atlas, Peta,
Metadata Sumber Daya Geologi

Paket Data

Mengukur kinerja dalam menyediakan basis data,
neraca, atlas, peta dan metadata sumber daya
geologi

11

Rekomendasi hasil kajian/evaluasi dan
penelitian sumber daya geologi

Kajian

Mengukur kinerja dengan melakukan kajian
penelitian sumber daya geologi

12

Jumlah Norma Standar Prosedur dan Kriteria
Bidang Air Tanah, Geologi Teknik dan
Geologi Lingkungan

NSPK

Mengukur kinerja dalam tatalaksana
kepemerintahan, yaitu aspek regulasi/leslasi (SOP,
Pedoman dan sejenisnya)

13

Pengembangan keanekaraagaman geologi
(geodiversity)

Lokasi

Mengukur kinerja dalam mengembangkan
keanekaragaman geologi

Mengukur kinerja yang penting dalam pencapaian
kinerja perlindungan hak cipta produk Badan
Geologi
Mengukur kinerja basis dari penyelenggaraan
museum sebagai bentuk dokumentasi bukti sains
geologi dan geo-informasi

berlanjut
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Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tambahan Badan Geologi Tahun 2012 (lanjutan)
NO

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

SATUAN

14

Jumlah lokasi pemetaan kawasan rawan
bencana gunung api, peta geologi gunung
api, peta zona kerentananan gerakan tanah,
peta mikrozonasi, peta KRB gempa bumi,
peta KRB tsunami dan peta risiko gempa
bumi/tsunami, gerakan tanah dan gunung
api.

15

Tersusunnya Pedoman Mitigasi Bencana
Gunung Api dan Pedoman Mitigasi Gerakan
Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami

Pedoman

Mengukur salah satu kinerja yang penting dalam
pencapaian mitigasi bencana gunung api, bencana
gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami, yaitu
pedoman mitigasi masing-masing bencana
tersebut

16

Jumlah Laporan Pelatihan Penanggulangan
Bencana Geologi

Laporan

Mengukur kinerja yang penting dalam pencapaian
kinerja mitigasi bencana geologi, yaitu wajib latih
penanggulangan bencana letusan Geologi

17

Jumlah Laporan dan Dokumen Rencana
Kontinjensi Bencana Geologi

Laporan

Mengukur kinerja yang penting dalam
pencapaian kinerja mitigasi bencana geologi, yaitu
penyusunan rencana kontinjensi

18

Jumlah TLR hasil rancang bangun sendiri

Unit

Mengukur kinerja yang penting dalam pencapaian
kinerja mitigasi bencana geologi, yaitu rekayasa
teknologi mitigasi bencana geologi

19

Jumlah data geokimia gunung api

Laporan

Mengukur kinerja dalam pencapaian kinerja
survei geokimia gunung api dengan menganalisa
batuan, air, dan gas gunung api

20

Jumlah kegiatan mitigasi di Kawasan Bencana
Gunung Merapi

Laporan

Mengukur salah satu kinerja yang penting dalam
pencapaian mitigasi di kawasan rawan bencana
Gunung Merapi

21

Jumlah data geokimia gunung api

Laporan

Mengukur kinerja dalam pencapaian kinerja
survei geokimia gunung api dengan menganalisa
batuan, air, dan gas gunung api

22

Jumlah kegiatan mitigasi di Kawasan Bencana
Gunung Merapi

Laporan

Mengukur salah satu kinerja yang penting dalam
pencapaian mitigasi di kawasan rawan bencana
Gunung Merapi

Laporan
Peta

ALASAN
Mengukur kinerja kegiatan-kegiatan antara yang
penting untuk mencapai kinerja jumlah informasi
mitigasi bencana geologi gunung api dan bencana
geologi lainnya

an Teknis, dan Pelayanan Sekretariat Badan Geologi; Kegiatan Survei dan Pelayanan
Geologi; Kegiatan Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi; Kegiatan
Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi; Kegiatan Penelitian dan Pelayanan
Geologi Lingkungan dan Air Tanah; Kegiatan Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan
Geologi; dan Kegiatan Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
(2) Sasaran kedua, meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan
dan pelayanan geologi, menggunakan 4 indikator kinerja. Pencapaiannya untuk tahun
2012 adalah sebanyak 832 lembar peta geologi yang dihasilkan dan digunakan; 10 lokasi
penelitian geosains; 1 paket survei dinamika kuarter dan 30 usulan perolehan/pendaf
taran sistem mutu.
Kegiatan untuk mencapai sasaran kedua ini adalah Kegiatan Survei dan Pelayanan
Geologi.
(3) Sasaran ketiga, yaitu meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi ma
syarakat, menggunakan 3 indikator kinerja. Pencapaiannya untuk tahun 2012 adalah se-
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Tabel 3.4 Bagian Utama dari Formulir RKT Badan Geologi Tahun 2012
Sasaran Strategis
Pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk
kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (yang
dijabarkan 7 sasaran strategis Badan Geologi, yaitu:
1. Meningkatnya manajemen, dukungan teknis,
dan pelayanan administrasi kepada semua
unsur di lingkungan Badan Geologi
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil survei
penelitian, penyelidikan, dan pelayanan
geologi
3. Meningkatnya pemanfaatan informasi
geologi (geo-information) bagi masyarakat
4. Meningkatnya pemanfaatan wilayah
keprospekan sumber daya geologi
5. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian,
penyelidikan, dan pemetaan bidang
lingkungan geologi dan air tanah
6. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian
dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan
mitigasi bencana geologi
7. Meningkatnya pemanfaatan hasil
pengembangan metoda dan teknologi dalam
mendukung upaya mitigasi bencana geologi)

Indikator Kinerja

Target

Jumlah peta geologi yang dihasilkan

800 Peta

Jumlah data hasil penelitian geosains

10 Lokasi

Jumlah daerah sulit air yang memanfaatkan air tanah
sebagai sumber air bersih

200 Titik

Rekomendasi Teknis Penataan Ruang berbasis
Geologi

100 Laporan

Jumlah usulan rekomendasi WKP, WUP, dan WPN

71 Rekomendasi

Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan status
sumber daya geologi (panas bumi, batubara, CBM,
gambut, bitumen padat, dan mineral)

69 Wilayah

Jumlah rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi

120 Rekomendasi

Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan
gunung api aktif tipe A dari Pos Pengamatan
Gunung Api

68 GA dipantau
melalui pos PGA
37 GA dipantau
melalui 10 regional
center

Jumlah kawasan kars terpetakan pada skala 1:50.000

3 Kawasan

Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan
kondisi geologi teknik geodinamik dan infrastruktur

15 Lokasi

Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan
geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk
tata ruang pada skala 1:100.000

7 Lokasi

Jumlah layanan informasi publik melalui Museum
Kegeologian

550.000 Pengunjung

Jumlah kegiatan pengembangan jaringan sistem
informasi serta pengelolaan data dan informasi
geologi

3 Paket

Jumlah jejaring kerja sama bidang geologi

23 Kerja sama

Dokumentasi Publikasi bidang geologi

10 Buletin/Jurnal/
Majalah
9 Buku

Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana prasarana,
dan lancarnya kegiatan sehari-hari perkantoran

12 Bulan

Jumlah usulan peraturan bidang geologi

24 Rancangan
Peraturan
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Tabel 3.4 Bagian Utama dari Formulir RKT Badan Geologi Tahun 2012 (lanjutan)
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Jumlah PNS Badan Geologi yang dikembangkan
kompetensinya

23 Orang

Jumlah laporan penyusunan program rencana kerja
dan anggaran, laporan dan evaluasi Badan Geologi;
Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan Konsolidasi
Badan Geologi.

11 Laporan

Hasil Survei Dinamika Kuarter

1 Paket

Jumlah perolehan/pendaftaran sistem mutu

20 Usulan

Laporan Survei, Kajian dan Penelitian Bidang Museum geologi

17 Laporan

Laporan Kegiatan Konservasi Koleksi Geologi

6 Laporan

Jumlah Basis Data, Neraca, Atlas, Peta, Metadata
Sumber Daya Geologi

7 Paket Data

Rekomendasi hasil kajian/evaluasi dan penelitian
sumber daya geologi

13 Kajian

Jumlah Norma Standar Prosedur dan Kriteria Bidang
Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan

6 NSPK

Pengembangan keanekaraagaman geologi (geodiversity)

6 Lokasi

Jumlah lokasi pemetaan kawasan rawan bencana
gunung api, peta geologi gunung api, peta zona
kerentananan gerakan tanah, peta mikrozonasi, peta
KRB gempa bumi, peta KRB tsunami dan peta risiko
gempa bumi/tsunami, gerakan tanah dan gunung api.

45 Peta dan Laporan

Tersusunnya Pedoman Mitigasi Bencana Gunung
Api dan Pedoman Mitigasi Gerakan Tanah, Gempa
Bumi dan Tsunami

8 Pedoman

Jumlah Laporan Pelatihan Penanggulangan Bencana
Geologi

4 Laporan

Jumlah Laporan dan Dokumen Rencana Kontinjensi
Bencana Geologi

4 Laporan

Jumlah TLR hasil rancang bangun sendiri

4 Unit

Jumlah data geokimia gunung api

4 laporan

Jumlah kegiatan mitigasi di Kawasan Bencana
Gunung Merapi

30 Laporan

banyak 1.042.683 pengunjung museum geologi; sebanyak 17 laporan survei kajian; dan
penelitian bidang Museum Geologi serta 6 Laporan kegiatan konservasi koleksi geologi.
Kegiatan untuk mencapai sasaran ketiga ini adalah Kegiatan Dokumentasi Koleksi dan
Pelayanan Museum Geologi.
(4) Sasaran keempat, meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan sumber daya
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geologi, menggunakan 4 indikator kinerja. Pencapaiannya untuk tahun 2012 adalah 73
usulan rekomendasi wilayah WKP/WUP/WPN dan 69 wilayah keprospekan, potensi,
dan status sumber daya geologi serta 7 paket data Basis Data, Neraca, Atlas, Peta, Metadata Sumber Daya Geologi dan 13 Kajian/evaluasi dan penelitian sumber daya geologi.
Kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran keempat ini adalah Kegiatan Penelitian dan Pelayanan Sumber Daya Geologi;
(5) Sasaran kelima, meningkatnya pemanfaat hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang lingkungan geologi dan air tanah, pencapaiannya dicirikan oleh 7 indikator kinerja. Pencapaiannya untuk tahun 2012 adalah 98 laporan rekomendasi teknis penataan ruang dan pengembangan wilayah berbasis geologi; 15 lokasi yang telah dilakukan
penyelidikan kondisi geologi teknik, geodinamik, dan infrastruktur; 176 lokasi daerah
sulit air yang memanfaatkan air tanah sebgai sumber air bersih; 7 lokasi pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan; 6 lokasi pengembangan keanekaragaman geologi
(geodiversity); 6 Norma Standar Prosedur dan Kriteria Bidang Air Tanah, Geologi Teknik
dan Geologi Lingkungan; dan 3 kawasan kars yang terpetakan. Kegiatan yang digunakan
untuk mencapai sasaran kelima ini adalah Kegiatan Penelitian dan Pelayanan Sumber
Daya Geologi;
(6) Sasaran keenam, meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan
di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, pencapaiannya dicirikan oleh 6 indikator kinerja. Pencapaiannya untuk tahun 2012 adalah: Sebanyak 45 peta dan laporan
tentang KRB gunung api, peta geologi gunung api, peta zona kerentanan gerakan tanah,
peta mikrozonasi, peta KRB gempa bumi, peta KRB tsunami, gerakan tanah dan gunung
api; Sebanyak 172 rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi; 68 gunung api yang dipantau melalui Pos Pengamatan Gunung Api dan 37 gunung api yang dipantau melalui
10 regional center; Sebanyak 4 laporan tentang penyusunan rencana Kontinjensi Bencana
Geologi; 8 pedoman mitigasi bencana gunung api dan pedoman mitigasi gerakan tanah,
gempa bumi, dan tsunami; dan 4 laporan Pelatihan Penanggulangan Bencana Geologi
Adapun kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran nomor enam ini adalah
Kegiatan Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi.
(7) Sasaran ketujuh, yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda
dan teknologi dalam mendukung upaya mitigasi bencana geologi, menggunakan 3 indi
kator kinerja. Pencapaiannya untuk tahun 2012 adalah 4 unit TLR hasil rancang bangun;
4 laporan data geokimia gunung api, dan 30 laporan kegiatan mitigasi di kawasan rawan
bencana Gunung Merapi. Kegiatan untuk mencapai sasaran ketujuh ini adalah Kegiatan
Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi.

Bab 4

Akuntabilitas Kinerja
Analisis akuntabilitas kinerja program dan kegiatan Badan Geologi Tahun 2012 merupakan analisis keterkaitkan antara sasaran strategis program dan kegiatan, indikator kinerja, pengukuran capaian kinerja, dan evaluasi capaian kinerja. Sasaran strategis program
adalah “Pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan
masyarakat” yang dijabarkan menjadi tujuh sasaran strategis kegiatan seperti yang tercantum dalam Renstra Badan Geologi 2010-2014. Evaluasi kinerja dilakukan dengan
membandingkan target dan capaian kinerja kemudian diberi keterangan mengenai sebab-sebab ketaktercapaian atau pun ketercapaian yang melebihi target.
4.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan Penetapan Kinerja
dengan Pengukuran Kinerja Kegiatan yang memperlihatkan keterkaitkan antara sasaran,
indikator kinerja, program, kegiatan, rencana tingkat capaian (target) dan realisasi serta
persentase pencapaian masing-masing target kegiatan.
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target dengan
realisasi yang dikaitkan masing-masing indikator kinerja sasaran sesuai dengan Rencana
Kinerja Tahun 2012. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut
dapat dijelaskan dalam Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada Lampiran 4.
Secara umum sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, bahkan terdapat
beberapa sasaran strategis yang hasilnya maksimal. Terhadap sasaran maupun target indi
kator kinerja yang tidak tercapai seperti yang ditargetkan, Badan Geologi Kementerian
Energi Sumber Daya dan Mineral telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar
terdapat perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
4.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Secara umum gambaran analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2012, dapat dijelaskan secara terukur dengan mengkaitkan antara indikator kinerja, target, dan realisasi
capaian kinerja, keluaran serta hasil, yang dapat dijelaskan dalam pasal-pasal berikut.
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4.2.1 Capaian Sasaran 1

Sasaran 1: Meningkatnya manajemen, dukungan teknis, dan pelayanan administrasi Badan
Geologi.
(1) Realisasi Capaian Sasaran
Realisasi capaian sasaran 1 ditunjukkan pada Tabel 4.1.
(2) Evaluasi Pencapaian Sasaran
Agar kegiatan pengelolaan dan pengkajian data dan informasi, untuk mengoptimalisasi
kegiatan pelayanan informasi kegeologian, terselenggara dengan baik dibutuhkan sebuah
sistem informasi yang handal dengan didukung oleh fasilitas infrastruktur teknologi informasi yang memadai guna menjembatani kepentingan pengelola dan pengguna. Untuk
mengakomodasi kebutuhan di atas diperlukan fasilitas yang bisa menjembatani kemudahan komunikasi data dan informasi di internal unit dan antar unit, atau bahkan di
lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sekalipun.
Badan Geologi di tahun 2012 telah melakukan beberapa pengembangan kerja sama,
baik dalam negeri maupun luar negeri, dan juga melakukan penjajakan-penjajakan untuk merintis kemungkinan potensi kegiatan kerja sama yang baru. Terjadinya kerja sama
antara Badan Geologi dengan instansi-instansi dalam negeri dan luar negeri, baik dalam
bentuk kerja sama pertukaran sumber daya manusia, penelitian, penyelidikan, maupun
pelatihan di bidang kegeologian, tertuang dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerja
sama yang dilaksanakan (ditandatangani).
Kinerja pendokumentasian publikasi bidang geologi masih perlu ditingkatkan penge
lolaannya, sehingga menghasilkan kualitas yang lebih baik dan kuantitas yang dapat memenuhi kebutuhan para stakeholder.
Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan Administrasi Badan Geologi
Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah kegiatan pengembangan jaringan
sistem informasi serta pengelolaan data dan
informasi geologi

Paket

3

3

100%

Jumlah jejaring Kerja sama bidang geologi

Jumlah kerja sama

23

23

100%

Dokumetasi Publikasi bidang geologi

Buletin/Jurnal/majalah
Buku

10
9

10
9

100%

Bulan

12

12

100%

Rancangan Peraturan

24

27

112,5%

Jumlah PNS Badan Geologi yang dikembangkan kompetensinya

Orang

23

17

73,9%

Penyusunan program, rencana kerja dan
anggaran; laporan dan evaluasi Badan Geologi;
Kegiatan koordinasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi Badan

Laporan

11

11

100%

Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana
prasarana dan lancarnya kegiatan sehari-hari
perkantoran
Jumlah usulan rancangan peraturan bidang
geologi
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(3) Gambaran Hasil Kegiatan
Kegiatan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi serta Pengelolaan Data
dan Informasi Geologi
Integrasi Sistem Informasi Badan Geologi
Hasil kegiatan Integrasi Sistem Informasi Badan Geologi ini adalah:
• terkelolanya fasilitas koneksi jaringan komputer dan internet antara unit-unit di lingkung
an Badan Geologi dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral,
• terkelolanya fasilitas Telepon Voice over Internet Protocol (VoIP) antara Pengelola Sistem Informasi Badan Geologi (Kantor Sekretariat Badan Geologi di Bandung) dengan Pengelola
Sistem Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kantor Pusat Data dan
Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta),
• terlaksananya koordinasi pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan Geologi.
Kendala yang terjadi umumnya bersifat teknis berkaitan masalah gangguan koneksi
akibat putusnya aliran listrik PLN yang berlangsung lebih dari 2 jam sehingga melebihi
kapasitas alat penyedia cadangan tenaga (UPS, Uninterupted Power Supply) serta terjadi
nya kerusakan piranti keras yang penyediaan suku cadang penggantinya tidak bisa dilakukan dengan serta merta.
Saran ke depan, untuk pelaksanaan kegiatan integrasi sistem informasi ini dibutuhkan tambahan sumber daya manusia yang menguasai teknik komputer jaringan meng
ingat personil yang ada akan semakin berkurang karena akan memasuki batas usia pensiun. Selain perlu dilakukan evaluasi infrastruktur sistem informasi yang dimiliki untuk
kebutuhan perencanaan peremajaan sarana dan prasarana sistem informasi yang ada.
Pengembangan e-Gov Badan Geologi
Pelaksanaan kegiatan Pengembangan e-Government Badan Geologi ini dilakukan melalui
pertemuan koordinasi dan diskusi dengan para pengelola sistem informasi di lingkungan
Badan Geologi atau pun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menyangkut
pengembangan dan pengelolaan aplikasi berbasis web di lingkungan Badan Geologi yang
lebih banyak berhubungan dengan kegiatan pelayanan informasi.
Gambar 4.1 Tampilan web site
Hasil kegiatan Pengembangan e-Government Badan Geologi ini adalah:
Badan Geologi.
·
koordinasi pengelolaan dan pengembangan e-Government di lingkungan Badan
Geologi dan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral.
·
terkelolanya fasilitas e-Government yang sudah
terbentuk di lingkungan Badan Geologi.
·
tersusunnya analisis sistem untuk pengembangan
aplikasi repositori informasi Badan Geologi.
Pengelolaan Database Badan Geologi
Kegiatan pengelolaan database Badan Geologi ini dilakukan melalui pertemuan koordinasi dan diskusi dengan para
pengelola data dan informasi di lingkungan Badan Geologi
ataupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
menyangkut penyusunan struktur fundamental dataset kegeologian dan inventarisasi bahan database di lingkungan Badan Geologi.
Hasil kegiatan pengelolaan database Badan Geologi ini adalah:
• tersusunnya dataset fundamental kegeologian di lingkungan Badan Geologi
• tersedianya bahan database kegeologian di lingkungan Badan Geologi.
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Kendala yang dijumpai berhubungan dengan belum tersedianya struktur database
baku yang dapat dijadikan acuan untuk penyusunan sebagian database kegeologian. Selain itu acuan struktur database yang sudah tersedia belum semua dapat diimplementasikan dalam penyusunan database di lingkungan Badan Geologi.
Saran untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan database Badan Geologi ini, ke depan
perlu dilakukan penyempurnaan struktur database baku yang dapat diimplementasikan,
khususnya untuk database geologi, database air tanah, database geologi teknik, dan database geologi lingkungan.
Kegiatan Kerja Sama Bidang Geologi
Kerja Sama Bidang Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Kerja Sama dengan BNPB (Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana)
Dalam rangka mendukung kesiapsiagaan penanggulangan bencana, Bidang Pengamatan
dan Penyelidikan Gunung Api (PPGA) berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan
SRC-PB di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tempat
staf Bidang PPGA tergabung dalam Bidang Kaji Cepat.
Peran aktif staf PPGA dalam kegiatan SRC-PB adalah:
1) menjadi narasumber pada Pelatihan SRC-PB di wilayah Barat, yang bertempat di
Bogor, dan wilayah Timur di Malang.
2) ikut aktif dalam Rapat Persiapan Gelar dan Penyusunan Skenario dan Panduan
Gelar Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) Wilayah Barat
dan Timur yang diselenggarakan pada 26-29 November 2012 di Hotel Cemara, Jl.
Wahid Hasyim 69, Jakarta.
3) menggelar latihan bersama Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRCPB) yang dilaksanakan di dua tempat, yaitu wilayah timur dan barat. Wilayah
timur bertempat di Rampal Malang, Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Malang, pada 6
Desember 2012. Wilayah barat bertempat di Lapangan Terbang Pondok Cabe pada
9 Desember 2012.
Kerja Sama dengan Institusi Luar Negeri
Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung api (PPGA) telah melaksanakan pekerjaan teknis dalam kerja sama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dengan Institusi Luar Negeri (Pemerintah Jepang, Pemerintah Australia, Pemerintah
Amerika Serikat, Pemerintah Belgia, Pemerintah Prancis, dan Komisi Eropa). Kerja sama
ini meliputi kegiatan penelitian, instalasi peralatan pemantauan gunung api, monitoring
kegiatan gunung api di Indonesia, workshop, dan pelatihan.
RI-Jepang
Kerja sama riset dalam bidang gunung api antara Indonesia (Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) dengan pihak Jepang (Kyoto University – Sakurajima Volcano Research Center, SVRC) sudah dimulai sejak tahun 1993. Kerja sama dilandasi pemikiran bahwa Indonesia dan Jepang sebagai negara yang mempunyai banyak
gunung api akan menghadapi persoalan yang sama dalam upaya mitigasi letusan gunung
api.
Kegiatan kerja sama yang telah dilakukan pada tahun 2012 adalah:
Perpanjangan MoU kerja sama riset antara Badan Geologi Cq. PVMBG tahun
2009 – 2014.
PVMBG terlibat dalam kerja sama project antara LIPI – JICA/JST “Multi-disciplinary Hazard Reduction from Earthquakes and Volcanoes in Indonesia and Beyond“.
Pekerjaan lapangan yang telah dilakukan yaitu instalasi peralatan seismik dan defor-
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masi di Gunung Guntur, Semeru, dan Gunung Lokon.
Kegiatan lapangan meliputi instalasi peralatan seismik dan deformasi di Gunung
Lokon (Sulawesi Utara), pemantauan gunung api serta perbaikan alat di Gunung
Guntur (Jawa Barat), Gunung Bromo dan Gunung Semeru (Jawa Timur) pada
masa kegiatan tahun 2012.

RI-AUS
Persetujuan kerja sama teknik antara PVMBG dengan Pemerintah Australia dilakukan
dalam bidang perawatan peralatan pemantauan gunung api di NTT. Hingga akhir tahun
2009, kerja sama teknik ini telah melengkapi jaringan seismik di NTT.
Selain kerja sama dengan BOM, PVMBG juga melakukan kerja sama dengan AIFDR (Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction). Kerja sama ini dilakukan dengan
tujuan mengembangkan penilaian probabilistik bahaya gempa, menggunakan penelitian
praktek terbaik dan analisis, yang menggabungkan sumber aktif dan model gerakan
tanah yang dikembangkan.
RI-Amerika Serikat (USGS)
Kerja sama antara PVMBG dengan USGS dalam pengembangan peralatan pemantauan
gunung api terus dilaksanakan. Pada tahun 2012 PVMBG bersama USGS mengadakan
instalasi peralatan pemantauan gunung api di Jawa Timur dan di Bali. Kegiatan yang
dilaksanakan bersama Bidang PPGA pada tahun 2012 meliputi:
• Instalasi Mc-VCO 1 komponen di 2 lokasi Gunung Raung (Jawa Timur).
menggunakan telemetri ke Pos Pengamatan Gunung Ijen.
• Instalasi GPS Kontinyu di 4 lokasi Gunung Agung (Bali), menggunakan telemetri
ke Pos Pengamatan Gunung. Agung.
• Penyelidikan geokimia di Gunung Dieng (Jawa Tengah), pada 8-13 Mei 2012,
yang didampingi oleh Uyan Boyson, Ssi.
• Pertukaran informasi mengenai sistem monitoring gunung api, evaluasi kerjasama
USGS – PVMBG, serta diskusi mengenai volcanic ash oleh Ir. Kristianto, M.Si.,
dan Dr. Hendra Gunawan pada 20 September-5 Oktober 2012 di Cascade Volcano Observatory (CVO) dan Alaska Volcano Observatory (AVO), USA.
RI-Singapura (EOS)
Kerja sama antara PVMBG dan EOS (Earth Observatory of Singapore) yang saat ini
bertempat di NTU (Nanyang Technical University, Singapore) bertujuan untuk meneliti
dan mengembangkan peralatan pemantauan gunung api, khususnya Gunung Gede dan
Gunung Salak (Jawa Barat). Kegiatan yang dilaksanakan bersama Bidang PPGA pada
tahun 2012 meliputi:
• Penambahan 1 station seismik 3 komponen di Puncak Gunung Gede yang dipancarkan ke Pos Pengamatan Gunung Gede, PVMBG-Bandung dan EOS-NTU.
• Instalasi 1 station tiltmeter di Puncak Gunung Gede yang dipancarkan ke Pos
Pengamatan Gunung Gede, PVMBG-Bandung dan EOS-NTU.
• Persiapan untuk instalasi 1 station untuk monitoring gas CO2 di Culamega,
Gunung Gede.
• Penelitian geologi di Gunung Salak.
Kerja Sama Bidang Survei Geologi
Kerja Sama Dalam Negeri
1. MoU antara Badan Geologi dengan UPN Yogyakarta, tentang “Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, Teknologi dan Pengkajian di Bidang
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2.
3.

4.
5.
6.

Kebumian” ditandatangani 20 September 2012 di Yogyakarta
MoU antara Badan Geologi dengan STTNas Yogyakarta, tentang “Pengembang
an Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, Teknologi dan Pengkajian di
BidangKebumian” ditandatangani 13 November 2012 di Yogyakarta
Perjanjian Kerja sama antara Pusat Survei Geologi, Badan Geologi dengan Fakultas
Teknologi Mineral, UPN Yogyakarta, tentang “Peningkatan Kemampuan Sumber
Daya Manusia, Teknologi, Survei Geologi” ditandatangani tanggal 13 November
2012
MoU antara Badan Geologi dengan Institut Sain dan Teknologi AKPRIND, tentang “Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, Teknologi dan
Pengkajian di Bidang Kebumian” ditandatangani 13 November 2012 di Yogyakarta
MoU antara Badan Geologi dengan Universitas Padjadjaran, tentang “Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, Teknologi dan Pengkajian di
Bidang Kebumian” ditandatangani 14 Desember 2012 di Bandung
Perjanjian Kerja sama antara Pusat Survei Geologi, Badan Geologi dengan Fakultas
Teknik Geologi, UNPAD, tentang “Peningkatan Sumber Daya Manusia, Teknologi,
Penyelidikan dan Penelitian Bidang Survei Geologi” ditandatangani 14 Mei 2012 di
Kampus Universitas Padjadjaran, Jatinangor.

Kerja Sama Luar Negeri
1. Memorandum of Understanding antara Badan Geologi dengan Natural History Museum (NHM) Inggris dan Memorandum of Understanding antara Badan Geologi
dengan Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis (NMN) Belanda, ditandatangani pada 23 Februari 2010.
2. Research Agreement antara Pusat Survei Geologi – Badan Geologi dengan School of
Earth and Eviromental Science – University of Wollongong (Australia) tentang “In
Search of The First Asian Hominis” yang ditandatangani pada 7 Desember 2011
3. Kerja sama luar negeri antara Badan Geologi dengan Mineral and Geoscience
Departement, Malaysia yang mengambil tema “Working Group on Cross Border
Geological correlation”.
Kerja Sama Bidang Sumber Daya Geologi
Kegiatan kerja sama penelitian dan penyelidikan bidang sumber daya geologi, yaitu:
Capacity building for enhance the geothermal exploration 		
Gambar 4.2 Pelatihan Remote Reference Magnetotelluric
technologies in indonesia (Badan Geologi – JICA)
pada “Training Heat Flow, Seismology, and Magnetotelluric”
Joint
research on volcanic hosted geothermal system in Indonesia
diadakan pada kerja sama Badan Geologi dengan Geo
(Badan
Geologi – GFZ)
Forschungs Zentrum (GFZ) Jerman, diadakan di Postdam,
Joint
Research
on non volcanic Hosted Geothermal System in
Jerman Februari 2012.
Indonesia (Badan Geologi - BRGM)
Joint Study and the Development for Mineral Exploration 		
(Badan Geologi – CGS)
Joint Inventory of Mineral and Coal Potency in The Border
Areas of Indonesia – Malaysia (Badan Geologi – JMG)
The Development of GIS for Mineral Potential Mapping in the
Eastern Indonesia (Badan Geologi – KIGAM)
Empat kegiatan kerja sama dalam negeri mencakup:
Kerja sama evaluasi potensi dan prospek panas bumi
berdasarkan geosain geologi dan geokimia (Badan Geologi
– UGM)
Kerja sama evaluasi potensi sumber daya geologi berdasarkan
aspek geofisika (Badan Geologi – UI)
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-

Penyusunan Komik Panas Bumi (Badan
Geologi – UGM)
Kerja Sama Penelitian Geologi Medis (Badan
Geologi – BALITBANGKES)

Theo M. van Leeuwen
Peter E. Pieters

Kegiatan Publikasi Bidang Geologi
Publikasi berupa buku:
(1) Dua Buku Publikasi Khusus yang diterbitkan
Sekretariat Badan Geologi adalah:
• Mineral Deposits of Sulawesi
oleh Theo M van Leeuwen dan Peter E.
Pieters
ISBN 978-602-9105-22-3
• Mesozoic Geology and Paleontology of Misool
Archipelago, Eastern Indonesia
oleh Fauzie Hasibuan
		 ISBN 978-602-9105-23-0
(2) Tiga Buku Publikasi Khusus yang diterbitkan
Pusat Sumber Daya Geologi, yaitu:
• Atlas Mineral Bijih.
• Potensi Coal Bed Methane di Indonesia.
• Potensi dan Pengembangan Panas Bumi di
Indonesia.
(3) Satu Buku Geologi Populer yang diterbitkan
oleh Sekretariat Badan Geologi berjudul Memoir
Seorang Geologiwan, Seputar Masalah Geologi
Pertambangan dan Pembangunan, Oleh H.
Johannas, ISBN 978-602-9105-24-7
(4) Satu Album Seri Geologi yang diterbitkan oleh
Sekretariat Badan Geologi berjudul Album Geologi
Indonesia seri Gunung Api Sumatra dan Jawa, Oleh:
Syamsul Rizal Wittiri, ISBN 978-602-9105-25-4
(5) Buku Geologi Teknik yang diterbitkan Pusat
Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan
dengan judul:
• Gerakan Tanah dan Mitigasi Gerakan Tanah
di Indonesia, Oleh: Sugalang
• Buku Geologi Lingkungan Geopark
Merangin, Oleh: Oki Oktariadi
• Buku Kumpulan Peraturan Air Tanah
Publikasi berupa Jurnal/Buletin:
(1) Jurnal Geologi Indonesia dikelola oleh Sekretariat
Badan Geologi dan terbit 4 kali dalam setahun.
Dalam tahun 2012 semua makalah yang terbit
berbahasa Inggris. Pada tahun 2012 JGI sudah
“Go Internasional” dengan anggota dewan redaksi
dari luar negeri:
• Prof. Dr. Tran Van Tri (Vietnam)
• Dr. Koji Wakita (Japan)
• Dr. Dhiti Tulyatid (Thailand)

MESOZOIC GEOLOGY
AND PALEONTOLOGY
OF MISOOL ARCHIPELAGO,
EASTERN INDONESIA

Mineral

Deposits

of Sulawesi
GEOLOGICAL AGENCY

Fauzie Hasibuan
Geological Agency

ALBUM GEOLOGI INDONESIA

H. JOHANNAS

Sumatra dan Jawa

Gambar 4.3 Sampul depan publikasi buku
Badan Geologi.
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Gambar 4.4 Sampul depan
Jurnal Geologi Indonesia,
Jurnal Lingkungan dan
Bencana Geologi, serta
Buletin Geologi Tata
Lingkungan.

(2)

(3)
Gambar 4.5 Sampul depan
Buletin Vulkanologi.

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
Gambar 4.6 Sampul depan Jurnal
Gunung Api dan Mitigasi Bencana
Geologi.

• Prof. Dr. Shafeea Leman (Malaysia)
• Prof. Dr. Ng Than Fatt (Malaysia)
Selain itu, JGI telah berhasil mengikat mitra bestari JGI dari luar negeri
yang bersedia menjadi Dewan Editor, yaitu: Prof. Dr. H. Verstappen
(Netherland) dan Dr. Tim A. Moore (New Zealand). JGI telah pula
melakukan pelatihan pengelolaan jurnal elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi Open Journal Systems (OJS) dengan memperkenalkan
program aplikasi OJS kepada Dewan Editor dan Sekretariat JGI.
Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi (JLBG) dikelola Sekretariat
Badan Geologi dan terbit 3 kali dalam setahun dengan jumlah
makalah 15 makalah per terbit dan semua makalah disajikan dengan
bahasa Indonesia. Tahun 2012 adalah tahun ketiga penerbitan Jurnal
Lingkungan dan Bencana Geologi. Pada tanggal 7 Agustus 2012 JLBG
mendapat akreditasi LIPI.
Jurnal Sumber Daya Geologi yang diterbitkan dan dikelola oleh Pusat
Survei Geologi, terbit sebanyak 6 nomor dalam setahun.
Buletin Geologi Tata Lingkungan. Berisi publikasi ilmiah hasil kegiatan
penelitian dan survei oleh Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi
Lingkungan, terbit 3 nomor dalam setahun.
Buletin Sumber Daya Geologi dikelola oleh Pusat Sumber Daya
Geologi, terbit sebanyak 3 nomor setahun dengan nomor ISSN 19075367. Dengan jumlah makalah sebanyak 15 buah yang menyajikan tema
mengenai sumber daya energi, mineral, dan sistem informasi geografis.
Buletin Vulkanologi yang diterbitkan dan dikelola Pusat Vulkanologi
dan Mitigasi Bencana Geologi, diterbitkan 3 kali dalam setahun.
Jurnal Gunung Api dan Mitigasi Bencana Geologi yang diterbitkan dan
dikelola Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, diterbitkan
2 kali dalam setahun.
Buletin Berkala Merapi yang diterbitkan dan dikelola Pusat Vulkanologi
dan Mitigasi Bencana Geologi
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Publikasi berupa Majalah:
(1) Geomagz/Majalah Geologi Populer
Terbit 4 kali dalam setahun. Tahun 2012 merupakan tahun kedua terbitnya
Geomagz. Majalah Geologi Populer ini dikelola oleh Sekretariat Badan Geologi
dan telah didaftarkan di LIPI dengan nomor ISSN 2088-7906. Majalah Geologi
Populer ini berisi fot-foto dan artikel-artikel populer kegeologian yang disajikan
dengan gaya bahasa populer untuk konsumsi masyarakat awam.

Gambar 4.7 Sampul
depan Majalah Geologi
Populer (GeoMagz).

(2) Berita Geologi
Berita Geologi terbit 4 kali dalam setahun dengan jumlah sebanyak 67
naskah dan semua naskah disajikan dengan bahasa Indonesia. Tahun 2012
adalah tahun kedua penerbitan Berita Geologi. Berita Geologi dikelola oleh
Sekretariat Badan Geologi dengan nomor ISSN 2088-8953. Berita Geologi
adalah publikasi intern yang berisi berita seluruh kegiatan di lingkungan
Badan Geologi.
Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Pegawai, Sarana Prasarana, dan
Lancarnya Kegiatan Sehari-hari Perkantoran
Kegiatan ini meliputi:
Koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan Geologi
Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan
akuntabilitas dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi
Koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana,
serta kinerja pegawai
Pengelolaan sistem perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi
dan pertanggungjawaban keuangan
Pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum, dan hubungan masyarakat,
perlengakapan dan rumah tangga
Pembinaan jabatan fungsional Penyelidik Bumi
Sarana prasarana yang dikoordinasikan melalui kegiatan ini adalah:
- Sarana prasarana laboratorium yang tersebar di pusat-pusat dan UPT,
yaitu:
a. Laboratorium penginderaan jauh.
b. Laboratorium petrologi.

Gambar 4.8 Sampul depan
Berita Geologi.
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-

-

c. Laboratorium geokimia, kimia mineral, dan air.
d. Laboratorium geokronologi.
e. Laboratorium biostratigrafi.
f. Laboratorium mekanika tanah dan batuan.
Sarana prasana Survei:
a. Peralatan pengeboran untuk air tanah, mineral, batubara dan panas bumi.
b. Alat-alat berat.
c. Peralatan survei geofisika (gaya berat, geomagnet, seismik, geolistrik,
magnetotelluric, induce polarization, peralatan logging).
d. Peralatan penanggulangan bencana (seismometer, data logger, tiltmeter,
extensometer, inclinometer, dll).
Sarana Prasarana Umum:
a. Gedung perkantoran.
b. Pos pengamat gunung api di 70 lokasi.
c. Gedung perpustakaan.
d. Gedung bengkel alat berat dan pengeboran.

Kegiatan Pengajuan Usulan Peraturan Bidang Geologi
Terdapat 24 pengajuan program regulasi sektor ESDM bidang geologi tahun 2012 dan
sehubungan dengan percepatan penyelesaian regulasi bidang geologi maka dipilih seba
nyak 15 judul rancangan Peraturan Menteri ESDM yang menjadi prioritas.

Tabel 4.2 Matriks Program Regulasi Bidang Geologi 2012
No

Judul

Status

1

R. Permen ESDM tentang Sistem Informasi Air Tanah

Unit Teknis

2

R. Permen ESDM tentang Teknis Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah

Unit Teknis

3

R. Permen ESDM tentang Pedoman Pengelolaan Lahan Bekas Pertambangan
Unit Teknis
Ditinjau dari Aspek Geologi Lingkungan

4

R. Permen ESDM tentang Penetapan Kawasan Lindung Geologi

Unit Teknis

5

R. Permen ESDM tentang Penentuan dan Penetapan Kawasan Cagar Alam
Geologi

Unit Teknis

6

R. Permen ESDM tentang Pedoman Teknis Spesifikasi Basis Data Neraca
Sumber Daya Mineral Logam

Unit Teknis

7

R. Permen ESDM tentang Pedoman Pelaporan Dan Estimasi Sumberdaya
dan Cadangan Batubara Indonesia

Unit Teknis

8

R. Permen ESDM tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Tata Cara Penetapan
Unit Teknis
Bahan Galian Lain Dan Mineral Ikutan

9

R. Permen ESDM tentang Pengelolaan Data Sumber Daya Geologi Nasional Unit Teknis

10

R. Permen ESDM tentang Pemetaan Seismotektonik

Unit Teknis

11

R. Permen ESDM tentang Pemetaan Geologi Berbasis Interpretasi Citra
Inderaan Jauh

Unit Teknis

12

R. Permen ESDM tentang Pemetaan Geologi Kuarter

Unit Teknis

Evaluasi

Dipindahkan ke
Prolegnas Tahun 2013
Dicabut

Dicabut

Dicabut

Dicabut
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Tabel 4.2 Matriks Program Regulasi Bidang Geologi 2012 (lanjutan)
No

Judul

Status

Evaluasi

13

R. Permen ESDM tentang Pecmetaan Geofisika

Unit Teknis

Dicabut

14

R. Permen ESDM tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pelaksanaan Uji
Pemompaan Pada Sumur Bor Produksi Air Tanah dan Penggunaan Metode
Unit Teknis
Tahanan Jenis Vertikal Electrical Saunding dengan Susunan Elektrode
Schlumberger untuk Penyelidikan Air Tanah

Dicabut

15

R. Permen ESDM tentang Pedoman Pemetaan Geologi Skala 1 : 50.000

16

R. Permen ESDM tentang Penetapan Kriteria Kawasan Bentang Alam
Kars

17

R. Permen ESDM tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Teknis
Pengelolaan Air Tanah

Unit Teknis

Dicabut

18

R. Permen ESDM tentang Pedoman Arahan Pemanfaatan Ruang dan
Penyelidikan Geologi Teknik pada Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Biro Hukum dan Humas
Setjen KESDM

Prioritas

19

R. Permen ESDM tentang Perizinan dan Rekomendasi Teknis Air Tanah

Biro Hukum dan Humas
Setjen KESDM

Prioritas

20

R. Permen ESDM tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan
Pertambangan

Biro Hukum dan Humas
Setjen KESDM

prioritas

21

R. Permen ESDM tentang Tata Cara Penetapan Zona Konservasi Air
Tanah

Biro Hukum dan Humas
Setjen KESDM

22

R. Permen ESDM tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah di Luar
Cekungan Air Tanah

Biro Hukum dan Humas
Setjen KESDM

23

R. Permen ESDM tentang Inventarisasi Air Tanah

Biro Hukum dan Humas
Setjen KESDM

24

R. Permen ESDM tentang Pengendalian Penggunaan Air Tanah

Biro Hukum dan Humas
Setjen ESDM

Biro Hukum dan Humas
Setjen KESDM

Dicabut
Sudah ditandatangani

prioritas

prioritas

Tabel 4.3 Tambahan Program Regulasi Bidang Geologi Tahun 2012
No

Judul

Status

1

R. Permen ESDM tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah

Sudah ditandatangani

2

R. Permen ESDM tentang Pengelolaan Data Sumber Daya Mineral dan Batubara
Berbasis Sistem Informasi Geografis Nasional

Unit Utama

3

R. Permen ESDM tentang Pedoman Penyelidikan Geologi Teknik untuk Tempat
Unit Utama
Pembuangan Akhir Sampah Industri
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Kegiatan Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran; laporan dan evaluasi
Badan Geologi; Kegiatan koordinasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi Badan Geologi yang
dilaksanakan adalah:
1. Penyiapan Bahan Rencana Strategis
Hasil kegiatan ini adalah tersinerginya realisasi program dan kegiatan yang dilakukan
oleh setiap unit di lingkungan Badan Geologi, sehingga dapat dicapai suatu bahan
untuk sasaran di tahun mendatang. Selain itu dari kegiatan ini dapat memberikan
informasi kepada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri berkaitan dengan
keberhasilan maupun ketidakberhasilan program dan kegiatan yang telah dilakukan.
2. Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RKA-KL
Hasil dari kegiatan ini adalah terarahnya program dan kegiatan yang dilakukan oleh
setiap unit dilingkungan Badan Geologi, sehingga dapat tercapainya sasaran yang te
lah direncanakan oleh Badan geologi. Hasil utama dari kegiatan ini adalah terwujudnya RKA-KL Badan Geologi TA 2012 yang telah disetujui DPR dan Kementerian
Keuangan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2013.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
Hasil utama dari Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja adalah terjadinya sinkronisasi kegiatan dan program bidang geologi secara internal di Badan
Geologi, maupun dengan instansi-instansi terkait dengan Badan Geologi terutama
Pemerintah Daerah. Sehingga didapatkan dokumen Rencana Kerja Badan Geologi
yang mampu mengakomodir keinginan para pemangku kepentingan.
4. Penyiapan Bahan RKP dan RAPBN
Hasil utama kegiatan Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan adalah
terselenggaranya rapat kerja Badan Geologi dan tersedianya data dan bahan-bahan
rencana kerja, nota keuangan dan RAPBN Badan Geologi TA 2013.
5. Koordinasi dan Monitoring Kerja sama
Terjadinya kerja sama antara Badan Geologi dengan instansi-instansi dalam negeri
dan luar negeri baik dalam bentuk kerja sama pertukaran sumberdaya manusia, penelitian, penyelidikan, pelatihan di bidang kegeologian yang tertuang dalam nota
kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan (ditandatangani).
6. Lokakarya/Workshop Bidang Geologi.
Kegiatan lokakarya/workshop bidang Geologi diselenggarakan tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli, November, dan Desember 2012. Hasil kegiatan ini
dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Dan dapat menjadi learning advantage bagi seluruh pegawai yang
menangani perencanaan dan anggaran.
7. Pengembangan Kerja Sama CCOP.
Hasil dari kegiatan ini berupa transfer knowledge dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan program geosains yang diterapkan di Asia Timur dan Tenggara dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan
peningkatan kualitas hidup di kawasan ini.
8. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Hasil kegiatan yang diperoleh adalah tersedianya Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun (LAKIP) 2012 Badan Geologi yang berisi laporan
penyusunan rencana strategis (RS), penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT),
serta pengukuran akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja.
9. Penyusunan Laporan Tahunan.
Hasil kegiatan yang diperoleh adalah tersedianya Buku Laporan Tahunan Badan
Geologi Tahun 2012 yang menampilkan highlight kegiatan yang dilaksanakan oleh
unit-unit di lingkungan Badan Geologi.
10. Penyiapan Bahan Sidang/Rapat Dewan Kabinet
Hasil kegiatan Tim Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional Dewan adalah tersedianya data/bahan laporan kegiatan dari unit-unit di lingkungan Badan Geologi
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yang berkaitan dengan kegiatan kegeologian dan keekonomian untuk dilaporkan
secara berkala sebagai bahan rapat kerja, sidang kabinet dan rakor bidang perekonomian.
11. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Badan
Geologi selama dua kali, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan agenda acara Sosialisasi Aplikasi e-monev dan tanggal 4 Desember 2012 dengan agenda acara
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis Badan Geologi.
Gambar 4.9 Acara Monitoring
dan Evaluasi Kegiatan Strategis
Badan Geologi 2012.

Pegawai Badan Geologi yang dikembangkan kompetensinya pada Tahun Anggaran
2012 berjumlah 17 orang dengan perincian pada Tabel 4.4
Tabel 4.4 Pegawai Badan Geologi yang dikembangkan Kompetensinya
No

Jenis Diklat

SBG
-

PSG
-

Jumlah
PVMBG PSDATGL PSDG
5
-

1

Tugas Belajar Dalam Negeri

2

Diklat Teknis Terstruktur Lanjutan I Angkatan I

1

-

-

-

-

3

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pelaksanaan Ujian
Sertifikasi Nasional

4

-

-

-

-

4

Diklat Pranata Komputer Tingkat Ahli

1

-

-

-

-

5

Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana I

2

-

-

-

-

6

ESQ Training Character Building I Personal

1

-

-

-

-

7

Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP

1

-

-

-

-

8

Training Peningkatan Karya Prestatif

1

-

-

-

-

9

Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 dan Permen ESDM No. 13 Tahun 2011

1

-

-

-

-

Jumlah

12

-

5

-

-

Jumlah Total

17

56 | BAB 4 | Akuntabilitas Kinerja
4.2.2 Capaian Sasaran 2

Sasaran 2: Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan, dan pelayanan
geologi
(1) Realisasi Pencapaian Sasaran
Realisasi capaian sasaran 2 ditunjukkan pada Tabel 4.5.
(2) Evaluasi Capaian Sasaran
Capaian kinerja kegiatan peta geologi yang dihasilkan dan digunakan:
747 Peta Geologi rinci skala 1:50.000 di wilayah Papua
8 Peta Geologi Teknik
8 Peta Geologi Perkotaan
3 Peta Air Tanah
8 Peta Tata Ruang Kawasan Kars (6) dan Kawasan Lindung (2)
7 Peta Kawasan Pertambangan
6 Peta Hidrogeologi
45 Peta Kawasan Rawan Bencana
Kinerja indikator jumlah data hasil Penelitian Geosain tercapai 100% atau 10 lokasi
penelitian geosain dari target sebanyak 10 lokasi, yaitu:
• 4 Survei Dinamika Cekungan
• 3 Assessment Migas
• Korelasi Stratigrafi Daerah Perbatasan Indonesia–Malaysia
• Studi Manusia Purba (Hominid)
• Atlas Metalogeni Jawa–Sumatra dan Kalimantan
Kinerja kegiatan hasil survei Dinamika Kuarter tercapai 100%, yaitu 1 paket kegiatan
dari target sebanyak 1 paket. Paket kegiatan hasil survei dinamika kuarter ini mencakup
pekerjaan antara lain penyediaan informasi berupa peta geomorfologi, peta geologi Kuarter, dan penelitian dinamika Kuarter (kajian perubahan iklim, turun-naiknya muka laut
serta kerentanan pelulukan). Ketersediaan informasi ini dapat berguna untuk mengetahui
dan memahami aspek geologi lingkungan dan kebencanaan geologi. Lokasi penelitian
terletak di pantai utara jawa bagian timur, karena dianggap wilayah ini adalah wilayah
yang strategis secara sosial dan ekonomi serta untuk mendukung tema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Jawa sebagai pendorong industri
dan jasa.
Capaian kinerja kegiatan Perolehan/Pendaftaran Sistem Mutu melebihi dari angka
yang ditargetkan. Kegiatan yang ditargetkan sebanyak 20 Usulan pengajuan HaKI, terlaksana sebanyak 30 usulan pengajuan HaKI.

Tabel 4.5 Capaian Kinerja Penelitian, Penyelidikan, dan Pelayanan Geologi
Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah peta geologi yang dihasilkan

Peta

Jumlah data hasil penelitian geosains

Target

Realisasi

Capaian

800

832

104%

Lokasi

10

10

100%

Hasil survei dinamika kuarter

Paket

1

1

100%

Jumlah perolehan/pendaftaran sistem mutu

Usulan

20

30

150%
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Gambar 4.10 Lokasi Pemetaan Geologi Skala 1:50.000 Tahun 2012.

(3) Gambaran Hasil Kegiatan
Kegiatan Pembuatan Peta
Peta Geologi skala 1:50.000 terealisasi sebanyak 747 nlp
(nomor lembar peta). Kegiatan pemetaan ini bertujuan
untuk menghasilkan data dan informasi geologi berupa
peta geologi rinci dengan skala 1:50.000. Metode yang
digunakan adalah interpretasi/analisis citra inderaan jauh,
dengan ruang lingkup antara lain:
• Interpretasi geologi rinci berbasis citra inderaan
jauh
• Edge matching antar lembar peta geologi citra inderaja
• Penyusunan digital peta geologi rinci 740 nlp skala 1:50.000
Untuk pembagian wilayah kerja 747 nlp terbagi menjadi 3 blok, yaitu:
• BLOK 1: Wilayah Papua Barat (265 nlp Skala
1:50.000)
• BLOK 2: Wilayah Provinsi Papua Bagian Utara
(220 nlp Skala 1:50.000)
• BLOK 3: Wilayah Provinsi Papua Bagian
Selatan (262 nlp Skala 1:50.000)
Kegiatan Penelitian Geosains
Survei Dinamika Cekungan
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut potensi-potensi migas yang ada di Indonesia, karena masih
terbatasnya/belum terungkapnya data-data lapangan dan

Gambar 4.11 Contoh Tampilan Peta Geologi Hasil Interpretasi
Citra Inderaan Jauh Skala 1:50.000.
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survei bawah permukaan di wilayah kegiatan eksplorasi migas di cekungan frontier Indonesia. Pengambilan data survei dinamika cekungan, antara lain data permukaan (data
lapangan geologi, yaitu analisis stratigrafi, sedimentologi dan struktur geologi) dan data
bawah permukaan (data survei geofisika, yaitu gravity, magnetik, dan MT) yang kemudian keduanya diintegrasikan menjadi suatu identifikasi potensi petroleum system yang
berkembang di cekungan tersebut. Pada tahun 2012 ini kegiatan survei dilakukan di
Cekungan Taliabu, Cekungan Timor, Cekungan Misool-Batanta, dan Cekungan Buru.

Gambar 4.12 Lokasi
Penelitian Cekungan
Taliabu.

Survei Dinamika Cekungan Taliabu
Lokasi: Termasuk pada Lembar Sanan pada peta geologi dengan koordinat 125°00’ 126°30’ BT dan 1°30’-2°30’ LS. Lembar ini merupakan gabungan dari empat lembar
peta topografi, skala 1:250.000. Lembar ini di bagian Barat berbatasan dengan Lembar
Banggai dan selebihnya berbatasan dengan Laut Seram di Timur serta laut Maluku di
Utara dan Laut Banda di Selatan.
Stratigrafi: Batuan yang mencirikannya adalah batuan malihan, gunung api, dan
granit berumur Paleozoikum-Trias. Ketiga jenis batuan ini tertindih endapan klastika
dan karbonat yang berumur Jura-Kapur. Batuan tertua
dilembar ini adalah batuan malihan (Pzm) terdiri dari
sekis, sekis mika, genes, filit, batupasir malih dan argilit yang berumur Karbon. Di atasnya secara tak selaras
terendapkan batuan gunung api Mangole yang diduga
berumur Permo-Trias. Batuannya terdiri dari tuf terkersikkan, ignimbrit, tuf lapilli dan breksi gunung api. Pluton granit yang berumur Permo-Trias menerobos batuan
malihan itu. Hubungannya dengan batuan gunung api
Mangole tidak diketahui dengan pasti. Granit yang terdapat di sini disebut granit Banggai terdiri dari granit
dan granodiorit. Batuan itu bersama batuan malihan
dan batuan gunung api dalam perkembangan selanjutnya merupakan alas dan sumber dari satuan batuan yang
terendapkan kemudian.
Secara tak selaras batugamping Nofaini menindih batuan alas, terdiri dari batugam
ping hablur dan batugamping koral diduga berumur Trias. Formasi Bobong, Formasi
Buya dan Formasi Tanamu menindih takselaras batuan alas. Formasi Bobong terdiri dari
perselingan konglomerat, batupasir dan serpih bersisipan batubara. Formasi diduga berumur Jura Awal-Jura Tengah. Formasi Buya berumur Jura Tengah-Jura Akhir terdiri dari
serpih bersisipan batupasir, batugamping, napal dan konglomerat. Batuan alas Formasi
Kabau dan Formasi Buya diterobos oleh tubuh kecil-kecil batuan beku bersusunan basalt
dan diabas. Formasi Tanamu berumur Kapur Akhir menindih takselaras Formasi Buya.
Batuannya terdiri dari napal, batugamping kapuran dan serpih. Formasi Tanamu tertindih takselaras Formasi Salodik berumur Miosen Awal-Miosen Tengah. Formasi itu terdiri
dari batugamping bersisipan batupasir. Struktur geologi didaerah ini berupa lipatan, sesar
dan kekar dan pada potret udara dapat dikenali sejumlah kelurusan. Lipatan berupa antiklin berarah barat-timur dan utara selatan. Terdapat di Pulau Sanana melipat Formasi
Kabau. Batuan termuda yang ikut tersesarkan adalah Formasi Buya yang dibentuk oleh
arah gaya utara selatan yang membentuk antiklun berarah timur-barat dan sesar geser
didekat Lekokadai Pulau Mangole arah utara selatan. Akibat sesar ini Formasi Tanamu
yang berumur Kapur Akhir tercenangga dan tergeser. Sesar turun berarah utara-selatan
yang diduga terbentuk Miosen Awal Miosen Tengah pada uaktu terjadinya tumbukan
antara Benua Renik Banggai-Sula Sulawesi Timur dan Sulawesi Barat yang sebelumnya
saling terpisah. Sejarah geologi Lembar Sanana berawal pada Zaman Karbon, ketika terjadi pemalihan regional. Pada Permo-Trias menyusul pengendapan batuan gunung api
Mangole. Dalam waktu yang sama terjadi penerobosan granit kedalam batuan malihan.
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Ketiga jenis batuan ini mencirikan batuan asal benua yang diduga merupakan bagian dari lempeng Benua Australia dan merupakan alas dari batuan yang terbentuk
kemudian. Zaman Jura Awal terjadi pengangkatan yang disusul penurunan kembali
sehingga terjadi cekungan paparan benua. Pada cekungan ini terendapkan sedimen klastika kasar Formasi Kabauw berlangsung hingga Jura Tengah. Dalam kurun waktu yang
sama mulai diendapkan sedimen klastika halus Formasi Buya di dalam cekungan laut
dangkal, dan setempat laut dalam. Pada Kapur awal terjadi penerobosan retas diabas dan
basal yang diikuti pengangkatan. Pada pengangkatan, perlipatan dan pensesaran waktu
Kapur Akhir diendapkan sedimen karbonat Formasi Tanamu. Pada Kala Pliosen terjadi,
kemudian pada Miosen Awal terjadi genang laut dan terjadi pengendapan sedimen karbonat dan klastika halus Formasi Pancoran dan pengendapan berlangsung terus sampai
Miosen Tengah.
Pada Akhir Miosen Tengah terjadi tumbukan antara Benua Renik Banggai-Sula (Mendala Banggai-Sula) kerak Samudra Sulawesi Timur (Mendala Sulawesi Timur
(Mendala Sulawesi Timur) dan Kerak Benua Sulawesi Barat (Mendala Sulawesi Barat).
Akibatnya didaerah ini terjadi pengangkatan, perlipatan dan penyesaran yang kuat. Pada
Plio-Plistosen daerah ini mengalami pencenangan dan terjadi genang laut dengan pembentukan terumbu koral sepanjang pantai. Stratigrafi di Benua Renik Banggai-Sula sa
ngat mirip dengan batuan seumur dari Kraton Australia di Papua New Guinea yang kini
terpisah lebih 1.200 km ke timur. Berdasarkan hal tersebut diduga Benua Renik Banggai-Sula berasal dari Kraton Australia yang telah teralih tempatkan lebih dari 2.500 km.
Survei Dinamika Cekungan Timor
Lokasi: Cekungan Timor Barat ini secara regional termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi kegiatan
dibatasi oleh koordinat 124°10’00”-124°42’00” BT dan 09°42’00”-10°02’00” LS. Di
bagian utara dibatasi oleh Kabupaten Timor Tengah Utara, bagian barat oleh Kabupa
ten Kupang, bagian timur oleh Kabupaten Belu, dan bagian selatan dibatasi oleh Laut
Timor.
Stratigrafi: Daerah kegiatan tersusun oleh beberapa formasi batuan dari tua ke
muda, yaitu sebagai berikut:
• Formasi Maubise dari Sekuen Kekneno yang berumur Perm Awal – Perm Akhir
• Formasi Atahoc dari Sekuen Kekneno yang berumur Perm Awal
• Formasi Niof yang berumur Trias Awal –
Trias Tengah
• Formasi Babulu yang berumur Trias Tengah
– TriasAkhir
• Formasi Aitutu yang berumur Trias Akhir
• Formasi Wailluli yang berumur Jura Awal –
Jura Tengah
• Formasi Oebaat yang berumur Akhir JUra
• Formasi Nakfunu yang berumur Jura Akhir
– Kapur Akhir
• Formasi Ofu yang berumur Paleosen Awal
sampai Miosen Akhir
• Formasi Noele dari Sikuen Viqueque yang
berumur Miosen Akhir – Plistosen
Tatanan Tektonik: Pulau Timor merupakan bagian dari kerangka tektonik busur luar non volkanik yang terbentuk oleh batuan-batuan
yang berumur Mesozoik dengan struktur geologi yang mendominasi, yaitu lipatan terutama berarah sumbu barat - timur sampai timur laut - barat daya, sesar naik dan sesar
normal.

Gambar 4.13 Lokasi
Penelitian Cekungan
Timor.
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Petroleum systems:
Batuan Induk (source rock): Serpih hitam dari Formasi Niof, Aitutu, Wailuli dan
Nakfunu.
• batuan Reservoir (reservoir rocks): Unit batupasir dari Formasi Wailuli, batugamping
dari Formasi Aitutu, batupasir dan batugamping dari Formasi Nakfunu dan batugamping dari Formasi Ofu.
• Batuan Penutup (seals rock): Serpih yang beraneka warna, abu-abu, merah dan coklat
dari Formasi Wailuli, Aitutu dan Nakfunu.
•

Survei Dinamika Cekungan Misool-Batanta
Lokasi: Pulau Misool terletak di sebelah barat daya daratan Papua, yang secara adminis
tratif termasuk ke dalam Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Daerah inventarisasi dibatasi oleh koordinat geografis antara 129°32'23"-130°37'5"Bujur Timur dan
13°7'40"-2°21'8" Lintang Selatan.
Gambar 4.14 Identifikasi
Petroleum System.
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Tatanan Tektonik: Deformasi tertua pada kawasan Misool, terjadi pada Trias Tengah
– Akhir (Froidevauk,1974 pada Riadini, 2009) dan dimulainya fase deformasi Trias Awal
berkaitan dengan pengendapan Formasi Keskain yang berada di atas Batuan
Metamorf Ligu sebagai batuan dasar.
Tipe fasa tektonik ini berupa deformasi ekstensional yang melibatkan sistem
sesar dan lipatan. Fase ini berakhir sebelum Trias Akhir dan berkaitan de
ngan ketidakselarasan dari Formasi
Bogal (Trias).
Stratigrafi: Cekungan Misool secara umum dapat dikelompokkan atas
batuan sedimen, metamorf dan batuan
piroklastik dengan kisaran umur mulai dari Paleozoikum hingga Holosen.
Batuan Pra Tersier berumur mulai
Pra-Trias-Kapur Akhir terdiri atas Batuan Malihan Ligu, Formasi Keskain,
Batugamping Bogal, Batunapal Lios,
Serpih Yetbi, Formasi Demu, Serpihan Lelinta, Kelompok Fageo, Batugamping Facet
dan Formasi Fafanlap. Batuan Tersier terdiri atas Formasi Daram, batugamping Zaag,
batunapal Kasim, Batugamping Openta dan Batugamping Atkari. Endapan Kuarter adalah alluvium yang merupakan endapan permukaan yang tersebar di sepanjang pantai dan
aliran sungai utama.
Kepulauan Misool terletak pada Misool–Onim High yang berbatasan dengan Cekung
an Salawati di utaranya. Struktur geologi Kepulauan Misool membentuk lajur antiklin
yang tersesarkan, dan diduga merupakan suatu antiklinorium dengan arah sumbu sejajar
dengan pantai selatan Pulau Misool (arah barat - timur). Antiklinorium ini dipotong
oleh beberapa sesar turun dan sesar geser yang berarah timur laut dan timur - tenggara.
Disamping itu terdapat kelurusan-kelurusan berarah timur laut dan utara - timur laut di
bagian utara.
Dan intensitas perlipatan ini semakin menurun ke arah utara mendekati
Pulau Jef Pelee yang merupakan batuan
Mesozoik. Stepping dari perlipatan ini
mengindikasikan penipisannya mencapai 3000 kaki dengan steepdips hingga
60° yang dihitung dari sayap utara lipatannya, hal ini menunjukkan suatu
kompresi gaya dari selatan yang dapat
dikaitkan dengan evolusi struktur dari
Kawasan Seram.
Deformasi Pra-tersier yang terjadi,
terekam pada tinggian intensitas perlipatan pada Formasi Ligu dan ditemukan
diantara kawasan Cape Jesta dan Cape
Senuk dan merupakan runtunan proses
organik ketika itu, di kawasan Seram.
Pada fase selanjutnya pola tektonik yang menghasilkan perlipatan dan overtgrusting pada
kawasan Misool di kala Eosen-Oligosen dikaitkan juga dengan overthrusting yang terjadi
di kawasan Seram.

Gambar 4.15 Lokasi
Penelitian Cekungan
Misool.

Gambar 4.16 Tatanan
Tektonik Cekungan
Misool.
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Gambar 4.17 Penampang Stratigrafi Cekungan Misool.

Survei Dinamika Cekungan Buru
Lokasi: Secara keseluruhan terletak di daerah
Pulau Buru dengan total luas ± 851.000 Ha2.
Secara geografis lokasi penelitian terletak pada
posisi koordinat 125°59’41” BT-127°16’03” BT
dan 3°03’23” LS-3°54’33” LS. Secara adminis
tratif daerah Pulau Buru terbagi dalam dua
wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Buru dan
Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku.
Tatanan Tektonik: Interpretasi struktural
Cekungan Buru sangat sederhana, diinterpretasikan sebagai sebuah antiklin dengan batuan
tertuanya merupakan batuan metamorf dan erosi yang menyebabkan batuan dasar tersebut ter
singkap di permukaan. Hal ini yang menyebabkan minimnya perhatian dari industri minyak
dan gas di Indonesia.
Stratigrafi: Berdasar stratigrafinya, Cekung
an Buru dapat dibedakan menjadi 3 kelompok,
yaitu:
• Metamorf Basement
Batuan dasar metamorf Buru dibedakan
menjadi 2 kompleks, yaitu Kompleks
Wahlua dan Rana Metamorf Kompleks.
• Sekuen Tersier Awal dan Mesozoikum, yang
terdiri atas:
• Formasi Dalan
• Formasi Ghegan
• Formasi Leksula
• Formasi Mefa
• Formasi Duna

Gambar 4.18 Penampang
Geologi Cekungan Misool.
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• Formasi Kuma
Pengendapan Neogen (post orogenic), terdiri atas:
•
Formasi Waeken
•
Formasi Wakatin
•
Formasi Hotong
•
Formasi Ftau
•
Formasi Leko

Gambar 4.19 Lokasi Penelitian
Cekungan Buru.

Petroleum System:
• Batuan Induk (source rock): Periode utama dari pengendapan batuan
pada Cekungan Buru di zaman Trias sampai Jura Awal. Sedimen terdiri
di satu sisi dari urutan turbidit dan serpih dengan kandungan sisa-sisa
tanaman (Formasi Dalan) dan di sisi lain batugamping abu-abu gelap
dan serpih (Formasi Gaghan). Mereka terendapkan pada struktur graben
yang berkembang selama tahap pecahnya Kraton Gondwana. Batugam
ping Geghan membuktikan bahwa lingkungan batugamping di Trias
Akhir dapat menjadi batuan induk yang baik.
• Batuan Reservoir (reservoir rocks): Pada Cekungan Buru, baik batugam
ping Geghan (Akhir Trias) menunjukkan rekah cukup konsisten, tapi
kecil. Sekitar 5% dari batuan yang ada memiliki retak terlihat dari yang
Gambar 4.20 Penampang
Geologi Cekungan Buru.
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menetes minyak. Hanya beberapa blok
yang diamati retak dengan tingkat breksi
menampilkan matriks kalsit dan kandungan
minyak tinggi. Batuan reservoir yang mung
kin paling menarik di Pulau Buru yang
dibentuk oleh Leksula coralligenous berumur Trias Akhir dan Jurassic Awal.
• Batuan Penutup (Seal Rock): Potensi batuan penutup memiliki kualitas kecil pada
Formasi Kuma Tersier dan pada batulempung dan napal dari pengendapan Neogen
pada cekungan.
• Mekanisme Jebakan (Trapping Mechanism): Informasi dari geologi permukaan
menunjukkan bahwa pulau ini tidak memiliki perangkap dari ukuran yang signifikan.
Pulau ini pada dasarnya merupakan struktur
antiklin besar yang terbuka di bagian atas
dan terdiri dari batuan dasar di tengah berupa metamorf. Batuan Trias sebagai source
rock dan batuan reservoir yang terkikis.
Struktur kecil mungkin ada dalam sayap antiklin Buru ini tetapi tidak dapat dibuktikan
di lapangan.
• Pematangan dan Migrasi: Dalam Formasi
Geghan Akhir Trias, dengan hasil tinggi potensinya, abu-abu gelap alternatif batu kapur
dengan serpih. Para serpih adalah batuan
induk yang baik, sedangkan batugamping
memiliki retakan ini banyak diisi dengan
minyak. Dalam hal ini minyak tampaknya
tidak bermigrasi jauh dari sumber. Terutama, batugamping mengandung urat kalsit
tapi hampir semua minyak adalah retak ter-

Gambar 4.21 Kolom
Stratigrafi Cekungan Buru.

•

buka, tanpa kalsit.
Potensi Hidrokarbon: Cekungan tampaknya tidak memiliki potensi minyak yang
signifikan pada dasarnya karena memiliki struktur atas terbuka tererosi di mana batuan induk dan batuan reservoir terkikis.

Assessment Migas
Kegiatan Assessment Geosains Migas merupakan salah satu rangkaian kegiatan
prioritas pembangunan energi nasional yaitu dalam hal kegiatan eksplorasi, guna
upaya mencari cadangan minyak dan gas baru dalam rangka mewujudkan ketahanan
energi nasional. Kegiatan ini selain diharapkan menghasilkan informasi potensi migas
di kawasan Indonesia. Kebijakan Pemerintah dalam usaha penemuan cadangan migas
baru saat ini telah menetapkan bahwa sumber daya migas Kawasan Timur Indonesia
menjadi prioritas perhatian dalam pencarian dan pembuktian potensi migas tersebut.
Pada tahun 2012 ini, kegiatan assessment migas dilakukan di 3 lokasi, yaitu: (1) Studi
potensi minyak dan gas bumi, Lariang–Sulawesi Barat, (2) Studi potensi minyak dan gas
bumi, Papua Selatan dan Tanimbar, (3) Studi potensi minyak dan gas bumi, Madura.
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Studi Potensi Minyak dan Gas Bumi, Lariang – Sulawesi Barat
Di Cekungan Lariang terdapat banyak prospek yang berhubungan dengan lipatan-lipat
an pada thrust fold belt systems. Target utama reservoir perusahaan migas sejauh ini di
Cekungan Lariang adalah batupasir basin floor/batupasir turbidit Formasi Lisu. Konsep
eksplorasi Cekungan Lariang yang selama ini digunakan oleh perusahaan migas adalah
dengan membuat ekuivalensi antara Cekungan Kutai (yang terbukti memproduksi migas) dengan Cekungan Lariang (Gambar 4.22). Source rock Formasi Tanjung (endapan
syn-rift Eosen) di Cekungan Kutai dianggap ekuivalen dengan Kelompok Toraja (endap
an syn-rift Eosen) di Cekungan Lariang. Adanya pembentukan hidrokarbon di Cekungan
Lariang terbukti dengan adanya oil seep. Proven reservoir rocks di Cekungan Kutai (batupasir fluvio-deltaic dan batupasir turbidit Miosen) dianggap ekuivalen dengan endapan
Miosen Formasi Lisu.
Selain di Cekungan Lariang, penyelidikan juga dilakukan di Cekungan Karama untuk melihat perbedaan batuan pengisi kedua cekungan ini. Cekungan Lariang dan Cekungan Karama merupakan dua cekungan yang terdapat pada Sulawesi Barat. Batuan
tertua penyusun Cekungan Lariang adalah Batuan Dasar Mesozoik, kemudian ditindih
tidak selaras oleh Kelompok Toraja yang terdiri atas Formasi Kalumpang (Middle Eocene-Late Eocene) dan Formasi Budong-Budong (Middle Eocene-Late Oligocene). Kelompok Toraja ini ditindih oleh Formasi Lisu (Early Miocene-Early Pliocene) dan Formasi
Pasang Kayu (Lower Early Pliocene-Pleistocene) serta Endapan Kuarter yang menindih
tidak selaras semua formasi batuan di bawahnya.
Sedangkan pada formasi-formasi batuan penyusun Cekungan Karama adalah Formasi Mapi (Middle Miocene-Piocene), Formasi Mandar (Middle Miocene-Piocene), Kelompok
Gunung Api Adang (Middle Miocene-Late Miocene) serta ditindih secara tidak selaras oleh
Endapan Kuarter.
Yang menjadi fokus penyelidikan adalah Cekungan Lariang, khususnya pada Kelompok Toraja, yaitu Formasi Kalumpang yang diendapkan pada lingkungan fluvio-deltaic

Gambar 4.22 Korelasi
tectono-stratigraphy antara
cekungan-cekungan
di Kalimantan Timur
(modifikasi dari Moss
dan Chamber, 1999),
Pater Noster (Guntoro,
1999) dan Sulawesi bagian
barat/Cekungan Lariang
(modifikasi dari Calvert,
2000).
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dan Formasi Budong-Budong yang merupakan endapan laut dalam, serta Formasi Lisu
yang merupakan endapan laut dangkal. Carbonaceous Shale Formasi Kalumpang merupakan batuan induk penghasil hidrokarbon yang bagus dengan nilai TOC (Total Organic
Carbon Content) 5,11% hingga 58,25%. Sedangkan potensi reservoir ada pada batupasir
Formasi Kalumpang dan Formasi Lisu.
Kesimpulan yang dihasilkan pada penyelidikan ini adalah:
• Formasi Lisu yang dijadikan target reservoir utama adalah endapan sedimen mud
dominated sehingga merupakan poor quality reservoir.
• Perbedaan antara Cekungan Lariang dan Cekungan Karama dengan Cekungan
Kutai adalah dari jumlah sediment supply, dimana sumber sediment supply cekung
an-cekungan di Kalimantan Timur merupakan suatu kerak kontinen Sundaland
yang sangat besar, sedangkan sumber sediment supply pada Cekungan Lariang
adalah sebuah kontinen mikro (S-W Sulawesi micro continent).
• Cekungan Lariang hanya merupakan suatu cekungan yang sempit dan kecil
dengan suplai sedimen yang kurang sehingga tidak memungkinkan terbentuk
nya suatu sistem pengendapan delta atau basin floor sand seperti pada Cekungan
Kutai dan juga terdapat aktivitas vulkanik pada Cekungan Lariang pada saat
pembentukan Formasi Lisu (Miosen) sehingga menyebabkan karakteristik batupasir Formasi Lisu adalah merupakan mud dominated sediment. Sedangkan di
Cekungan Karama, batuan berumur Miosen adalah volcanic sediment dan juga
mud dominated.
• Target reservoir lainnya yang belum terbukti di Cekungan Lariang adalah carbonate build up, slope fan deposits dan fluvial sediment berumur Eosen/Kelompok
Toraja.
Studi Potensi Minyak dan Gas Bumi, Papua Selatan dan Tanimbar
Regional stratigrafi Papua (Pigram dan Panggabean, 1984) dan stratigrafi Tanimbar
(Charlton, 2010) dapat dikorelasikan berdasarkan umur dan even tektonostratigrafinya.
Batuan berumur Pre-Permian, di Papua diwakili oleh endapan dolomit Modio dimasukkan ke dalam Sekuen Sedimen Pre-Permian. Di atasnya adalah Sekuen Tipuma &
Aiduna, adalah endapan Permian–Triassic, di daerah Papua diwakili oleh Tipuma Fm.
dan Aiduna Fm., sedangkan di Tanimbar adalah Selu Fm, Wotar Fm. dan Maru Fm.
Berikutnya adalah Sekuen Kembelangan, yang di daerah Papua diwakili Kopai Fm.,
Woniwogi Fm., Piniya Fm. dan Ekmai Fm., sedangkan di Tanimbar adalah Ungar Fm.
dan Bubuan Mud Fm. Setelah itu adalah seri batugamping Upper Cretaceous sampai
Miocene, yang diberi nama Sekuen Nugini Limestone dan paling atas adalah batuan
klastik Middle Miocene sampai Kuarter dimasukkan ke dalam Sekuen Sedimen Mid
Tertiary-Quarternary.
Yang menjadi fokus dalam penyelidikan ini adalah batuan Pra Tersier, khusus
nya Sekuen Tipuma & Aiduna dan Sekuen Kembelangan. Pengelompokan berdasarkan sekuen pengendapan ini bertujuan untuk memudahkan korelasi regional yang
berhubungan dengan identifikasi keberadaan petroleum system di Papua selatan.
Mengikuti terminologi oleh Australian Geological Survey Organization, ada tiga petroleum system yang hadir di Cekungan Bonaparte Australia, yaitu: Larapintine, dengan
batuan sumber early to mid Palaeozoic marine facies (shales and carbonates), Gondwanan–dengan batuan sumber dominantly Permian terrestrial facies, dan Westralian, dengan
batuan sumber marine Jurassic source rocks.
Dengan dasar kesamaan umur, Gondwanan petroleum system dapat disetarakan dengan
Sekuen Tipuma & Aiduna sedangkan Westralian petroleum system disetarakan dengan
Sekuen Kembelangan.
Permian Aiduna Fm. merupakan batuan sumber yang berkualitas relatively good
(TOC=1,28–6,55% and Ro = 0,55%) dengan karakter coaly dan calcareous. Batuan sumber lainnya adalah Jurassic to Cretaceous Kembelangan Group yang menunjukkan kualitas
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Gambar 4.23 Korelasi
stratigrafi, modifikasi dari
Pigram & Panggabean,
1984 dan Charlton,
2010.

organik fair to good (Subroto dan Noeradi, 2008).
Kesimpulan yang dihasilkan pada penyelidikan ini adalah:
• Westralian petroleum system (Sekuen Kembelangan), yang dicirikan oleh marine
Jurassic source rocks, yang merupakan petroleum system utama di ZOC (The
Joint Zone of Cooperation in the Timor Sea) dan lapangan-lapangan northern
Australian dan semua lapangan-lapangan foldbelt PNG, juga hadir di Papua
selatan.
• Dari analogi outcrop, Sekuen Kembelangan bervariasi dari endapan fluvial, tidal,
deltaic, barrier bar, laut dangkal dan marine. Potensi petroleum system (source,
reservoir dan seal) hadir semua pada endapan sedimen sekuen ini. Terbuka
diskusi apakah formasi-formasi batuan penyusun sekuen ini, Kopai Fm.,
Woniwogi Fm., Piniya Fm. dan Ekmai Fm. (Papua) serta Selu Fm., Wotar

Gambar 4.24 Potential
regional petroleum system
(Modifikasi dari Department
of Resources, Energy and
Tourism, Australian
Government, 2010; Pigram
& Panggabean, 1984; dan
Charlton, 2010).
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Fm., Maru Fm., Bubuan Mud Fm., dan Ungar Fm. (Tanimbar), adalah
mempunyai hubungan secara strata vertikal ataukah adalah sebagai variasi
lateral dengan mempertimbangkan asosiasi fasies dari masing-masing formasi
ini yang mempunyai kemiripan/kedekatan lingkungan pengendapan.
Keberadaan Sekuen Kembelangan (Westralian petroleum system) yang teridentifikasi
di Papua Selatan yang terbukti berproduksi di lapangan-lapangan northern Australian
dan semua lapangan-lapangan foldbelt PNG merupakan kesempatan sekaligus tantang
an dalam rangka percepatan penemuan cadangan migas di daerah ini. Untuk itu sangat
dibutuhkan integrasi dan transparansi data dan informasi geologi serta juga diusulkan
untuk membentuk Focus Group Discussion (FGD) yang terdiri dari pemerintah, swasta,
akademisi dan praktisi, untuk mengidentifikasi dan memverifikasi konsep-konsep
geologi yang sesuai untuk strategi eksplorasi migas di wilayah Indonesia timur, khususnya
daerah Papua Selatan, serta untuk meningkatkan keyakinan geologi, kegiatan seismik
dan pemboran sangat diperlukan di Papua Selatan (Cekungan Akimeugah, Sahul, Iwur,
dan Arafura).
Studi Potensi Minyak dan Gas Bumi, Blok West Madura
Cekungan Jawa Timur Utara telah dikenal sebagai salah satu cekungan hidrokarbon di
Indonesia. Penemuan hidrokarbon di cekungan ini menunjukkan bahwa terdapat suatu
sistem petroleum yang bekerja di daerah ini. Hidrokarbon yang terbentuk di daerah ini
berasal dari dua batuan induk yang berbeda, yaitu lempung dan batubara dari Formasi
Ngimbang dan Formasi Kujung. Batuan induk dari Ngimbang dari batulempung dan
serpih dengan nilai TOC 0,5-2,84 wt% dan memiliki kerogen yang merupakan perseling
an dari Kerogen Tipe III, serta lempung dan serpih dari Formasi Kujung yang memiliki
nilai TOC 0,3-1,67 wt % dan kerogen Tipe III. Berdasarkan laporan sumur Rajawali-1
dan Janur-1, Formasi Ngimbang memiliki nilai TOC <1% wt sampai >2% wt. Reservoir
di Blok West Madura adalah batupasir dan batugamping di Formasi Ngimbang dengan
porositas sekitar 9-%15, dan Batugamping Formasi Kujung dengan porositas rata-rata
27%. Cebakan hidrokarbon yang teridentifikasi adalah struktur inversi yang terbentuk
selama fase inversion. Cebakan stratigrafi juga diperkirakan terbentuk di dalam blok ini.
Batuan lempung dari Formasi Kujung Unit 3, menjadi seal yang efektif untuk reservoir
dari Formasi Ngimbang, batuan lempung dari OK Bawah, menjadi seal regional yang
menutupi Formasi Kujung.
Blok West Madura memiliki 2 play konsep, yaitu cebakan stratigrafi untuk Formasi
Ngimbang dan Formasi Kujung, dan block faulting akibat sesar-sesar anjak yang berkembang.
Perhitungan sumber daya hidrokarbon menunjukkan bahwa Blok West Madura
memiliki sumber daya 684.598 BCFG (P50), dengan recovery factor 70%, hasil perhitungan kemungkinan sumber daya yang recoverable adalah 479,22 BCFG (P50).
Pengembangan Konsep Geosains
Korelasi Stratigrafi Daerah Perbatasan, Indonesia – Malaysia
Pada Tahun 2012, korelasi stratigrafi wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia berlokasi
di Daerah Nunukan (Kalimantan Timur) dan Serudung (Sabah). Kegiatan ini bertujuan
untuk mengetahui runtunan lithostratigrafi dan menyediakan data referensi lintas batas
Indonesia–Malaysia dengan mendekripsi satuan batuan, ketebalan, umur, lingkungan
pengendapan serta struktur dan tektonika yang berkembang.
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Studi Manusia Purba
Lokasi di Cekungan Soa (Flores), Kab. Ngada dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur
dan merupakan tahapan kelanjutan dari kegiatan tahun 2011 yang merupakan bentuk kerja sama Badan Geologi dengan The University of Wollongong yang bertema
“In Search of The First Hominins”. Yang dilakukan antara lain observasi geologi dan
ekskavasi. Analisis dan interpretasi citra satelit yang menunjukkan bahwa Cekungan Soa merupakan suatu kaldera gunung api purba (Kaldera Soa) seluas ± 200 km2.
Stratigrafi Cekungan Soa dari tua ke muda terdiri dari: Formasi Olakile yang terdiri dari
breksi volkanik ditindih secara tidak selaras oleh Formasi Olabula yang terdiri anggota tufa (bawah), anggota batu pasir (tengah), dan anggota batu gamping Gero (atas).
Fosil vertebrata terdapat di dalam Formasi Ola Bula bagian tengah.
Pada tahun 2012 ekskavasi dilakukan di Mata Menge, Boa Leza dan Tangi Talo, namun ekskavasi diutamakan dilakukan di Mata Menge. Fosil dan alat batu yang berhasil
ditemukan antara lain sejumlah:
Hasil taxa yang teridentifikasi antara lain:
• Stegodon florensis (gajah purba) di Mata Menge, Boa Leza dan Kobatuwa
• Stegodon sondaari di Tangi Talo.
• Crocodilia (buaya) di Mata Menge, Kobatuwa, Tangi Talo dan Boa Leza
• Varanus komodoensis di Mata Menge dan Tangi Talo
• Tikus (Murinae) di Mata Menge dan Boa Leza
• Burung (Aves) di Boa Leza dan Mata Menge
• Kura-kura raksasa (Megalochelys sp.) di Tangi Talo
Atlas Metalogenik Jawa-Sumatra dan Kalimantan
Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh, mendukung dan melengkapi data metalogeni, yaitu model mineralisasi yang meliputi umur mineralisasi, umur batuan beku dan
afinitas magma yang merupakan data utama dalam penyusunan peta metalogeni. Lokasi
penelitian terbagi 2, yaitu Metalogeni Jawa–Sumatra dan Metalogeni Kalimantan.
Lokasi penelitian Metalogeni Jawa–Sumatra terdiri dari Tulung
agung dan Trenggalek, Jawa Timur dan Labuhan Batu, Sumatra Utara.
Tabel 4.6 Fosil dan Alat Batu yang Ditemukan
Sedangkan Metalogeni Kalimantan terletak di Tanah Grogot dan
Mata Menge
Fosil
Artefak
Total
Busang, Kabupaten Paser dan Kutai Timur, Kalimantan Timur. KarakTrench 23
1.712
397
2.109
teristik mineralisasi di lokasi ini adalah:
Trench 27B
3.282
1.465
4.747
- Konsentrasi residu (laterit Ni dan Fe) pada batuan tua (Kapur/
Trench 28
83
38
121
Trench 30
126
32
158
Mesozoikum),
Trench 30B
330
102
432
- Tipe mineralisasi yang berkembang adalah hidrotermal (sistem
Trench 31
1.490
477
1.967
vein) dengan host rock yaitu batuan volkanik (Formasi Batu
Boa Leza
Ayau/Tea) di daerah Busang dan host rock, yaitu Batupasir
Trench BL 1
360
195
555
Tangi Talo
(Formasi Pitap/Tep) di daerah Batu Kajang, Tanah Grogot.
Trench E
c.40
0
c.40
- Andesit-Andesit hornblenda merupakan batuan sumber/source
Trench
F
234
0
234
rock.
Trench G
945
0
945
- Jenis alterasinya termasuk argilik sulfida rendah.
Kegiatan Survei Dinamika Kuarter
Pemetaan Geomorfologi
Pemetaan geomorfologi ini dilakukan di lembar Kudus (secara administrasi termasuk
pada Kabupaten Demak, Kudus, Jepara dan Pati) dan lembar Rembang (secara adminstrasi termasuk pada Kabupaten Pati, Rembang dan Blora). Pekerjaan yang dilakukan
adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi semua data tentang sebaran kenampakan
bentuk lahan yang diakibatkan oleh proses-proses geomorfik.
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Pemetaan Geomorfologi Lembar Kudus, Skala 1 : 100.000
Berdasarkan keadaan bentang alam yang dapat diamati di lapangan, geomorfologi daerah
Kudus dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuklahan berdasarkan genesanya:
1. Bentukan asal Gunung Api (V): Kerucut Gunung Api (V1), Lereng Kaki Gunung
Api Bagian Atas (V2a), Lereng Kaki Gunung Api Bagian Bawah (V2b), Aliran Lidah
Lava (V3), Perbukitan Kerucut Parasiter (V6), Perbukitan Intrusi (V15), Lembah/
Danau Maar (V16)
2. Bentukan asal Fluvial (F): Dataran aluvial (F1), Dataran Limpah Banjir (F2), Rawa
Buri (F4), Kipas Aluvial (F5), Pematang Sungai (F6)
3. Bentukan asal Laut (M): Dataran Pasir Pantai (M1), Rawa Pantai (M2), Pematang
Pantai (M3), Dataran Pasang Surut (M4), Kepik (M5)
4. Bentukan asal Struktur (S): Dataran Struktural Bergelombang (S4), Perbukitan
Homoklin (S7), Lembah Antiklin (S9), Perbukitan Struktur Bergelombang (S14),
5. Bentukan asal Fluvial dan Gunung Api (FV): Kipas Aluvial Gunung Api Tua (FV1),
Kipas Aluvial Gunung Api Muda (FV2)
6. Bentukan asal Fluvial dan Laut (FM): Dataran Kipas Delta (FM1)
7. Bentukan asal Struktural Gunung Api (SV): Perbukitan Struktur Gunung Api (SV1)

Gambar 4.25 Lokasi
Penelitian Dinamika
Kuarter.

Pemetaan Geomorfologi Lembar Rembang, Skala 1:100.000
Berdasarkan interpretasi citra dan penelitian lapangan, maka geomorfologi daerah pemetaan dapat dikelompokkan menjadi satuan Geomorfologi berikut:
1. Bentukan asal volkanik: kerucut gunung api (V1), lereng gunung api (V2), lereng
atas gunung api (FV2a) dan lereng gunung api bawah (FV2b).
2. Bentukan Asal fluvio-volkanik terdiri dari kipas aluvial muda (FV1) dan kipas aluvial tua (FV2).
3. Bentukan Asal Struktural (S), menurut interpretasi citra dan penelitian lapangan di
daerah ini terdapat bentuklahan yang dapat dipisahkan adalah: pebukitan bergelombang terlipat lemah (S2), dataran bergelombang terlipat lemah (S4), pebukitan sin
klin (S5), pebukitan antiklin (S6), pebukitan homoklin (S7), lembah sinklin (S8),
lembah antiklin (S9), dan dataran struktural bergelombang (S14).
4. Bentukan Asal Struktural-Volkanik (SV), bentukan asal ini di lapangan hanya dikenal satu bentuklahan, yaitu pebukitan gunung api terstrukturkan (SV1).
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5.

6.

Bentukan Asal Fluvial (F), menurut interpretasi citra dan penelitian lapangan di lembar peta morfologi
ini dapat dipisahkan menjadi: dataran aluvial (F1),
dataran limpah banjir (F2), rawa buri/ back swamp
(F4), dataran lembah isian/infilled valley bottom (F8).
Bentuklahan ini terdapat di bagian tengah selatan
Pati hingga Juana dan tenggara (Blora), dan sedikit di
sebelah barat Gunung Lasem.
Bentukan Asal laut/marin: pasir pantai (M1), rawa
pantai (M2), pematang pantai (M3), dataran pasang
surut (M4), kepik (M5), pematang pantai muda
(M6), dataran pasir pantai (M8).

Pemetaan Geologi Kuarter Lembar Pati, Skala 1:50.000
Pemetaan Kuarter ini dilakukan di lembar Pati (secara
administrasi termasuk pada Kabupaten Pati dan sekitar).
Pekerjaan yang dilakukan adalah mengumpulkan data
bawah permukaan atau permukaan yang diperkirakan
berkaitan dengan bawah permukaan. Kemudian bagaimana hubungan dari masing-masing endapan Kuarter dan
batuan dasar, juga hubungan sifat fisik endapan kuarter.
Dari hasil pemboran tangan, endapan kuarter yang
terbentuk terdiri dari tiga proses, yaitu: proses fluvial,
proses transisi, dan proses laut. Proses fluvial menghasilkan endapan limpah banjir (Fp), endapan sungai purba
(Cp) dan endapan rawa darat (Sp). Proses transisi menghasilkan endapan pasang surut (Tf ), endapan rawa bakau
(MgS) dan endapan pasir pantai (B). Proses laut menghasilkan endapan laut dangkal (Sm). Dari ketiga proses
tersebut terbentuk 29 kombinasi lingkungan pengendap
an, yaitu:
• Endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan laut
dangkal (Sm) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas
endapan laut dangkal (Sm)
• Endapan pasir pantai (B) diatas endapan pasang
surut (Tf ) diatas endapan laut dangkal (Sm) diatas
batuan dasar (Br)
• Endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan laut
dangkal (Sm) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas
batuan dasar (Br)
• Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasir
pantai (B) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas
batuan dasar (Br)
• Endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan pasir pantai (B) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas batuan dasar (Br)
• Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang
surut (Tf ) diatas batuan dasar (Br)
• Endapan limpah banjir (Fp) diatas batuan dasar (Br)
• Endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan laut dangkal (Sm) diatas endapan rawa bakau (MgS)
• Endapan pasang surut (Tf ) di atas endapan pasir

Gambar 4.26 Peta Geomorfologi Lembar
Kudus.
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Gambar 4.27 Peta Geomorfologi Lembar Rembang.
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pantai (B) di atas endapan pasang surut (Tf ) di atas endapan laut dangkal (Sm) di
atas batuan dasar (Br)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan pasir
pantai (B) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan laut dangkal (Sm) diatas
batuan dasar (Br)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan laut
dangkal (Sm) diatas batuan dasar (Br)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan rawa bakau (MgS) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan pasir pantai (B) diatas batuan dasar (Br)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan rawa
bakau (MgS) diatas batuan dasar (Br)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan sungai purba (Cp) diatas batuan dasar
(Br)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan laut
dangkal (Sm) diatas batuan dasar (Br)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan laut
dangkal (Sm) diatas endapan pasir pantai (B) diatas batuan dasar (Br)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasir pantai (B) diatas endapan pasang
surut (Tf ) diatas endapan rawa bakau (MgS) diatas batuan dasar (Br)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan rawa bakau (MgS) diatas endapan pa
sang surut (Tf ) diatas endapan laut dangkal (Sm)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan laut
dangkal (Sm) diatas endapan rawa bakau (MgS) diatas endapan pasang surut (Tf )
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan sungai
purba (Cp) diatas endapan rawa bakau (MgS) diatas endapan pasang surut (Tf )
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan sungai
purba (Cp)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan rawa bakau (MgS) diatas endapan pa
sang surut (Tf ) diatas batuan dasar (Br)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan rawa bakau (MgS) diatas endapan pa
sang surut (Tf ) diatas endapan rawa bakau (MgS) diatas batuan dasar (Br)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan rawa darat (Sp) diatas batuan dasar (Br)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan rawa bakau (MgS) diatas endapan pa
sang surut (Tf ) diatas endapan laut dangkal (Sm) diatas endapan rawa bakau (MgS)
diatas batuan dasar (Br)
Endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan laut dangkal (Sm) diatas endapan pasir
pantai (B) diatas batuan dasar (Br)
Endapan limpah banjir (Fp) diatas endapan pasir pantai (B) diatas endapan rawa
bakau (MgS) diatas batuan dasar (Br)
Endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan laut dangkal (Sm) diatas Endapan pasang
surut (Tf ) diatas endapan laut dangkal (Sm) diatas endapan pasang surut (Tf )
Endapan lipah banjir (Fp) diatas endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan laut
dangkal (Sm) diatas Endapan pasang surut (Tf ) diatas endapan laut dangkal (Sm)

Survei Pelulukan
Survei pelulukan dilakukan di Demak dan sekitarnya. Hasil survei kerentanan pelulukan
menghasilkan tiga wilayah kerentanan, yaitu:
Wilayah Kerentanan Tinggi
Wilayah Kerentanan Tinggi disusun oleh lapisan pasir pematang pantai. Endapan pasir
pematang pantai, terdiri atas pasir halus, lunak, jenuh air berwarna kehijauan banyak
mengandung pecahan cangkang kerang yang agak halus, butiran seragam. Ketebalan pa-
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sir berkisar dari 1-4 m, dialasi dan ditutupi
oleh lapisan yang permeabilitasnya relatif
rendah. Sebaran wilayah ini terbatas hanya
di bagian barat daya daerah penelitian mulai
dari daerah Desa Penampelan, Desa Tambakroto, dan Desa Pilangsari
Wilayah Kerentanan Sedang
Wilayah ini dibentuk oleh endapan pasir
sungai purba (palaeo-channel). Litologinya
terutama disusun oleh pasir berbutir sedang–kasar, terpilah sedang-buruk bentuk
butir bersudut tanggung–bersudut mengandung cangkang kerang dan batuan beku
berupa andesitik kadang kadang ditemui
fragment/potongan kayu. Endapan pasir
rentan pelulukan tidak begitu tebal sekitar
0,5–1,5 m dengan penyebaran yang sangat
terbatas. Penyebaran dari wilayah kerentanan sedang sangat terbatas di sekitar Ds Bogasari Kecamatan Guntur, Ds Tampe, Ds
Dempet Kecamatan Dempet.
Wilayah Kerentanan Rendah
Wilayah ini tersebar di sepanjang aliran Su
ngai Tuntang dan Kali Bakalrejo, Kali Ronggeng. Endapan ini belum mengalami kompaksi, dan tidak mengandung air. Potensi bencana pelulukan terjadi pada wilayah yang
terbatas, namun bencana geologi lainnya seperti bencana akibat guncangan gempa perlu
diwaspadai. Hal ini disebabkan oleh endapan yang menyusun daerah ini terutama terdiri
dari endapan yang belum mengalami kompaksi. Endapan seperti ini mempunyai sifat
dapat menggandakan amplitudo gempa, sehingga efek goncangan yang ditimbulkannya
menjadi lebih besar.
Climate Change
Kegiatan survei perubahan iklim dilakukan di daerah Kabupaten Demak, Kudus dan
Jepara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fasies dan lingkungan daerah Demak dan
sekitarnya terdiri dari:
1. Sistem Fluvial:
• Alur sungai (River channel deposits/EAS)
• Dataran Banjir (EDb)
• Dataran Banjir yang dipengaruhi oleh pasang-surut (EDbps)
2. Fasies Klastika Linear:
• Endapan Pantai (Beach Deposits/EP)
• Endapan Laut dekat pantai (near Shore deposits/ELdp)
• Endapan Laut lepas pantai (Offshore Deposits/ELlp)
3. Fasies Rawa:
• Endapan Rawa (Swamp Deposits/ER)
• Endapan rawa dipengaruhi pasang-surut (ERps)
4. Fasies Rawa bakau: Endapan Rawa bakau (ERb)
5. Endapan debris atau rombakan (ED)
6. Tufa Muria (Qvtm): Tuf, lahar dan tuf pasiran

Gambar 4.28 Peta Geologi
Kuarter Lembar Pati.
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Gambar 4.29 Peta
Kerentanan Pelulukan
daerah Demak dan
sekitarnya.

Kegiatan perolehan/pendaftaran sistem mutu terbagi menjadi 2 kegiatan, yaitu peng
ajuan usulan dan pengambilan hasil usulan. Pada tahun 2012 ini, pengusulan HaKI terlaksana sebanyak 30 usulan (Tabel 4.7).
Gambar 4.30 Penampang Stratigrafi
Endapan Holosen.
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Tabel 4.7 Judul dan Lembar Peta Skala 1:250.000 yang Diusulkan Tahun 2012
Bulan Pendaftaran
April 2012

Juni 2012

Jenis Peta
Geologi

Geologi

Nomor lembar
0616,0717

Geofisika

2011

1010

Kota Agung

2010

1011

Baturaja

2010

1413

Kendawangan

1994

1414

Ketapang

1993

1314

Karimata

1996

1416

Sanggau

1993

1512

Muaradua (Tg. Putting)

1995

1513

Pangkalbun

1994

1514

Tumbangmanjul

1995

1515

Nangapinoh

1993

1516

Sintang

1993

1612

Kualapembuang

1995

Pontianak/Nangataman

1993

1316

Singkawang

1993

1012

Lahat

1991

1013

Palembang

1991

Siak Sriindrapura

2005

1015

Dabok

2006

1014

Jambi

1992

917

Bengkalis

2000

0614,0615,0714,0715

Siberut

2006

1011

Baturaja

1991

1010

Kota Agung

1991

1016,1017

Tanjung Pinang

2001

1110

Tanjungkarang

1991

1111

Menggala

1991

0914

Muarabungo

1992

0915

Rengat

1992

1112

Tulungsalapan

2002

1916,1016,0917

September 2012

Geofisika

Tahun Penerbitan

Lubuksikaping

1315,1415

Juni 2012

Nama Lembar
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4.2.3 Capaian Sasaran 3

Sasaran 3: Meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi masyarakat
(1) Realisasi Capaian Sasaran
Realiasi capaian sasaran 3 dapat dilihat pada Tabel 4.8.
Tabel 4.8 Capaian Kinerja Pemanfaatan Informasi Geologi
Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

550.000

1.042.683

189,5 %

Jumlah pengunjung museum kegeologian

Pengunjung

Laporan survei, kajian, dan penelitian bidang
Museum Geologi

Laporan

17

17

100 %

Laporan kegiatan konservasi koleksi geologi

Laporan

6

6

100 %

(2) Evaluasi Capaian Sasaran
Museum Geologi memiliki posisi strategis sebagai pusat informasi ilmu kebumian bagi
pelajar/mahasiswa, guru/dosen, dan masyarakat umum. Keberadaan Museum Kegeologian sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas sebagai lembaga yang
melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengkonservasian, penyeleksian, dan penyajian
warisan alam berupa koleksi geologi hasil-hasil kegiatan para ahli di seluruh wilayah Indonesia untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Untuk itu target jumlah
pengunjung untuk museum kegeologian terlalu kecil mengingat keberadaannya sebagai
sarana edukasi dan pariwisata sangat diperlukan oleh masyarakat luas.
(3) Gambaran Hasil Kegiatan
Kegiatan Pelayanan Museum Geologi
Jumlah pengunjung museum kegeologian di lingkungan Badan Geologi dari tahun ke
tahun mengalami kenaikan.
Museum Geologi
Berdasarkan Tabel 4.9 dapat kita ketahui bahwa kunjungan terbanyak terjadi pada
bulan Oktober. Hal tersebut terjadi karena pada bulan tersebut banyak pihak sekolah
menjadwalkan kunjungan study tour, sehingga bulan Oktober termasuk peak season
dalam sejarah kunjungan Museum Geologi. Dari tabel itu dapat kita deskripsikan bahwa
trend kunjungan Museum Geologi masih didominasi oleh pelajar dengan persentase
88,25%. Sedangkan peringkat kedua ditempati oleh umum sebanyak 10,87%. Kemudian
pengunjung asing mencapai 0,74%, dan yang terakhir adalah tamu khusus sebanyak
0,04%. Tamu khusus adalah pengunjung yang tidak dikenakan biaya tiket masuk atas
rekomendasi dari Kepala Museum.
Museum Gunung Api Batur
Pada Tabel 4.10 jumlah pengunjung terlihat bahwa pengunjung terbanyak berasal dari
kategori pelajar dan bulan kunjungan terbanyak terjadi pada bulan September.
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Tabel 4.9 Jumlah Pengunjung Museum Geologi Tahun 2012
Bulan

Kategori Pengunjung
Umum

Pelajar

Jumlah

Tamu
Khusus

Asing

Januari

7.849

31.787

279

0

39.915

Februari

3.111

50.389

204

0

53.704

Maret

4.132

60.301

287

0

64.720

April

5.532

34.430

277

0

40.239

Mei

3.786

57.736

404

0

61.926

Juni

6.277

62.109

413

0

68.799

Juli

7.695

9.887

360

0

17.942

Agustus

2.201

2.716

176

0

5.093

September

3.726

12.514

543

178

16.961

Oktober

4.051

38.406

203

0

42.660

November

3.421

31.366

358

0

35.145

Desember

6.329

64.881

358

55

71623

56.289

456.927

3.855

246

517.717

Total

Tabel 4.10 Jumlah Pengunjung Museum Gunung Api Batur Tahun 2012
Kategori Pengunjung
Bulan

Pelajar
TK

SD

SMP

SMA

MHS

Jumlah

Umum

Asing

Januari

0

0

0

0

23

23

616

63

Februari

0

0

267

68

166

501

1.333

104

124

1.381

553

362

225

2.646

643

133

0

25

2

2.016

12

872

1.189

175

Mei

119

518

362

995

64

1.711

1.242

229

Juni

345

10.397

2.016

445

170

13.848

2.129

230

Juli

0

89

995

834

0

1,918

2.693

458

Agustus

0

339

445

0

0

784

3.161

408

September

0

4.907

1.152

101

44

6.204

1.334

231

Oktober

0

298

131

25

503

957

1.732

232

November

0

44

0

300

5

349

2.131

354

Desember

0

57

1.279

776

109

2.221

3.797

166

588

18.055

7.202

4.868

1.321

32.034

22.000

2.783

Maret
April

Jumlah
Total Jumlah

56.817
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Museum Tsunami
Pada Tabel 4.11 terlihat bahwa pengunjung terbanyak berasal dari kategori umum dan
bulan kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Desember.
Tabel 4.11 Jumlah Pengunjung Museum Tsunami Tahun 2012
Kategori Pengunjung
Bulan

Pelajar
TK

SD

SMP

SMA

MHS

Jumlah

Umum

Asing

Januari

-

-

-

-

-

-

31.752

628

Februari

-

-

-

-

-

-

21.879

634

Maret

-

-

-

-

-

-

22.214

715

April

-

-

-

-

-

-

17.303

520

Mei

-

-

-

-

-

4.349

37.106

654

Juni

-

-

-

-

-

2.235

44.434

644

Juli

-

-

-

-

-

262

25,250

600

Agustus

0

0

0

0

0

0

30,118

242

September

27

134

75

46

102

384

33,365

690

Oktober

34

103

61

941

151

1,290

29,228

520

November

30

394

447

43

285

1,199

32,457

666

970

166

107

16

Desember

714

Jumlah
Total Jumlah

1.973

37.773

803

11.692

362.879

7.316

381.887

Museum Karst
Pada Tabel 4.12 jumlah pengunjung terlihat bahwa kunjungan terbanyak terjadi pada
bulan Agustus dan pengunjung terbanyak berasal dari kategori umum.
Tabel 4.12 Jumlah Pengunjung Museum Kars Tahun 2012
Kategori Pengunjung
Pelajar

Bulan
TK

SD

SMP

SMA

MHS

Jumlah

Umum

Asing

Januari

0

231

513

299

200

1.243

6.361

0

Februari

23

152

154

534

49

912

2.250

2

0

608

109

584

117

1.418

2.720

0

Maret
April

0

349

236

490

76

1.151

3.709

1

Mei

409

1.631

664

295

559

3.558

3.790

14

Juni

480

2.484

2404

743

226

6.337

4.154

19

Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah

10
0
200
48
174
275

207
6
140
494
398
561

106
43
0
344
89
508

154
49
80
18
157
359

409
23
130
138
55
180

886
121
550
1.042
873
1.883
19.974

5.462
8.979
4.306
3.704
3.924
8.280
57.639

0
0
13
0
6
5
60

Total Jumlah

77.673
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Museum Gunung Merapi
Museum Gunung Merapi terdapat di Yogyakarta. Data jumlah pengunjungnya disajikan
dalam Tabel 4.13.
Tabel 4.13 Jumlah Pengunjung Museum Gunung Merapi Tahun 2012
Kategori Pengunjung
Pelajar
SMA
MHS
Jumlah
0
0
0

Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah

TK
0

SD
0

SMP
0

Umum

Asing

7.151
7.151

Total Jumlah

102
102

7.253

Museum PLTD Apung
Museum PLTD Apung berada di kawasan perairan Aceh. Data pengunjung museum
disajikan pada Tabel 4.14.
Tabel 4.14 Jumlah Pengunjung Museum PLTD Apung Tahun 2012
Kategori Pengunjung
Pelajar
SMP
SMA
MHS
Jumlah

Bulan
TK
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah
Total Jumlah

SD

Umum

Asing

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

356

68

-

-

-

-

-

-

1.357

989

-

-

-

-

-

-

3.711

336

-

-

-

-

-

-

1.957

215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

7.381

1.608

8.989
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Kegiatan Pembuatan Laporan Survei, Kajian, dan Penelitian Bidang Museum Geologi
Survei Geologi untuk Pembuatan Materi Edukasi Daerah Pacitan, Jawa Timur

Gambar 4.31 Kerangka manusia yang ditemukan di gua Song
Terus.

Pacitan merupakan salah satu daerah yang memiliki keunikan dari segi geologi. Wilayah ini juga
penting secara arkeologis karena ditemukannya
gua-gua gamping yang menjadi hunian manusia
prasejarah. Oleh sebab itu daerah Pacitan disebut
situs geoarkeologi. Rekaman audio visual kawasan
geoarkeologi merupakan bahan edukasi yang
menarik dan berharga untuk diketahui masyarakat
umum, khususnya pengunjung Museum Geologi.
Lokasi-lokasi daerah survei yang berada di Kabupaten Pacitan dan merupakan daerah survei adalah sebagai berikut: Kawasan kars Gunung Sewu,
khususnya daerah Pacitan, Situs Song Terus, Situs
Song Keplek, Gua Tabuhan, Gua Gong, Kali Baksoko, Ngrijangan, Sungai Grindulu (Ds. Arjosari,
Ds. Grenjeng, Ds. Kemuning & Ds. Gemahharjo),
Pucangombo, Worawari, Sungai Maron, Luweng
Ombo, Situs Gua Kalak, Situs Song Gupuh, Situs
Song Gede, Situs Song Kiyut.
Penelitian Fenomena Geologi untuk Warisan
Geologi, Evolusi Gunung Api Kelut dan Impli
kasinya

Gambar 4.32 Stalaktit di gua Gong.

Gunung Kelut (+1731 m) terletak pada 7,65° LS
dan 112,19° BT adalah salah satu gunung api strato yang paling aktif dari busur Sunda. Gunung api
ini terletak di wilayah Kabupaten Kediri, Blitar dan
Malang, Provinsi Jawa Timur.
Analisis Pendahuluan
• Hipotesis adanya dua tapal kuda kawah besar
(Pratomo, 1989) telah diperkuat oleh observasi lapangan setelah letusan Kelut pada tahun
1990, terutama untuk tubuh bagian barat
gunung api ini.
• Kehadiran kubah marjinal di akhir longsoran
dinding kawah, dan kubah-kubah eksentrik,
merupakan fakta penting, karena keterdapatannya sesuai dengan sistem rekahan radial
gunung api ini.
• Sistem rekahan yang berkembang pada tubuh
gunung api ini merupakan kombinasi aktivitas gunung api itu sendiri dan tektonik regional dan telah memainkan peran aktif dalam
mendestabilisasi bagian lereng gunung api ini,
yang menghasilkan dua amphitheatres yang
tumpang tindih di kawasan puncak Gunung
Kelut.
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Gambar 4.33 Panorama
kawah Gunung Kelut,
dengan kubah lava 2007
yang terletak di bagian
tengah kawah.

Survei Koleksi Geologi Daerah Lembar Ujungkulon, Banten
Secara geografis, Lembar Ujungkulon terletak pada koordinat 105°00’-105°30’ BT dan
6°30’-6°55’ LS. Secara administrasi termasuk dalam wilayah Provinsi Banten.
Kegiatan survei koleksi geologi ini meliputi pengambilan contoh batuan serta pere
kaman data dari berbagai lokasi yang dipilih secara acak namun dapat mewakili setiap
formasi batuan yang ada pada peta geologi Lembar Ujungkulon.
Dari hasil kegiatan survei lapangan ini telah terkumpul sebanyak 10 contoh batuan
dari 9 titik lokasi pengamatan yang mewakili semua formasi batuan yang terdapat pada
Peta Geologi Lembar Ujungkulon.
Gambar 4.34 Kegiatan
lapangan di Daerah Lembar
Ujungkulon.

Survei Koleksi Geologi Daerah Lembar Anyer, Banten
Secara geografis, Lembar Anyer terletak pada koordinat 105°37’30”–106°00’ Bujur
Timur dan 5°50’-60°30’ Lintang Selatan. Secara administrasi termasuk dalam wilayah
Provinsi Banten.
Kegiatan survei koleksi geologi ini meliputi pengambilan contoh batuan serta pere
kaman data dari berbagai lokasi yang dipilih secara acak namun dapat mewakili setiap
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formasi batuan yang ada pada peta geologi Lembar Anyer.
Dari hasil kegiatan survei lapangan ini telah terkumpul sebanyak 29 contoh batuan
dari 25 titik lokasi pengamatan yang mewakili semua formasi batuan yang terdapat pada
Peta Geologi Lembar Anyer.
Gambar 4.35 Kegiatan lapangan
di Daerah Lembar Anyer.

Survei Koleksi Geologi Daerah Lembar Leuwidamar, Banten
Secara geografis, Lembar Leuwidamar terletak pada koordinat 106°00’-106°30’ BT dan
6°30’-7°0’00’’ LS. Secara administrasi termasuk dalam wilayah Provinsi Banten.
Kegiatan survei koleksi geologi ini meliputi pengambilan contoh batuan serta pere
kaman data dari berbagai lokasi yang dipilih secara acak namun dapat mewakili setiap
Gambar 4.36 Kegiatan
lapangan di Daerah Lembar
Leuwidamar.
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formasi batuan yang ada pada peta geologi Lembar Leuwidamar.
Dari hasil kegiatan survei lapangan ini telah terkumpul sebanyak 85 contoh batuan
dari 70 titik lokasi pengamatan yang mewakili semua formasi batuan yang terdapat pada
Peta Geologi Lembar Leuwidamar.
Survei Koleksi Geologi Daerah Lembar Karawang, Jawa Barat
Secara geografis, Lembar Karawang terletak pada koordinat 107°00’-107°30’ BT dan
5°50’- 6°30’ LS. Secara administrasi termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan survei koleksi geologi ini meliputi pengambilan contoh batuan serta perekaman data dari berbagai lokasi yang dipilih secara acak namun dapat mewakili setiap
formasi batuan yang ada pada peta geologi Lembar Karawang.
Gambar 4.37 Kegiatan lapangan
di Daerah Lembar Karawang.

Dari hasil kegiatan survei lapangan
ini telah terkumpul sebanyak 13 contoh
batuan dari 12 titik lokasi pengamatan
yang mewakili semua formasi batuan
yang terdapat pada Peta Geologi Lembar
Karawang.
Survei Koleksi Geologi Daerah Lembar
Bandung, Jawa Barat
Secara geografis, Lembar Bandung
terletak pada koordinat 107° 30’-108°
00’ BT dan 6°30’-7°00’ LS. Secara
administrasi termasuk dalam wilayah
Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan survei koleksi geologi ini
meliputi pengambilan contoh batuan
serta perekaman data dari berbagai lokasi yang dipilih secara acak namun dapat
mewakili setiap formasi batuan yang ada
pada peta geologi Lembar Bandung.

Gambar 4.38 Kegiatan
lapangan di Daerah
Lembar Bandung.
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Dari hasil kegiatan survei lapangan ini telah terkumpul sebanyak 92 contoh batuan dari 60 titik lokasi pengamatan yang mewakili semua formasi batuan
yang terdapat pada Peta Geologi Lembar Bandung.
Survei Koleksi Geologi Daerah Lembar Cianjur,
Jawa Barat

Gambar 4.39 Kegiatan lapangan di Daerah Lembar Cianjur.

Secara geografis, Lembar Cianjur terletak pada koordinat 107º 00’-107º 30’ BT dan 6º 30’- 7º 00’ LS.
Secara administrasi termasuk dalam wilayah Provinsi
Jawa Barat.
Kegiatan survei koleksi geologi ini meliputi pengambilan contoh batuan serta perekaman data dari
berbagai lokasi yang dipilih secara acak namun dapat
mewakili setiap formasi batuan yang ada pada peta
geologi Lembar Cianjur.
Dari hasil kegiatan survei lapangan ini telah terkumpul sebanyak 144 contoh batuan dari 106 titik
lokasi pengamatan yang mewakili semua formasi batuan yang terdapat pada Peta Geologi Lembar Cianjur.
Survei Koleksi Geologi Daerah Lembar Jember,
Jawa Timur

Gambar 4.40 Kegiatan lapangan di Daerah Lembar Jember.

Secara geografis, Lembar Jember terletak pada koordinat 107°00’-107°30’ BT dan 6°30’- 7°00’ LS. Secara administrasi termasuk dalam wilayah Provinsi
Jawa Timur.
Kegiatan survei koleksi geologi ini meliputi pengambilan contoh batuan serta perekaman data dari
berbagai lokasi yang dipilih secara acak namun dapat
mewakili setiap formasi batuan yang ada pada peta
geologi Lembar Jember.
Dari hasil kegiatan survei lapangan ini telah terkumpul sebanyak 90 contoh batuan dari 65 titik lokasi pengamatan yang mewakili semua formasi batuan yang terdapat pada Peta Geologi Lembar Jember.
Penelitian Fosil Vertebrata di Situs Paleontologi
Semedo, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten
Tegal, Jawa Tengah
Secara geografis, Situs Semedo berada pada koordinat LS 06 °57’ 21,6” - 109°17’10,9” BT hingga
06°57’55,2” - 109°16’ 6,5” LS (Widianto, H dan Simanjuntak, T, 2009).
Secara administratif daerah survei (Hutan Semedo) termasuk ke dalam daerah Desa Semedo, Kec.
Kedungbanteng, Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan kondisi di lapangan maka daerah observasi dibagi menjadi dua daerah utama, yaitu Dae
rah Barat dan Daerah Timur.

Gambar 4.41 Fragmen fosil tulang panjang Bovid (keluarga
kerbau)
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Daerah Barat
Pesarean Gunung Putri. Lokasi Gunung Puteri
dijumpai fragmen fosil vertebrata berupa temuan
permukaan dari komplek pemakaman yang berupa
pedataran di puncak bukit. Di lintasan kompleks
pemakaman Gunung Putri ini, litologi didominasi
oleh lapisan batupasir halus hingga kasar, coklat
terang, dengan struktur perlapisan.
Pesarean Gunung Putri bagian atas. Terletak berada di atas komplek pemakaman Semedo tepatnya di
puncak Gunung Putri dengan kedudukan perlapisan
N325° E/20°.
Kalijamu. Di lokasi ini dijumpai fosil-fosil moluska
temuan permukaan berupa moluska bivalvia jenis
famili Veneridae pada lapukan batulempung masif
kebiruan.

Gambar 4.42 Perlapisan batupasir kasar perselingan batupasir
halus.

Ujung Kalen Kawi. Daerah Ujung Kalen Kawi
dijumpai singkapan batuan dengan urutan litologi
dari tua ke muda: konglomerat, batupasir kasar
diatasnya terendapkan batulempung pasiran.
Konglomerat dan batupasir berbutir kasar dengan
struktur silang siur yang berpotensi mengandung
fosil vertebrata tempat pada batupasir tersebut
dijumpai fragmen fosil tulang rusuk dari Bovidae.
Daerah Timur
Brug Picis. Lokasi Brug Picis dijumpai singkapan
berupa batulempung masif berwarna kebiruan
dengan dijumpai nodul-nodul gamping. Di
daerah aliran yang dekat dengan singkapan tempat
ditemukan fosil tulang panjang vertebrata.

Gambar 4.43 Fragmen fosil moluska dari keluarga Veneridae.

Suwuk. Di lokasi bagian Timur ini dijumpai
endapan marin lempung kebiruan, dijumpai fosilfosil moluska bivalvia gastropoda: Turritella sp., Arca
sp, Paphia sp.
Cempluk Wuni. Lokasi Cempluk Wuni didominasi
satuan batuan batupasir berukuran halus hingga
sedang yang merupakan bagian atas dari satu
bukit. Lokasi tersebut merupakan jajaran dari titik
triangulasi kawasan hutan Semedo.
Gamprit. Di Puncak Gamprit ini ditemui singkapan
berupa batuan konglomerat yang menerus akan
tetapi struktur cukup kuat sehingga perlapisan
tersebut banyak terpotong sehingga kelurusan
perlapisan banyak mengalami patahan. Litologi
yang mendominasi pada sayap Timur dari bukit
triangulasi berupa batuan konglomerat dan batupasir
berukuran kasar. Fosil vertebrata banyak ditemukan
baik di permukaan maupun secara insitu.

Gambar 4.44 Perlapisan batupasir konglomeratan di daerah
Ujung Kalen Kawi.

86 | BAB 4 | Akuntabilitas Kinerja
Penelitian Fosil Vertebrata di Daerah Nglingi Bojonegoro, Jawa Timur

Gambar 4.45 Interpretasi dari endapan badai. Serta
dijumpai silang siur yang membawa endapan batang
pohon dan kerikil.

Lokasi Potensial Fosil Vertebrata Berdasarkan Penyelidikan
Terdahulu
Daerah Bojonegoro merupakan wilayah yang memiliki
potensi temuan fosil-fosil vertebrata, yakni pada endapan
undak Bengawan Solo purba. Berdasarkan penelitian terdahulu (van Es, 1931; laporan internal Museum Geologi,
2010) diperoleh data pendahuluan sebagai berikut:
a. Prangi, Desa Prangi, Kecamatan Padangan
b. Taji, Desa Taji, Kecamatan Tambakrejo
c. Ndempul, Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu
d. Sungai Kalitidu, Brangkal, Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu
Pengumpulan dan Penggalian (Exvacation) Fosil Vertebrata
Pada tahap pengumpulan fosil vertebrata dari permukaan,
didapatkan beberapa jenis fauna, berupa jenis fosil ikan,
kerbau, rusa, gajah, babi, dan banyak lainnya walaupun sering sulit untuk diidentifikasi karena berupa pecahan-pecahan kecil atau berupa pecahan gigi.
Kegiatan In House Research (IHR)
IHR Penataan dan Penyusunan Koleksi Batuan

Gambar 4.46 Fosil Moluska Turritella sp. yang
ditemukan secara in situ.

Gambar 4.47 Morfologi bukit terjal terisolir hasil intrusi
batuan beku.

Maksud dari penataan dan pendataan storage di Museum
Geologi ini adalah Penyusunan dan penataan koleksi batuan
eks Belanda Daerah Sumatra dan menyelesaikan pekerjaan
tahun 2011 yang belum terselesaikan seperti: foto batuan,
entri data, penyusunan dan penataan batuan tambahan
hasil survei lapangan.
Jenis pekerjaan untuk penyusunan dan pendataan
koleksi batuan:
1. Pengecekan koleksi batuan dan peta lokasi.
2. Penyusunan koleksi batuan yang mempunyai peta
lokasi.
3. Mendata koleksi batuan secara manual.
4. Pemotretan koleksi batuan dengan kamera digital.
5. Mendeskripsi koleksi batuan.
6. Pembuatan peta titik lokasi pengambilan contoh
batuan untuk setiap lembar geologi dengan menggunakan software arc view.
Dari kegiatan ini didapatkan keluaran sebagai berikut:
• Penataan Koleksi batuan dari Sumatra ex belanda
telah selesai sampai tahap penyusunan, penataan,
pendataan. Total koleksi Sumatra (ex Belanda)
yang tersusun dan terdata, yaitu sebanyak 36.085
sampel yang terdiri dari 76 kategori berdasarkan
lokasi/blad.
• Pemotretan koleksi Kalimantan (eks Belanda) te
lah selesai semua dikerjakan dengan jumlah koleksi
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Gambar 4.48 Fosil hasil temuan permukaan
pada teras Sungai Jono di daerah Kecamatan
Ngasem.

•
•

yaitu 18.465 yang terdiri dari 102 kolektor.
Penambahan koleksi batuan dari Kalimantan (baru/eks pemetaan) sebanyak
1.270 koleksi.
Koleksi yang terkumpul dari hasil kegiatan lapangan (kegiatan survei lapangan
untuk dokumentasi dan kegiatan lapangan IHR) sebanyak 897 koleksi.

IHR Penataan dan Penyusunan Koleksi Fosil Moluska
Maksud kegiatan In-House Research (IHR) pada tahun anggaran 2012 ini adalah untuk
menyelesaikan pekerjaan penataan dan pendataan fosil moluska daerah Jawa Barat, Jawa
Tengah, dan Jawa Timur yang masih tercecer, serta dilanjutkan dengan penataan dan
pendataan koleksi fosil moluska dari Pulau Sumatra secara sistematis berdasarkan lembar
peta/blad.
Jenis pekerjaan dalam Penataan dan Penyusunan Koleksi Fosil Moluska:
1. Pengecekan lokasi contoh fosil moluska ke peta topografi Belanda, sekala
1:50.000, dan peta geologi skala 1:100.000
2. Penataan dan pengelompokkan koleksi fosil moluska
3. Pendataan koleksi fosil moluska
4. Pemotretan koleksi fosil moluska dengan kamera digital.
5. Pengeditan foto fosil moluska dengan komputer (program Adobe Photoshop)
6. Penyusunan koleksi fosil moluska ke dalam rak-rak yang ada di storage, dan pemberian nomor laci ke lembar isian.
7. Pelabelan pada setiap laci.
8. Proses basis data.
Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan koleksi fosil Moluska dari empat lokasi,
yaitu:
Jawa Barat
Pekerjaan lanjutan daerah Jawa Barat untuk penataan dan pendataan ke komputer, foto
dan proses pengeditan foto telah selesai dikerjakan. Jumlah keseluruhan koleksi daerah
Jawa Barat yang telah dikerjakan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah
18.969 koleksi. Pada semester pertama tahun 2012 berkurang 1.325 koleksi karena
setelah pengecekan ke peta lokasi ada beberapa blad terutama blad XXIV tidak termasuk
ke daerah Jawa Barat tetapi termasuk ke daerah Jawa Tengah sehingga jumlah keseluruh
annya 94 lembar/blad dengan jumlah koleksi sebanyak 17.644 koleksi.
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Gambar 4.49 Kegiatan IHR
Batuan.

Jawa Tengah
Pekerjaan lanjutan daerah Jawa Tengah untuk penataan dan pendataan ke komputer, foto
dan proses pengeditan foto telah selesai dikerjakan. Jumlah keseluruhan koleksi daerah
Jawa Tengah yang telah dikerjakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah
6.711 koleksi. Pada semester pertama tahun 2012 bertambah 1.285 dan pada semester
kedua ini jumlah koleksinya berkurang sebanyak 1166 koleksi karena setelah pengecekan
ke peta lokasi ada beberapa lembar/blad yang tidak termasuk daerah Jawa Tengah sehingga jumlah keseluruhannya adalah 6.830 koleksi.
Jawa Timur
Pekerjaan lanjutan daerah Jawa Timur untuk penataan dan pendataan ke komputer, foto
dan proses pengeditan foto telah selesai dikerjakan. Jumlah keseluruhan koleksi daerah
Jawa Timur yang telah dikerjakan dari tahun 2011 adalah 2.362 koleksi. Pada semester
pertama tahun 2012 bertambah 67 koleksi dan pada semester kedua bertambah 3 koleksi
sehingga jumlah keseluruhannya adalah 2.431 koleksi.
Gambar 4.50 Kegiatan
IHR Fosil Moluska.
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Sumatra
Pekerjaan daerah Sumatra untuk penataan dan pendataan ke komputer yang telah terselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 22 lokasi. Pada kegiatan tahun 2012 koleksi yang telah
dipisahkan per lokasi diubah menjadi per lembar/blad peta dan menghasilkan 19 lembar/
blad peta. Jumlah keseluruhan koleksi daerah Sumatra yang telah dikerjakan pada tahun
2011 adalah 2.937 koleksi. Pada semester pertama tahun 2012 bertambah 508 koleksi
dan pada semester kedua ini bertambah sebanyak 596 koleksi sehingga jumlah keseluruhannya adalah 4.041 koleksi.
IHR Penataan dan Penyusunan Koleksi Fosil Vertebrata
Maksud kegiatan IHR pendataan dan penataan koleksi fosil vertebrata 2012 adalah
melanjutkan kegiatan pendataan dan penataan secara sistematis semua koleksi fosil
vertebrata yang ada di Museum Geologi, baik yang tersimpan di ruang penyimpanan
(storage) maupun di ruang peragaan (exhibition room).
Jenis pekerjaan dalam Penataan dan Penyusunan Koleksi Fosil Vertebrata:
1. Pengumpulan dan inventarisasi seluruh koleksi fosil vertebrata ke storage vertebrata.
2. Pengelompokan dan penyimpanan fosil vertebrata berdasarkan taxon (jenis).
3. Pencucian fosil dan preparasi fosil yang rusak.
4. Penomoran pada koleksi fosil baru dan pengecekan nomor fosil dengan katalog
(untuk koleksi lama).
5. Penyusunan fosil ke dalam kotak contoh dan penataan secara sistematis ke dalam
rak.
6. Pendataan koleksi fosil secara manual dan input data ke dalam komputer menggunakan program MS Excel.
7. Pemotretan dan pengeditan foto fosil
8. Entri data fosil berupa lokasi dan posisi dengan koordinat, kolektor, tahun pengumpulan.
IHR Preparasi Fosil Gajah Blora Elephas hysudridicus
Fosil gajah Blora Elephas hysudrindicus yang hampir lengkap yang ditemukan di desa
Sunggun, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah oleh tim Vertebrata,
Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dari hasil kerja sama
dengan University of New England dan University of Wollongong, Australia yang telah
dimulai sejak 2004 dan masih berlangsung hingga saat ini. Kegiatan preparasi fosil gajah
tersebut dilakukan dalam rangka untuk membentuk wujud utuh hingga rekonstruksi
berdiri jenis fosil gajah yang telah diketemukan pada Maret 2009.
Pada tahun ini, melanjutkan proses preparasi fosil tidak utuh, pembuatan model beberapa bagian yang hilang maupun yang tidak utuh berupa bagian antara lain: humerus,
femur, scapula, rusuk, gading, serta preparasi dengan pewarnaan awal, yakni pewarnaan
hasil pemodelan bentuk fosil yang tidak utuh maupun yang rusak yang telah dilakukan
pemodelan menjadi bentuk utuh.
Tahapan pelaksanaan setiap kegiatan dilaksanakan sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan preparasi: diawali dengan pengumpulan data berupa bentuk dan
ukuran fosil yang rusak atau hilang, penyambungan pecahaan tulang menjadi
bentukan utuh sesuai kondisi fosil yang ada, pengukuran, dokumentasi foto.
3. Pelaksanaan pemodelan: pemodelan dalam rangka preparasi disini merupakan
pembentukan bentukan perbagian tulang yang banyak mengalami kerusakan
maupun hilang. Pemodelan menggunakan bahan casting gipsum plaster membuat suatu bentuk yang utuh, dengan bantuan besi dan ram kawat sebagai rang-
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4.

ka dalamnya. Dalam proses pembuatannya rangkaian kerangka gajah resen Way
Kambas digunakan sebagai pembanding bentuk utuh dari tulang aslinya.
Pewarnaan Awal: pewarnaan hasil pemodelan dengan casting gipsum dengan cat
minyak. Pada pemodelan yang sifatnya melengkapi, pewarnaan bagian fosil hasil
pemodelan dilakukan pewarnaan yang berbeda dengan warna fosil aslinya se
hingga dapat dibedakan bentuk tiruannya.

Penyusunan Skenario Detail Peragaan Manfaat dan Bencana Geologi
Maksud dari kegiatan penyusunan skenario ini adalah membuat perencanaan pengembangan sistem tata pameran yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan pelayanan yang optimal terhadap pengunjung. Tujuannya adalah terwujudnya sistem tata
pameran yang “ideal”, terpenuhinya kebutuhan informasi yang memadai sesuai dengan
harapan dan kebutuhan pengunjung.
Hasil kegiatan dapat dirangkum sebagai berikut:
Sinopsis. Proses geologi yang terjadi di bumi tidak hanya menghasilkan sumber daya
geologi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, tetapi juga kebencanaan yang senantiasa
mengancam kehidupan manusia, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api serta
tanah longsor. Sejarah kebencanaan geologi di Indonesia telah terbukti membawa korban
jiwa serta harta benda yang tidak sedikit.
Treatment. Untuk memvisualkan manfaat dan bencana geologi dalam bentuk poster
dan multimedia, dibuat beberapa sub tema yang diharapkan tampilan yang disajikan
secara substansi terpenuhi, yaitu:
• Pengenalan manfaat dan bencana geologi
• Pemanfaatan sumber daya geologi dari masa ke masa (pra sejarah sampai modern)
• Bencana Geologi
• Gempa bumi
• Tsunami
• Gunung api
• Tanah longsor
Geodiversity Danau Toba
Posisi danau Toba terletak pada koordinat N 2.35-2.88 dan E 98.52”-99.1”. Secara
geologi Danau Toba beralaskan batuan berumur Paleo-Mesozoik dari runtunan batuan
malihan berupa filit dan batusabak dengan sisipan lensa batugamping, kuarsit dan
lapisan batulanau-batulumpur bagian dari satuan batuan yang dikenal sebagai Formasi
Pangururan yang memiliki kisaran umur sekitar Permo-Karbon.
Hasil Inventarisasi Geodiversity Danau Toba dapat disimpulkan sebagai berikut:
Air terjun Sipisopiso. Air terjun terletak di bukit Sipisopiso berketinggian sekitar
1947,3 m DPL dialasi batuan gunung api Kuarter dari batuan dasit dan andesit Formasi
Sipisopiso.
Panorama Silalahi. Silalahi terletak di atas runtuan batuan malihan berkarakteristik
turbidit yang terdiri atas filit, batusabak dengan sisipan lensa batugamping, batupasir
kuarsit dan perselingan lapisan batulumpur – batulanau memliki kisaran umur Permo-Karbon.
Pusuh Bukit. Pusuh Bukit beralaskan runtunan batuan gunung api terdiri atas dasit
dan andesit yang membentuk topografi kerucut yang berlokasi di pantai barat Danau
Toba.
Tele. Tele dialasi oleh batuan gunung api dasit, andesit dan batuapung. Sepanjang
Jalan Tele sampai Pangururan dikuasai oleh batuan Formasi Pusuh bukit yang sangat
rentan longsor sehingga terlihat sisa longsoran di sepanjang jalan yang memerlukan ke
hati-hatian dalam berkendara di kawasan ini. Kawasan Tele memiliki suatu panorama
jarang yakni jalan melingkar dan meliuk mengikuti topografi Bukit Tele sehingga mem-
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Gambar 4.51 Desa
Silalahi dengan latar
belakang Formasi
Pangururan.

bentuk suatu pemandangan yang menarik.
Air terjun Eufrata. Air terjun Eufrata terletak di kaki Tele dan memiliki kembaran di
sebelah selatan yang berjarak sekitar 500 m. Keduanya beralaskan batuan batuan gunung
api tuff, riolit lava dan volkaniklastika mengandung Kristal riodasitan.
Pangururan. Pangururan terletak di tepi barat Pulau Samosir merupakan pintu masuk dari barat dengan Pulau Sumatra. Kota ini memiliki jembatan yang menghubungkan
Pulau Sumatra dengan Pulau Samosir yang terpisah sekitar 10-15 m.
Tuktuk. Tuktuk merupakan salah satu resort pariwisata memiliki banyak tempat
peristirahatan dan perhotelan dan cukup menyerap wisatawan yang masuk ke Samosir.
Tuktuk terletak sekitar 5 km dari Tomok yang merupakan pelabuhan pintu masuk ke
Pulau Samosir dari Parapat.
Tomok. Tomok berada di selatan Tuktuk yang sama-sama lokasinya berada di bagaian
timur Pulau Samosir menghadap Kota Parapat. Tomok merupakan pintu masuk utama
Pulau Samosir dari arah timur, yakni Parapat yang merupakan jalan lintas utama yang
menghubungkan kota-kota besar di Sumatra seperti jalur Tarutung-Balige-Parapat-Pematang Siantar.
Sibaganding. Sibaganding terletak di tepi timur Danau Toba tepatnya pada ruas jalan
lintas Parapat – Medan. Kawasan ini dibentuk oleh batugamping packstone, glokonitik
grainstone, perselingan batulumpur - batupasir dan konglomerat.
Simanindo. Simanindo adalah kota di utara Pulau Samosir yang memiliki pelabuhan
penyeberangan ke arah daratan Sumatra, yakni ke kota Haranggaol. Dengan adanya pelabuhan ini maka penduduk wilayah utara Pulau Samosir tidak perlu berkeliling menem
puh jarak jauh untuk menyeberang ke Pulau Sumatra.
Muara. Kawasan ini terletak di selatan di pantai
selatan Danau Toba yang lokasinya berseberangan de
ngan Desa Nainggolan, Pulau Samosir. Muara dikuasai oleh batupasir yang berselingan dengan batulumpur gampingan.
Sibisa. Desa Sibisa lokasinya berada di dataran
tinggi di selatan Parapat persisnya di hamparan pebukitan pantai timur Danau Toba.

Gambar 4.52 Menara
“Pengamatan” di puncak
Tele.
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4.2.4 Capaian Sasaran 4

Sasaran 4: Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan sumber daya geologi
(1) Realisasi Pencapaian Sasaran 4
Realisasi capaian sasaran 4 dapat dilihat pada Tabel 4.15.

2) Evaluasi Capaian Sasaran
Berdasarkan capaian kinerja Rekomendasi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan
Wilayah Pertambangan (WP) pada Tabel 4.15, target indikator kinerja sasaran tercapai
104% atau sebanyak 73 usulan WKP/WUP/WPN dari target 71 usulan WKP/WUP/
WPN. Rincian realisasi capaian kinerja sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. 5 usulan rekomendasi WKP panas bumi,
b. 30 usulan rekomendasi WUP dan 3 usulan rekomendasi WPN mineral,
c. 30 usulan rekomendasi WUP dan 1 usulan rekomendasi WPN batubara,
d. 4 usulan rekomendasi WKP CBM.
Kinerja Rekomendasi wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber daya geologi
(panas bumi, batubara, CBM, bitumen padat, mineral dan konservasi sumber daya mine
ral) tercapai 100%, atau 69 Rekomendasi/wilayah dari target sebanyak 69 rekomendasi/
wilayah, yaitu:
• 23 Rekomendasi wilayah keprospekan sumber daya panas bumi
• 19 Rekomendasi wilayah keprospekan energi fosil.
• 18 Rekomendasi wilayah keprospekan sumber daya mineral
• 9 Rekomendasi wilayah pemanfatan/optimasi sumber daya geologi
Kinerja kegiatan Pemutakhiran Basis Data, Neraca, Atlas Peta, Metadata Sumber
Daya Geologi, terlaksana 100% sebanyak 7 paket data sesuai target indikator kinerja
sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:
• Termutakhirkan neraca/database sumber daya panas bumi
• Termutakhirkan neraca/database sumber daya batubara
Tabel 4.15 Capaian Kinerja Pengungkapan Sumber Daya Geologi
Indikator Kinerja

Jumlah Usulan rekomendasi Wilayah Kerja
Pertambangan (WKP) dan WP

Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan
status sumber daya geologi (Panas Bumi,
Batubara, CBM, Bitumen Padat, dan
Mineral)

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

WKP Panas Bumi

4

5

125%

WUP dan WPN Batubara

31

31

100%

WUP dan WPN Mineral

22

23

104,55%

WIUP Mineral

10

10

100%

WK CBM

4

4

100%

69

69

100%

Wilayah

Jumlah basis data, Neraca, Atlas Peta,
Metadata Sumber Daya Geologi

Paket Data

7

7

100%

Rekomendasi hasil kajian/evaluasi dan
penelitian sumber daya geologi

Kajian

13

13

100%
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•
•
•
•
•

Termutakhirkan neraca/database sumber daya CBM
Termutakhirkan neraca/database sumber daya Bitumen padat
Termutakhirkan neraca/database sumber daya mineral
Atlas peta sumber daya geologi per-kabupaten yang termutakhirkan 1326 lembar
Metadata sumber daya geologi yang termutakhirkan 330 lembar
Kinerja Rekomendasi hasil kajian/evaluasi dan penelitian sumber daya geologi tercapai 100%, 13 kajian/rekayasa/evaluasi sumber daya geologi, dengan rincian sebagai
berikut:
• 2 kajian di bidang sumber daya panas bumi
• 5 kajian bidang Sumber Daya Energi Fosil di Sumatra, Kalimantan Selatan, Sumatra
Selatan dan Kalimantan Tengah
• 4 kajian bidang Sumber Daya Mineral daerah Sulawesi, Maluku, Jawa Timur dan
Kalimantan Tengah
• 2 Kajian Assessment Unsur Tanah Jarang dan Geologi Medis
(3) Gambaran Hasil Kegiatan
Kegiatan Rekomendasi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan WP
Penyiapan Data Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi (WKP)
Capaian kinerja kegiatan ini dengan keluaran berupa usulan rekomendasi 5 WKP baru
panas bumi beserta potensi cadangan terduga disajikan pada Tabel 4.16. Hasil (Outcome)
kegiatan ini diperolehnya peningkatan status WKP baru menjadi sebanyak 39 WKP
panas bumi dengan total potensi sebesar 4.766 Mwe.
Capaian Kinerja Penyiapan Data Wilayah Pertambangan (WP) Mineral Logam
Capaian kinerja kegiatan ini diperoleh keluaran usulan rekomendasi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Logam dengan rincian, yakni 20 WUP, 3 WPN, 10 WIUP
baru mineral logam, yang dapat disajikan pada Tabel 4.17.
Berdasarkan hasil analisis spasial, sampai akhir tahun 2012 dihasilkan 20 usulan
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral yang tersebar di Sumatra, Jawa, Nusa
Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Untuk kawasan Kalimantan telah diselesaikan
evaluasi WUP pada kegiatan Tahun 2010, sehingga pada tahun ini hanya dilakukan revisi
blok WUP. Revisi dan penambahan beberapa blok usulan WUP dilakukan dengan adanya penambahan beberapa data teknis terutama Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru dari
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Tabel 4.16 Usulan WKP Panas Bumi Tahun 2012
No.

Prospek Panas
Bumi

Luas Prospek
(km²)

Cadangan
Terduga (MWe)

Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara,
Sulawesi Selatan

17

71

10

28

Lokasi

1

Lainea

2

Bora-Bittuang

3

Lili-Seporakki

Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat

51

115

4

Way Selabung

Kabupaten Oku Selatan, Sumatra Selatan

27

68

5

Gunung TalangBukit Kili

Kabupaten Solok, Sumatra Barat

30

110
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Gambar 4.53 Peta usulan WKP
daerah panas bumi Lainea.

Gambar 4.54 Peta usulan WKP
daerah panas bumi Bittuang.

Gambar 4.55 Peta usulan Wilayah
Kerja Pertambangan daerah panas
bumi Lilli-Sepporaki.
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Gambar 4.56 Peta Usulan Wilayah
Kerja Pertambangan Wai Selabung.

Gambar 4.57 Peta usulan
wilayah kerja pertambangan
daerah panas bumi Gunung
Talang – Bukit Kili.

Capaian Kinerja Penyiapan Data Wilayah Pertambangan (WP) Batubara
Capaian kinerja kegiatan ini diperoleh keluaran usulan rekomendasi baru Wilayah Usaha
Pertambangan (WUP) Batubara dengan rincian 30 WUP dan 2 WPN seperti disajikan
pada Tabel 4.19 dan Gambar 4.65-4.67.
Capaian Kinerja Penyiapan Data Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Coalbed
Methane (CBM)
Capaian kinerja kegiatan ini diperoleh keluaran berupa usulan rekomendasi 4 WK baru
CBM di daerah Sumatra Selatan dan Kalimantan Selatan beserta potensi sumber daya
hipotetik. Kajian usulan wilayah kerja pertambangan CBM (Coalbed Methane) bertujuan untuk menentukan zona yang berpotensi CBM di cekungan-cekungan sedimen
Pulau Kalimantan dan Sumatra. Hasil interpretasi didapatkan beberapa usulan wilayah
kerja pertambangan CBM, yaitu Air Ogan (Sumatra Selatan), Lahat (Sumatra Selatan),
Bayunglencir (Sumatra Selatan), dan Balangan (Kalimantan Selatan).
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Indikator Kinerja: Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber daya geologi
(Panas Bumi, Batubara, CBM, Bitumen Padat, dan Mineral).
Tabel 4.17 Usulan WUP dan WPN Mineral Logam Tahun
2012
No

Pulau

WUP

WIUP

WPN

1

Sumatra

8

4

-

2

Jawa

1

-

-

1

-

-

3

Nusa Tenggara

4

Sulawesi

4

3

5

Kalimantan

-

2

2

6

Maluku

3

1

1

7

Papua

3

Total

20

10

3

Tabel 4.18 Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral
No.

Pulau

1

Sumatra

8

2

Jawa

1

Nama Daerah
Meuraxa, Saran Padang, Kundur, Muara Lembu, Sawahlunto, Muara
Bungo, Sungai Penuh, Tarutung-Padangsidempuan-Lubuk Sikaping
Purworejo - Blitar

3

Nusa Tenggara

1

Teluk Santong

4

Kalimantan

-

Revisi Blok WUP

5

Sulawesi

4

Donggala - Toli Toli - Parigi Moutong, Bilatu, Wowori, Mario

6

Maluku

3

Taliabu, Buru Selatan, Wetar

7

Papua

3

Tenwer, Kaureh, Kiwirok

Total
Gambar 4.58 Peta Usulan WUP
Mineral Logam di Sumatra.

WUP

20
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Gambar 4.59 Peta Usulan WUP Mineral Logam di Pulau Jawa.

Gambar 4.60 Peta
Usulan WUP Mineral
Logam di Nusa
Tenggara.

Gambar 4.61 Peta Usulan WUP
Mineral Logam di Kalimantan.
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Gambar 4.62 Peta Usulan WUP Mineral Logam di
Pulau Sulawesi.

Gambar 4.64 Peta Usulan WUP
Mineral Logam di Pulau Papua.

Gambar 4.63 Peta Usulan WUP Mineral Logam di
Kepulauan Maluku.

Gambar 4.65 Peta Status WKP sampai dengan Tahun 2012.

WAI SELABUNG

G.TALANG -KILI

USULAN WKP 2012 (415MWe)
(BADAN GEOLOGI)

(1.098 MWe)

WKP s/d 2010 (3.688 MWe)

(3.292 MWe)

LILLI
BITTUANG

LAINEA
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Tabel 4.19 Usulan Rekomendasi WUP, WPN dan
WIUP Mineral Logam sampai dengan Tahun 2012
No

Pulau

WUP

WPN

WIUP
-

1

Jawa

11

3

2

Sumatra

60

20

-

3

Kalimantan

43

5

165

4

Sulawesi

47

22

-

5

Nusa Tenggara

4

-

-

6

Maluku

30

2

-

7

Papua

29

4

-

224

56

165

Total

Tabel 4.20 Usulan WUP dan WPN Batubara Tahun 2012
No.

1

Gambar 4.66 Peta Usulan
Wilayah Usaha Pertambangan
dan Wilayah Pencadangan
Negara Batubara Pulau
Sumatra Tahun 2012.

Pulau

Sumatra

WUP

Nama Daerah

14

Bayung Lencir I, Bayung Lencir II, Bengkulu,
Limun, Muara Dua, Prabumulih, Rajawitu
Utara, Sanga Desa, Siberida, Silungkang I,
Sungai Rumbai, Talawi, Tebing Tinggi, Tebo
Tengah

2

Kalimantan

14

Kahayan Hulu, Kaltim-Kalsel-Kalteng, Malinau
2, Menukung, Pulau Bunyu, Pulau Laut,
Sandaran, Sebatik, Sebuku, Sintang, Tanah Laut,
Tanah Merah, Tanjung Selor dan Tarakan

3

Maluku

2

Obi, Patani Gebe.

Total

30
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Gambar 4.67 Peta
Usulan Wilayah Usaha
Pertambangan Batubara
Pulau Kalimantan Tahun
2012.

Gambar 4.68 Peta
Usulan Wilayah Usaha
Pertambangan Batubara
Pulau Maluku Tahun 2012

Kegiatan Rekomendasi Keprospekan Potensi Sumber Daya Geologi
Kinerja rekomendasi keprospekan potensi sumber daya geologi tercapai 100% atau 69
rekomendasi wilayah, yang mencakup: 23 wilayah keprospekan potensi panas bumi, 19
wilayah keprospekan potensi energi fosil (batubara, gambut, CBM dan bitumen padat),
dan 18 wilayah keprospekan potensi mineral serta 9 wilayah keprospekan optimasi nilai
tambah dan pemanfatan potensi sumber daya mineral yang secara rinci (Tabel 4.21).
Rekomendasi Keprospekan, Potensi, dan Status Sumber Daya Panas Bumi
Capaian kinerja kegiatan penyelidikan dan eksplorasi sumber daya energi panas bumi
tahun 2012, tercapai 23 rekomendasi wilayah keprospekan potensi panas bumi (100%),
4 wilayah prospek panas bumi dari hasil survei pendahuluan dengan menghasilkan
penambahan lokasi panas bumi baru sebanyak 14 daerah prospek dengan total sumber
daya spekulatif 140 MW. Tujuh rekomendasi peningkatan status sumber daya menjadi
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Gambar 4.69 Peta usulan wilayah
kerja pertambangan CBM Air Ogan.

Gambar 4.70 Peta usulan
wilayah kerja pertambangan
CBM Lahat.

Gambar 4.71 Peta usulan
wilayah kerja pertambangan
CBM Bayunglencir.
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Gambar 4.72 Peta usulan
wilayah kerja pertambangan
CBM Balangan.

cadangan terduga pada 6 wilayah kegiatan survei terpadu geologi, geokimia dan geofisika
panas bumi; 4 rekomendasi wilayah peningkatan data karakteristik panas bumi hasil penelitian aliran panas bumi; 6 rekomendasi wilayah keprospekan data bawah permukaan
reservoir panas bumi di daerah survei magnetotellurik, 2 rekomendasi wilayah peningkatan kualitas data keprospekan panas bumi dengan survei pengeboran landaian suhu panas
bumi. Perbandingan penambahan daerah baru panas bumi dan peningkatan status tahun
2008-2012 dijelaskan pada Gambar 7.73.
Berdasarkan Capaian kinerja Penyelidikan Sumber Daya Panas Bumi di atas, maka

Tabel 4.21 Capaian Kinerja Pengungkapan Sumber Daya Geologi Tahun 2012
Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah rekomendasi keprospekan,
potensi, dan status sumber daya
panas bumi

Rekomendasi/
wilayah

23

23

100

Jumlah Rekomendasi keprospekan,
potensi, dan status sumber daya
batubara dan CBM

Rekomendasi/
Wilayah

13

13

100

Jumlah Rekomendasi keprospekan,
potensi, dan status sumber daya
bitumen padat

Rekomendasi/
Wilayah

6

6

100

Jumlah Rekomendasi
keprospekan, potensi, dan status
sumber daya mineral

Rekomendasi/
Wilayah

18

18

100

Jumlah rekomendasi wilayah
pemanfatan/optimasi nilai tambah
potensi sumber daya mineral

Rekomendasi/
Wilayah

9

9

100

Rekomendasi hasil kajian/evaluasi
dan penelitian sumber daya geologi

Kajian

13

13

100

104 | BAB 4 | Akuntabilitas Kinerja

Gambar 4.73 Perbandingan
Penambahan Daerah Prospek
Baru dan Peningkatan Status
Potensi Panas Bumi Tahun
2008-2012.

diperoleh peningkatan status Tahapan Penyelidikan Sumber Daya Panas Bumi 2012, yaitu pada tahapan survei terpadu/rinci permukaan telah mencapai 110 lokasi (37%), seper
ti yang disajikan pada Gambar 4.74.
Berdasarkan uraian capaian kinerja keluaran (output) kegiatan penyelidikan dan eksplorasi potensi panas bumi diatas, maka hasil (outcomes) kinerja kegiatan potensi panas
bumi tahun 2012, telah menghasilkan capaian status sumber daya panas bumi tahun
2012 menjadi sebesar 28.635MWe dengan jumlah daerah/lokasi keprospekan panas
bumi 299 lokasi, dengan total sumber daya 12.133 MW, Cadangan 16.502 MW (Tabel
4.22). Sesuai perbandingan status potensi panas bumi tahun 2010-2012, maka diketahui
bahwa pada potensi panas bumi tahun 2012 terdapat penurunan sumber daya spekulatif
sebesar 1.533 MW, penambahan sumber daya hipotetik sebesar 495 dan penambahan
cadangan terduga sebesar 635 MW.
Rekomendasi Keprospekan, Potensi, dan Status Sumber
Daya Batubara dan CBM
Capaian kinerja rekomendasi keprospekan potensi sumber daya
batubara dan CBM Tahun 2012 terlaksana 13 rekomendasi
wilayah (100%) dari target 13 rekomendasi wilayah keprospekan
dari 7 rekomendasi wilayah hasil penyelidikan pendahuluan dan
survei geologi, yaitu di daerah Tapanuli Selatan-Sumatra Utara,
Nunukan-Kalimantan Timur, Obi Selatan-Maluku Utara,
Sarmi-Papua, Sorolangun-Jambi, Paser-Kalimantan Timur, Sumai-Jambi, 2 rekomendasi wilayah penyelidikan batubara bersistem yaitu di daerah Kampung Baru dan Dusun Simambo,
Kabupaten, Jambi dan 4 rekomendasi wilayah kegiatan pengeboran dan evaluasi CBM, yaitu di daerah Balangan-Kalimantan
Selatan, Musi Banyuasin-Sumatra Selatan, Lahat-Sumatra Selatan, Tebo-Jambi.
Keluaran rekomendasi wilayah keprospekan potensi batubara dan CBM tahun 2012,
diperoleh penambahan total sumber daya batubara pemukaan 105, 88 juta ton dan potensi batubara tambang dalam sebesar 57.876.000 ton serta penambahan potensi CBM
1.195 billion cubic feet (BCf ). Hasil (outcome) rekomendasi wilayah keprospekan potensi
batubara dan CBM, terdiri dari: Status potensi batubara tahun 2012 total sumber daya

Gambar 4.74 Status Tahapan
Penyelidikan Potensi Panas
Bumi Status 2012.

sebesar 119,446 miliar ton dan cadangan total 28,98 miliar ton. Status potensi batubara
dari tahun 2009 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan sumber daya sebesar 14,5
miliar ton dan cadangan sebesar 7,85 miliar ton. Hasil dari penyelidikan pengeboran dan
evaluasi CBM pada tahun 2012 diperoleh status potensi sumber daya CBM Tahun 2012
dengan total sumber daya hipotetiknya sebesar 5,810 Billion Cubic feet.
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Tabel 4.22 Status Potensi Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi 2012
Sumber Daya
Pulau

Cadangan

Total
(MWe)

Terpasang
MWe

Spekulatif
(MWe)

Hipotetik
(MWe)

Terduga
(MWe)

Mungkin
(MWe)

Terbukti
(MWe)

Sumatra

3.089

2.427

6.867

15

380

12.778

122

Jawa

1.710

1.826

3.708

658

1.815

9717

1.134

360

417

1.013

0

15

1.805

0

Bali-Nusa Tenggara
Kalimantan

145

0

0

0

0

145

0

Sulawesi

1.323

119

1.374

150

78

3.044

80

Maluku

545

97

429

0

0

1.071

0

Papua
Total Lokasi
299

75

0

0

0

0

75

0

7.247

4.886

13.391

823

2.288

28.635

1.336

12.133

16.502
28.635

Gambar 4.75 Perkembangan
Status Potensi Energi Panas
Bumi 2010-2012.

Rekomendasi Keprospekan, Potensi, dan Status Sumber Daya Bitumen Padat
Capaian kinerja Rekomendasi wilayah keprospekan potensi sumber daya bitumen padat tahun 2012, tercapai 6 rekomendasi wilayah keprospekan potensi bitumen padat
(100%). status potensi sumber daya bitumen padat dari tahun 2011 sebesar 11,46 miliar
ton. Status potensi sumber daya bitumen padat tahun 2012 mengalami peningkatan dari
tahun 2011 sebesar 49,9 juta ton, sehingga total status potensi sumber daya bitumen
padat sebesar 11,508 miliar ton.
Rekomendasi Keprospekan, Potensi, dan Status Sumber Daya Mineral
Kegiatan inventarisasi, prospeksi dan eksplorasi mineral logam tahun 2012 terlaksana
sebanyak 18 lokasi/wilayah keprospekan meliputi: 7 kegiatan inventarisasi dan prospeksi,
serta 5 kegiatan eksplorasi, dan 6 lokasi/wilayah keprospekan mineral non logam meluputi 4 kegiatan inventarisasi dan prospeksi, serta 2 kegiatan eksplorasi. Keluaran (output)
kegiatan penyelidikan dan eksplorasi mineral tersebut, diperoleh penambahan potensi
mineral strategis Bijih besi dan Emas, serta beberapa komoditi non logam, seperti yang
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Gambar 4.76 Status
Potensi Sumber Daya
dan Cadangan Batubara
Tahun 2009-2012.

Gambar 4.77 Status
Sumber Daya CBM
Tahun 2011-2012.

dijelaskan pada Gambar 4.79-4.80.
Hasil (outcome) Rekomendasi keprospekan, potensi sumber daya mineral logam dan
non logam, diperoleh Total status potensi sumber daya cadangan bijih dan logam bebera
pa mineral strategis yang dapat dilihat pada Tabel 4.23-4.24 dan Gambar 4.80-4.83.
Rekomendasi Wilayah Pemanfaatan/Optimasi Nilai Tambah Potensi Sumber Daya
Mineral
Hasil kegiatan penelitian dan penyelidikan konservasi sumber daya geologi tahun 2012

Gambar 4.78 Status
Potensi Sumber
Daya Bitumen Padat
Tahun 2009-2012.
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terlaksana 100% sebanyak 9 wilayah dengan keluaran 7 wilayah keprospekan, optimasi
pemanfatan potensi dan nilai tambah keekonomian sumber daya geologi dan 2 wilayah/
daerah zona bahaya dan sebaran unsur-unsur yang berbahaya bagi kesehatan lingkungan
masyarakat.
Adapun gambaran kegiatan penelitian dan penyelidikan konservasi sumber daya
geologi tahun 2012, yakni mencakup: Penelitian Bahan galian lain dan mineral ikutan
pada wilayah pertambangan Tebo-Jambi, Halmahera Utara–Maluku Utara, Penelitian
optimalisasi potensi tanah jarang Matan Hilir, Ketapang, Kalimantan Barat, Penelitian

Gambar 4.79 Diagram
Penambahan Sumber
Daya Hipotetik Logam
Tahun 2012.

ton

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

Gambar 4.80 Diagram
Penambahan Sumber
Daya Hipotetik Mineral
Non Logam Tahun 2012.

22.127,62

Batugamping
Kaolin
Pasir Kuarsa
Lempung
Ultrabasa
Sirtu
Marmer
Granit
Andesit
Felspar
Obsidian
Tras

22.127,62
8,06
1,06
1.761,58
5.655,34
360,05
11,76
1.267,40
1.954,65
1.108,28
0,03
1,20
8,06

5.655,34

1.761,58
360,05

1,06

11,76

1.954,65

1.267,40

1.108,28

0,03

1,20

-

Optimalisasi potensi bahan galian di wilayah bekas tambang Lubuk Gadang, Solok Selatan, Sumatra Barat, Penelitian optimalisasi potensi di wilayah pertambangan rakyat/
PETI Merangin-Jambi, Pengeboran Penyelidikan potensi mineral ikutan dan unsur tanah
Tabel 4.23 Neraca Sumber Daya Mineral Logam Status 2012
Komoditi
Bijih Nikel

Sumber Daya
Hipotetik

Tereka

Cadangan

Tertunjuk

Terukur

Terkira

Terbukti

196.944.617

917.470.278

1.016.663.695

731.087.074

982.242.203

144.952.748

Bijih Bauksit

43.530.000

391.287.602

100.651.077

390.251.463

140.660.950

152.855.621

Bijih Timah

440.675.000

7.553.000

432.461

760.179

2.473

801.243.474

Bijih Besi

382.800.864

54.438.372

118.796.953

436.338.146

68.011.511

Konsentrat Pasir Besi

182.362.724

1.078.892.572

219.961.279

46.023.872

143.308.193

30.502.419

Bijih Tembaga

14.910.117

8.490.963.164

350.532.611

3.178.763.801

46.859.000

3.031.811.377

Bijih Seng

25.318.900

573.316.335

71.640.000

17.182.202

2.119.090

9.125.000

1.658.338

2.330.763

1.531.201

7.929.961

3.794.029

284.000

57

3.620

800

2.623

184

2.552

Bijih Mangan
Logam Emas

?
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Gambar 4.81 Statistik Kenaikan Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Strategis Tahun 2012.
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Tabel 4.24 Neraca Mineral Bukan Logam Status 2012
No

Nama
Komoditi

1 Zeolit
2 Pasir Kuarsa
3 Kaolin
4 Bentonit
5 Lempung
6 Felspar

Sumber Daya
Hipotetik

Tereka

Terunjuk

Jumlah Sumber
Daya (ton)

Terukur

Produksi (ton)

Sumber Daya (Ton)
Awal 2013

85.002.000

113.100.000

49.908.000

27.000.000

275.010.000

304.897

274.705.103

17.157.890.5000

166.307.000

619.788.000

117.614.000

18.061.599.500

31.964.402

18.029.635.098

907.509.000

51.530.000

97.149.200

12.189.064

1.068.377.264

2.542.013

1.065.835.251

448.686.500

108.263.520

58249.000

0

615.199.020

1.805.802

613.393.218

30.635.884.000

5.633.635.000

810.800.700

200.119.586

93.415.216.286

208.630.509

93.206.585.777

3.699.810.000

3.621.331.000

402.914.000

1.500.000

7.725.555.000

965.003

7.724.589.997

7 Marmer

105.732.349.000

1.811.887.000

555.420.000

428.526.230

108.528.182.230

850.742

108.527.331.488

8 Batugamping

512.932.352.000

94.544.305.000

7.063.260.750

2.297.258.867

616.837.176.617

510.898.288

616.326.278.329

9 Granit

53.284.227.000

4.023.522.000

592.708.000

0

57.900.457.000

99.576.258

57.800.880.742

10 Dolomit

2.171.021.000

163.800.000

4.837.106.000

0

7.171927.000

2.714.221

7.169.212.779

Gambar 4.82 Peta Neraca Mineral Non Logam dan Batuan Status 2012.
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Gambar 4.83 Status
potensi sumber daya
mineral non logam
tahun 2006-2012.

Gambar 4.84 Status
potensi sumber daya
mineral non logam
tahun 2006-2012.

jarang Bangka Tengah - Bangka Belitung dan Penyelidikan geologi medis daerah Totopo/
Bumela, Gorontalo-Gorontalo Poboya, Palu-Sulawesi Tengah (Gambar 4.85).
Kegiatan Pemutakhiran Basis Data, Neraca, Atlas Peta, Metadata Sumber
Daya Geologi
Capaian kinerja pemutakhiran data dan neraca sumber daya geologi tahun 2012 terdiri
dari: basis data dan neraca sumber daya mineral logam dan non logam, sumber daya
energi fosil (batubara, CBM dan Bitumen padat) dan potensi panas bumi terlaksana
100%. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemutakhiran database dan neraca sumber daya geologi Indonesia dalam bentuk data digital, sehingga diperoleh data terbaru
sumber daya untuk komoditi mineral logam, non logam, batubara dan CBM serta bitumen padat. Pemutakhiran yang telah dilakukan untuk 77 komoditi tersebut meliputi 18
komoditi mineral logam, 54 komoditi mineral non logam, 4 komoditi energi fosil, dan
1 komoditi panas bumi.
Berdasarkan hasil penyusunan dan pemutakhiran neraca sumber daya sumber daya
geologi tahun 2012, diperoleh keluaran (output), yaitu:
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a

b

c

d

1. Peta Neraca Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi 2012
2. Peta Neraca Sumber Daya dan Cadangan Batubara Tahun 2012
3. Peta Neraca Sumber Daya Bitumen Padat Tahun 2012
4. Peta Neraca Gas Metan Batubara (CBM) Tahun 2012
5. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Logam Mulia Tahun 2012
6. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Logam Dasar Tahun 2012
7. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Logam Besi Paduan Besi Tahun 2012
8. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Logam Langka Tahun 2012
9. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Logam Mulia Tahun 2012
10. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Bahan Bangunan Tahun 2012
11. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Industri Tahun 2012
12. Peta Neraca Sumber Daya Mineral Bahan Keramik Tahun 2012
Pemutakhiran Atlas dan Peta Potensi Sumber Daya Geologi Seluruh Kabupaten di Indonesia pada tahun 2012 ini terlaksana 100% dengan keluaran telah menghasilkan 1326
lembar Atlas Peta Sumber Daya Geologi untuk 497 kabupaten yang termutakhirkan.
Kegiatan Pemutakhiran Metadata sumber daya geologi pada tahun ini telah terlaksana 100% dengan keluaran (output) 330 lembar metadata dengan 77 komoditi yang
termutakhirkan.
Kegiatan Rekomendasi Hasil Kajian/Evaluasi dan Penelitian Sumber Daya
Geologi
Kinerja Rekomendasi hasil kajian/evaluasi dan penelitian sumber daya geologi tercapai
100 % atau 13 kajian/evaluasi, yaitu mencakup 2 kajian di bidang sumber daya panas

Gambar 4.85 Pengeboran
Penyelidikan Potensi Mineral
Ikutan dan Unsur Tanah Jarang
di Bangka Tengah - Bangka
Belitung (a dan b) serta
Penyelidikan geologi medis di
Sulawesi Tengah (c dan d).
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Gambar 4.86 Peta Kawasan Distribusi dan Potensi Panas Bumi Indonesia.

bumi, 5 kajian bidang Sumber Daya Energi Fosil, 4 kajian bidang Sumber Daya Mine
ral dan 1 Kajian Assessment Unsur Tanah Jarang dan 1 Kajian Geologi Medis di Wilayah
Pertambangan Rakyat.

Gambar 4.87 Atlas dan Peta Potensi Sumber Daya Geologi Seluruh Kabupaten di Indonesia.
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Gambar 4.88 Pemutakhiran Metadata Sumber Daya Geologi.

Gambar 4.89 Peta Lokasi Kajian Gambut Untuk Reduksi CO2.
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4.2.5 Capaian Sasaran 5

Sasaran 5: Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan
bidang lingkungan geologi dan air tanah
(1) Realisasi Capaian Sasaran
Realisasi capaian sasaran 5 dapat dilihat pada Tabel 4.25.
Tabel 4.25 Capaian Kinerja Pengungkapan Potensi Lingkungan Geologi
Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah daerah sulit air yang
memanfaatkan air tanah sebagai
sumber air bersih

Titik

200

176

88%

Jumlah Rekomendasi Teknis
Penataan Ruang berbasis geologi

Laporan

100

98

98%

Jumlah kawasan karst terpetakan
pada skala 1:50.000

Kawasan

3

3

100%

Jumlah lokasi yang telah dilakukan
penyelidikan kondisi geologi teknik
geodinamik dan infrastruktur

Lokasi

15

15

100%

Jumlah lokasi yang dilakukan
pemetaan geologi lingkungan
kawasan pertambangan untuk tata
ruang pada skala 1:100.000

Lokasi

7

7

100%

Jumlah Norma Standar Prosedur
dan Kriteria Bidang Air Tanah,
Geologi Teknik dan Geologi
Lingkungan

NSPK

6

6

100%

Pengembangan keanekaragaman
geologi (geodiversity)

Lokasi

6

6

100%

(2) Evaluasi Capaian Sasaran
Pengeboran air tanah dalam di daerah sulit air semula pada awal tahun anggaran 2012
direncanakan sebanyak 200 lokasi, namun pada triwulan II terdapat revisi DIPA sehubungan dengan penghematan anggaran, maka realisasi pelaksanaan kegiatan pengebor
an air tanah menjadi 176 titik sumur produksi dan 5 titik Sumur Pantau, dengan hasil
jumlah debit air/tahun sebanyak 1.298.797 liter/jam, dan jumlah peruntukan 360.777
jiwa sehingga meningkatnya kemudahan penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat di
daerah sulit air.
Dari hasil evaluasi secara keseluruhan telah diselesaikan kegiatan pemetaan geologi
sebanyak 40 lokasi. Dari hasil kegiatan tersebut adalah bertambahnya peta geologi dan
rekomendasi kesesuaian peruntukan lahan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah
daerah sebagai acuan.
Pada tahun anggaran 2012, telah dilaksanakan kegiatan penyelidikan Geologi
Lingkungan Kawasan Karst di 3 lokasi, antara lain di Tasikmalaya-Ciamis, Provinsi Jawa
Barat; Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur; dan Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Hasil dari

LAKIP Badan Geologi 2012 | 115
kegiatan penyelidikan tersebut adalah berupa peta dan rekomendasi kesesuaian peruntuk
an lahan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan.
Telah diselesaikannya penyelidikan geologi teknik untuk menunjang infrastruktur
pada tahun 2012, dengan indikator hasil bertambahnya informasi, peta dan rekomendasi
geologi teknik infrastruktur dan rekomendasi kesesuaian peruntukan lahan yang dapat
dipergunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan.
Berdasarkan realisasi capaian kinerja kegiatan pengungkapan potensi lingkungan
geologi terlihat bahwa indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.
Hal ini dikarenakan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Badan Geologi
dengan pemerintah daerah setempat. Monitoring dan evaluasi kegiatan secara kontinyu
juga terus dilakukan. Hasil dari kegiatan penyelidikan tersebut adalah berupa peta dan
rekomendasi kesesuaian peruntukan lahan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah
daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Kegiatan penyelidikan geologi lingkungan wilayah perkotaan, regional, pesisir dan
pulau-pulau kecil, pertambangan, kawasan karst, kawasan cagar alam geologi, penyelidikan potensi air tanah dan konfigurasi akuifer, Penyusunan Pedoman, Prosedur dan
Kriteria Bidang Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan.
Untuk seluruh hasil kegiatan penyelidikan tersebut adalah berupa Informasi dan rekomendasi kesesuaian peruntukan lahan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dae
rah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Pada Tahun anggaran 2012 ini sebanyak 2 kegiatan Inventarisasi Geologi Lingkungan
Tata Ruang di sebagian wilayah Sulawesi dan Kalimantan belum terealisasikan dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia untuk mengerjakan kegiatan tersebut.
Sehubungan dengan kegiatan pengelolaan air tanah harus dilakukan secara
menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta didasarkan pada cekungan
air tanah. Dalam rangka mempersiapkan kebijakan pengelolaan air tanah, pada tahun
2012 telah diselesaikan 10 lokasi pemetaan untuk penentuan batas Cekungan Air Tanah
(CAT), dan untuk seluruh hasil penelitian/penyelidikan tersebut adalah berupa peta dan
rekomendasi kesesuaian peruntukan lahan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah
daerah sebagai acuan.
(3) Gambaran Hasil Kegiatan
Pada tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan kegiatan pemboran air tanah sebanyak 176
titik/lokasi pemboran air sumur produksi dan 5 titik/lokasi pemboran sumur pantau,
dengan rincian lokasi kegiatan sebagai berikut:
A. Lokasi dan jumlah Sumur Pemboran air produksi:
1. Provinsi NAD		
:
6 lokasi
2. Provinsi Sumatra Utara
:
5 lokasi
3. Provinsi Sumatra Barat
:
8 lokasi
4. Provinsi Riau		
:
6 lokasi
5. Provinsi Sumatra Selatan
:
1 lokasi
6. Provinsi Bengkulu		
:
5 lokasi
7. Provinsi Jambi		
:
2 lokasi
8. Provinsi Lampung		
:
4 lokasi
9. Provinsi Bali		
:
7 lokasi
10. Provinsi NTB		
:
7 lokasi
11. Provinsi NTT		
:
11 lokasi
12. Provinsi Kalimantan Barat :
1 lokasi
13. Provinsi Kalimantan Selatan :
4 lokasi
14. Provinsi Kalimantan Tengah :
2 lokasi
15. Provinsi Kalimantan Timur :
3 lokasi
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Gorontalo		
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Papua		
Provinsi Papua Barat
Provinsi Banten		
Provinsi Jawa Barat		
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi DI Yogyakarta

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2 lokasi
3 lokasi
1 lokasi
2 lokasi
4 lokasi
3 lokasi
4 lokasi
4 lokasi
22 lokasi
31 lokasi
24 lokasi
4 lokasi

B. Lokasi Pemboran sumur pantau:
1. Provinsi Banten		
:
2. Provinsi Jawa Tengah
:

3 lokasi
2 lokasi

Gambar 4.90 Sebaran
Lokasi Eksplorasi dan
Penyediaan Sarana Air
Bersih 2006-2011.

Kegiatan Pemetaan geologi Teknik pada tahun anggaran 2012, telah diksanakan sebanyak 8 lokasi, pemetaan Geologi teknik skala 1:100.000, dan pemetaan geologi teknik
kota sebayak 8 lokasi, berikut adalah rincian kegiatan:
- Kegiatan Pemetaan Geologi Teknik Skala 1:100.000:
Lembar Tanjungkarang (Metro) Lampung; Lembar Tanjungkarang (Telukbetung)
Lampung; Lembar Kotaagung (Gd Tataan, Liwa, Muara Dua, Kruwi) Lampung; Pulau
Lombok, NTB; Pulau Sumbawa, NTB);
- Kegiatan Pemetaan geologi teknik perkotaan:
1. Pemetaan Geologi Teknik Kota Nunukan, Kalimantan Timur;
2. Pemetaan Geologi Teknik Kota Malinau, Kalimantan Timur.
3. Pemetaan Geologi Teknik Kota Dabo/Singkep, Kepulauan Riau;
4. Pemetaan Geologi Teknik Namela P. Buru, Provinsi Maluku;
5. Pemetaan Geologi Teknik Kota Labuanbajo, NTT;
6. Pemetaan Geoogi Teknik Pulau Belitung, Bangka Belitung;
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7.
8.

Pemetaan Geologi Teknik P. Ambon, Provinsi Maluku;
Pemetaan Geologi Teknik Kotabaru Pulau Laut, Kalimantan Selatan;

- Kegiatan Penelitian dan Perekayasaan pada Cekungan Air Tanah:
1. Kuantifikasi dan permodelan air tanah CAT Jakarta, Provinsi DKI Jakarta;
2. Penelitian air tanah disekitar danau Toba dan sekitarnya, Provinsi Sumatra Utara;
3. Penelitian air tanah di sekitar Gunung Merapi sekitarnya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Kegiatan survei Geologi Lingkungan Tata Ruang:
Kawasan Kars 3 lokasi dan Kawasan Lindung 3 lokasi, pemanfaatan ruang daerah
resapan 1 lokasi, dan pengelolaan degradasi lahan 1 lokasi.
- Kegiatan penelitan geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan:
1. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan di Konawe Utara,
Provinsi Sulawesi Utara;
2. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Siak, Provinsi Riau;
3. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Hulu Sungai Tengah,
rovinsi Kalimantan Selatan;
4. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Lombok Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Garut, Provinsi Jawa
Barat;
6. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Sukabumi, Provinsi
Jawa Barat;
7. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan Grobogan, Provinsi
Jawa Tengah.
- Kegiatan Pemetaan Hidrogelogi:
1. Konservasi Air Tanah CAT Tegal-Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
2. Konservasi Air Tanah CAT Baturaja, Provinsi Sumatra Selalatan;
3. Konfigurasi Akuifer CAT Metro-Kotabumi Tahap II, Lampung;
4. Konfigurasi Akuifer CAT Ngawi-Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;
5. Potensi CAT Metro-Kotabumi, Provinsi Lampung, dan
6. Potensi CAT Jayapura, Provinsi Papua;
Pada tahun anggaran 2012, telah dilaksanakan kegiatan Penyelidikan Geologi Teknik:
1. untuk Menunjang Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Buleleng
Bali, Penyelidikan Geologi Teknik Jaringan rencana jalur Kareta Api Lintas Selatan Kalimantan Bagian Barat, Lintas Selatan Kalimantan Bagian Timiu; dan
Penyelidikan Geologi Teknik Jalan Matros-Mandai, Sulawesi Selatan;
2. Potensi liquifaksi daerah Palu, Sulawesi Tenggara, Melaboh, NAD; daerah rawan
gempa Gorontalo, Halmahera, Maluku Utara;
Capaian kinerja pengembangan geodiversity dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Dalam UU No. 26 tahun 2007 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai mandat
untuk menetapkan Kawasan Strategis Nasional dan melaksanakan Penataan ruang
terutama dalam Wilayah Nasional dan Kawasan Strategis Nasional yang meliputi
kawasan keunikan batuan dan fosil, bentang alam, dan proses geologi; kawasan
rawan bencana geologi, kawasan imbuhan air tanah; serta menyusun kriteria teknis
kawasan peruntukan pertambangan. Keanekaragaman alam (geodiversity) yang
memiliki berbagai nilai, mulai dan nilai ilmiah, ekonomi, budaya, spiritual dan nilai
lainnya, sehingga perlu dilindungi.
2. Dan hasil klasifikasi inventarisasi geodiversity, antara lain terdapat tiga kategori: (i)
Geosite, yakni situs geologi yang terbentuk secara alami dan mengandung komponen
keragaman geologi tertentu yang unik, langka dan benilai keilmuan tinggi; (ii)
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3.

4.

Geotope, yakni objek atau bagian tertentu yang terbentuk secara alami di permukaan
bumi yang memiliki ciri geologi dan geomorfologi bersifat luar biasa (outstanding)
sehingga perlu dilindungi dan pengaruh-pengaruh kegiatan manusia (anthropogenic)
yang dapat merusak keberadaannya; dan (iii) Geoheritage adalah warisan geologi yang
terbentuk secara alami dan memiliki nilai tinggi karena merepresentasikan rekaman
proses geologi yang saling berhubungan sehingga secara keilmuan merupakan bagian
penting dan sejarah dinamika bumi.
Banyak potensi geologi lingkungan, seperti kawasan kars dan kawasan lindung
geologi, belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya dengan
tetap mempertahankan kelestariannya. Sebagian besar potensi geodiversity nasional,
berada dalam keadaaan terancam dan belum dimanfaatkan secara optimal
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Badan Geologi sedang
mengembangkan konsep pemanfaatan berkelanjutan melalui kegiatan: geotourism
(geowisata), geopark (taman bumi), ecotourism (ekowisata).
Potensi lingkungan geologi kita yang bersumber dan keragaman bentukan geologi
(geodiversity), tersebar di berbagai wilayah fisiografi Indonesia. Potensi geodiversity
di Indonesia antara lain dijumpai di Pegunungan Sewu, Sangiran, Karangsambung,
Merangin, Maros, Gunung Rinjani, Gunung Hobal, Puncak Jayawijaya, Kawasan
Nusa Penida.

Gambar 4.91 Lima
dari 33 Geoheritage di
Indonesia, (1) Kaldera
Toba, Sumatra Utara,
(2) "Jambi Flora" Jambi,
(3) Kompleks Krakatau,
Lampung, (4) Kars
Pegunungan Sewu, JatengDIY-Jatim, (5) Gunung
Batur, Bali, (6) Tambora,
NTB.

Geopark Gunung Batur
Gunung Batur di Bali akhirnya diakui sebagai Geopark Dunia pertama di Indonesia.
Pengakuan Gunung Batur sebagai geopark dunia (Global Geopark) pertama di Indonesia
diumumkan oleh UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB)
dalam situs resminya pada 22 September lalu. Sedangkan penetapan Gunung Batur sebagai geopark dunia (Global Geopark), telah dilaksanakan sehari sebelumnya oleh Global
Geoparks Network Bureau. Keputusan tersebut merupakan hasil dari pertemuan The 11th
European Geoparks Conference yang digelar di Arouca, Portugal, pada 19 September–21
September 2012.
Sidang Global Geoparks Network Tahun 2012 di Portugal telah menjadi tonggak sejarah dengan ditetapkannya gunung Batur sebagai Global Geoparks pertama di Indonesia.
Dalam sidang tersebut selain gunung Batur, Indonesia pun mengusulkan lima tempat
lainnya, yaitu Danau Toba (Sumut), Merangin (Jambi), Gunung Rinjani (NTB), Raja
Ampat (Papua), dan Kawasan Kars Sewu (Jawa Tengah). Semoga dua tahun ke depan,
saat sidang GGN berikutnya digelar, Indonesia mampu menambahkan geopark lainnya
untuk mendapatkan pengakuan UNESCO.
Gunung Batur merupakan gunung berapi aktif yang terletak di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali, Indonesia. Gunung dengan ketinggian 1.717 m dpl ini memi-
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liki kaldera yang sangat besar dan indah. Kaldera gunung Batur ini terbentuk akibat dua
letusan besar yang terjadi pada 29.300 dan 20.150 tahun yang lalu. Di tengah kalderanya
terdapat Danau Batur berbentuk bulan sabit. Danau Batur ini berukuran panjangnya
sekitar 7,5 km dan lebar maksimum 2,5 km dengan kelilingnya mencapai 22 km dan
luasnya sekitar 16 km2.

Gunung Batur merupakan bagian dari rangkaian ‘Ring of Fire‘ Pasifik (Cincin Api
Pasifik) dan menjadi salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Tercatat sejak 1804
gunung yang kini ditetapkan sebagai Global Geopark ini telah meletus sebanyak 26 kali.
Penetapan kaldera gunung Batur sebagai Global Geopark tidak terlepas dari lanskap geologi yang unik dan pemandangannya yang menawan. Keunikan dan keindahan geologi,
terutama kawah, kaldera, dan danau Batur, telah menjadi obyek wisata andalan di Bali.
Selain Geopark Gunung Batur, saat ini sedang dalam proses pengusulan 5 lokasi calon
Global Geopark Network lainnya di Indonesia, yaitu:
• Merangin, Jambi
• Kaldera Toba, Sumatra Utara
• Gunung Sewu di pacitan, Jawa Timur
• Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat
• Raja Ampat, Papua Barat

4.2.6 Capaian Sasaran 6

Sasaran 6: Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
(1) Realisasi Pencapaian Sasaran
Kinerja pemaanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan bidang vulkanologi dan mitigasi
bencana geologi ditunjukkan pada Tabel 4.26.

Gambar 4.92 Gunung
Batur dengan kawah,
kaldera, dan danau
Baturnya.
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Tabel 4.26 Capaian Kinerja Pemaanfaatan Hasil Penelitian dan Penyelidikan Bidang Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah rekomendasi teknis
mitigasi bencana geologi

Rekomendasi

120

Gunung Api

68 gunung api dipantau
melalui pos PGA dan
37 gunung api dipantau
melalui 10 regional center

Laporan

45

45

100

Peta

45

45

100

Jumlah Pedoman Mitigasi
Bencana Gunung Api, Gempa
Bumi, Tsunami, dan gerakan
tanah

pedoman

8

8

100

Jumlah laporan Pelatihan
Penanggulangan Bencana Geologi

Laporan

4

4

100

Jumlah Laporan dan Dokumen
Rencana Kontinjensi Bencana
Geologi

Laporan

4

4

100

Jumlah gunung api yang dipantau
untuk kegiatan gunung api tipe A
dari Pos Pengamatan Gunung Api
Jumlah lokasi pemetaan kawasan
rawan bencana gunung api, peta
geologi gunung api, peta zona
kerentananan gerakan tanah, peta
mikrozonasi, peta KRB gempa
bumi, peta KRB tsunami dan
peta risiko gempa bumi/tsunami,
gerakan tanah dan gunung api.

Target

Realisasi
172
68
37

Capaian
143,3

100

(2) Evaluasi Capaian Sasaran
Berdasarkan realisasi capaian kinerja pada Tabel 4.26, jumlah rekomendasi dan laporan
mitigasi bencana geologi terlihat secara umum dapat tercapai target indikator kinerjanya.
Kegiatan peringatan dini dilakukan di gunung api yang aktivitas vulkaniknya berada pada tingkat Waspada (Level II) atau gunung api normal yang aktivitas vulkanik
nya menunjukkan adanya peningkatan kegiatan, baik dari pengamatan visual maupun
kegempaan. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi teknis untuk Pemerintah Daerah
setempat dalam rangka peringatan dini bahaya letusan gunung api. Kegiatan peringatan
dini bahaya gunung api dilakukan pada 10 gunung api.
Kegiatan pengamatan terpadu, instalasi peralatan pemantauan gunung api dan kegiatan pemantauan gunung api dilakukan dalam rangka pengumpulan data dasar aktivitas
vulkanik, peningkatkan kualitas metoda pemantauan, kontinyuitas pemantauan aktivitas
gunung api serta mengetahui perkembangan terkini aktivitas gunung api.
Hasil capaian dari rekomendasi teknis saat ini lebih mudah dipahami oleh masyarakat
di sekitar gunung api, hal ini didukung oleh tingkat pendidikan masyarakat juga kemajuan teknologi informasi yang berkembang hingga ke pelosok daerah.
Berdasarkan realisasi capaian kinerja kegiatan peringatan dini gerakan tanah di atas
terlihat bahwa target indikator kinerja tepat sasaran. Kinerja yang maksimal tersebut
dapat dicapai karena target yang direncanakan terlaksana dengan baik dengan efisiensi
dan tambahan beberapa kegiatan berupa peringatan dini potensi terjadi gerakan tanah di
setiap awal bulan di seluruh Indonesia.
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(3) Gambaran Hasil Kegiatan
Berdasarkan realisasi capaian kinerja kegiatan peringatan dini gerakan tanah terlihat bahwa target indikator kinerja tepat sasaran. Capaian kinerja yang maksimal tersebut terjadi
karena target yang direncanakan terlaksana dengan baik dengan efisiensi dengan tambahan beberapa kegiatan berupa peringatan dini potensi terjadi gerakan tanah di setiap awal
bulan di seluruh Indonesia.

Tabel 4.27 Hasil Kegiatan Pemanfaatan Penelitian dan Penyelidikan Bidang Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
No

Kegiatan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian
Kegiatan

Lokasi Kegiatan

1.

Peringatan
Dini
Bahaya
Gunung api

Lokasi

10

10

100%

G. Galunggung, Jawa Barat
G. Krakatau, Banten
G. Dukono, Maluku Utara
G. Lamongan, Jawa Timur
G. Soputan, Sulawesi Utara
G. Kerinci, Jambi
G. Talang, Sumatra Barat
G. Semeru, Jawa Timur
G. Ibu, Maluku Utara
G. Lewotolo, NTT

2.

Pengamatan
Terpadu
Gunung Api

Lokasi

3

3

100%

G. Sinabung, Sumatra Utara
G. Inelika, NTT
G. Gamkonora, Maluku Utara

3.

Instalasi
peralatan
pemantauan
gunung api

100%

G. Marapi, Sumatra Utara
G. Galunggung, Jawa Barat
G. Raung, Jawa Timur
G. Karangetang, Sulawesi Utara

100%

G. Gede, Jawa Barat
G. Tadikat, Sumatra Barat
G. Agung, Bali
G. Anak Ranakah, NTT
G. Kelud,, Jawa Timur
G. Colo, Sulawesi Tengah
G. Peut Sagoe, NAD
G. Mahawu, Sulawesi Utara
G. Rokatenda, NTT
G. Gamalama, Maluku Utara

4.

Pemantauan
Gunung api

Lokasi

Lokasi

4

10

4

10

5.

Peringatan
Dini
Gerakan Tanah

Lokasi

19

31

163%

Cianjur, Probolinggo, Minahasa, Banten
Selatan, Bengkulu, Pemalang, Bangkinang,
Ende-Bajawa, Tapanuli Selatan, Tapanuli
Tengah, Pagar Alam, Jalur Jalan Garut-Jogja,
Jalur Jalan Jogja – Pacitan, Toba-Samosir,
Pasaman, Kerinci, Manggarai, Majalengka,
Lombok Tengah

6.

Pemantauan
Gerakan Tanah

Lokasi

3

3

100%

Cipularang (Purwakarta), Cadas Pangeran
(sumedang) dan Ciloto-Cipanas (Cianjur)

7.

Laporan dan
Rekomendasi
Kebakaran
Batubara

Lokasi

5

5

100%

Lahat
Riau
Pontianak
Hulu Sungai Selatan
Tarakan

8.

Laporan
Pemodelan
Bencana
geologi

Lokasi

2

2

100%

G. Tangkubanparahu
G. Ijen
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Tabel 4.27 Hasil Kegiatan Pemanfaatan Penelitian dan Penyelidikan Bidang Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
(lanjutan)
No.

Kegiatan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian
Kegiatan

Lokasi Kegiatan

9.

Laporan
Identifikasi
Potensi
Geowisata

10.

Penyelidikan
Geofisika
Gunung api

Lokasi

4

4

100%

G. Lereboleng, NTT
G. Awu, Sulawesi Utara
G. Salak, Jawa Barat
G. Talang, Sumatra Barat

11.

Penyelidikan
Deformasi
Gunung api

Lokasi

4

4

100%

G. Banda Api, Maluku
G. Kie Besi, Maluku Utara
G. Sinabung, Sumatra Utara
G. Bromo, Jawa Timur

12.

Penyelidikan
Geokimia
Gunung api

Lokasi

3

3

100%

G. Lereboleng, NTT
G. Papandayan, Jawa Barat
G. Awu, Sulawesi Utara

13.

Penyelidikan
Bencana
Gempa bumi

Lokasi

2

2

100%

Seram dan Manggarai

14.

Penyelidikan
Amplifikasi

Lokasi

5

5

100 %

Ende, Mataram, Toba-Samosir, PacitanTrenggalek, Sorong

15.

Penyelidikan
Tsunamigenik

Lokasi

3

3

100%

Kendari, Luwuk-Banggai, Pantai Utara
Gorontalo

16.

Penyelidikan
Erosi dan
sedimentasi

Lokasi

2

2

100%

Situbondo, Ciamis

17.

Penyelidikan
Kestabilan
Lereng

Lokasi

3

3

100%

Majenang, Solok, Palopo-Toraja

18

Penyelidikan
Gerakan tanah

Lokasi

3

3

100%

Wonosobo-Banjarnegara, Bogor, Kuningan

19.

Laporan
Penelitian G.
Sinabung

Lokasi

1

1

100%

G. Sinabung

20.

Laporan
Penelitian G.
Merapi

Lokasi

1

1

100%

G. Merapi

21

Penyelidikan
Tanggap
Darurat
Letusan
Gunung api

Lokasi

25

25

100%

22.

Penyelidikan
Pasca Bencana
Letusan
Gunung api,
Semburan
Lumpur, Gas,
dan Air

Lokasi

11

11

100%

Lihat Tabel

23.

Penyelidikan
Tanggap
Darurat
Gempa bumi/
tsunami

75%

Simeulue – Aceh
Sukabumi
Aceh Selatan
Sigi-Sulteng
Sukabumi
Lewoloba-NTT

Lokasi

Lokasi

2

8

2

6

100%

Sorik Marapi
Ambang

Lihat Tabel
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Tabel 4.27 Hasil Kegiatan Pemanfaatan Penelitian dan Penyelidikan Bidang Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
(lanjutan)

No.

24.

25.

Kegiatan

Penyelidikan
Tanggap
Darurat
Gerakan Tanah

Penyelidikan
Pasca Bencana
Gempa bumi/
tsunami

Satuan

Lokasi

Lokasi

Target

40

12

Realisasi

44

10

Capaian
Kegiatan

110 %

83%

Lokasi Kegiatan
Kab. Wonosobo
Kab. Ponorogo
Kab. Lebak
Bogor
Kab. Sukabumi
Kab. Mojokerto
Bali
Kuningan
Kab. Sukabumi
Kab. Bandung Barat
Karanganyar - Jawa Tengah
Simpati - Pasaman
Kota Bogor
Probolinggo-Jatim
Lumajang, Jatim
Bali
Lombok, NTB
Pasuruan, Jatim
Curug kembar, Sukabumi
Kutawaringin, Kab. Bandung
Aceh Tenggara, Aceh
Jasinga, Kab Bogor, Jabar
Ambon, Maluku
Kuningan, Jabar
Maninjau, Sumbar
Banggai, Sulteng
Ambon, Maluku
Sangihe, Sulut
Ambon, Maluku
Parigi Poutong, Sulteng
Bogor, Jabar
Ciamis, Jabar
Pesisir Selatan, Sumbar
Soreang, Kab. Bandung, Jabar
Rel KA Cilebut, Bogor, Jabar
Tasikmalaya, Jabar
Ciamis, Jabar
Kab. Bandung Barat, Jabar
Tabanan, Bali
Solok Selatan, Sumbar
Cianjur
Sukabumi
Karanganyar
Cisolok dan Parungkuda, Sukabumi
Sukabumi
Pelabuhan Ratu
Ambon
Ambon
Singkawang-Kalbar
Pangandaran, Banjar- Jabar
Liwa-Lampung
Sukabumi- Jabar
Garut – Jabar
Kab. Bandung, Jabar
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Tabel 4.27 Hasil Kegiatan Pemanfaatan Penelitian dan Penyelidikan Bidang Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
(lanjutan)

No.

Kegiatan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian
Kegiatan

26.

Penyelidikan
Pasca Bencana
Gerakan Tanah

Lokasi

20

22

110 %

27.

SOP Tanggap
Darurat
Pemeriksaan
Gempa bumi

Pedoman

1

1

100%

Pedoman

1

1

100%

Pedoman

1

1

100%

28.

29.

SOP Tanggap
Darurat
Pemeriksaan
Tsunami
SOP Pemetaan
KRB Gempa
Bumi

30.

SOP Pemetaan
KRB Tsunami

Pedoman

1

1

100%

31.

SOP
Pemodelan
Bencana
Geologi

Pedoman

1

1

100%

32.

SOP Proses
Evakuasi
Bencana
Gempa bumi
dalam gedung/
kantor

Pedoman

1

1

100%

33.

Pedoman
Penyusunan
Peta KRB
Gempa bumi

Pedoman

1

1

100%

34.

SNI Pemetaan
Zona
Kerentanan
Gerakan Tanah

Pedoman

1

1

100%

Lokasi Kegiatan
Kab. Pacitan
Campakamulya, Kab. Cianjur
Kab. Garut
Pasuruan, Jatim
Sumedang
Pacitan, Jatim
Maluku
Hambalang, Bogor
Sumedang, jabar
Sukabumi, Jabar
Kab. Bandung, Jabar
Ambon, Maluku
Kab. Bandung, Jabar
Kab. Bandung, Jabar
Cianjur, Jabar
Ambon, Maluku
Garut, Jabar
Subang, Jabar
Cilacap, Jateng
Sumedang. Jabar
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Gambar 4.93 Peta Prakiraan
Wilayah Potensi Terjadi
Gerakan Tanah Provinsi Jawa
Timur.

Gambar 4.94 Peta
Titik Rawan Gerakan
Tanah/Tanah longsor
pada Jalur Jalan di Pulau
Jawa.

Batubara memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber energi
dan pemakaiannya semakin luas terutama pada sektor industri. Salah satu parameter yang
menentukan nilai jual batubara adalah nilai kalori. Unsur kalori ini sangat ditentukan
oleh jumlah karbon murni (C) yang terkandung dalam batubara. Sedangkan gas-gas yang
terbentuk, yaitu metan, karbon dioksida, serta karbon monoksida, dan gas-gas lain yang
menyertainya akan masuk dan terperangkap di celah-celah batuan yang ada di sekitar
lapisan batubara.
Kebakaran batubara telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia dan
umumnya kebakaran batubara sangat sulit untuk dipadamkan dengan cara penyiraman
di permukaan. Beberapa lokasi kebakaran batubara yang telah terjadi di Indonesia, antara
lain di Sumatra Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan dan yang terbanyak titik apinya
di Kalimantan Timur sebanyak 158 titik api.
Oleh karena itu sebagai upaya untuk meminimalkan dampak yang timbul akibat kebakaran batubara, dari 158 titik api yang teridentifikasi, selama kurun waktu 2011-2012
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Badan Geologi telah melaksanakan identifikasi batubara terbakar dan penanggulangannya sebanyak 17 lokasi.
Dari realisasi capaian kinerja identifikasi dan rekomendasi kebakaran batubara terlihat bahwa semua target indikator kinerja dapat tercapai. Uraian capaian indikator kinerja
yang maksimal tersebut terjadi akibat target yang direncanakan terlaksana dengan baik.
Namun demikian bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak dijumpai kendala. Kendala yang paling dirasakan adalah banyak dijumpai kawasan yang diidentifikasi mengalami kebakaran batubara merupakan kawasan yang memang sudah dikuasai baik secara
pribadi maupun perusahaan sehingga dalam pelaksanaannya terkadang terbentur dengan
perizinan dan birokrasi. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah
dan masyarakat untuk mengurangi bencana polusi asap dan kebakaran lahan akibat dari
terbakarnya batubara.
Badan Geologi merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam pemantauan
gunung api berikut dengan mitigasinya. Abu vulkanik adalah salah satu ancaman primer
dari gunung api merupakan prioritas dalam melakukan mitigasi terhadap bahaya tersebut. Aspek geologi, sejarah letusan, dan data profil angin merupakan parameter utama
dalam kegiatan permodelan Abu Vulkanik Gunung Api. Abu vulkanik selain dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, juga dapat membuat terganggunya kehidupan sosial
ekonomi dari masyarakat. Salah satunya adalah terganggunya pertanian, perternakan,
perkebunan, dan lainya serta mempengaruhi trasportasi udara karena abu vulkanik dapat
merusak mesin pesawat. Bentuk kegiatan ini adalah permodelan ketebalan dan sebaran
abu vulkanik serta pembuatan skenario jika terjadi jatuhan abu vulkanik.
Berdasarkan realisasi capaian kinerja pemodelan bencana geologi terlihat bahwa
semua target indikator kinerja dapat tercapai. Uraian capaian indikator kinerja yang
maksimal tersebut dapat dijelaskan bahwa dari target yang direncanakan terlaksana dengan baik, namun demikian bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak dijumpai kendala.
Kendala yang paling dirasakan dalam melakukan kegiatan ini adalah perlunya dukungan

Tabel 4.28 Identifikasi dan Rekomendasi Kebakaran Batubara
Kegiatan

2011

Identifikasi dan Rekomendasi
Kebakaran Batubara

1. Kab. Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan
2. Kab. Tapin - Kalimantan Selatan
3. Kab. Tabalong - Kalimantan Selatan
4. Kab. Paser - Kalimantan Timur
5. Kab. Nunukan - Kalimantan Timur
6. Kab. Tarakan - Kalimantan Timur
7. Kab. Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan
8. Riau
9. Bengkulu
10. Kalimantan Selatan
11. Kalimantan Timur
12. Kalimantan Tengah

2012
1. Lahat
2. Riau
3. Pontianak
4. Hulu Sungai Selatan
5. Tarakan

perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Sampai saat ini kebutuhan tersebut
masih dipenuhi oleh bantuan dari pihak luar dengan sistem kerja sama. Dengan kegiatan
ini diharapkan dapat membantu pimpinan memberikan keputusan penanganan bencana
dalam rangka mitigasi bencana sehingga tercapai pengurangan risiko yang seminimal
mungkin.
Secara tatanan geologi, Indonesia sangat diuntungkan karena kesuburan tanahnya
yang kaya dengan mineral, dan keindahan alamnya sehingga banyak dijadikan lokasi
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wisata bagi masyarakat, akan tetapi di sisi lain sebagian besar wilayah Indonesia juga
rentan terhadap terjadinya bencana alam.
Kegiatan ini melakukan identifikasi kawasan-kawasan, baik yang sudah menjadi lokasi wisata maupun yang belum dijadikan lokasi wisata, untuk dilakukan penataan dan
pengembangan lokasi wisata dengan tidak mengesampingkan potensi bencana dalam
rangka menunjang pengurangan risiko bencana di kawasan wisata.
Uraian capaian indikator kinerja yang maksimal tersebut dapat dijelaskan bahwa dari
target yang direncanakan terlaksana dengan baik, namun demikian bukan berarti dalam
pelaksanaannya tidak dijumpai kendala, yang paling dirasakan dalam melakukan kegiatan ini perlu didukung oleh perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, sampai
saat ini kebutuhan tersebut masih didukung oleh bantuan dari pihak luar dengan sistem
kerja sama.
Tabel 4.29 Pemodelan Bencana Geologi (Gunung Api)
Kegiatan
Pemodelan
Bencana
Geologi
(Gunung api)

2010
Pemodelan Sebaran Abu
Gunung Galunggung
(Jabar)
Pemodelan Sebaran
Abu Gunung Guntur
(Jabar)

2011

2012

Pemodelan Bahaya Lahar
1. G. Karangetang, Sulut
2. G. Bromo, Jatim
3. Merapi, Jateng
Evaluasi Pemodelan Abu
Gunung Api
1. G. Gede, Jabar
2. G. Ciremai, Jabar
Pemodelan Bahaya Tsunami
1. Lampung
2. Cialacap, Jateng

Pemodelan Abu G. Tangkubanparahu
Pemodelan Abu G. Ijen

Kegiatan ini sempat terhenti dan baru dilakukan kembali pada tahun 2011. Dengan
harapan dapat membantu pimpinan memberikan keputusan penanganan bencana dalam
rangka mitigasi bencana sehingga tercapai pengurangan risiko yang seminimal mungkin.
Penyelidikan kegunungapian merupakan penyelidikan parameter kegunungapian dalam rangka evaluasi dan dukungan data bagi pemantauan kegiatan gunung api yang lebih
baik.
Tabel 4.30 Identifikasi Potensi Geowisata
Kegiatan
Identifikasi
Potensi Geowisata
(Gunung Api)

2011
G. Inelika, NTT

2012
1. Potensi Geowisata Sumut G. Sorik Marapi
2. Potensi Geowisata Sulut G. Ambang

Penyelidikan deformasi merupakan penyelidikan paramater fisis gunung api untuk
mengetahui perubahan bentuk/geometri tubuh gunung api, serta untuk mengetahui
sumber tekanan dengan metode deformasi (GPS, EDM, Tiltmeter atau leveling).
Pada penelitian diterapkan beberapa metoda secara bersamaan yaitu metoda seismik,
deformasi dan metoda lainnya (seperti geokimia, magnetik dan gaya berat) dalam penentuan sumber kegempaan vulkanik, sumber deformasi gunung api dan kondisi bawah
permukaan gunung api. Hasil analisis dan model bawah permukaan gunung api yang
dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan strategi pemantauan pada
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Tabel 4.31 Penelitian Kegunung
apian Tahun 2007-2012
No.

Gunung
Api

Tahun
Pelaksanaan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kelut
Batur
Krakatau
Kelut
Talang
Lokon
Guntur
Soputan
Marapi
Batur
Karangetang
Lokon
Semeru
Sinabung
Galunggung
Ijen
Agung

2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

gunung api yang bersangkutan. Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api telah
melakukan penelitian pada beberapa gunung api sejak tahun 2007 seperti pada Tabel
4.31.
Realisasi capaian kinerja penyelidikan dan mitigasi gerakan tanah di atas terlihat bahwa semua target indikator kinerja dapat tercapai dengan sempurna, dan bahkan target
indikator kinerja terlihat efisien. Uraian capaian indikator kinerja yang maksimal tersebut
dapat dijelaskan bahwa dari target yang direncanakan terlaksana dengan baik dengan
efisiensi anggaran yang lebih kecil dari rencana. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung rekomendasi teknis gerakan tanah, serta melengkapi database gerakan
tanah.
Gunung Api Sinabung sebelumnya merupakan gunung api tipe B, namun sejak
Agustus 2010 berubah menjadi Gunung Api Tipe A, sehingga diperlukan penelitian
kimia batuan yang lebih terperinci yang bertujuan untuk:
1. Mengenal kimia batuan yang dihasilkan selama sejarah erupsi secara detail, sehingga dapat diungkapkan komposisi kimia batuan dengan perubahannya dari
waktu ke waktu serta karakteristik dari gunung tersebut.
2. Menentukan komposisi kimia batuan terutama lava yang pernah dikeluarkan
oleh Gunung Api Sinabung. Komposisi kimia batuan berguna untuk menentukan kemungkinan letusan letusan yang akan datang.
3. Meneliti petrografi endapan batuan Gunung Api Sinabung untuk mengetahui
sifat fisik, kimia dan mineralogi yang dapat mengungkap karakteristik Gunung
api tersebut
Uraian capaian indikator kinerja yang maksimal tersebut dapat dijelaskan bahwa dari

Gambar 4.95 Peta Amplifikasi Kotamadya Mataram dan Sekitarnya.
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target yang direncanakan terlaksana dengan baik, namun demikian bukan berarti dalam
pelaksanaannya tidak dijumpai kendala, kendala yang paling dirasakan adalah sangat kurangnya catatan sejarah dari aktivitas Gunung Sinabung sebelumnya, sehingga diperlukan tahapan-tahapan penelitian dari awal dan komprehensif.
Dari hasil tersebut akan dapat memberikan informasi tentang kimia batuan, perubahan, serta evolusi pembentukannya yang dapat menunjang dalam melakukan mitigasi
bencana erupsi Gunung Sinabung yang akan datang.
Kegiatan penelitian ini dimulai pada tahun 2011 yang mencakup 3 gunung api dan
untuk Gunung Sinabung masih terus dilakukan penelitian termasuk untuk tahun anggaran 2013.
Berdasarkan realisasi capaian kinerja, jumlah rekomendasi teknis pada sebelum, saat
Tabel 4.32 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Kegiatan
Penyelenggaraan
Penelitian dan
Pengembangan

2011
1. Penelitian Petrologi
Gunung Api Sinabung
(Sumatra Utara)
2. Penelitian Karakteristik
Batuan Kaldera Gunung
Api Batur (Bali)

2012
1. Penelitian Sinabung,
Sumut
2. Penelitian Merapi, DIY

dan sesudah terjadi letusan gunung api di atas terlihat bahwa semua target indikator
kinerja dapat tercapai secara maksimal. Uraian capaian indikator kinerja yang maksimal
tersebut dapat dijelaskan bahwa dari target yang direncanakan dapat terlaksana dengan
baik dengan efisiensi anggaran yang lebih kecil dari rencana.
Pada dasarnya jumlah tanggap darurat dan penyelidikan pasca bencana dalam memberikan rekomendasi teknis pada sebelum, saat dan sesudah terjadi letusan gunung api
bergantung pada jumlah kejadian bencana letusan gunung api pada setiap tahunnya,
ketidakpastian target sangat tinggi mengingat bencana tidak dapat diramalkan kejadiannya.
Ketidaktercapaian anggaran kegiatan Tanggap Darurat letusan gunung api dan
penyelidikan pasca letusan gunung api, semburan lumpur, gas dan air dikarenakan perencanaan anggaran pada komponen Belanja Perjalanan Lainnya tidak mengacu pada
Standar Biaya Umum (SBU 2012), sedangkan pada pelaksanaannya mengacu pada SBU
sesuai dengan lokasi kejadian bencana dan realisasi lamanya waktu penyelidikan Tanggap
Darurat letusan gunung api, pasca letusan gunung api, semburan lumpur, gas dan air
lebih pendek dibandingkan yang direncanakan.
Selama tahun 2012 terdapat 19 gunung api yang mengalami perubahan tingkat kegiatan baik berupa peningkatan atau penurunan aktivitas vulkaniknya. Pada akhir tahun
2012 terdapat 11 gunung api dengan status Waspada (Level II) dan 6 gunung api berstatus Siaga (Level III).
Kegiatan Tanggap Darurat Letusan Gunung Api dan Pasca Bencana Letusan Gunung
Api, Semburan Lumpur, Gas dan Air pada tahun 2012 dilakukan di 25 lokasi Tanggap
Darurat dan 11 lokasi Pasca Bencana. Tim Tanggap Darurat dikirimkan untuk melakukan evaluasi kegiatan gunung api secara intensif, melakukan koordinasi/sosialisasi, dan
memberikan rekomendasi teknis kepada Pemerintah Daerah setempat (Tabel 4.32).
Pemberian Rekomendasi Hasil Mitigasi dan Peringatan Dini
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat di sekitar gunung
api yang berada pada status Siaga (level III), maka dilakukan evaluasi setiap hari secara
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Tabel 4.33 Tanggap Darurat Letusan Gunung Api
No

Jenis Kegiatan

Frekuensi

1

Tanggap Darurat Letusan G. Lewotolo

1

2

Tanggap Darurat Letusan G. Ijen

4

3

Tanggap Darurat Letusan G. Gamalama

2

4

Tanggap Darurat Letusan G. Lokon

4

5

Tanggap Darurat Letusan G. Semeru

1

6

Sosialisasi Tanggap Darurat Letusan G. Semeru

1

7

Tanggap Darurat Letusan G. Sirung

1

8

Tanggap Darurat Letusan G. Karangetang

2

9

Tanggap Darurat Letusan G. Soputan

2

10

Tanggap Darurat Letusan G. Gamkonora

1

11

Tanggap Darurat G. Tangkubanparahu

1

12

Tanggap Darurat Letusan G. Sangeangapi

1

13

Tanggap Darurat Letusan G. Raung

2

14

Sosialisai Tanggap Darurat Letusan G. Raung

1

15

Tanggap Darurat Letusan G. Rokatenda

1

Tabel 4.34 Penyelidikan Pasca Bencana Letusan Gunung Api, Semburan Lumpur, Gas dan Air
No

Penyelidikan Pasca Bencana

Frekuensi

1

Semburan Gas di Madura

1

2

Letusan G. Sangeangapi

1

3

Semburan Lumpur Sidoarjo

3

4

Letusan G. Dukono

1

5

Semburan Gas di Muara Enim

1

6

Semburan Lumpur di Gresik

1

7

Letusan G. Rokatenda

1

8

Semburan Lumpur Sidoarjo dengan Metoda Seismik

1

9

Semburan Lumpur Sidoarjo untuk Deteksi Amblesan Tanah

1

kontinyu dan informasi hasil evaluasinya dikirim melalui fax kepada Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Gubernur, dan Bupati tempat gunung api tersebut
berada. Dalam laporan hasil evaluasi tersebut juga disampaikan rekomendasi teknisnya.
Pada tahun 2012, gunung api yang mengalami perubahan tingkat kegiatan dan
diberikan rekomendasi teknis kepada Pemerintah Daerah setempat, jumlah rekomendasi
teknis yang dikirimkan berjumlah 1676.
Informasi perubahan status telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah, BNPB,
dan instansi terkait lainnya disertai dengan rekomendasi teknis. Pada saat liburan panjang, Lebaran, Natal/Tahun Baru juga diberikan peringatan dini berupa rekomendasi
teknis untuk gunung api yang banyak dikunjungi wisatawan maupun pendaki.
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Pengolahan Data dan Sistem Informasi Manajemen
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Manajemen meliputi proses pengiriman data
dari Pos Pengamatan Gunung Api di seluruh Indonesia ke PVMBG di Bandung. Proses
pengiriman data dari Pos PGA tersebut meliputi:
1. Pengiriman data cuaca, visual, dan kegempaan harian dari setiap pos pengamatan
gunung api melalui komunikasi SSB. Data harian tersebut kemudian dicatat dan
disimpan dalam media komputer serta dijadikan database kegempaan setiap gunung
api.
2. Pengiriman data kegempaan digital dari beberapa gunung api yang dipusatkan dalam
satu regional center (RC) tertentu. Dari Pos RC data ditransmisikan ke PVMBG
di Bandung melalui sistem VSAT. Pos RC yang menjadi pusat pengumpulan data
tersebut adalah:
• Regional Centre Tomohon, gunung api yang terpantau meliputi Gunung
Karangetang, Ruang, Tangkoko, Lokon, Mahawu, Soputan, dan Gunung
Ambang
• Regional Centre Semeru, gunung api yang terpantau meliputi Gunung Semeru,
Bromo, dan Lamongan
• RC Batur, gunung api yang terpantau meliputi Gunung Batur dan Agung
• RC Bukittinggi, gunung api yang terpantau meliputi Gunung Talang, Marapi,
dan Gunung Tandikat
• RC Guntur, gunung api yang terpantau meliputi Gunung Guntur, Galunggung,
Papandayan, dan Gunung Ciremai
• RC Bajawa, gunung api yang terpantau meliputi Gunung Inerie, Inelika, dan
Ebulobo
• RC Ende, gunung api yang terpantau meliputi Gunung Iya, Kelimutu, dan
Rokatenda
• RC Egon, gunung api yang terpantau meliputi Gunung Egon, Lewotobi, dan
Lereboleng
• RC Lewoleba, gunung api yang terpantau meliputi Lewotolo, Iliboleng,
Iliwerung, dan Sirung.
• RC Ternate, gunung api yang terpantau meliputi Gamalama, Gamkonora, Ibu,
Kie Besi, dan Dukono.
• RC Jawa Timur II, gunung api yang terpantau meliputi Ijen dan Raung.
3. Transmisi data menggunakan Sistem GSM dan WIFI. Sistem ini meliputi pengiriman
data gempa dari stasiun seismik ke PVMBG melalui transmisi gelombang seluler dan
koneksi internet nirkabel. Gunung api yang menggunakan sistem ini adalah Salak
dan Gede.
4. Transmisi data menggunakan Sistem Telemetri Radio. Sistem ini meliputi
pengiriman data gempa atau deformasi dari stasiun seismik ke PVMBG melalui
transmisi gelombang radio. Gunung api yang menggunakan sistem ini adalah
Tangkubanparahu.
5. Transmisi data menggunakan SMS, transmisi jenis ini digunakan untuk mengirimkan
data deformasi, temperatur dan gas dari beberapa gunung api ke PVMBG. Gunung
api yang terpantau meliputi Dieng (data gas), Talang, dan Batur.
Setelah data kegempaan dan deformasi terkirim ke PVMBG, maka dilakukan pengolahan, evaluasi dan pelaporan kegiatan gunung api dalam bentuk:
• Laporan Harian yang merupakan laporan aktivitas gunung api dengan status Siaga
dan Awas.
• Laporan Mingguan yang merupakan laporan aktvitas dari gunung api dengan status
Waspada.
• Laporan Bulanan yang meliputi aktivitas gunung api di seluruh Indonesia
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Pengembangan Metode Pemantauan Gunung api
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010, Pasal 633,
menyatakan bahwa salah satu tugas Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung api
adalah melaksanakan perekayasaan serta pengamatan gunung api, baik untuk gunung api
di Wilayah Barat maupun Timur Indonesia. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut,
Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api selama tahun 2012 telah melakukan
beberapa hal, yaitu:
1. Aplikasi secara bersamaan pengukuran GPS, seismik dan metoda lainnya (seper
ti geokimia, magnetik, dan gaya berat) dalam penentuan sumber kegempaan
vulkanik, sumber deformasi gunung api dan kondisi bawah permukaan gunung
api (Ijen, Galunggung, Agung, Guntur, Papandayan, Sinabung, Lokon, dan Bromo). Hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan strategi
pemantauan pada gunung api yang bersangkutan.
2. Pengamatan aktivitas kegempaan dengan menggunakan lebih dari 2 stasiun adalah Gunung Galunggung, Tangkubanparahu, Guntur, Sinabung, Gede, Semeru,
Kelud, Raung, Ijen, dan Batur.
3. Metode pemantauan visual dengan menggunakan kamera CCTV di Tangkubanparahu, Galunggung, Papandayan, Sinabung, Lokon, Ijen, Semeru, dan Gunung
Bromo, yang ditransmisikan secara real time ke kantor PVMBG di Bandung.
Jumlah rekomendasi teknis sebelum, saat, dan sesudah terjadi gempa bumi, tsunami
dan gerakan tanah dilaksanakan melalui kegiatan tanggap darurat gempa bumi/tsunami,
gerakan tanah dan kegiatan pasca bencana gempa bumi/tsunami dan gerakan tanah.
Berdasarkan realisasi capaian kinerja kegiatan tanggap darurat gerakan tanah, gempa
bumi/tsunami di atas terlihat bahwa target indikator kinerja kegiatan tanggap darurat
dan pasca bencana baik gerakan tanah maupun gempa bumi/tsunami ada yang melebihi
target dan ada yang kurang memenuhi target, hal ini disebabkan kegiatan tersebut tergantung pada kejadian gempa bumi merusak untuk yang memenuhi SOP pengiriman
tim tanggap darurat hanya sedikit walaupun kejadian gempa bumi di atas skala Richter
5 pada tahun 2012 mencapai lebih dari 100 gempa bumi namun gempa tersebut tidak
merusak sehingga tidak diberangkatkan tim tanggap darurat dan pasca dan hanya berupa tanggapan kejadian bencana. Kegiatan tanggap darurat gempa bumi mencapai 75%
dan pasca gempa bumi 83%. Sedangkan tanggap darurat dan pasca bencana gerakan
tanah mencapai 110%. Pada dasarnya pencapaian target jumlah penyelidikan pasca bencana dan tanggap darurat dalam memberikan rekomendasi teknis sebelum, sesaat dan
sesudah terjadi gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah berdasarkan kejadian bencana
gempa bumi/tsunami dan gerakan tanah bergantung pada jumlah kejadian bencana gempa bumi/tsunami dan gerakan tanah pada setiap tahunnya, tetapi ketidakpastian target
tersebut sangat tinggi mengingat bencana tidak dapat diramalkan waktu dan tempat kejadiannya.
Kegiatan di atas dilakukan dengan segera pada saat kejadian atau ada potensi terjadi
bencana. Sehingga dapat dilakukan usaha dan cara-cara penanggulangan dan pengurang
an risiko secara dini. Adapun keluaran dari kegiatan adalah Gambaran informasi menge
nai potensi gerakan tanah susulan, faktor pemicu dan pengontrol gerakan tanah serta serta rekomendasi teknis antisipasi dan pengurangan risiko gerakan tanah. Sedangkan hasil
outcome-nya adalah dilaksanakannya Rekomendasi Teknis yang untuk penanggulangan
ancaman bahaya gerakan tanah oleh Pemerintah Daerah setempat maupun instansi terkait dan berkurangnya risiko korban gerakan tanah akibat gerakan tanah susulan.
Berdasarkan Gambar 4.96 dapat disimpulkan bahwa jumlah peristiwa gerakan tanah
tertinggi, dengan 51% kejadian gerakan tanah, terjadi di Jawa Barat. Hal ini disebabkan
kondisi Jawa Barat yang banyak dikelilingi pegunungan dan banyak produk vulkanik
kuarter maupun tersier. Namun demikian, gerakan tanah yang diikuti banjir bandang
merupakan merupakan faktor pembunuh yang mematikan seperti terjadi di Sulawesi
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Barat, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, dan beberapa kasus terjadi di Maluku. Sehingga
identifikasi potensi debrish flow, atau di kalangan masyarakat lebih dikenal banjir bandang, perlu ditingkatkan baik melalui citra satelit maupun pemodelan serta penegakan
regulasi mengenai pemukiman di daerah sepadan sungai atau lembah sungai.
Jika dilihat dari lokasi sebaran gerakan tanah, akhir-akhir ini sebaran gerakan tanah
hampir terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh selain curah hujan di Indonesia memang akhir-akhir ini sangat tinggi, juga dipicu sistem tektonik Indonesia yang
sangat aktif dan perkembangan tata guna lahan yang begitu cepat.
Berdasarkan Gambar 4.96 maka dapat dilihat bahwa gerakan tanah terjadi hampir
setiap bulan, namun demikian maka kejadian gerakan tanah tertinggi antara bulan November – April, sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan pada bulan-bulan tersebut.
Sikap reaktif yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai, dibutuhkan sikap baru
yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana. Oleh karena
itu pemerintah melalui instansi yang mewakilinya, yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan

Gambar 4.96 (a) Kejadian
Gerakan Tanah di Indonesia
sampai dengan 18 Desember
2012, (b) Korban meninggal
dunia akibat gerakan tanah
sampai 18 Desember 2012,
(c) Data kejadian gerakan
tanah per Provinsi setiap
bulan Tahun 2012 sampai 18
Desember 2012.
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Tabel 4.35 Kejadian Gerakan Tanah Tahun 2012
Provinsi

Kejadian

Jawa Barat

MD

LL

RR

RH

RT

BLR

BLH

LPR

JLN

SIP

63

36

41

720

108

756

3

1

37,0

420

-

Jawa Tengah

9

4

-

15

15

-

-

-

10,0

80

80

Jawa Timur

9

4

1

18

4

-

1

-

-

120

-

Bali

5

9

4

5

2

-

1

-

3,0

-

-

Banten

2

-

-

25

5

17

-

-

-

-

-

Papua

1

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

NTB

2

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

NTT

2

-

-

728

-

-

-

-

582,0

-

-

Sumatra Barat

8

5

6

337

67

-

15

6

407,7

-

100

Sumatra Utara

3

6

1

4

-

-

-

-

-

-

Sulawesi Utara

4

4

4

317

19

-

1

-

-

20

-

Sulawesi Tengah

1

4

57

622

51

-

7

-

285

6.110

1.525

Sulawesi Barat

2

29

-

6

4

-

-

-

-

-

-

Jambi

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Aceh

2

-

-

150

14

-

-

-

90,0

-

-

Kalimantan Timur

1

4

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Lampung

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maluku

8

29

7

13

13

25

-

-

-

-

-

TOTAL

124

136

122

2958

308

808

28

7

1.414,7

6.750

1.705

Gambar 4.97 Gerakan Tanah
di Desa Yehmampeh, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali
(13 Maret 2012), menyebabkan
7 orang meninggal dan 20 rumah
rusak.
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Gambar 4.98
Gerakan tanah di
Kelurahan Karang
Panjang, Maluku
menyebabkan 12
orang meninggal
serta bangunan gereja
di Kelurahan Batu
Gajah, Maluku retakretak.

Gambar 4.99 Material
longsoran yang
membendung Sungai
Wae Ela dan membentuk
tanggul alam serta
rembesan yang keluar
melalui tanggul alam.
Tanggul alam tersebut
sewaktu-waktu dapat
jebol dan menyebabkan
banjir bandang jika tidak
diperkuat.

Gambar 4.100 Kasus
hambalang, terdapat
lapisan lempung yang
bersifat mengembang
tinggi (swelling clay) jika
lapisan tersebut terkupas
sehingga terjadi release
tekanan dan jika drainase
yang tidak baik/terkena
air maka kekuatan
batuannya akan turun
secara drastis.
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Tabel 4.36 Pedoman Mitigasi Bencana Geologi, Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
Satuan

Target

Realisasi

SOP Tanggap Darurat Pemeriksaan Gempa
Bumi

Capaian
kegiatan

Realisasi
Anggaran

Pedoman

1

1

100%

96,23%

SOP Tanggap Darurat Pemeriksaan Tsunami

Pedoman

1

1

100%

95,59%

SOP Pemetaan KRB Gempa Bumi

Pedoman

1

1

100%

97,27%

SOP Pemetaan KRB Tsunami

Pedoman

1

1

100%

95,92%

SOP Pemodelan Bencana Geologi

Pedoman

1

1

100%

91,67%

SOP Proses Evakuasi Bencana Gempa bumi
dalam gedung/kantor

Pedoman

1

1

100%

82,24%

Pedoman Penyusunan Peta KRB Gempa bumi

Pedoman

1

1

100%

94,45%

SNI Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan
Tanah

Pedoman

1

1

100%

97,54%

Kegiatan

Geologi, terus berusaha mengembangkan pola-pola penanggulangan bencana, baik de
ngan merevisi peraturan perundangan maupun petunjuk pelaksanaan teknis termasuk di
dalamnya Standard Operating Procedures (SOP).
Berdasarkan realisasi capaian kinerja Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah terlihat bahwa target indikator kinerja dapat
tercapai. Uraian capaian indikator kinerja yang maksimal tersebut dapat dijelaskan bahwa
dari target yang direncanakan terlaksana dengan baik. Sejak 2010 telah dihasilkan 15
Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gempa bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah,
dengan perincian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.35.
Berkaitan dengan mitigasi bencana geologi, Badan Geologi berkewajiban member-

Tabel 4.37 Penyusunan Pedoman Mitigasi Bencana Geologi Tahun 2010-2012
Kegiatan
Penyusunan
Pedoman
Mitigasi
Bencana
Geologi

2010
1. Penyusunan Pedoman
Analisis Risiko Bencana
Gunung api
2. Penyusunan Pedoman
Pembuatan Peta KRB
Gunung api
3. Penyusunan Pedoman
Pelatihan Penanggulangan
Bencana Gunung api

2011
1. Revisi SNI Penyusunan Peta
Gerakan Tanah
2. Revisi SNI Penyusunan
Legenda Gerakan Tanah
3. SOP Analisis Risiko
Bencana Geologi
4. Penyusunan Pedoman
Rencana Kontijensi Gunung
api, Gerakan Tanah, Gempa
Bumi, Tsunami

2012
1. SOP Tanggap Darurat
Pemeriksaan Gempa bumi
2. SOP Tanggap Darurat
Pemeriksaan Tsunami
3. SOP Pemetaan KRB Gempa
bumi
4. SOP Pemetaan KRB Tsunami
5. SOP Pemodelan Bencana
Geologi
6. SOP Proses Evakuasi Bencana
Gempa bumi dalam gedung/
kantor
7. Pedoman Penyusunan Peta
KRB Gempa bumi
8. Pedoman Penyusunan Peta
KRB Tsunami
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ikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai ancaman bahaya gunung api,
gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Sebagaimana kita ketahui secara tektonik,
Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik aktif, yaitu Lempeng Eurasia di sebelah
utara, Lempeng Pasifik di sebelah timur dan Lempeng Indo-Australia di sebelah selatan.
Tumbukan lempeng-lempeng tersebut menyebabkan terbentuknya deretan gunung api
di sepanjang jalur tumbukan. Indonesia memiliki 127 gunung api aktif, yang memiliki
potensi sumber daya geologi seperti mineral-mineral dan bahan tambang. Namun di sisi
lain Indonesia juga merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana geologi seperti
erupsi gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Pelatihan Penangggulangan Bencana ini merupakan salah satu upaya mitigasi pra Bencana yang memerlukan
kerja sama yang menyeluruh dari semua pihak. Peran aparatur pemerintah dan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana sangat diperlukan dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko. Sejak
2010 telah dilakukan 10 Pelatihan Penanggulangan Bencana Geologi, dengan perincian
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.38.
Metoda pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan paparan dan diskusi tentang bencana geologi serta membuat skenario-skenario dalam menangani bencana
geologi yang akan terjadi yang kegiatannya dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dengan fasilitasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Sejak 2010 telah
dilakukan 12 Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Geologi, dengan perincian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.39.

Tabel 4.38 Pelatihan Penanggulangan Bencana Geologi dari tahun 2010-2012
Kegiatan
Pelatihan
Penanggulangan
Bencana Geologi
(Gunung api)

2010

2011

1. G. Tangkubanparahu (Jabar)
2. G. Dieng (Jateng)

2012

1. Bangli, Bali
2. Guci, Jateng
3. Bantul, DIY
4. Probolinggo, Jatim

1. Tasikmalaya, Jabar
2. Karanganyar, Jateng
3. G. Ijen, Jatim
4. G. Karangetang, Sulut

Tabel 4.39 Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Geologi Tahun 2010-2012
Kegiatan
Penyusunan Dokumen
Rencana Kontinjensi
Bencana Geologi
(Gunung api)

2010
1. G. Soputan (Sulut)
2. G. Kelud (Jatim)
3. Trenggalek (Jatim)

2011
1. Ponorogo, Jatim
2. Banyumas, Jateng
3. G. Talang, Sumbar
4. Banyuwangi, Jatim
5. Bandung Barat, Jabar

2012
1. G. Dieng Banjarnegara, Jateng
2. G. Galunggung, Tasikmalaya, Jabar
3. Bengkulu, Sumsel
4. G. Batur, Bali
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4.2.7 Capaian Sasaran 7

Sasaran 7: Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi dalam
mendukung upaya mitigasi bencana geologi
(1) Realisasi Pencapaian Sasaran
Realisasi Pencapaian Sasaran 7 dapat dilihat pada Tabel 4.40.
Tabel 4.40 Capaian Penelitian Rancang Bangun Teknologi Kegunungapian
Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

4

4

100%

Jumlah TLR hasil rancang bangun sendiri

Unit

Jumlah data geokimia gunung api

Laporan

4

4

100%

Jumlah kegiatan mitigasi di Kawasan Bencana Gunung Merapi

Laporan

30

30

100%

(2) Evaluasi Pencapaian Sasaran
Pengembangan dan produksi instrumentrasi dan rancang bangun berjalan sesuai dengan
Rencana jangka menengah dan jangka panjang dari BPPTK. Salah satu sasaran pokok
BPPTK tahun 2012 adalah mengaplikasikan hasil pengembangan rancang bangun di 4
gunung api.
Perangkat sistem monitoring (Telemetri Laju Rendah) kebencanaan geologi hasil rancang bangun tersebut pada tahun 2012 telah diimplementasikan di 4 gunung api, yaitu
Gunung Soputan (Pemantauan Deformasi dan Suhu Tanah), Lokon (Pemantauan Suhu
Tanah), Mahawu (Pemantauan Suhu Tanah), dan Gunung Galunggung (Pemantauan
Suhu Danau Kawah). Implementasi sistem ini sangat bermanfaat untuk menambah data
dan parameter pemantauan real-time kontinyu, sehingga memperkaya informasi aktivitas
gunung api yang dipantau sebagai penunjang pengambilan keputusan. Diharapkan de
ngan terpasangnya sistem pemantauan hasil rancang bangun sendiri ini di 4 gunung api
per tahun, mitigasi bencana letusan akan semakin optimal.
Untuk pelayanan analisis geokimia terhadap sampel dari Pusat Vulkanologi dan Miti
gasi Bencana Geologi, ternyata melampaui target, yaitu dari target 300 sampel/tahun,
realisasinya mencapai 470 sampel/tahun atau >150%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 banyak gunung api menunjukkan peningkatan aktivitas, sehingga perlu moni
toring geokimia yang lebih intensif. Peningkatan jumlah sampel ini hanya berdampak
pada ketersediaan bahan-bahan kimia untuk analisis, tetapi belanja bahan untuk tahun
anggaran 2012 masih mencukupi.
Sementara itu, untuk kegiatan survei geokimia gunung api Indonesia juga melampaui target, dari yang direncanakan 7 gunung api, dicapai sebanyak 11 gunung api. Hal
ini disebabkan karena beberapa gunung api yang semula direncanakan survei berulang,
seperti Gunung Dieng, Salak, dan Papandayan, diputuskan tidak perlu survei ulang.
Data geokimia yang sudah ada dianggap cukup, karena gunung api yang bersangkutan
dalam kondisi normal. Oleh sebab itu untuk memperluas sasaran agar lebih mempercepat penyusunan database geokimia gunung api di Indonesia, maka 4 kegiatan survei
lapangan dialihkan ke gunung api lain yang belum pernah disurvei.
Sedangkan kegiatan mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi, bertujuan untuk memi
nimalisir korban manusia dan kerugian harta benda bila terjadi letusan. Kunci keberha

LAKIP Badan Geologi 2012 | 139
silan mitigasi bencana adalah memberikan peringatan dini secara cepat dan akurat, se
hingga para pemangku kepentingan penanggulangan bencana bisa mengambil keputusan
dan tindakan secara cepat dan tepat. Implementasi tugas mitigasi bencana adalah melakukan penelitian, penyelidikan, dan pemantauan gunung api dalam rangka memberikan
peringatan dini. Peringatan dini bisa disampaikan secara efektif, apabila penerima informasi peringatan dini mempunyai pengetahuan yang cukup agar segera bisa bertindak
secara cepat dan tepat untuk mengantisipasi ancaman letusan Gunung Merapi. Oleh
sebab itu, Seksi Gunung Merapi juga melaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pelatihan penanggulangan bencana yang disebut sebagai Wajib Latih Penanggulangan Bencana.
(3) Gambaran Hasil Kegiatan
Kegiatan Instalasi TLR Hasil Rancang Bangun Sendiri
Pekerjaan instalasi tiltmeter dilakukan di Gunung Batur dan Soputan. Sedangkan instalasi sensor suhu dilakukan di Gunung Lokon, Mahawu, Soputan, dan Galunggung.
Instalasi ini dilakukan agar perubahan aktivitas gunung api dapat terpantau dengan baik
dari data deformasi maupun data suhu.
Secara umum tahap pekerjaan instalasi stasiun pemantauan adalah instalasi stasiun
pengirim lapangan, instalasi stasiun penerima data di pos pengamatan, serta instalasi repeater (jika diperlukan).
a. Instalasi Stasiun Lapangan
Komponen stasiun lapangan terdiri dari sensor (suhu, tiltmeter), sistem akuisisi data,
sistem catu daya, dan sistem transmisi data. Sensor suhu yang digunakan adalah sensor
suhu jenis semikonduktor LM 35. LM 35 adalah sensor suhu yang cukup teliti dengan
output tegangan keluaran sangat linear dengan perubahan suhu. Tiltmeter yang digunakan adalah tiltmeter Applied Geomechanics dengan analog output. Sistem akuisisi data
menggunakan sistem TLR yang memiliki 8 kanal. Kelebihan sistem ini adalah konsumsi
power yang kecil dan daya jangkau sinyal yang luas. Sistem power yang digunakan ada-

Gambar 4.101 (a) Skema
sensor yang ada di dalam
casing dan sensor suhu yang
sudah dikemas. Sensor suhu
yang digunakan adalah LM35
dalam kemasan casing stainless
steel. (b) Sensor tiltmeter yang
digunakan untuk instalasi.

a

b
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Gambar 4.102 Skema
TLR (kiri atas) untuk
akuisisi data di lapangan
kemudian mengirimkannya
melalui radio. Gambar
kanan atas menunjukkan
foto TLR. Skema modem
(kiri bawah) untuk
menerima sinyal radio dari
lapangan. Gambar kanan
bawah menunjukkan foto
modem penerima data TLR.

lah 2 buah solar panel dan aki. Radio VHF dan antenna Yagi digunakan sebagai media
transmisi data. Contoh skema stasiun lapangan dan stasiun penerima ditunjukkan pada
Gambar 4.103.

Gambar 4.103 Skema
sistem peralatan di stasiun
lapangan dan stasiun
penerima. Misalnya sensor
yang terpasang berupa
sensor suhu tanah untuk
memantau aktivitas
Gunung Lokon.

b. Instalasi Stasiun Penerima
Peralatan yang dipasang pada stasiun penerima antara lain: antenna penerima, modem
penerima data, komputer penerima beserta monitor dan modem GSM. Secara umum
tahap pemasangan peralatan pada stasiun penerima adalah sebagai berikut:
1. memasang antenna penerima dan konektor antenna kemudian menghubungkannya
ke modem TLR.
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2.
3.

memasang komputer penerima data dengan sistem operasi Windows.
memasang modem dan power supply modem beserta kabel data RS232 dari modem
ke komputer.
menginstal program Terminal Akuisisi Data TLR. Kemudian mensetting port
sesuai keperluan, selanjutnya mensetting baudrate 300 BPS. Pekerjaan berikutnya
adalah mensetting Stasiun yang meliputi Nama Stasiun, Code TLR, Title, Directory
Penyimpanan Data dan Direktori Penyimpanan ke database. Di samping itu juga
mensetting channel-channel data yang digunakan, meliputi data sensor yang
digunakan, dan tegangan baterai.
menginstal Program Tambora for Database agar data dapat terkirim ke BPPTK
Yogyakarta via SMS.
menginstal GSM Modem, Sim Card dan Power Supply.
mensetting Program Tambora for Database. Di bagian Properties di-set Port Com
sesuai yang diinginkan, kemudian mensetting Baudrate yang selanjutnya mensetting
nomor HP penerima pengiriman data dari komputer.

4.

5.
6.
7.

c. Instalasi Stasiun Repeater
Stasiun repeater berfungsi sebagai penghubung antara stasiun lapangan dengan stasiun
penerima, karena keadaan geografis tertentu sinyal tidak bisa dikirim secara langsung.
Dari keempat gunung yang tersebut di atas hanya Gunung Galunggung yang memerlukan stasiun pengulang/repeater, karena sinyal yang dikirim dari stasiun lapangan tidak
dapat diterima langsung di stasiun penerima di Pos Gunung Galunggung.
Prinsip kerja repeater ini adalah menerima data dari stasiun lapangan, menampung
nya di memori, kemudian dikirim ke stasiun penerima. Dengan cara ini hanya diperlukan sebuah radio HT sebagai transmisi radio.
Proses instalasi stasiun repeater mulai dari pemasangan tiang antene, mengatur posisi
antene ke arah Pos Pengamatan, pemasangan solar panel, penyambungan modul repeater,
serta penempatan modul repeater dan accu beserta regulator solar panelnya ke dalam kotak peralatan. Hasil instalasi stasiun repeater di Gunung Galunggung, seperti pada Gam-

a

Gambar 4.104 Stasiun
repeater yang dipasang
pada bibir kawah sebelah
tenggara Gunung
Galunggung (a) dan
modul repeater dan accu
beserta regulator solar
panelnya ke dalam kotak
peralatan (b).

b
Modul repeater

Accu 70 Ah

Regulator Solar Panel

bar 4.104.
Kegiatan Survei Geokimia Gunung Api
Kegiatan survei geokimia dilakukan dengan pendakian langsung kawah/lapangan solfatara yang biasanya berada di puncak gunung api untuk mengambil sampel gas vulkanik.
Untuk sampel air, umumnya diambil di hulu sungai yang belum terkontaminasi. Pada
tahun 2012, survei geokimia gunung api yang dilakukan di Gunung Welirang, Dieng,
Sindoro, Slamet, Lawu, Galunggung, Gede, Batur, Rinjani, Iya, dan Gunung Soputan.
Untuk memberikan gambaran hasil kegiatan, berikut ini disajikan hasil penyelidikan
geokimia di Gunung Galunggung. Perlu diketahui bahwa Galunggung meletus terakhir
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Tabel 4.41 Hasil Kegiatan Metoda dan Teknologi Mitigasi 2012
Peralatan yang
dipasang
Sistem TLR, Catu
daya (aki, solar
panel dan regulator)
antenna dan sensor
suhu
Antenna, Komputer
Modem TLR
Sistem Akuisisi Data
“Kaciri for Akuisisi
Data”

Posisi Stasiun

Instalasi Stasiun
Pemantauan suhu
1. Instalasi stasiun
lapangan
2. Instalasi stasiun
penerima
3. Instalasi software
pengirim dan
penerima data
4. Ujicoba dan
evaluasi data hasil
pemantauan

Sistem TLR,
Catudaya (aki, solar
panel dan regulator)
antenna dan sensor
suhu, Antenna,
Komputer Modem
TLR
Sistem Akuisisi Data
“Kaciri for Akuisisi
Data”

1º 21’ 17.9” N 124º
51’ 46 “ E.

Instalasi Stasiun
Pemantauan suhu
dan tiltmeter
1. Instalasi stasiun
lapangan
2. Instalasi stasiun
penerima
3. Instalasi software
pengirim dan
penerima data
4. Ujicoba dan
evaluasi data hasil
pemantauan

Sistem TLR,
Catudaya (aki, solar
panel dan regulator)
antenna dan sensor
suhu,
sensor tilt jenis
borehole
Antenna, Komputer
Modem TLR
Sistem Akuisisi Data
“Kaciri for Akuisisi
Data"

1º 07’ 36,3” N 124º
43’ 8,8 “ E.
989 m

Instalasi Stasiun
Pemantauan Suhu
1. Instalasi stasiun
lapangan
2. Instalasi stasiun
repeater
3. Instalasi stasiun
penerima
4. Instalasi software
pengirim dan
penerima data
5. Ujicoba dan
evaluasi data hasil
pemantauan

Sistem TLR,
Catudaya (aki, solar
panel dan regulator)
antenna dan sensor
suhu,
Catudaya (aki, solar
panel dan regulator)
antenna
Antenna, Komputer
Modem TLR
Sistem Akuisisi Data
“Kaciri for Akuisisi
Data"

S: 07,25663o, E:
108,07749o, 1125
m dpl

No

Lokasi Kegiatan

Uraian kegiatan

1.

Gunung Lokon, Sulawesi Utara

Instalasi Stasiun
Pemantauan suhu
1. Instalasi stasiun
lapangan
2. Instalasi stasiun
penerima
3. Instalasi software
pengirim dan
penerima data
4. Ujicoba dan
evaluasi data hasil
pemantauan

2.

3.

4.

Gunung Mahawu, Sulawesi Utara

Gunung Soputan, Sulawesi Utara

Gunung Galunggung, Jawa Barat

1°21'45.96" N
124°48'12.49" E
1106 m.
Pos Pengamatan
Gunung api
Mahawu dan Lokon
(Desa Kaskasen II
Tompaluan)

Pos Pengamatan
Gunung api
Mahawu dan Lokon
(Desa Kaskasen II
Tompaluan)

Pos Pengamatan
Gunung Soputan

S: 07,25791o E:
108,08006o Alt: 1217
m, di bibir kawah
sisi tenggara Gunung
Galunggung
Pos Pengamatan
Gunung
Galunggung di
Desa Padakembang,
Singaparna,
Tasikmalaya, Jawa
Barat.
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Gambar 4.105 Foto kawah Gunung Galunggung pada Desember 2011 (kiri) berwarna air jernih, sedangkan foto pada Juni
2012 (kanan) memperlihatkan warna air kawah yang keruh.

pada tahun 1982, sudah beristirahat selama >30 tahun. Oleh sebab itu Gunung Galunggung perlu mendapat perhatian dengan melakukan penyelidikan geokimia sebagai
informasi awal terkait dengan tingkat aktivitas vulkaniknya.
Secara visual sudah nampak jelas perubahannya. Pada Desember 2011 air kawahnya
masih nampak jernih, sedangkan pada Juni 2012 air kawah nampak sangat keruh dan
muncul bualan gas. Hal ini bukan karena pengaruh cuaca, tetapi kemungkinan diseTabel 4.42 Komposisi Kimia Air Kawah Gunung Galunggung
Unsur

Nilai (% mol)
Desember 2011

Nilai (% mol)
Juni 2012

SiO2

49,19

103,20

Fe

0,82

3,50

Ca

139,00

158,10

Mg

43,60

538,50

Na

54,30

356,00

K

6,85

63,43

Mn

0,37

4,08

Cl

24,03

772,48

SO4

711,62

929,13

HCO3

120,12

2296,5

H2S

2,94

10,59

PH lab.

6,85

6,65
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Gambar 4.106 Grafik
komposisi kimia air kawah
Gunung Galunggung
sejak 2009-2012.

babkan perubahan kimia yang berkaitan dengan gas vulkanik. Hasil analisis kimia air
maupun buble gas memperlihatkan perubahan kimia yang sangat signifikan, yaitu unsur
Mg, Na, dan HCO3.
Dengan munculnya bualan gas terjadi interaksi antara gas, air danau dan batuan cindercone sehingga komposisi kimia air danau berubah, konsentrasi anion HCO3, SO4 dan
Cl serta Na, Mg, K, dan silika meningkat. Terjadi perubahan pH, warna air, dan terbentuk koloid merah coklat.
Pada Oktober 2012 terjadi perubahan yang sangat signifikan berupa kenaikan konsentrasi semua ion terlarut (HCO3, SO4, Cl, Na, dan Mg) di semua titik lokasi sampling
air relatif homogen. Terjadinya bualan menunjukkan adanya suplai gas dari kedalaman di
bawah dasar danau kawah, hal ini sangat berarti dalam pemantauan peningkatan aktivitas
vulkanik Gunung Galunggung secara geokimia. Disarankan agar pemantauan aktivitas
Gunung Galunggung terus dilakukan secara intensif.
Kegiatan Mitigasi di Kawasan Bencana Gunung Merapi
Optimalisasi Jaringan Monitoring dan Sistem Peringatan Dini

Gambar 4.107 Pointing
antenna antara stasiun
Klatakan dan Pos Babadan.
Transmisi antara stasiun
Klatakan dan Pos Babadan
tersambung. Gempa
vulkanik yang terekam di
stasiun broadband Klatakan.

Permasalahan teknis jaringan monitoring Gunung Merapi adalah transmisi untuk akuisisi
data seismik. Solusinya adalah dengan memasang repeater di Pos Babadan untuk lereng
barat dan repeater Pangukrejo untuk lereng selatan.
Mengingat sebagian warga yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi 2010 tidak
bersedia direlokasi sesuai dengan kebijakan pemerintah di dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi, maka kawasan lereng selatan perlu dipasang sistem peringatan dini berupa
sirine yang dikendalikan dari jarak jauh. Tujuannya agar bila terjadi letusan/awan panas
bisa masyarakat bisa dikomando secara serentak menggunakan bunyi sirine.
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Stasiun sirine dipasang di Tunggularum-Turgo, Kaliurang, Pangukrejo, Kepuharjo
dan Srunen. Hasil kegiatan meliputi survei sinyal transmisi antara komander dan stasiun
sirine, bentang stasiun sirine telah dioptimalisasi dan hasilnya tidak ada penghalang atau
penghambat sinyal.
Kajian Stratigrafi Endapan Awan Panas Merapi 2010
Pasca erupsi Gunung Merapi 2010 yang melontarkan material sebesar 130 juta m3
setelah melewati beberapa kali musim hujan dan sebagian material sudah tertransport.
Berdasarkan hasil kajian, potensi lahar pada sungai-sungai yang berhulu di Gunung
Merapi sebesar 77,1 juta m3 (Tabel 4.43).
Tabel 4.43 Potensi Lahar pada Sungai-Sungai yang berhulu di Gunung Merapi
No

Nama Sungai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

K. Woro
K. Gendol
K. Opak
K. Kuning
K. Boyong
K. Krasak
K. Putih
K. Lamat
K. Senowo
K. Trising
K. Apu
K. Pabelan (Tempuran – Prumpung)
Jumlah Potensi Lahar

Volume
(juta m3)
5,5
27,0
1,9
3.0
2,7
8,6
9,3
1,1
4,5
5,0
5,5
3,0
77,1

Keterangan
Dalam alur sungai 19 juta m3 dan limpasan 8 juta m3.

Stratigrafi pasca erupsi Gunung Merapi 2010 menunjukkan adanya 4 sikuen dan 3
sikuen endapan awan panas dari hulu dan tengah Kali Gendol diperkirakan berasal dari
letusan Gunung Merapi yang terjadi tanggal 26 Oktober 2010, 30 Oktober 2010, dan
3 November 2010, sedang awan panas yang dijumpai di bagian hilir merupakan awan
panas hasil letusan tanggal 4 dan 5 November 2010. Penampang lengkap dari sikuen
awan panas di alur Kali Gendol dari hulu sampai hilir tercantum pada Gambar 4.110.
Untuk mendukung kajian stratigrafi endapan awan panas di Kali Gendol diterapkan
metode geofisika Audio Magnetotelluric (AMT). Tujuannya untuk mengetahui besarnya
material yang terendapkan khususnya di Kali Gendol dan Kali Woro berdasarkan nilai
resistivitas batuan.
Hasil pengukuran AMT Lintasan-1 Kali Gendol atas didapatkan penampang resistivitas dengan anomali rendah, mengindikasikan tumpukan material baru hasil erupsi
2010 (material awan panas). Adapun korelasi jenis dan tebal endapan perpaduan data
AMT dan data stratigrafi, data stratigrafi dan stratigrafi detail di titik. Dari data hasil

Gambar 4.108
Bentang sinyal
dari stasiun sirine
Kaliurang-Turgo
konfigurasi stasiun
sirine dan komander.
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Gambar 4.109
Stratigrafi endapan awan
panas di Morangan,
Gadingan, Besalen di
alur Kali Gendol yang
merupakan jalur awan
panas utama erupsi 2010.

Gambar 4.110 Line survey
AMT di Kali Gendol dan
Kali Woro.

survei AMT di-overlay dengan profil DEM didapatkan perbedaan morfologi sebelum dan
sesudah erupsi 2010. Hasil digitasi menunjukkan bahwa ketebalan endapan awan panas
yang dihasilkan pada erupsi Gunung Merapi 2010 di Kali Gendol memiliki ketebalan
5-60 m (Gambar 4.110).
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Gambar 4.111 Hasil
kajian stratigrafi dengan
metode geofisika AMT.

Kajian Seismik dengan Estimasi Kecepatan Gelombang Primer Gunung Merapi dan
Optimalisasi Stasiun Seismik Broadband Gunung Ijo
Dalam rangka kajian seismik degan estimasi gelombang primer Gunung Merapi digunakan data seismik dari 4 stasiun seismik analog dan 6 stasiun seismik broadband. Stasiun
seismik broadband Gunung Ijo. berada satu kelurusan dengan stasiun seismik analog
Pusunglondon sehingga data gempanya dinilai cukup representatif untuk mendukung
estimasi kecepatan gelombang primer Gunung Merapi.
Perhitungan kecepatan gelombang Primer (P) didasarkan pada formula perhitungan
parameter sumber gempa dan hiposenter, kecepatan gelombang seismik baik gelombang
primer (P) maupun sekunder (S). Gambar 4.112 adalah salah satu gempa vulkanik yang
memiliki waktu tiba yang sama di stasiun PUS dan DEL. Berdasarkan waktu tiba yang
sama di kedua stasiun, yaitu PUS dan Deles (DEL), diperoleh korelasi seperti pada Gambar 4.112. Nilai Tsp berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratdomopurbo dan
kawan-kawan (1992) adalah 1,86. Nilai Z diperoleh dari posisi geometris stasiun PUS

1,2

1,5

Ts-p (Pus-Pla) detik

Ts-p (Pus-Del) detik

1
0,8
0,6
0,4
0,2

1

0,5

0

0
0
-0,2

0,2

1

Ts-p (pus) detik

2,2

y=0,685x - 0,2795

0

2

1

-0,5

Ts-p (Pus-Pla) detik

2

Gambar 4.112 Korelasi
antara selisih waktu
tiba S-P di stasiun
PUS dan selisih waktu
tiba gelombang P di
stasiun PUS dan DEL.
Persamaan regresi
linier yang menyatakan
korelasi beda waktu tiba
di PUS-DEL dan PUSPLA.
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Gambar 4.113 Peta
kontur topografi dan
titik-titik pengukuran.

Gambar 4.114 Kontur
anomali Gobs di-overlay
dengan kontur topografi.
(Kontur berwarna
anomali Gobs dan
Kontur greyscale colour
shaded).

dan DEL terhadap puncak serta asumsi bahwa hiposenter terletak vertikal di bawah crater.
Hasil aplikasi estimasi kecepatan gelombang primer Gunung Merapi terhadap 50
gempa yang terseleksi menunjukkan hubungan seperti pada Gambar 4.113. Penerapan
metoda ini hanya sesuai untuk gempa-gempa yang memiliki kedalaman antara 2 hingga
6 km di bawah crater.
Kajian Mikrogravitasi
Kajian mikrogravitasi di Gunung Merapi dimaksudkan mengetahui perubahan nilai
gravitasi pada titik-titik benchmark yang telah dibuat tahun 1997 agar dapat melihat
korelasi antara perubahan nilai gravitasi dan adanya migrasi magma. Kegiatan survei
dilakukan di sekitar Gunung Merapi hingga kota Yogyakarta serta Gunung Munthuk di
Pegunungan Menoreh, Magelang, Jawa Tengah.
Hasil pengukuran mikrogravitasi looping dimulai dari titik ikat lapangan yang berada
di Pos Jrakah (1200 m dpl.), lereng barat laut Gunung Merapi, dilanjutkan pengukuran
di titik-titik yang ada di lapangan yang kemudian kembali lagi dilakukan penukuran di
titik ikat Pos Jrakah. Teknik looping ini dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan karena faktor kelelahan pegas. Gambar 4.114 merupakan gambar jaringan titik pengukuran
gravitasi yang tersebar di 16 titik di sekitar Gunung Merapi. Peta kontur dan titik peng
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ukuran, serta Kontur anomali Gobs di-overlay dengan kontur topografi.
Hasil kajian gravitasi di Gunung Merapi tahun 2012 dibandingkan tahun 1998,
1999, dan 2000 dapat disimpulkan bahwa telah terjadi adanya perubahan nilai gravitasi
disekitar puncak Merapi yang rata-rata berupa kenaikan sekitar 90-100.000 mikrogal
atau 0,09-100 mikrogal dibandingkan dengan hasil pengukuran tahun 1998, 1999, dan
2000. Penambahan nilai gravitasi bisa diinterpretasikan adanya penambahan material
dari intrusi magma atau bisa juga karena adanya deflasi tubuh Gunung Merapi.
Kajian Geokimia
Kegiatan survei geokimia di Gunung Merapi dilakukan dengan metoda penyelidikan
langsung di puncak. Kegiatan meliputi pengamatan visual puncak Merapi, di dasar kawah
bagian barat laut teramati adanya jejak terjadinya depresi berbentuk bulat berukuran
sekitar 10 m. Pengukuran suhu solfatara dalam kegiatan lapangan pada periode ini
dilakukan dengan menggunakan thermal kamera. Hasil pemotretan menunjukkan
bahwa suhu solfatara kawah Gunung Merapi berkisar antara 62° C sampai dengan 572,1°
C, suhu tertinggi terdapat kawah bagian timur. Adapun hasil analisis kimia gas vulkanik
di Gunung Merapi disajikan pada Tabel 4.44.
Tabel 4.44 Hasil Analisis Gas Vulkanik Gunung Merapi 2012
Gas vulkanik
He
H2
O2+Ar
N2
CH4
CO
CO2
SO2
H2S
HCl
NH3
H2O
Suhu fumarola

Februari 2012
Tidak terdeteksi
Tidak terdeteksi
0,88
3,32
Tidak terdeteksi
Tidak terdeteksi
0,02
Tidak terdeteksi
Tidak terdeteksi
0,18
0,05
95,54
700 C

Juli 2012
Tidak terdeteksi
Tidak terdeteksi
1,94
3,40
Tidak terdeteksi
Tidak terdeteksi
0,49
0,08
Tidak terdeteksi
0,30
0,01
93,78
700 C

Oktober 2012
Tidak terdeteksi
Tidak terdeteksi
Tidak terdeteksi
0,08
Tidak terdeteksi
Tidak terdeteksi
0,90
0,05
Tidak terdeteksi
Tidak terdeteksi
0,40
98,64
630 C

Gambar 4.115 Foto kondisi
visual kawah Gunung Merapi
pasca erupsi 2010, foto
diambil dari sadel Kawah
Mati (kiri). Rekaman hasil
pemotretan kamera thermal
di Kawah Gunung Merapi,
dimana suhu berkisar antara
62 – 572° C (kanan).
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4.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN
Realisasi Pendapatan Negara pada tahun anggaran 2012 adalah berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2.649.288.486,00 atau mencapai 279,96% dari estimasi
pendapatan sebesar Rp 943.300.000,00.
Realisasi Belanja Negara pada tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp
707.661.370.260,00 atau mencapai 79,34% dari alokasi anggaran sebesar Rp
891.923.763.000,00
Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Geologi tahun 2012 ditunjukkan pada Tabel 4.45.

Tabel 4.45 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012
Tahun Anggaran 2012

Jenis

Anggaran (Rp)

Pendapatan Negara
Belanja Negara

946.300.000,00

Realisasi (Rp)

Tahun Anggaran 2011
(%)

Realisasi(Rp)

2.649.288.486,00 279,96

891.923.763.000,00 707.661.370.260,00

79,34

(%)

12.283.349.115,00

136,32

622.785.974.653

86,55

Tabel 4.46 Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun Anggaran 2012
Kode
Kegiatan

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

1922

Riset dan Pengembangan Teknologi
Kebencanaan Geologi

24.345.326.000

23.241.060.240

95,46

1923

Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan
Museum Geologi

33.676.651.000

31.153.139.415

92,51

1924

Penelitian dan Pelayanan Geologi
Lingkungan dan Air Tanah

185.041.470.000 151.903.633.977

82,09

1925

Penyelidikan dan Pelayanan Sumber
Daya Geologi

189.302.500.000 157.770.771.290

83,34

1926

Survei dan Pelayanan Geologi

299.399.750.000 191.442.331.316

63,94

1927

Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan
Geologi

104.693.588.000

98.942.932.598

94,51

1928

Manajemen, Dukungan Teknis, dan
Pelayanan Sekretariat Badan Geologi

55.454.478.000

53.262.721.145

96,03

891,923,763.000 707.661.370260

79,34

Jumlah

Realisasi anggaran belanja tahun 2012 sebesar Rp 707.661.370.260,00 menggunakan
Program Penelitian, Mitigasi, dan Pelayanan Geologi dengan melaksanakan 7 kegiatan.
Sedangkan realisasi anggaran belanja tahun 2012 per kegiatan di lingkungan Badan
Geologi ditunjukkan padaTabel 4.46.
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Tabel 4.47 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2012 dan 2011
Kode Jenis
Belanja

Uraian Jenis
Belanja

Realisasi Belanja (Rp)
2012

2011

Naik/(Turun)
Rp

%
3,02

51

Belanja Pegawai

73.757.693.533 71.596.569.468

2.161.124.065

52

Belanja Barang

433.144.801.280 394.619.355.778

38.525.445.502

53

Belanja Modal

200.758.875.447 210.449.927.713

-9.691.052.266

(4,60)

Jumlah

707.661.370260 676.665.852.959

30.995.517.301

4,38

9,76

Realisasi belanja tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp
30.995.517.301,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel 4.47).
Hal ini terjadi antara lain dikarenakan adanya anggaran tambahan untuk kegiatan prioritas penyediaan sumur air bersih, kenaikan belanja gaji pokok dan tunjangan seiring de
ngan bertambahnya jumlah pegawai. Selain itu pengadaan barang dan jasa pada tahun ini
dilakukan melalui media elektronik, sehingga terjadi persaingan antar perusahaan untuk
menawarkan harga yang rendah.
Laporan Neraca Badan Geologi per 31 Desember 2012 dan 2011
- berdasarkan neraca sebesar
: Rp 1.966.583.089.596,00
- dan per 31 Desember 2011 sebesar : Rp 1.720.015.324.174,00
Secara umum realisasi anggaran belanja modal tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan/(penurunan) sebesar Rp 246.567.765.422,00 (14,34 %).

Bab 5

Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Geologi Tahun 2012
merupakan penilaian terhadap kinerja Badan Geologi. Ukuran kinerja tersebut adalah
pelaksanaan program kegiatan dan ketercapaian target atas sasaran kinerja yang telah
direncanakan pada 2012 dan ditetapkan pada awal tahun 2012 yang dituangkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Geologi 2012. Dasar-dasar perencanaan, penetapan rencana kinerja, dan pelaksanaannya itu adalah: tugas, pokok, dan fungsi Badan
Geologi, RPJM Tahun 2010-2014, Renstra KESDM Tahun 2010-2014, Renstra Badan
Geologi 2010-2014, dan Rencana Aksi Bidang Geologi 2010-2014.
Dari hasil evaluasi LAKIP Badan Geologi tahun 2012, secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis berikut program dan kegiatan beserta indikator kinerja utama
(IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKA) yang telah ditetapkan pada tahun 2012
dapat dicapai oleh Badan Geologi. Dari tujuh sasaran strategis Badan Geologi, terdapat
lima sasaran strategis yang capaian kinerjanya melampaui target kinerja yang ditetapkan,
satu sasaran strategis yang capaian kinerjanya di bawah target yang ditetapkan, dan satu
sesuai dengan target yang ditetapkan
Sasaran strategis yang melampaui target kinerja adalah: 1) sasaran strategis kedua,
yakni: “meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan, dan pelayanan
geologi”; 2) sasaran strategis kedua, yakni: “meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan, dan pelayanan geologi”; 3) sasaran strategis ketiga, yakni: “meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi masyarakat”; 4) sasaran strategis keempat
“meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan sumber daya geologi” dan 5) sasaran
strategis keenam, yaitu: “meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di
bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi”. Sasaran strategis yang pencapainan di
bawah target adalah sasaran strategis kesatu, yakni: “meningkatnya manajemen, dukungan teknis, dan pelayanan administrasi Badan Geologi” dan sasaran strategis ke lima,
yakni: “meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang
lingkungan geologi dan air tanah.
Sementara itu, hal-hal yang berkontribusi pada pencapaian yang melebihi target (le
bih dari 100%) tersebut adalah: (1) adanya peningkatan kualitas pelayanan informasi
dan kebutuhan penyebarluasan informasi bidang geologi; (2) adanya tambahan beberapa
kegiatan berupa pemberian tanggapan dan rekomendasi teknis kejadian gerakan tanah
dan gempa bumi yang harus ditanggapi walaupun tidak menimbulkan korban jiwa tetapi
hal ini dilaksanakan untuk meredam kepanikan masyarakat; dan (3) optimalisasi survei,
penelitian, dan peningkatan kualitas data.
Sedangkan, hal-hal yang berkontribusi pada pencapaian kinerja di bawah target (ku-
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rang dari 100%) adalah adanya penghematan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia.
Secara umum Badan Geologi telah menyelesaikan kegiatan tahun 2012 dengan upaya
peningkatan beberapa target hasil kegiatan guna pencapaian sasaran strategis yang telah
ditetapkan. Secara kuantitas, Badan Geologi telah berupaya semaksimal mungkin untuk
melaksanakan kegiatan sehingga dapat memenuhi target. Namun, secara kualitas masih
terlihat ada beberapa bagian pelaksanaan kegiatan yang masih perlu ditingkatkan lagi.
Hasil-hasil yang telah dicapai akan menjadi modal dasar bagi Badan Geologi sebagai lembaga penelitian dan pelayanan di bidang geologi untuk terus meningkatkan kinerjanya.
Berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat juga harus diikuti
oleh Badan Geologi. Sebagai contoh, Badan Geologi harus mampu mengubah sikap birokrat agar lebih berorientasi pada sikap pelayan publik yang mampu menjalin hubungan
dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Aspek lain yang mencuat di tahun
2012 dan perlu keterlibatan program dan kegiatan Badan Geologi ke depan adalah isu
pembangunan di koridor ekonomi dalam program MP3EI (Master plan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).
Selanjutnya, mengacu kepada hasil analisis atas capaian kinerja 2012, dapat dirumuskan beberapa langkah penting strategi pemecahan masalah dan perumusan Rencana
Kinerja di tahun mendatang. Strategi tersebut adalah:
1. melakukan perencanaan pemanfaatan sumber daya dan dana yang efektif dan
efisien serta proporsional melalui penyusunan kembali rencana strategis, agenda
pembangunan, dan rencana aksi bidang geologi dengan program dan kegiatan
yang berorientasi pada outcome sehingga dapat dirasakan oleh para pemangku
kepentingan dan masyarakat;
2. melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai dengan rencana strategis, agenda
pembangunan, rencana aksi, program, kegiatan dan rencana kinerja yang telah
ditetapkan;
3. menindaklanjuti langkah pemecahan berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dengan mengacu kepada rencana aksi bidang geologi;
4. mengusulkan agar anggaran untuk seluruh kegiatan di Badan Geologi keseluruhannya bersumber dari anggaran belanja rupiah murni yang bersumber dari satu
program dengan tetap memenuhi kebutuhan prioritas pembangunan nasional;
5. melakukan perbaikan dan penajaman target dari indikator kinerja.

Lampiran 1
Tugas dan Fungsi
Unit-Unit di lingkungan Badan Geologi

Badan Geologi
Sekretariat
Badan Geologi

Pusat Sumber
Daya Geologi

Pusat Vulkanologi dan
Mitigasi Bencana Geologi

Pusat Sumber Daya Air Tanah
dan Geologi Lingkungan

Pusat Survei Geologi

SEKRETARIAT BADAN GEOLOGI
Tugas Sekretariat Badan Geologi adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan
Badan Geologi. Sekretariat Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi pelaksanaankegiatan Badan Geologi;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas,
dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
c. koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta kinerja
pegawai;
d. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan
pertanggungjawaban keuangan;
e. pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan hubungan masyarakat, perlengkapan
dan rumah tangga; dan
f. pembinaan jabatan fungsional Penyelidik Bumi.
SEKRETARIAT
BADAN GEOLOGI

BAGIAN
RENCANA DAN
LAPORAN

BAGIAN
KEPEGAWAIAN

BAGIAN
KEUANGAN

BAGIAN
UMUM

SUBBAGIAN
PENGELOLAAN
INFORMASI

SUBBAGIAN
ADMINISTRASI
PEGAWAI

SUBBAGIAN
PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN
PENYIAPAN
RENCANA KERJA

SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN DAN
KINERJA PEGAWAI

SUBBAGIAN
KEKAYAAN NEGARA

SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN
EVALUASI DAN
LAPORAN

SUBBAGIAN
PENGELOLAAN
JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
AKUNTANSI

SUBBAGIAN
HUKUM DAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
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PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI
Pusat Sumber Daya Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan
dan pelayanan di bidang sumber daya geologi. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat
Sumber Daya Geologi menyelenggarakan fungsi:
a.
b.

c.
d.

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian,
penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi;
pelaksanaan penelitian, penyelidikan, inventarisasi, eksplorasi, perekayasaan
teknologi, pemodelan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, serta
pengelolaan dan pelayanan sarana dan prasarana sarana teknik dan informasi di
bidang geologi dan sumber daya geologi;
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan,
inventarisasi, eksplorasi, perekayasaan teknologi, pemodelan dan pelayanan di
bidang sumber daya geologi; dan
pelaksanaan administrasi Pusat Sumber Daya Geologi.

PUSAT SUMBER
DAYA GEOLOGI

BAGIAN
TATA USAHA

BIDANG
SARANA TEKNIK

BIDANG PROGRAM
DAN KERJA SAMA

BIDANG
INFORMASI

SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG
SARANA
PENYELIDIKAN

SUBBIDANG
PROGRAM

SUBBIDANG
PENGEMBANGAN
INFORMASI

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBIDANG
LABORATORIUM

SUBBIDANG
KERJA SAMA

SUBBIDANG
KEPROSPEKAN

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

Pelayanan Data dan Informasi
- Data dan Peta Potensi dan Sebaran Mineral Logam
- Data dan Peta Potensi dan Sebaran Mineral Non Logam
- Data dan Peta Potensi dan Sebaran Batu bara, Gambut, dan Bitumen Padat
- Data dan Peta Potensi dan Sebaran Panas Bumi
Pelayanan Penyelidikan dan Eksplorasi
Melayani kegiatan pemboran eksplorasi yang meliputi pemboran, endapan batu bara,
dan gambut, mineral logam, mineral non logam, dan panas bumi.
Pelayanan Analisis Laboratorium Kimia dan Fisika Mineral
- Preparasi sayatan tipis batuan dan mineral
- Preparasi sayatan poles batu bara
- Preparasi poles mineral non logam
- Pemisahan mineral berat
- Analisis petrografi batuan dan mineral organik (reflektan dan maseral)
- Analisis mineral butir, inklusi fluida, kandungan minyak, pengujian temperatur
leleh batu bara, dan pengujian kuat tekan batuan
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Pelayanan Bimbingan Teknik
- Survei Tinjau
- Prospeksi
- Eksplorasi Umum
- Eksplorasi Rinci
- Pengkajian Kelayakan Tambang dan Konservasi
- Pemboran Eksplorasi
- Pemboran Panas Bumi
- Bantuan Tenaga Ahli
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas melaksanakan
penelitian, penyelidikan, perekayasaan dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi
bencana geologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi menyelenggarakan fungsi:
a.
b.
c.
d.

e.

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta rencana dan program di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi;
pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik dan analisis
risiko bencana geologi, serta peringatan dini aktivitas gunung api dan potensi
gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi;
pembinaan jabatan fungsional pengamat gunung api;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan,
perekayasaan, pemetaan tematik dan analisis risiko bencana geologi, serta peringatan
dini aktivitas gunung api dan potensi gerakan tanah dan pemberian rekomendasi
teknis mitigasi bencana geologi; dan
pelaksanaan administrasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
PUSAT VULKANOLOGI
DAN MITIGASI
BENCANA GEOLOGI

BAGIAN
TATA USAHA

BIDANG PENGAMATAN
DAN PENYELIDIKAN
GUNUNG API

BIDANG MITIGASI
GEMPA BUMI DAN
GERAKAN TANAH

BIDANG EVALUASI
POTENSI BENCANA

SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG PENGAMATAN
DAN PENYELIDIKAN
GUNUNG API WILAYAH BARAT

SUBBIDANG
MITIGASI
GEMPA BUMI

SUBBIDANG
EVALUASI BENCANA
GUNUNG API

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBIDANG PENGAMATAN
DAN PENYELIDIKAN
GUNUNG API WILAYAH TIMUR

SUBBIDANG
MITIGASI
GERAKAN TANAH

SUBBIDANG
EVALUASI BENCANA
GEMPA BUMI DAN
GERAKAN TANAH

BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI
KEGUNUNGAPIAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKSI
GUNUNG MERAPI
SEKSI METODA
DAN TEKNOLOGI
MITIGASI
SEKSI
PELAYANAN
LABORATORIUM

Mitigasi Bencana Gunung Api
Mengamati gunung api aktif, menetapkan status aktivitas gunung api, memberikan rekomendasi teknis, membuat peta kawasan rawan bencana, peta topografi puncak, peta
geologi, dan memberikan penyuluhan.
Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
Melakukan pengamatan dan pemeriksaan gempa bumi, pemetaan kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami, identifikasi dan pemetaan sesar aktif, memberikan rekomendasi teknis, dan melakukan penyuluhan.

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
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Mitigasi Bencana Gerakan Tanah
Melakukan pengamatan dan pemeriksaan gerakan tanah, pemetaan zona kerentanan gerakan tanah, memberikan rekomendasi teknis, dan melakukan penyuluhan.
Pelayanan Data dan Informasi
- Peta Geologi Gunung Api
- Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api
- Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi
- Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami
- Peta Sesar Aktif
- Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah
Sosialisasi Bahaya Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaksanakan sosialisasi dengan cara
penyuluhan dan pameran bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten.
Sosialisasi dapat juga dilakukan atas permintaan masyarakat luas. Melaksanakan
penyusunan rencana kontinjensi bencana geologi dan pelatihan penanggulangan bencana
geologi.
PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN
Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan adalah melaksanakan penelitian,
penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, serta pelayanan di bidang air tanah, geologi
teknik, dan geologi lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Sumber Daya Air
Tanah dan Geologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta
rencana dan program di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan;
b. pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan pemodelan, dan
bimbingan teknis, serta pemberian rekomendasi teknis di bidang air tanah, geologi
teknik dan geologi lingkungan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan,
perekayasaan, pemodelan di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan;
dan
d. pelaksanaan administrasi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan.

PUSAT SUMBER DAYA
AIR TANAH DAN GEOLOGI
LINGKUNGAN

BAGIAN
TATA USAHA

BIDANG
AIR TANAH

BIDANG GEOLOGI
LINGKUNGAN

BIDANG
GEOLOGI TEKNIK

SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG
INVENTARISASI DAN
KONSERVASI
AIR TANAH

SUBBIDANG
GEOLOGI
LINGKUNGAN
REGIONAL

SUBBIDANG
INVENTARISASI
GEOLOGI TEKNIK

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBIDANG
PENDAYAGUNAAN
AIR TANAH

SUBBIDANG
GEOLOGI
LINGKUNGAN
PERKOTAAN

SUBBIDANG
EVALUASI GEOLOGI
TEKNIK

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
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Geologi Lingkungan
- Penelitian, inventarisasi, pemetaan, evaluasi, pengembangan, dan rekomendasi
potensi geologi lingkungan untuk penataan ruang, pengelolaan lingkungan di
wilayah perkotaan, kabupaten, KAPET, dan pulau kecil
- Pengelolaan data dan informasi geologi lingkungan
Geologi Teknik
- Penelitian, inventarisasi, pemetaan, evaluasi, dan pengembangan potensi geologi
teknik
- Rekomendasi penempatan bangunan vital dan penanganan kasus geologi teknik
- Pengelolaan data dan informasi geologi teknik
Air Tanah
- Penelitian, inventarisasi, pemetaan, evaluasi, dan pengembangan potensi air tanah
- Penyelidikan potensi dan evaluasi batas cekungan air tanah dan zonasi konservasi
serta pemantauan air tanah
- Pengelolaan data dan informasi air tanah
Pelayanan Jasa Teknologi
- Penyediaan informasi air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan
- Jasa laboratorium analisis mutu air, mekanika tanah dan batuan, sistem informasi
geografis dan penginderaan jauh
- Jasa peralatan pemboran air, pemboran teknik, geofisika, perbengkelan dan ukur
tanah
Pengelolaan Data Spasial dan Layanan Informasi
Fasilitas Laboratorium Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografis, dan Portal
Informasi telah dikembangkan untuk mendukung kegiatan dan penyebaran informasi.
Penginderaan Jauh (PJ)
Laboratorium PJ melakukan pengolahan dan analisis data citra satelit seperti Landsat,
SPOT, ASTER, OrbView dan QuickBird.
Sistem Informasi Geografis (SIG)
Laboratorium SIG melakukan pengolahan dan pengelolaan basis data spasial air tanah,
geologi teknik, dan geologi lingkungan, serta memproduksi peta digital.
Portal Informasi
Teknologi Informasi telah diterapkan di Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi
Lingkungan dengan membangun Portal Informasi PSDATGL.
PUSAT SURVEI GEOLOGI
Pusat Survei Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan dan
pelayanan di bidang survei geologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Survei Geologi
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian,
penyelidikan dan pelayanan di bidang survei geologi;
b. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, pemetaan sistematik dan tematik, perekayasaan,
pemodelan geologi, geofisika dan geokimia, serta pengelolaan dan pelayanan sarana
prasarana teknik, dan informasi di bidang survei geologi;
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c.
d.

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan
pelayanan di bidang survei geologi; dan
pelaksanaan administratif Pusat Survei Geologi.

PUSAT SURVEI
GEOLOGI

BAGIAN
TATA USAHA

BIDANG
SARANA TEKNIK

BIDANG PROGRAM
DAN KERJA SAMA

BIDANG
INFORMASI

SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG
SARANA
PENYELIDIKAN

SUBBIDANG
PROGRAM

SUBBIDANG
SISTEM
INFORMASI

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBIDANG
LABORATORIUM

SUBBIDANG
KERJA SAMA

SUBBIDANG
PELAYANAN
INFORMASI

MUSEUM
GEOLOGI

SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKSI
DOKUMENTASI

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI PERAGAAN

Program Penelitian
- Magmatisme
Melaksanakan penelitian magmatisme untuk membuat pemodelan geosains guna
menemukan indikasi potensi mineralisasi.
- Geodinamika Cekungan
Melaksanakan penelitian dinamika cekungan untuk membuat pemodelan geosains
guna menemukan indikasi potensi sumber daya energi.
- Geodinamika Kuarter
Melaksanakan penelitian geologi Kuarter untuk membuat pemodelan geosains guna
menemukan indikasi potensi mineral plaser dan permasalahan kebencanaan.
- Pemetaan dan Penelitian Dasar (P2D)
Melaksanakan pemetaan sistematik dan tematik serta penelitian yang bersifat
konseptual yang dapat mendukung Magmatisme, Geodinamika Cekungan, dan
Geodinamika Kuarter.
Pelayanan
- Analisis cekungan, pemodelan, dan kajian prospek; Evaluasi potensi sumber daya
energi dan mineral.
- Konservasi geologi; Analisis dan klasifikasi kars dan daerah suaka alam geologi.
- Menyediakan data spatial berbasis geosains; Untuk evaluasi lingkungan dan
kebencanaan geologi.
- Sistem informasi manajemen; Data dan informasi digital geologi dan geofisika.
- Layanan laboratorium
 Geologi: Analisis petrologi, geokronologi, geokimia batuan, Scanning Electron
Microscopy (SEM), X-Ray Difraction, XRF.
 Geofisika: Gaya berat, seismik dangkal, Ground Penetration Radar, Georesistivity,
Very Low Frequency (VLF), kemagnetan.

Lampiran 2
Penetapan Kinerja Badan Geologi
Tahun Anggaran 2012
Sasaran Strategis
Pengungkapan potensi geologi
Indonesia untuk kesejahteraan
masyarakat

Indikator Kinerja

Target

Jumlah peta geologi yang dihasilkan

800 Peta

Jumlah data hasil penelitian geosains

10 Lokasi

Jumlah daerah sulit air yang memanfaatkan air
200 Titik
tanah sebagai sumber air bersih
Rekomendasi Teknis Penataan Ruang berbasis
100 Laporan
Geologi
Jumlah usulan rekomendasi WKP, WUP, dan
WPN

70 Rekomendasi

Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan
status sumber daya geologi (panas bumi,
69 Wilayah
batubara, CBM, shale gas, bitumen padat, dan
mineral)
Jumlah rekomendasi teknis mitigasi bencana
geologi

120 Rekomendasi

Jumlah gunung api yang dipantau untuk
kegiatan gunung api aktif tipe A dari Pos
Pengamatan Gunung Api

68 GA dipantau melalui
pos PGA
37 GA dipantau melalui
10 regional center

Jumlah kawasan karst terpetakan pada skala
1:50.000

3 Kawasan

Jumlah lokasi yang telah dilakukan
penyelidikan kondisi geologi teknik
geodinamik dan infrastruktur

15 Lokasi

Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan
geologi lingkungan kawasan pertambangan
untuk tata ruang pada skala 1:100.000

7 Lokasi

Jumlah layanan informasi publik melalui
Museum Kegeologian

550.000 pengunjung

Jumlah Anggaran

: Rp 970.957.825.000,-

Program

: Penelitian, Mitigasi, dan Pelayanan Geologi

Lampiran 3
Rencana Kinerja Tahunan Badan Geologi
Tahun Anggaran 2012
Sasaran Strategis
Pengungkapan potensi
geologi Indonesia untuk
kesejahteraan dan
perlindungan masyarakat

Indikator Kinerja

Target

Jumlah peta geologi yang dihasilkan

800 Peta

Jumlah data hasil penelitian geosains

10 Lokasi

Jumlah daerah sulit air yang memanfaatkan air tanah
sebagai sumber air bersih

200 Titik

Rekomendasi Teknis Penataan Ruang berbasis
Geologi

100 Laporan

Jumlah usulan rekomendasi WKP, WUP, dan WPN

71 Rekomendasi

Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan status
sumber daya geologi (panas bumi, batubara, CBM,
gambut, bitumen padat, dan mineral)

69 Wilayah

Jumlah rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi

120 Rekomendasi

Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan
gunung api aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunung
Api

68 GA dipantau melalui pos PGA
37 GA dipantau melalui 10 regional
center

Jumlah kawasan kars terpetakan pada skala 1:50.000

3 Kawasan

Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan
kondisi geologi teknik geodinamik dan infrastruktur

15 Lokasi

Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan geologi
lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang
pada skala 1:100.000

7 Lokasi

Jumlah layanan informasi publik melalui Museum
Kegeologian

550.000 Pengunjung

Jumlah kegiatan pengembangan jaringan sistem
informasi serta pengelolaan data dan informasi
geologi

3 Paket

Jumlah jejaring kerja sama bidang geologi

23 Kerja sama

Jumlah dokumentasi publikasi bidang geologi

10 Buletin/Jurnal/Majalah
9 Buku

Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana prasarana,
dan lancarnya kegiatan sehari-hari perkantoran

12 Bulan

Jumlah usulan peraturan bidang geologi

24 Rancangan Peraturan

Jumlah PNS Badan Geologi yang dikembangkan
kompetensinya

23 Orang
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Jumlah laporan penyusunan program rencana kerja
dan anggaran, laporan dan valuasi Badan Geologi;
Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan Konsolidasi
Badan Geologi

11 Laporan

Hasil Survei Dinamika Kuarter

1 Paket

Jumlah perolehan/pendaftaran sistem mutu

20 Usulan

Laporan Survei, Kajian dan Penelitian Bidang
Museum Geologi

17 Laporan

Laporan Kegiatan Konservasi Koleksi Geologi

6 Laporan

Jumlah Basis Data, Neraca, Atlas, Peta, Metadata
Sumber Daya Geologi
Rekomendasi hasil kajian/evaluasi dan penelitian
sumber daya geologi

7 Paket Data
13 Kajian

Jumlah Norma Standar Prosedur dan Kriteria Bidang
Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan

6 NSPK

Pengembangan keanekaraagaman geologi
(geodiversity)

6 Lokasi

Jumlah lokasi pemetaan kawasan rawan bencana
gunung api, peta geologi gunung api, peta zona
kerentananan gerakan tanah, peta mikrozonasi, peta
KRB gempa bumi, peta KRB tsunami dan peta risiko
gempa bumi/tsunami, gerakan tanah dan gunung api.

45 Peta dan Laporan

Tersusunnya Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api
dan Pedoman Mitigasi Gerakan Tanah, Gempa Bumi
dan Tsunami

8 Pedoman

Jumlah laporan Pelatihan Penanggulangan Bencana
Geologi

4 Laporan

Jumlah laporan dan dokumen Rencana Kontinjensi
Bencana Geologi

4 Laporan

Jumlah TLR hasil rancang bangun sendiri

4 Unit

Jumlah data geokimia gunung api

4 laporan

Jumlah kegiatan mitigasi di Kawasan Bencana
Gunung Merapi

30 Laporan

Lampiran 4
Pengukuran Kinerja Kegiatan Badan Geologi
Tahun Anggaran 2012
Sasaran Strategis
Pengungkapan
potensi geologi
Indonesia untuk
kesejahteraan dan
perlindungan
masyarakat

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase

Jumlah peta geologi yang dihasilkan

800 Peta

832 Peta

104

Jumlah data hasil penelitian geosains
Jumlah daerah sulit air yang
memanfaatkan air tanah sebagai sumber
air bersih
Rekomendasi Teknis Penataan Ruang
berbasis Geologi

10 Lokasi

10 Lokasi

100

200 Titik

176 Titik

88

100 Laporan

98 Laporan

98

71 Rekomendasi

73 Rekomendasi

105,91

Jumlah wilayah keprospekan, potensi,
dan status sumber daya geologi (panas
69 Wilayah
bumi, batubara, CBM, gambut, bitumen
padat, dan mineral)

69 Wilayah

100

Jumlah rekomendasi teknis mitigasi
bencana geologi

172 Rekomendasi

143,3

Jumlah usulan rekomendasi WKP, WUP,
dan WPN

120 Rekomendasi

68 GA dipantau
Jumlah gunung api yang dipantau untuk melalui pos PGA
kegiatan gunung api aktif tipe A dari Pos 37 GA dipantau
Pengamatan Gunung Api
melalui 10 regional
center
Jumlah kawasan kars terpetakan pada
3 Kawasan
skala 1:50.000

68 GA dipantau
melalui pos PGA
37 GA dipantau
melalui 10 regional
center

100

3 Kawasan

100

Jumlah lokasi yang telah dilakukan
penyelidikan kondisi geologi teknik
geodinamik dan infrastruktur

15 Lokasi

15 Lokasi

100

Jumlah lokasi yang telah dilakukan
pemetaan geologi lingkungan kawasan
pertambangan untuk tata ruang pada
skala 1:100.000

7 Lokasi

7 Lokasi

100

Jumlah layanan informasi publik melalui 550.000
Museum Kegeologian
Pengunjung

1.042.683
Pengunjung

189,5

Jumlah kegiatan pengembangan jaringan
sistem informasi serta pengelolaan data
3 Paket
dan informasi geologi

3 Paket

100

Jumlah jejaring kerja sama bidang geologi 23 Kerja sama

23 Kerja sama

100

10 Buletin/Jurnal/
Majalah

10 Buletin/Jurnal/
Majalah

100

9 Buku

9 Buku

100

Jumlah dokumentasi Publikasi bidang
geologi

166 | Lampiran 4
lanjutan
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana
prasarana, dan lancarnya kegiatan sehari- 12 Bulan
hari perkantoran

Realisasi

Persentase

12 Bulan

100

Jumlah usulan peraturan bidang geologi

24 Rancangan
Peraturan

27 Rancangan
Peraturan

112,5

Jumlah PNS Badan Geologi yang
dikembangkan kompetensinya

23 Orang

17 Orang

73,9

Jumlah laporan penyusunan program
rencana kerja dan anggaran, laporan
dan valuasi Badan Geologi; Kegiatan
koordinasi, sinkronisasi, dan Konsolidasi
Badan Geologi

11 Laporan

11 Laporan

100

1 Paket

1 Paket

100

20 Usulan

30 Usulan

150

17 Laporan

17 Laporan

100

6 Laporan

6 Laporan

100

Jumlah Basis Data, Neraca, Atlas, Peta,
Metadata Sumber Daya Geologi

7 Paket Data

7 Paket Data

100

Rekomendasi hasil kajian/evaluasi dan
penelitian sumber daya geologi

13 Kajian

13 Kajian

100

Jumlah Norma Standar Prosedur dan
Kriteria Bidang Air Tanah, Geologi Teknik 6 NSPK
dan Geologi Lingkungan

6 NSPK

100

Pengembangan keanekaraagaman geologi
6 Lokasi
(geodiversity)

6 Lokasi

100

Hasil Survei Dinamika Kuarter
Jumlah Perolehan/pendaftaran sistem
mutu
Laporan Survei, Kajian dan Penelitian
Bidang Museum geologi
Laporan Kegiatan Konservasi Koleksi
Geologi

Jumlah lokasi pemetaan kawasan rawan
bencana gunung api, peta geologi gunung
api, peta zona kerentananan gerakan tanah,
peta mikrozonasi, peta KRB gempa bumi, 45 Peta dan Laporan 45 Peta dan Laporan 100
peta KRB tsunami dan peta risiko gempa
bumi/tsunami, gerakan tanah dan gunung
api.
Tersusunnya Pedoman Mitigasi Bencana
Gunung Api dan Pedoman Mitigasi
Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan
Tsunami

8 Pedoman

8 Pedoman

100

Jumlah Laporan Pelatihan Penanggulangan
4 Laporan
Bencana Geologi

4 Laporan

100

Jumlah Laporan dan Dokumen Rencana
Kontinjensi Bencana Geologi

4 Laporan

100

Jumlah TLR hasil rancang bangun sendiri 4 Unit

4 Unit

100

Jumlah data geokimia gunung api

4 laporan

4 laporan

100

Jumlah kegiatan mitigasi di Kawasan
Bencana Gunung Merapi

30 Laporan

30 Laporan

100

4 Laporan

Geologi berperan penting dalam Pembangunan Nasional berupa penyediaan
informasi hulu di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu,
sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini juga memberikan mandat
kepada sub sektor geologi untuk menyediakan data dan informasi di luar bidang
ESDM, antara lain mitigasi bencana geologi yang meliputi bencana gunung api,
gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami; penataan ruang, pembangunan
infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pengelolaan air tanah.
Isu strategis nasional terkait kegeologian yang menguat pada tahun 2012 antara
lain adalah kecenderungan produksi minyak bumi yang terus menurun, masih
meningkatnya peran batubara dalam penyediaan energi, semakin
dikembangkannya energi terbarukan seperti panas bumi, dan kebutuhan
sejumlah mineral yang tetap tinggi. Selain itu, isu strategis KESDM di Badan
Geologi masih tetap menjadi perhatian seperti pengelolaan air tanah,
penyediaan air tanah untuk daerah sulit air, penataan ruang, dan mitigasi
bencana geologi.
Berpedoman kepada visi dan misinya, serta strategi dan kebijakan yang diturunkan dari visi dan misi tersebut, Badan Geologi pada tahun 2012 melaksanakan
program dan kegiatan guna mencapai sasaran strategis dalam rangka
menyelesaikan permasalahan yang muncul dari isu-isu strategis, baik di tingkat
nasional dan global, maupun internal KESDM dan Badan Geologi.

www.bgl.esdm.go.id

