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Abstrak

PELUANG PEMANFAATAN DATA GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH. Secara geologi, wilayah Indonesia baik di daratan
maupun perairan yang sangat luas tersebut mempunyai keragaman geologi (geodiversity)
yang sangat kompleks. Kompleksitas keragaman geologi tersebut telah banyak memberi
peluang bagi pemanfaatan sumberdaya kebumian bagi kesejahteraan masyarakat. Pad a sisi
yang lain, kompleksitas keragaman geologi tersebut juga telah banyak memberikan
hambatan dan berbagai limitasi pada suatu wilayah untuk berkembang secara normatif.
Karenanya, berbagai data keragaman geologi dan juga data hasil inventarisasi sumberdaya
mineral (baik pada skala makro maupun sudah pada skala detil) perlu dikelola dan
dimanfaatkan secara maksimal. Upaya pemanfaatan tersebut juga membutuhkan berbagai
infrastruktur yang menyangkut reguiasi, teknologi, sumberdaya manusia, market-drive suatu
geomaterial yang ekonomis, lingkungan sosial dan budaya yang tumbuh di sekitar data
geologi; serta ketersediaan dan kesiapan data geologi dan sumberdaya mineral. Kajian ini
diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana data-data geologi dan
sumberdaya mineral tersebut dimanfaatkan sebagai referensi da!am perencanaan
pembangunan wilayahnya. Makalah ini ditulis melalui kajian deskripsi kualitatif dan
komparatif antar wilayah kasus di berbagai daerah kabupaten, dimana penulis pernah
terlibat melakukan kegiatan inventarisasi data geologi dan sumberdaya mineral serta terlibat
diskusi dengan beberapa aparat pemda setempat dalam berbagai kesempatan. Beberapa
wilayah studi kasus tersebut antara lain: di Kabupaten Kampar (Riau), Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Jambi), Kabupaten Biak Numfor (Papua), Kabupaten Gunungkidul
(Yogyakarta), Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), serta Kabupaten Klaten (Jawa Tengah).
Kata kunci : data geologi dan sumberdaya mineral, pembangunan wi/ayah, pemerintah kabupaten

Abstract

AN OPPORTUNITY ON EXPLOITING OF GEOLOGY AND MINERAL RESOURCE
DATA FOR REGIONAL DEVELOPMENT. Indonesia archipelago have the very complex
geodiversity. The complexity of geodiversity gives a lot of opportunity on exploiting of earth
resources for society prosperity. In other side, the complexity of geology also gives a lot of
resistance and various limitation at one particular region to expand. Hence, various data of
geology as well as data of result of mapping of minerals resources (mapping at macro scale
and also have detail scale) require to be managed and exploited maximally. Effort the
exploiting also require various infrastructure which is concerning regulatory, technological,
human resources being, market-drive of an economic geomaterial, social environment and
culture which grow around geology data, and also availability and readiness of geology and
mineral resources data. This study is expected can give a few description of how the
geology and minerals resources data can be as reference in regional development planning.
This paper was writed by assessment of description qualitative and comparative inter-region
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case study in various regency area, where writer have been involved to conduct the activity
of geological mapping and mineral resources data and also involved by a discussion with a
few officers of local government in so many opportunity. Some of the case study region for
example: in Kampar Regency (Riau), Tanjung Jabung Timur Regency (Jambi), Biak Numfor
Regency (Papua), Gunungkidul Regency (Yogyakarta), Pacitan Regency (East Java), and
also Klaten Regency (Central Java).
Keyword: geology and mineral resources data, regional development, regency government

PENDAHULUAN

Salah satu kebijaksanaan nasional

terpenting akhir-akhir ini adalah otonomi

daerah, yang tertuang dalam UU No. 22

Tahun 1999 tentang pemerintahan di

daerah, dan UU No 25 Tahun 1999 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah. Kebijaksanaan menjadi

teramat penting karena telah menyangkut

segala aspek kegiatan/kehidupan politik,

ekonomi dan sosial bangsa Indonesia.

Salah satu bidang yang terkait dalam

kebijaksanaan otonomi daerah adalah

geologi dan sumberdaya mineral yang

menjadi hulu berbagai sektor

pembangunan. O/eh karena itu, diharapkan

masing-masing daerah baik propinsi

maupun kabupaten dapat melaksanakan

kegiatan di bidang geologi dan sumberdaya

mineral. Kegiatan prioritas yang perlu

dilakukan adalah pemetaan geologi diiringi

oleh inventarisasi sumberdaya mineral,

energi (migas, batubara, gambut,

panasbumi) dan air tanah. Oari peta ini

dapat dikembangkan ke arah studi terhadap

kerawanan terhadap bencana geologi
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(gempabumi, tanah longsor, gunungapi dan

tsunami) dan aspek-aspek geologi lainnya.

Sukamto (2000) menjelaskan bahwa

pencapaian pemetaan geologi nasional

selama ini, yaitu dengan telah

diselesaikannya peta geologi skala 1

250.000 di wilayah daratan seluruh

Indonesia. Kegiatan pemetaan yang kiranya

perlu dilakukan di masa yang akan datang

adalah sebagai berikut : pemerintah pusat

perlu meneruskan pemetaan geologi dasar

laut dalam skala 1 : 250.000, yang sekarang

ini baru mencapai 15%. Pemerintah daerah

propinsi memetakan geologi skala 1

100.000, dan pemerintah kabupaten

melakukan pemetaan pada skala 1 : 50.000.

Apabila kegiatan ini bisa dilakukan maka

hasil yang diperoleh akan mempunyai arti

yang sangat penting bagi berbagai sektor

pembangunan baik di tingkat nasional

maupun daerah.

Bagi pemerintah kabupaten maupun

pemerintah propinsi untuk melakukan

pendataan geologi dan potensi sumberdaya·

mineral tidaklah mudah. Hal ini mengingat

keterbatasan alokasi dana anggaran daerah
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untuk pembangunan sektor geologi dan

sumberdaya mineral, kelembagaan di

daerah yang mengelola data geologi dan

sumberdaya mineral, minimnya sumberdaya

aparat pemda yang memahami

permasalahan sektor geologi dan

sumberdaya mineral, serta keterbatasan

akses informasi terhadap lembaga-Iembaga

pemerintah maupun perguruan tinggi yang

memberi pelayanan bidang pendataan

geologi dan sumberdaya mineral.

Disamping itu, tidak semua kebijakan

pemda dalam 5 tahun terakhir ini memberi

porsi yang cukup untuk kegiatan sektor

geologi dan sumberdaya mineral (baca :

pertambangan). Kajian singkat dibawah ini

bertujuan untuk memberi gambaran sejauh

mana peluang data geologi dan

sumberdaya mineral dimanfaatkan sebagai

referensi dalam pembangunan daerah di

kabupaten. Wilayah stud; kasus dalam

kajian ini meliputi : Kabupaten Kampar

(Riau), Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(Jambi), Kabupaten Biak Numfor (Papua),

Kabupaten Gunungkidul (Yogyakarta),

Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), serta

Kabupaten Klaten (Jawa Tengah).

Oiskusi dan Pembahasan

Pembahasan tentang peluang dan

permasalahan data geologi dan

sumberdaya mineral bagi pembangunan

wilayah akan difokuskan pada : penguatan
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kelembagaan daerah, permasalahan

pengembangan ekonomi daerah berbasis

geologi dan sumberdaya mineral, serta

upaya pengembangan kawasan

pengelolaan sumberdaya mineral dan

kemitraan usaha berbasis geologi dan

mineral. Program pengembangan wilayah

yang dimaksud dalam kajian ini terbatas

pada kegiatan pengembangan ekonomi,

sarana prasarana, serta arahan tata ruang

yang relevan dengan- kebutuhan data

geologi dan sumberdaya mineral.

a. Penguatan Kelembagaan Oaerah

Bergulirnya otonomi daerah pada tahun

2001, telah memberikan implikasi yang luas

bagi pemberdayaan data geologi dan

sumberdaya mineral (khususnya mineral

non-Iogam atau bahan galian industri) bagi

daerah yang mempunyai kekayaan· alam

tersebut. Wilayah Kabupaten Kampar

(Riau), Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(Jambi), Kabupaten Biak Numfor (Papua),

Kabupaten Gunungkidul (Yogyakarta),

Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), serta

Kabupaten Klaten (Jawa Tengah)

merupakan sebagian wilayah Indonesia

yang secara geologi mempunyai potensi

keragaman geologi dan kekayaan

sumberdaya mineral. Sekalipun belum ada

data dan penelitian rinci tentang kekayaan

potensi geologi di wilayah tersebut.

Kelangkaan data potensi geologi dan
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progres kegiatan sektor geologi dan

pertambangan di wilayah tersebut juga

sangat tergantung dari kemampuan

kelembagaan yang membidangi

permasalahan geologi dan sumberdaya

mineral tersebut. Sebagai contoh : wilayah

Kabupaten Gunungkidul, sektor geologi dan

sumberdaya mineral masih ditangani oleh

Badan Perencaaan Pembangunan Oaerah

(Bappeda), demikian juga bagi Kabupaten

Klaten. Namun demikian, unit lembaga

tersebut telah berupaya keras membangun

basis data geologi dan sumberdaya mineral

sebagai referensi dalam pembangunan

wilayahnya, utamanya bagi pembinaan

pertambangan skala kedl (PSK) dan

manajemen wilayah bekas tambang (misal :

di wilayah Klaten dan Gunungkidul).

Sementara itu, di wilayah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Jambi) yang

merupakan kabupaten baru, pecahan dari

wilayah Kabupaten Tanjung Jabung banyak

membutuhkan informasi geologi bagi

pengembangan infrastruktur dasar dalam

pengembangan wilayah kabupatennya.

Kebutuhan tersebut meliputi : kebutuhan

material bahan galian kOilstruksi untuk

pembangunan infrastruktur dan informasi

sumberdaya tambang untuk pengembangan

ekonomi wilayahnya. Beberapa unit

lembaga di wilayah kajian ini pada 4 tahun

terakhir terus berupaya melakukan

pendataan geologi dan sumberdaya mineral

sebagai bentuk optimalisasi sektor ini dan

membuka peluang pengembangan ekonomi

masyarakat dan ekonomi daerah berbasis

geologi dan sumberdaya mineral. Bentuk

bentuk kegiatan tersebut umumnya meliputi

: pemetaan geologi, pemetaan potensi

geologi, inventarisasi sumberdaya mineral,

pemetaan potensi air bawah tanah, hingga

penyusunan profil bahan galian industri.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel1. Kelembagaan daerah pada sektor geologi dan sumberdaya mineral

No WilayahUnit pengelolaDukunganBasis data yang
kabupaten

data geologi danaparat pemdadikembangkan
sumberdaya

berlatar(2000-2004)
mineral

belakang
geosain1

Kampar, RiauOinasAda, sarjana• Inventarisasi potensi air
Pertambangan dan

teknik geologibawah tanah
Energi (Oistam)

dan teknik• Pemetaan potensi
pertambangan.

bahan galian industri.
• Penyusunan profilinvestasi bahan galianindustri.
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• Pengembangan potensi
energi batubara, energisurya.2

T anjung KantorTidak ada• Pemetaan geologi
Jabung

Pertambangan • Pemetaan potensi
Timur, Jambi

Energi dan bahan galian industri.
Lingkungan Hidup (KPLH)3

Gunungkidul,BadanAda, sarjana• Pemetaan geologi.
DIY

Perencanaanteknik geologi• Pemetaan potensi air
Pembangunan

bawah tanah.

Daerah (Bappeda)
• Pemetaan bahan galian

industri.• Pemetaan potensi karst• Penyusunan profilbahan galian industri.• Penataan kawasanpertambangan4
Klaten, BadanAda, sarjana• Pemetaan potensi

Jateng

Perencanaanteknik geologi.geologi.
Daerah (Bapeda)

• Pemetaan potensi
sumberdaya alam.• Pengembangan potensiair bawah tanah.• Pemetaan kerusakanlingkungan akibatpenambangan pasirMerapi.5

Pacitan, JawaDinas Ada, sarjana• Pemetaan geologi dan
Timur

Perindustrian,teknik geologipotensi bahan galian
Perdagangan,

industri.

Energi dan
• Pemetaan potensi

Sumberdaya
bahan galian industri

Mineral (Din.lndag
(pilihan)

dan ESDM)
• Penyusunan profil

bahan galian industri(prioritas)• Pengembangan potensiair bawah tanah.6
Biak Numfor,BadanTidak ada• Pemetaan sumberdaya

Papua

Perencanaan dan alam (potensi air bawah

Pengendalian
tanah dan bahan galian)

Pembangunan
dengan skala makro.

Daerah (BP3D)
• Inventarisasi potensi

bahaya geologi secaramakro.
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Berdasarkan data dalam Tabel 1

tersebut, nampak bahwa Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Kampar (Riau),

Gunungkidul (DIY), Pacitan (Jawa Timur),

dan Klaten (Jawa Tengah) lebih berpeluang

untuk mengembangkan data geologi dan

sumberdaya mineral sebagai referensi

dalam perencanaan pembangunan

wilayahnya dibandingkan Pemerintah

Kabupaten Biak Numfor dan Tanjung

Jabung (Tanjab) Timur. Peluang bagi

Pemkab Klaten, Kampar, Gunungkidul dan

Pacitan juga didukung oleh ketersediaan

aparat pemda yang berlatarbelakang teknik

geofogi maupun teknik pertambangan. Pada

kondisi yang demikian, ketersediaan data

geologi dan sumberdaya mineral bagi

Pemkab Klaten, Kampar, Gunungkidul dan

Pacitan, telah ditransfer sebagai bahan

perencanaan pengembangan ekonomi

masyarakat maupun ekonomi daerah

berbasis kegeologian. Pada sisi yang lain,

data tersebut juga dikembangkan sebagai

referensi peringatan dini (early warning)

terhadap dampak proses geoJogi yang aktif

di wilayah tersebut. Hal ini telah

dikembangkan oleh Pemkab Biak Numfor

yang secara geologi rawan terhadap

bahaya gempabumi tektonik dan gelombang

pasang tsunami.

Berdasarkan konfigurasi unit

kelembagaan di daerah, maka nampak

ISBN 979-8769-12-0

masih banyak data-data geologi dan

sumberdaya mineral yang belum

termanfaatkan secara optimal, karena tidak

adanya fungsi kelembagaan yang jelas.

Sebagian besar kewenangan pengelolaan

data geologi dan sumberdaya mineral ada

di unit perencanaan daerah (seperti :

Bappeda, Bapeda atau BP3D). Unit

kelembagaan yang spesifik telah

dikembangkan oleh Pemkab Kampar (Riau)

dengan adanya Dinas Pertambangan dan

Energi. Fungsi ini menjadi lebih jelas dan

memberi kesempatan secara luas pada

dinas tersebut untuk melakukan kolaborasi

pengelolaan data geologi dan sumberdaya

mineral dengan stake-holder dan membuka

peluang investasi di bidang pertambangan.

Ada kelebihan maupun kekurangan I

kendala bagi daerah dalam memanfaatkan

data geologi dan sumberdaya mineral.

Kelebihan bagi daerah yang mampu

memanfaatakan data tersebut adalah

sinerginya proses perencanaan

pembangunan wilayah yang berbasis pada

pengelolaan sumberdaya geologi (air tanah,

bahan galian tambang, pengelolaan lahan,

serta pengembangan infrastruktur) serta

penanganan berbagai bencana geologi di

wilayah tersebut. Kendala yang terjadi

adalah ada tidaknya ahli geologi sebagai

aparat pemda yang mampu mentransfer

pemahaman geologi terhadap bahasa
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Pengembangan
Pertambangan
Geologi dan

perencanaan pembangunan wilayah.

Besarnya anggaran pembiayaan untuk

inventarisasi/pemetaan maupun

pengelolaan data geologi dan sumberdaya

mineral juga dapat menjadi kendala bagi

sinerginya proses perencanaan

pembangunan wilayah. sekalipun ada ahli

geologi sebagai aparat pemda di wilayah

tersebut.

b. Permasalahan
Ekonomi (Industri
Daerah) berbasis
Sumberdaya Mineral

Peranan sektor geologi dan

sumberdaya mineral (baca : pertambangan)

di Pemkab Kampar, Tanjab Timur,

Gunungkidul, Klaten, Pacitan, dan Biak

Numfor, khususnya untuk sumberdaya

mineral (bahan bangunan dan mineral

industri) dalam pembangunan tidak dapat

dipungkiri. Pembangunan infrastruktur fisik,

industri. dan pengembangan urban area di

pusat kota; semua ini sangat ditunjang oleh

bahan galian yang berasal dari berbagai

usaha pertambangan di wilayah Pemkab

Kampar, Tanjab Timur, Gunungkidul,

Klaten, Pacitan, dan Biak Numfor. Bahan

galian untuk keperluan bahan bangunan

seperti andesit. basalt, diorit, batugamping,

breksi pumis, pasir endapan sungai. pasir

batuan vulkanik, masih berpotensi untuk

dikembangkan dan dimanfaatkan. Demikian

pula untuk sumberdaya mineral industri

seperti fosfat, kaolin, pasir kuarsa. zeolit,

190

marmer. Sekalipun sektor geologi dan

pertambangan (sumberdaya mineral)

merupakan salah satu sektor penting bagi

pembangunan Pemkab Kampar, Tanjab

Timur, Gunungkidul, Klaten, Pacitan, dan

Biak Numfor, namun pada kenyataannya

sektor geologi dan pertambangan

menghadapi berbagai permasalahan,

sehingga pemanfaatan data geologi dan

sumberdaya mineral dinilai belum optimal.

Beberapa permasalahan umum yang

berkaitan dengan industri pertambangan

dan perencanaan pembangunan wilayah

yang juga nampak terjadi di Pemkab

Kampar, Tanjab Timur. Gunungkidul,

Klaten. Pacitan, dan Biak Numfor dapat

dikemukakan dan dianalisis sebagai berikut.

1. Keterdapatan sumberdaya mineral

secara geologi umumnya berada di

bawah permukaan bumi. Pemanfaatan

sumberdaya mineral secara

penambangan terbuka seringkali

memerlukan alokasi lahan yang luas.

Hal ini seringkali menimbulkan

konsekuensi munculnya konflik alokasi

lahan dengan penggunaan-penggunaan

lahan lainnya. seperti kehutanan (seperti

: di wilayah Tanjab Timur, Pacitan,

Gunungkidul. Biak Numfor), perkebunan

(seperti : di wilayah Kampar, Tanjab

Timur, Pacitan), atau pertanian (seperti :

di wilayah Tanjab Timur, Klaten) serta

infrastruktur kota baru (seperti di Tanjab

ISBN 979-8769-12-0
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Timur). Sehingga perlu adanya

kebijakan alokasi sumberdaya mineral

dalam penyusunan tata ruang wilayah

secara lebih bijaksana berbasis geologi.

2. Oi berbagai daerah, industri

pertambangan merupakan industri pionir

yang memicu perkembangan dan

menjadi motor pengembangan wilayah

setempat. Namun pada kenyataannya

seringkali tidak banyak mendorong

berkembangnya kegiatan ekonomi lain

yang dapat diandalkan, sehingga

dikhawatirkan jika kegiatan berakhir,

maka daerah tersebut akan mati.

Permasalahan ini belum terjadi di

wilayah Pemkab Kampar, Tanjab Timur,

Gunungkidul, Pacitan, dan Biak Numfor.

Oi wilayah Klaten, bekas penggalian

pasir vulkanik Merapi, seringkali

ditinggalkan tanpa adanya upaya

reklamasi yang lebih baik. Bahkan, ada

kegiatan pertambangan yang

berlangsung di wilayah pedesaan dan

lahan pertanian. Namun masyarakat

setempat tidak banyak yang dilibatkan.

Hal ini juga sangat beralasan karena

faktor ketrampilan dan tingkat

pendidikan (sumberdaya) masyarakat

yang masih rendah, sehingga kenyataan

ini sering memunculkan konflik sosial,

konflik ketenagakerjaan di daerah

sekitar pertambangan. Sehingga perlu

kiranya ada kebijakan pengembangan
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program pemberdayaan masyarakat

sekitar tokasi penambangan bahan

galian (mineral logam maupun bahan

galian industri) dan optimalisasi

pertambangan skala kecil itu sendiri

secara terus menerus.

3. Adanya pandangan bahwa kesempatan

untuk memanfaatkan sumberdaya

mineral hanya diberikan kepada usaha

menengah dan besar, sementara

masyarakat setempat merasa tidak

diberi kesempatan untuk mengambil

manfaat baik secara langsung maupun

tidak langsung. Sehingga perlu kiranya

ada aturan main yang jelas dalam

pengembangan investasi pertambangan

dan pemberdayaan pertambangan skala

kecil (PSK) di sekitar alokasi

.sumberdaya mineral untuk kegiatan

industri pertambangan.

Pada sisi lain, tekanan jumlah

penduduk dan problem urbanisasi daerah

daerah pertumbuhan di Gunungkidul,

Klaten, Pacitan, dan sebagian kecil di

wilayah Kampar, Tanjab Timur serta Biak

Numfor yang sangat membutuhkan alokasi

lahan untuk kawasan hutan lindung dan

kawasan resapan sebagai cadangan

sumberdaya air daerah hilir merupakan

faktor-faktor utama yang membatasi lahan

di daerah upland (hulu) untuk kegiatan

pertambangan. Karena itu, diperlukan suatu

pengelolaan yang tepat agar sumberdaya
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mineral yang terkandung di wilayah

Kampar, Tanjab Timur, Gunungkidul,

Klaten, Paeitan, dan Biak Numfor dapat

dimanfaatkan seeara optimal. Strategi

tersebut tidak hanya berkaitan dengan

alokasi lahan untuk pengembangan mineral

tetapi juga mempertimbangkan optimalisasi

nilai tambah yang dapat dihasilkan, manfaat

fangsung bagi masyarakat setempat,

pengeloaan pertambangan skala kecil

(PSK), kelestarian lingkungan serta

pengembangan ekonomi daerah menuju

pembangunan yang berkelanjutan.

Disamping itu, juga masih banyak faktor dan

kendala yang sedang berlangsung dan

kemungkinan akan dihadapi di masa akan

datang kaitannya dengan pengelolaan

potensi sumberdaya mineral, terutama

pertambangan skala kecil (PSK) yang

merupakan penggerak ekonomi pedesaan /

daerah di beberapa tempat di wilayah

Pemkab Kampar, Tanjab Timur,

Gunungkidul, Klaten, Pacitan, dan Biak

Numfor. Faktor-faktor tersebut dirinci dafam

Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan sumberdaya
mineral (termasuk : pertambangan skala kecil) di Pemkab Kampar,

Tanjab Timur, Gunungkidul, Klaten, Pacitan, dan Biak Numfor

1
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Faktor pengaruh
Faktor potensi
sumberdaya
mineral

Permasalahan

• Seeara kuafitas dan kuantitas potensi mineral sebagian
telah dilakukan inventarisasi seeara mikro maupun semi
mikro, bahkan sudah sebagian besar dalam kategori profit
investasi mineral (misal : di Paeitan dan Gunungkidul).
Namun demikian ikfim investasi daerah masih rendah,
sementara itu pertambangan skala keeil tumbuh dengan
baik.

• Pemanfaatan dari potensi mineral yang telah diidentifikasi
karakter dan kualitasnya masih terbatas untuk pemanfaatan
sebagai pemasok kebutuhan konstruksi dan bahan
bangunan, dan sebagian kecil untuk kebutuhan industri.
Kondisi ini terus diupayakan oleh Pemkab Kampar dan
Pacitan untuk pengembangan ekonomi daerah berbasis
pengembangan bahan galian industri.

• Keberadaan potensi mineral umumnya di daerah-daerah
pedesaan, terpeneif dengan aksesibilitas yang rendah,
hampir di semua wilayah : Kampar, Tanjab Timur, Paeitan
dan Biak Numfor.

• Belum adanya upaya optimalisasi terhadap mineral yang
telah di tambang yang mengarah pada pengembangan
industri pertambangan. Pemkab Kampar telah berusaha
terus untuk mengembangkan potensi kaolin sebagai bahan
galian industri yang menarik bagi investor.

• Seeara umum, potensi mineral yang telah dilakukan
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2

3

4

Faktor
sumberdaya
manusia

Faktor pemasaran

Faktor teknologi

penggalian baik oleh masyarakat setempat maupun swasta
belum mampu secara signifikan memberikan kontribusi bagi
pengembangan pertambangan skala kecil (PSK), industri
pertambangan padat teknologi maupun industri
pengolahannya.

• Secara umum, kuantitas penduduk di wilayah Pemkab
Kampar, Tanjab Timur, Gunungkidul, Klaten, Pacitan, dan
Biak Numfor yang cukup besar tumbuh di Urban Area (di
wilayah sekitar ibukota kabupaten dan sebagian kecil di kota
kecamatan) belum menunjukkan ketrampilan, skill, dan
profesionalitas yang mendorong pertumbuhan sektor
pertambangan, sekalipun PSK.

• Putra daerah yang telah memperoleh pendidikan ilmu
kebumian di berbagai universitas, tidak banyak yang
bersedia kembali ke daerahnya. Bahkan Pemkab Tanjab
Timur harus mengeluarkan ekstra biaya untuk mencari bibit
bibit unggul putra daerah yang didanai untuk memperoleh
pendidikan tinggi dan harus kembali kepada daerahnya
dalam berkarya.

• Kurang meratanya informasi pasar dan kurangnya
pengetahuan para penambang rakyat tentang kondisi pasar
terhadap permintaan bahan tambang. Kenyataan ini kurang
berkembang untuk wilayah Biak Numfor. Sementara itu di
wilayah Kampar, Tanjab Timur, Klaten, Pacitan, dan
Gunungkidul telah berkembang trend pasar kebutuhan
bahan galian industri.

• Masih rendahnya pengetahuan para penambang rakyat
tentang kegunaan bahan galian yang diusahakan, akibatnya
upaya pemasaran bahan galian tersebut relatif rendah. Hal
ini paling nampak jelas di wilayah Tanjab Timur dan Biak
Numfor.

• Belum meratanya kemitraan antara penambang rakyat dan
swasta maupun denngan pemerintah yang mengarah pada
peningkatan pemasaran bahan galian.

• Kurangnya informasi teknologi eksplorasi dan eksploitasi
mineral kepada para penambang rakyat, dan juga karena
tidak terjangkaunya harga produk teknologi tersebut.

• Kegiatan penambangan masih dilakukan dengan teknologi
sederhana, disamping itu masih rendahnya upaya
pemeliharaan terhadap teknologi yang telah dipakai.

• Perlu dikembangkan teknologi eksplorasi dan eksploitasi
dan pengolahan bahan galian industri yang mampu
menumbuhkan usaha kecil dan menengah bidang
sumberdaya mineral.

• Peran unit pelaksana teknis (UPT, jika ada) dan unit
lembaga daerah bidang geologi dan sumberdaya mineral;
sebagai salah satu media pembinaan dan penyuluhan
teknologi tepat guna bidang penambangan, masih belum
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5

6

7

8

Faktor iklim usaha

Faktor
pertambangan
rakyat dan iklim
usaha

Faktor tata ruang

Faktor
pengelolaan
lingkungan
penambangan

optimal.
• Masih rendahnya iklim usaha industri pertambangan,

mengingat kurangnya pengetahuan tentang potensi mineral,
karakter, kegunaan serta pemasaran produk tambang yang
dihasilkan; kecuali industri pertambangan bahan galian
konstruksi / bangunan

• Penerbitan izin usaha penambangan sering tidak dapat
segera dilaksanakan karena para pengusaha yang
mengajukan terlambat menyampaikan persyaratan yang
diperlukan khususnya perizinan lain yang harus ada
sebelumnya; termasuk juga pendekatan kepada masyarakat
setempat, dimana bahan galian ditemukan.

• Umumnya para penambang rakyat masih menghadapi
masalah-masalah teknis penambangan, manajemen
penambangan rakyat, transportasi, informasi, dan
komunikasi serta masalah kerjasama usaha diantara para
penambang rakyat.

• Masih rendahnya motivasi usaha bagi para penambang
rakyat untuk membentuk koperasi tambang.

• Masih lambannya pengadaan sarana prasarana pendukung
seperti telekomunikasi dan transportasi pada sentra-sentra
penambangan rakyat, yang mengakibatkan terhambatnya
peran sertanya sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah
setempat dan sekitarnya.

• Belum adanya tata ruang peruntukan bagi pengembangan
industri pertambangan daerah, PSK, termasuk industri
pengolahan bahan tambang yang mantap, yang didukung
oleh perangkat hukum maupun kelembagaan.

• Selama ini kegiatan pertambangan mendapat predikat
sebagai perusak lingkungan yang paling berat, karenanya
ada beberapa daerah yang mempunyai potensi mineral,
namun menolak untuk dikembangkan proyek pertambangan
maupun PSK.

• Pengawasan lingkungan di daerah pertambangan yang
pada umumnya di daerah terpencil dan sulit dicapai tidak
dapat ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Sehingga
perlu menyertakan masyarakat setempat dalam hal
pengelolaan lingkungan di daerah pertambangan maupun di
sekitar daerah industri pengolahan bahan tambang.

• Kegiatan reklamasi lahan pasca penambangan merupakan
prasyarat utama yang harus dilakukan oleh calon investor
pada saat akan mengembangkan industri pertambangan
daerah maupuan PSK.

Sumber .-
HasH analisis dari berbagai sumber (2003) dan pengamatan di lapangan oleh Hendratno
(2000 - 2004)
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c. Penguatan Kawasan Wilayah
Pertambangan dan Kemitraan

Sumberdaya mineral yang terdiri dari

berbagai mineral, baik yang digolongkan

sebagai mineral logam, mineral industri dan

bahan bangunan adalah sumberdaya yang

tak terbarukan dan tersebar tidak merata di

muka bumi. Sebagai konsekuensi, lokasinya

yang umum berada di bawah permukaan

serta penyebarannya yang tidak merata

potensi sumberdaya mineral pada suatu

daerah hanya dapat diidentifikasi setelah

dilakukan serangkaian penyelidikan pada

daerah tersebut.

Optimalisasi pemanfaatan

sumberdaya mineral tidak saja berarti dapat

menggali sebanyak mungkin tetapi juga

harus memperhatikan batasan-batasan

lingkungan dan keselamatan kerja sejalan

dengan prinsip konservasi, serta

mengandung arti bahwa manfaat ekonomi

yang diperoleh haruslah maksimal. Oleh

karena itu dari berbagai jenis bahan galian

tambang yang terdapat di wilayah Kampar,

Tanjab Timur, Gunungkidul, KJaten,Pacitan,

dan Biak Numfor, perlu dipertimbangkan

jenis-jenis bahan galian yang dapat

memberikan manfaat dan nilai tambah yang

maksimal, yang umumnya dicapai melalui

proses pengolahan bahan galian.

Dengan telah diidentifikasi sebaran bahan

galian di wilayah Kampar, Tanjab Timur,

Gunungkidul, Klaten, Pacitan, dan Biak

ISBN 979-8769-12-0

Numfor serta telah ditetapkannya jenis

bahan galian unggulan (prioritas) pada

masing-masing wilayah, maka selayaknya

zone pengembangan pembangunan

sumberdaya mineral tersebut menjadi fokus

pembangunan sektor pertambangan daerah

yang bersangkutan (kabupaten). Disamping

itu, daerah tersebut hendaknya sudah

disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan ditetapkan menjadi kawasan

pengelolaan sumberdaya mineral. Konsep

kawasan pertambangan dalam kawasan

pengembangan pembangunan sumberdaya

mineral di wilayah Kampar, Tanjab Timur,

Gunungkidul, Klaten, Pacitan, dan Biak

Numfor, harus tetap didasarkan pada

karakteristik sumberdaya mineral dan

pemanfaatannya. Konsep kawasan

pertambangan dicirikan oleh prinsip-prinsip :

• Kawasan pertambangan ditentukan

berdasarkan pertimbangan geologi serta

optimalisasi pemanfaatan sumberdaya

alam sebagai fungsi dari waktu melalui

perhitungan biaya-manfaat (cost

benefit). Artinya pemanfaatan bahan

galian dapat .memberi manfaat yang

lebih besar untuk jangka waktu tertentu

dibandingkan pemanfaatan sumberdaya
alam lain di areal tersebut

• Pen~apan kawasan pertambangan

berarti di areafldaerah yang

bersangkutan strategi pembangunan

jelas menempatkan industri
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pertambangan daerah, PSK, sebagai

prioritas dan sebagai pendorong

pembangunan.

• Kawasan pertambangan, dengan

mempertimbangkan aspek sosial

budaya setempat ditujukan untuk

mengoptimalkan nilai tambah dan

manfaat bahan galian bagi masyarakat

dan pemerintah daerah setempat.

• Kawasan pertambangan akan

memudahkan para investor/usaha kecil

menengah maupun investor besar yang

berminat mengembangkan usaha di

bidang pertambangan, pengelolaan

maupun jasa pendukungnya.

Namun demikian, pendekatan

kawasan pertambangan dalam kawasan

pengembangan pembangunan sumberdaya

mineral di wilayah Kampar, Tanjab Timur,

Gunungkidul, Klaten, Pacitan, dan Biak

Numfor disadari mempunyai

kendala/pembatasan, antara lain:

• Untuk membangun suatu kawasan

pertambangan yang ideal, pemerintah

kabupaten tersebut harus mengeluarkan

modal untuk investasi di bidang

penyelidikan umum per jenis bahan

galian maupun pengembangan

infrastruktur dan aksesibilitas wilayah.

Jika ini sudah dilakukan, maka

pengembangan market-drive suatu

mineral perlu dimunculkan di wilayah
tersebut.
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• Kelayakan suatu usaha pertambangan

sangat ditentukan oleh nilai ekonomis

dari cadangan bahan galian yang baru

dapat ditentukan berdasarkan hasil

penyelidikan rinci.

Tantangan masa depan yang dihadapi

di wilayah Kampar, Tanjab Timur,

Gunungkidul, Klaten, Pacitan, dan Biak

Numfor, khususnya pada sektor geologi dan

pengembangan sumberdaya mineral harus

dihadapi bersama melalui pendekatan

kemitraan (partnership) yang berdasarkan

hubungan yang fair dan equitable, artinya

pemerataan tanggung jawab dan tugas.

Sebagai suatu contoh kasus di lapangan

dalam sektor pertambangan adalah

kemitraan dalam menentukan reklamasi

lokasi tambang pasir Merapi di wilayah

utara Kabupaten Klaten. Oalam menangani

reklamasi ini, maka perlu dipikirkan

kebutuhan dari masyarakat sekitar lokas;

tambang, sehingga masyarakat sekitar

dapat berdiri sendiri dan tidak selalu

bergantung dengan perkembangan ekonomi

yang disebabkan oleh operasi

penambangan pasir vulkanik selama ini.

Untuk itu dalam masalah reklamasi ini maka

pihak stake-holders (perusahaan, dinas

teknis terkait, dinas energi dan sumberdaya

mineral, dinas kehutanan, Bapedalda,

Badan Pertanahan, Bapeda) harus

berkonsultasi dengan masyarakat sekitar

untuk menentukan reklamasi yang terbaik.
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Apabila dilihat dari masalah pemerataan,

maka kemitraan ini perlu dikonsultasikan

dengan masyarakat sekitar oleh pemkabl

pemkot setempat. Hal ini untuk menghindari

adanya rasa "dirugikan" setelah

penambangan berjalan. Pemerintah

Kabupaten Kampar, Tanjab Timur,

Gunungkidul, Klaten, Pacitan, dan Biak

Numfor perlu mengantisipasi masalah ini

sebab jangan sampai perusahaan

pertambangan merasa bahwa pemerintah

kabupaten tidak melakukan upaya untuk

pembangunan di daerah lokasi

pertambangan. Perlu juga diperjelas

mengenai hak-hak dan kewajiban dari

masyarakat setempat, terutama yang

berhubungan dengan masalah hukum adat

(hak-hak masyarakat lokal), karena

keragaman dari masyarakat adat.

Mengingat berbagai permasalahan

dalam pemanfaatan data geolog; dan

sumberdaya mineral dalam pengembangan

ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat

yang berbasis industri pertambangan

daerah dan juga pertambangan skala kecil

(PSK), maka masih banyak berbagai

peluang untuk kepentingan non

pertambangan, antara lain : kebutuhan

untuk manajemen kawasan rawan bencana

alam, pengembangan wilayah permukiman,

pengembangan pengelolaan potensi air

bawah tanah, serta pengelolaan kawasan

wisata alam. Bagi wilayah Kampar, Tanjab

Timur, Gunungkidul, Klaten, Pacitan, dan

Biak Numfor, peluang tersebut belum

termanfaatkan secara optimal. Hal In!

dikarenakan bahwa imej pemanfaatan data

geologi hanya dibutuhkan bagi

pengembagan sektor pertambangan

maupun perminyakan. Beberapa peluang

pemanfaatan data geologi bagi wilayah

Kampar, Tanjab Timur, Gunungkidul,

Klaten, Pacitan, dan Biak Numfor untuk

kepentingan non-pertambangan disajikan

dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pemanfatan data geologi untuk pengembangan kegiatan non-pertambangan
No WilayahUnit pengelola dataPeluang pemanfaatan data geologi

kabupaten
geologi dan

sumberdayamineral1
Kampar, Dinas Pertambangan• Pengembangan potensi air bawah tanah.

Riau
dan Energi (Distam)• Penyusunan tata ruang wilayah.

• Pengembangan jaringan jalan.2
Tanjung Kantor • Pengembangan potensi air bawah tanah.

Jabung
Pertambangan• Penyusunan tata ruang wilayah.

Timur,
Energi dan• Pengembangan jaringan jalan.

Jambi
Lingkungan Hidup• Pengembangan jaringan irigasi teknis
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II I (KPLH)
I· Pengembangan infrastruktur fisik

I perkotaan ibu kota Tanjab Timur.3
Gunung Badan Perencanaan• Pengembangan potensi air bawah tanah.

Kidul, DIY
Pembangunan•Penyusunan tat a ruang wilayah.

Daerah (Bappeda)
• Pengembangan jaringan jalan.

• Pengembangan pariwisata pantai selatan.• Pengembangan geowisata karst.• Penanganan dan pengelolaan kawasanrawan bencana tanah longsor.4
Klaten, Badan Perencanaan• Pengembangan potensi air bawah tanah.

Jateng
Daerah (Bapeda)• Penyusunan tata ruang wilayah.

• Pengembangan geokonservasi kawasanBayat.• Penataan lingkungan kawasan bekaspertambangan.5
Pacitan, Dinas Perindustrian,• Pengembangan potensi air bawah tanah.

Jawa Timur
Perdagangan, Energi• Penyusunan tata ruang wilayah.

dan Sumberdaya
• Pengembangan jaringan jalan.

Mineral (Din.lndag
• Pengembangan pariwisata pantai selatan.

dan ESDM)
• Pengembangan geowisata karst.

• Penanganan dan pengeJolaan kawasanrawan bencana tanah longsor.6

Biak Badan Perencanaan• Pengembangan potensi air bawah tanah.
Numfor,

dan Pengendalian• Penyusunan tata ruang wilayah.
Papua

Pembangunan• Pengembangan jaringan jalan.
Daerah (BP3D)

• Pengelolaan kawasan bencana
gempabumi tektonik dan tsunami.• Pengelolaan kawasan wisata pantaiselatan Biak.• Pengembangan wisata bahari diKepulauan Padaido.

Berdasarkan kondisi yang demikian

(Tabel 3), Pemkab Kampar, Tanjab Timur,

Gunungkidul, Klaten, Pacitan, dan Biak

Numfor, sangat berpeluang untuk

memanfaatkan data geologi untuk

kepentingan non-pertambangan. Namun

demikian, kenyataan di lapangan bahwa

ide-ide pemanfaatan data geologi tersebut,

masih dalam tataran ide dan konsep.

Implementasi yang mengarah pada

kegiatan-kegiatan pembangunan sektor
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manaJemen bencana geologi, sektor tata

ruang dan lingkungan hidup, serta sektor

pariwisata alam, mulai tersentuh untuk

dikembangkan dengan dukungan data

geologi yang ada. Ketidak-merataan dalam

pemanfaatan data geologi tersebut

diakibatkan keterbatasan dukungan aparat

pemda yang memahami berbagai problem

kebumian yang terkait dengan

pembangunan wilayah setemapt. Aparat

pemda di wilayah Tanjab Timur dan Biak
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Numfor sangat berbeda dengan aparat

pemda di wilayah Klaten, Pacitan, dan

Gunungkidul dalam memahami

kompleksitas permasalahan geologi wilayah

bagi pembangunan daerah. Oleh

karenanya, pengembangan sumberdaya

manusia di pemda yang berbasis geologi

dan sumberdaya perlu diupayakan terus

menerus melalui berbagai tingkatan

pendidikan, baik tingkatan pendidikan

sarjana maupun diklat-diklat aplikasi geologi

secara praktis. Kondisi demikian sangat

membutuhkan dukungan dan advokasi dari

lembaga pendidikan tinggi maupun lembaga

riset pemerintah non-departemen yang

melayani bidang kegeologian dan

sumberdaya mineral.

3. Penutup

Dalam kerangka otonomi daerah

kegiatan pemanfaatan geologi dan

sumberdaya mineral akan dilakukan oleh

masing-masing daerah propinsi dan

kabupaten sesuai dengan tingkat kerincian

dan kebutuhan pembangunan yang

diperlukan. Data hasil penyelidikan geologi

dan sumberdaya mineral oleh pemerintah

kabupaten seyogyanya dikelola secara baik

oleh unit kelembagaan yang mampu

merespon kompleksitas permasalahan

geologi bagi pembangunan wilayah maupun

pengembangan sektor pertambangan.

Disamping itu juga membutuhkan dukungan

sumberdaya manusia aparat pemda yang

ISBN 979-8769-12-0

mampu mengelola keseluruhan data geologi

wilayah bagi pembangunan daerah dan

peningkatan ekonomi masyarakat.
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