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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU  

NOMOR    16   TAHUN  2011 

TENTANG 

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN GEOLOGI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BERAU, 

Menimbang  : a. bahwa Kabupaten Berau mempunyai potensi lingkungan geologi 
yang merupakan salah satu unsur penting bagi keselamatan 
dan kehidupan manusia, disamping kecenderungan bencana 
geologi yang besar yang belum dilakukan pengelolaan secara 
efektif dan belum dapat diusahakan antisipasi atau eliminasi 
dampak negatifnya ; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang 
Perlindungan Lingkungan Geologi. 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1820) ; 

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air  (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4489) ; 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) ; 
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana  (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723 ) ; 

  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725) ;  

  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ; 

  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 104,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ; 

  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737) ;  

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21  
Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4828) ; 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26  
Tahun  2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4858) ;  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air  
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4859) ; 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah 
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2010  Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5110) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5111) ; 
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  16. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang  
Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  5154) ; 

17. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung ;  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor  8 Tahun 1991 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Berau (Lembaran 
Daerah Tingkat II Berau Nomor  5 Tahun 1991 Seri D  
Nomor  5) ; 

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2001 – 2011 
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14) ; 

20. Peraturan Daerah Nomor  13 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau 
(Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13) ;  

  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU  
 

dan 
 

BUPATI  BERAU 
 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN 
LINGKUNGAN GEOLOGI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PASAL 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Berau 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) menurut azas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Bupati adalah Bupati Berau. 

4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau. 
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5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau. 

6. Lingkungan Geologi adalah ruang dibagian atas bumi (litosfer), mencakup proses 
serta sumber daya geologi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan 
manusia. 

7. Perlindungan Lingkungan Geologi adalah upaya pengamanan/melindungi 
keberadaan, sifat serta jenis lingkungan geologi dari kerusakan akibat dampak 
kegiatan manusia dan hasil pembangunan dari unsur ancaman bahaya geologi. 

8. Bencana Geologi adalah peristiwa atau fenomena proses geologi yang dapat 
menyebabkan korban jiwa atau luka, kerusakan harta benda, gangguan ekonomi 
dan sosial atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi secara alami dan atau 
dipicu oleh kegiatan manusia antara lain : bencana gempa bumi, letusan gunung 
api, tsunami, penurunan muka tanah, abrasi pantai, intrusi air laut, dan tanah 
longsor. 

9. Geologi Bencana adalah penerapan informasi lingkungan geologi untuk 
mengantisipasi terjadinya bencana, sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian 
dan kerusakan akibat bencana, serta memperbaiki lingkungan didaerah terlanda 
bencana baik yang terjadi secara alami maupun yang diakibatkan oleh kegiatan 
manusia. 

10. Penurunan Muka Tanah adalah pergerakan massa batuan/tanah yang mengalami 
penurunan kearah vertikal. 

11. Tanah Longsor adalah permindahan material pembentuk lereng, berupa batuan, 
timbunan tanah, dan/atau material lain yang bergerak atau berpindah keluar dari 
kedudukan semula. 

12. Abrasi adalah bentuk pengikisan garis pantai yang diindikasikan dengan hilangnya 
sebagian tanah atau batuan pantai atau berkurangnya daratan yang berbatasan 
dengan laut akibat hempasan gelombang air laut, ombak dan arus. 

13. Kawasan Kars adalah kawasan batuan karbonat (batuan gamping dan atau dolomit) 
yang memperlihatkan bentang alam kars di permukaan (eksokars) dan dibawah 
permukaan (endokars) yang dibentuk dan  dipengaruhi oleh proses pelarutan 
(karstifikasi). Gejala tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk bukit-bukit 
tunggal (berbangun kerucut dan menara), pematang,bukit, lekuk-lekuk lembah 
(dolina,polje,uvala), mata air,serta menghilangnya sungai permukaan kedalam tanah 
melalui lubang lari (siak) atau mulut goa. 

14. Kawasan Kars Kelas I adalah Kawasan Kars yang mempunyai ciri salah satu atau 
lebih kriteria berikut ini : 

a. Berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap dalam bentuk 
akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang 
keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi ; 

b. Mempunyai goa dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk 
jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi 
hidrologi dan ilmu pengetahuan ; 

c. Goa mempunyai speleotem aktif dan atau peninggalan-peninggalan sejarah 
sehingga  berpotensi untuk dikembangkan menjadi obyek wisata dan budaya ; 

d. Mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi 
sosial ekonomi budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan. 

15. Kawasan Kars Kelas II adalah kawasan kars yang memiliki salah satu atau semua 
kriteria berikut : 
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a. Berfungsi sebagai pengimbuh air bawah tanah berupa daerah tangkapan air 
hujan yang mempengaruhi naik turunnya muka air bawah tanah di kawasan kars 
sehingga mendukung fungsi umum hidrologi. 

b. Mempunyai jaringan lorong-lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan goa 
yang sudah kering mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak 
sebagai tempat tinggal tetap fauna yang semuanya memberi nilai dan manfaat 
ekonomi. 

16. Kawasan Kars Kelas III adalah Kawasan Kars yang tidak memiliki ciri/kriteria 
sebagaimana kawasan kars kelas I dan kelas II, termasuk batuan karbonat yang 
masih dalam proses karsifikasi luar tingkat awal. 

17. Proses Geologi adalah rangkaian peristiwa alam yang disebabkan oleh sifat bumi 
yang dinamis berupa pelarutan, pelapukan, erosi, pengendapan, pembatuan, 
vulkanisme, pengangkatan, pelipatan, pematahan, dan pergerakan tanah. 

18. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis 
tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan 
pelepasan air tanah berlangsung. 

19. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resepan air yang mampu menambah air 
tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. 

20. Daerah Lepasan Air Tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung 
secara alamiah pada cekungan air tanah. 

21. Kawasan Rawan Bencana Geologi adalah kawasan yang berpotensi untuk 
mengalami bencana geologi. 

22. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertimbangkan aspek 
optimalisasi pemanfaatan bahan galian dan aspek kelestarian fungsi lingkungan 
tempat pengambilan bahan galian tersebut. 

23. Inventarisasi adalah pengumpulan data geologi lingkungan yang dilakukan melalui 
kegiatan survey dan penyelidikan dalam rangka penetapan, konservasi, pengelolaan 
serta perencanaan pengembangan wilayah. 

24. Tatanan Geologi adalah kondisi kebumian yang dapat mempengaruhi dan 
memperlihatkan sebaran serta keterdapatan sumberdaya yang dihasilkan oleh bumi 
dan seisinya, baik yang tidak terbaharui maupun yang terbaharui. 

25. Survey adalah kegiatan pengamatan atau pengukuran dimensi atau pengambilan 
data lapangan (misalnya : data posisi, jenis batuan dan struktur batuan). 

26. Penelitian adalah kegiatan penyelidikan atas hasil survey lapangan untuk maksud 
perencanaan wilayah perlindungan geologi. 

27. Konservasi Lingkungan Geologi adalah pelestarian keseimbangan fungsi-fungsi 
geologi lingkungan dengan kebutuhan mahluk hidup disekitarnya. 

28. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan keadaan sifat fungsi  sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam 
kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, 
baik waktu sekarang maupun yang akan datang. 

29. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya. 

30. Kawasan Sumber Daya Air adalah Kawasan air, sumber air, dan daya air yang 
terkandung di dalamnya. 

31.  Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan 
tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut 
yang berada di darat. 
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32. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. 

33. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan  bawah 
permukaan tanah. 

34. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat 
pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah. 

35. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau pada sumber air yang 
dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan 
manusia serta lingkungannya. 

36. Akifer adalah lapisan batuan jenuh yang dapat menyimpan dan meneruskan air 
tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis. 

37. Kawasan Cagar Alam Geologi adalah kawasan cagar alam yang memiliki wujud  
dan ciri geologi unik, langka dan khas sebagai hasil proses geologi masa lalu  
dan yang sedang berjalan, yang tidak boleh dirusak atau diganggu. 

38. Geologi Bahan Galian adalah tata geologi dilokasi dan sekitar lokasi terdapatnya 
bahan galian yang mempengaruhi kelayakan teknik, lingkungan dan ekonomi 
pemanfaatan/penambangannya. 

39. Daerah Konservasi Geologi adalah lahan yang mempunyai ciri geologi unik/khas, 
langka dan atau mempunyai fungsi ekologis yang berguna bagi kehidupan  
dan menunjang pembangunan (berkelanjutan) dan atau mempunyai nilai ilmiah 
tinggi untuk pendidikan. 

40. Geologi Tata Lingkungan adalah penerapan atau pemakaian informasi lingkungan 
geologi dalam penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya 
optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan mewujudkan pembangunan  
yang berkelanjutan. 

41. Erosi adalah pengikisan tanah atau batuan oleh air tawar dan angin. 

42. Intrusi Air adalah masuknya air asin kedalam akifer air tawar sebagai akibat 
pengambilan air bawah tanah tawar yang berlebihan. 

43. Tsunami adalah gelombang pasang air laut yang terjadi akibat gempa bumi  
atau letusan gunung api. 

44. Mitigasi Kawasan Bencana Geologi adalah upaya terpadu dan terus menerus 
berupa inventarisasi, pencegahan, pengaturan dan penanggulangan bencana 
geologi serta pemulihan dan pembangunan kembali suatu kawasan bencana 
geologi.  

45. Bencana Gempa Bumi adalah bencana yang disebabkan   oleh berguncangnnya 
bumi yang dikarenakan oleh tumbukan antar lempeng,bumi, aktivitas  
sesar (patahan), Aktivitas Gunung Api atau runtuhan batuan. 

46. Bencana Tektonik adalah bencana gempa bumi  yang dikarenakan oleh tumbukan 
antar lempeng bumi, aktivitas sesar (patahan). 

47. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dialam yang memiliki sifat fisik 
dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk 
batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. 

48. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara 
alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan. 
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BAB II 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 2 

(1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung  jawab dalam perlindungan lingkungan 
geologi yang terdiri atas inventarisasi dan perencanaan, pendayagunaan  
dan konservasi, mitigasi bencana geologi serta pembinaan, pengawasan  
dan pengendalian. 

(2) Pelaksanaan inventarisasi dan perencanaan, pendayagunaan dan konservasi, mitigasi 
bencana geologi serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas. 

Pasal 3 

(1) Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan perlindungan lingkungan geologi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) meliputi hal-hal sebagai 
berikut : 

a. menyusun kriteria dan panduan/pedoman penetapan wilayah pengembangan dan 
konservasi lingkungan geologi ; 

b. menetapkan suatu daerah menjadi kawasan Lindung Lingkungan Geologi ;  

c. melakukan survey, menginventarisasi, mitigasi dan pemetaan Lingkungan Geologi ; 

d. mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan unsur Lingkungan Geologi ; 

e. melakukan upaya penertiban terhadap kegiatan pengembangan wilayah yang tidak 
memenuhi ketentuan perlindungan Lingkungan Geologi ; 

f.  melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengembangan 
wilayah yang berkaitan dengan pengelolaan Lingkungan Geologi. 

(2) Tatacara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB III 

LINGKUNGAN GEOLOGI 

Pasal 4 

Wilayah Lingkungan Geologi terbentuk secara alamiah yang dapat meliputi beberapa 
wilayah administratif pemerintahan. 

Pasal 5 

Dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan geologi, lingkungan geologi meliputi 
geologi bahan tambang, kawasan lindung geologi, geologi bencana, dan geologi tata  
lingkungan. 

Pasal 6 

Ruang lingkup geologi bahan tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi 
lahan lokasi keterdapatan dan seluruh kekayaan bahan tambang yang terkandung di dalam 
bumi, antara lain : 

a. Mineral Radioaktif ; 

b. Mineral Logam ; 
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c. Mineral Bukan Logam ; 

d. Batuan ;  dan 

e. Batubara. 
Pasal 7 

Ruang lingkup kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,  
meliputi : 

a. Kawasan cagar alam geologi ; 

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah ; 

c. Kawasan rawan bencana alam geologi. 
 

Pasal 8 

Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas : 

a. Kawasan keunikan batuan dan fosil ; 

b. Kawasan keunikan bentang alam ; dan 

c. Kawasan keunikan proses geologi. 
 

Pasal 9 

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf (b), terdiri atas : 

a. Kawasan imbuhan air tanah ; 

b. Sempadan mata air. 
 

Pasal 10 

Kawasan rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri 
atas : 

a. Kawasan rawan bencana gempa bumi ; 

b. Kawasan rawan bencana gerakan tanah ; 

c. Kawasan rawan bencana patahan aktif ; 

d. Kawasan rawan bencana tsunami ; 

e. Kawasan rawan bencana abrasi ; 

f. Kawasan rawan bencana gas beracun. 
 

Pasal 11 

Bencana geologi yang secara alami atau sebagai dampak kegiatan manusia antara lain : 

a. Penurunan muka air tanah ; 

b. Bencana tanah longsor ; 

c. Abrasi pantai ; 

d. Bencana tektonik ; 

e. Bencana gempa bumi ; 

f. Bencana tsunami ; 

g. Bencana banjir ; 

h. Intrusi air laut ; 

i. Erosi. 
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Pasal 12 

Ruang Lingkup Geologi Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi 
tatanan geologi yang mencakup bentang alam, kemiringan lereng, struktur dan susunan 
batuan, air tanah dan sumber daya geologinya, serta proses-proses geologi yang 
mempengaruhi. 
 

BAB IV 

KRITERIA JENIS KAWASAN LINDUNG GEOLOGI 

 Bagian ke satu 
Umum 

Pasal 13 

 Jenis kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan 
 Pasal 10 ditentukan berdasarkan suatu kriteria. 
 

Bagian ke dua 
Kriteria Kawasan Cagar Alam Geologi 

Pasal 14 

Kriteria kawasan cagar alam geologi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah : 
a. memiliki batuan yang mengandung fosil dan mempunyai nilai paleoantropologi dan 

arkeologi ; 
b. memiliki satu-satunya jenis batuan ; 
c. memiliki keragaman jenis batuan dan fosil yang bersifat langka, mempunyai nilai ilmu 

pengetahuan dan/atau pariwisata ; dan/ atau 
d. merupakan lokasi tipe. 

 
Pasal 15 

1. Kriteria kawasan cagar alam geologi untuk kawasan keunikan bentang alam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah : 

a. Bentang alam yang bersifat langka ; 

b. Bentang alam yang mempunyai nilai ilmu pengetahuan ; 

c. Bentang alam yang mempunyai nilai budaya, dan⁄ atau ; 

d. Bentang alam yang mempunyai nilai pariwisata. 

2. Bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa : 

a. Goa ; 

b. Ngarai atau lembah ; 

c. Kubah ; dan/atau  

d. Kars kelas satu.  
 

Pasal 16 

(1) Kriteria kawasan cagar alam geologi untuk kawasan keunikan proses geologi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yaitu proses geologi yang masih 
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berlangsung dan bersifat langka, mempunyai nilai ilmu pengetahuan dan ⁄ atau 
pariwisata. 

(2) Kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 
struktur geologi. 

 
Bagian ke tiga  

Kriteria Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah  
 

Pasal 17 

Kriteria  kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah untuk kawasan 
imbuhan air tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditetapkan dengan 
kriteria ; 

a. memilliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang 
berarti ; 

b. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau ; 

c. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan ; dan ⁄ atau 

d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air 
tanah yang tertekan. 
 

Pasal 18 

Kriteria  kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah untuk sempadan 
mata air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, ditetapkan dengan kriteria ; 

a.  daratan di sekeliling mata air yang mampunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi 
mata air ; 

b.   wilayah dengan jarak paling sedikit 200 m (dua ratus meter) dari mata air. 
 

Bagian ke empat  
Kriteria Kawasan Rawan Bencana Geologi  

Pasal 19 

Kawasan rawan bencana geologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan 
dengan kriteria ; 
a. kawasan rawan bencana gempa bumi  ditetapkan dengan kriteria kawasan yang 

berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan 
XII skala Modified Mercally Intensity (MMI) ; 

b. kawasan rawan bencana gerakan tanah   ditetapkan dengan kriteria memiliki tingkat 
kerentanan gerakan tanah tinggi ; 

c. kawasan rawan bencana patahan aktif ditetapkan dengan kriteria sempadan dengan 
lebar paling sedikit 250 m (dua ratus lima puluh meter) dari tepi jalur patahan aktif  ; 

d. kawasan rawan bencana tsunami ditetapkan dengan kriteria pantai berelevasi rendah 
dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami ; 

e. kawasan rawan bencana abrasi ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi 
dan/atau pernah mengalami abrasi ; 

f. kawasan rawan bencana gas beracun ditetapkan dengan kriteria wilayah yang 
berpotensi dan/atau mengalami bahaya gas beracun. 
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BAB V 

KEGIATAN PERLINDUNGAN 

Bagian Pertama 
Inventarisasi dan Perencanaan 

Pasal 20 

(1) Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui keanekaragaman, kualitas dan kuantitas 
potensi lingkungan geologi. 

(2) Kegiatan inventarisasi dilakukan terhadap objek lingkungan geologi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 adalah dalam rangka perencanaan perlindungan lingkungan 
geologi.  

(3) Berdasarkan data data inventarisasi, Dinas menyusun perencanaan, konservasi  
dan pendayagunaan, mitigasi bencana geologi, pembinaan, pengawasan  
dan pengendalian. 

(4) Konservasi dan Pendayagunaan Lingkungan Geologi menjadi bagian dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Pasal 21 

(1) Tahap awal dari kegiatan inventarisasi adalah survey dan penelitian. 

(2) Ketentuan pelaksanaan survey dan penelitian diatur lebih lanjut oleh Dinas. 
 

Pasal 22 

(1) Setelah kegiatan inventarisasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 20 dan Pasal 21, Bupati menetapkan wilayah tertentu menjadi Kawasan 
Perlindungan Lingkungan Geologi. 

(2) Pelaksanaan Penetapan wilayah menjadi Kawasan Perlindungan Lingkungan Geologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Dinas. 

 
Pasal 23 

 
Penetapan wilayah menjadi kawasan Cagar Alam Geologi, Kawasan Yang Memberikan 
Perlindungan Terhadap Air Tanah, Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 24 
 

Setiap perencanaan pengembangan wilayah yang berada pada wilayah yang telah 
ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Alam Geologi, Kawasan Yang Memberikan 
Perlindungan Terhadap Air, Tanah, Kawasan Bencana Alam Geologi wajib mendapatkan 
pertimbangan Geologi dari Dinas. 
 

Bagian Kedua 
Konservasi dan Pendayagunaan 

Pasal 25 

(1) Konservasi dimaksudkan untuk melindungi unsur Lingkungan Geologi dilaksanakan 
melalui penetapan wilayah yang secara geologis tertutup bagi pengembangan wilayah. 
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(2) Pendayagunaan dimaksudkan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan dilaksanakan 
melalui pemberian pertimbangan geologi terhadap setiap pengembangan wilayah. 

 

Bagian Ketiga 
Mitigasi Bencana Geologi 

Pasal 26 

(1) Terhadap kawasan Rawan Bencana Geologi perlu dilakukan mitigasi. 

(2) Dinas bersama instansi terkait berkewajiban melaksanakan upaya mitigasi yang 
mencakup kesiapsiagaan pemantauan, inventarisasi, penyelidikan dan memberikan 
peringatan, pembinaan masyarakat serta penanggulangan akibat bencana geologi. 

(3) Tata cara pelaksanaan upaya mitigasi sebagaimana tercantum pada ayat (2) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
Bagian Keempat 

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 27 

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perlindungan lingkungan geologi 
dilaksanakan oleh Dinas bersama Instansi Teknis terkait. 

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
meliputi : 

a. penyebarluasan informasi hasil mitigasi kepada masyarakat ; 

b. pengidentifikasian wilayah yang ada pada daerah-daerah rawan bencana geologi ; 

c. melaksanakan koordinasi penanggulangan akibat bencana geologi. 

 
 

BAB VI 

PENGAWASAN 

Pasal 28 

(1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Dinas bersama dengan Polisi Pamong Praja, 
dan Instansi Teknis terkait. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  meliputi : 

a. pembinaan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat ; 

b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana ; 

c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan. 
 

 
BAB VII 

PENYIDIKAN 

Pasal 29 

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak 
pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan  
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Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Berau. 

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana ; 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan 
pemeriksaan ; 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 
tersangka ; 

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ; 
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; 
f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi ; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara ; 
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian 

Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut 
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ; 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut 
kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia. 

 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 30 

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana Kurungan paling  
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00  
(Lima Puluh Juta Rupiah). 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. 

 
 

BAB  IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 31 

Terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah ada yang berkaitan dengan lingkungan geologi, 
wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. 
 
 

 

 

 



- 14 - 
 

 

 

BAB  X 

PENUTUP 

Pasal 32 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan 
Bupati. 

Pasal 33 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. 

                                                   
    

    

NO NAMA JABATAN PARAF 

1. Iwan Setiawan, SH Kasubbag. Pert. Per-UU  

2. Sri Eka Takariyati, SH, MM Kabag. Hk & Per-UU  

3. H. Abdurrahman, S. Sos Plt. Ass. Pemerintahan  

4. Drs. H. Baharuddin Hasyim, M. Si  Plt Sekda  

5 Ir. H. Ahmad Rifai, MM Wakil Bupati  

Ditetapkan di Tanjung Redeb 
Pada tanggal,    7  Oktober   2011 

 
BUPATI BERAU, 

 
                                 ttd 
 

H. MAKMUR HAPK 

 
Diundangkan di Tanjung Redeb 
pada tanggal    7  Oktober   2011 

 
  Plt. SEKRETARIS DAERAH, 
 

                             ttd 
 
           H. BAHARUDDIN HASYIM 
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