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PEMBACA YTH
 

“Benarkah Indonesia negeri kaya minyak?” Di kalangan awam, tanya ini menggoda 
karena berlawanan dengan pengetahuan umum selama ini bahwa Indonesia adalah negara 
yang kaya sumber daya alam. Sayangnya, kita harus menjawab “tidak”. Dalam Statistical 
Review of World Energy 2013 yang diterbitkan British Petroleum (BP) misalnya, cadangan 
terbukti (proved reserves) minyak Indonesia hanya 3,7 miliar barel yang turun dibanding 
tahun 2002 yang mencapai 4,7 miliar barel. Jika menggunakan laju produksi sekarang, 
jumlah itu hanya untuk sekitar 12 tahun. 

Produksi migas nasional dari tahun ke tahun juga menurun, dan sebaliknya, kebutuhannya 
justru semakin meningkat, termasuk pada tahun 2013. Kekurangan pasokan ini, tentu saja, 
harus ditutup dengan impor. 

Fakta di atas jadi ancaman terhadap ketahanan energi dan kemandirian energi. Untuk itu, 
diperlukan upaya terus-menerus dalam peningkatan sumber daya energi. Hal ini juga telah 
tercantum sebagai salah satu prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014. Dalam kaitan ini, 
pemerintah telah menetapkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai prioritas perhatian.

 Ternyata di antara 60 cekungan potensi sumber daya migas nasional, ada 22 cekungan 
yang belum dieksplorasi dan sebagian besar berlokasi di laut dalam KTI. Badan Geologi, 
sebagai badan publik, wajib memberikan informasi geologi, dalam hal ini geosains migas, 
sebagai insentif non-fiskal dan pengurangan risiko bagi pengusaha industri migas (risk sharing 
dari Pemerintah), termasuk untuk KTI, khususnya wilayah Papua. Kajian awal atas data yang 
telah terkumpul selama ini memberikan harapan. Di Papua dan sekitarnya, terdapat potensi 
minyak sebesar 68,3 miliar barel dan gas 102,18 Tcf. Meskipun angka-angka sumber daya 
ini baru dugaan, beberapa perusahaan internasional, seperti BP, Chevron, dan Genting Oil, 
baru-baru ini telah memiliki blok-blok di wilayah Papua. 

Di bidang migas, saatnya memang kita melirik ke KTI. Untuk meningkatkan potensi 
sumber daya menjadi cadangan, di kawasan ini diperlukan eksplorasi migas lebih lanjut yang 
meliputi survei seismik 2D dan 3D, bahkan hingga pengeboran. Beberapa di antara langkah-
langkah itu sudah saatnya dilakukan oleh pemerintah sebagai insentif non-fiskal dan risk 
sharing tersebut. 

Selain migas, dalam sisi pasokan, kita pun perlu memaksimalkan penggunaan energi 
baru dan terbarukan (EBT). Dalam hal ini, sebagaimana untuk migas di KTI, pemerintah perlu 
meningkatkan ketersediaan data energi baru seperti shale gas (gas serpih), oil shale (serpih 
minyak), dan CBM (Coal-bed methane). Demikian pula untuk energi baru terbarukan, seperti 
panas bumi dan tenaga air. 

Memang, penggunaan energi terbarukan, setidaknya hingga saat ini, belum bisa 
menggantikan sepenuhnya peran energi konvensional migas dan batubara. Namun, dalam 
skala besar, apalagi jika diterapkan dengan prinsip pengembangan energi di daerah sesuai 
dengan potensi masing-masing, hal itu perlahan akan mengurangi ketergantungan kita 
pada energi fosil, terutama migas. Peningkatan cadangan migas dan pemanfaatan energi 
baru terbarukan, diiringi penghematan penggunaan energi, akan memberikan langkah 
nyata menuju ketahanan energi dan kemandirian energi. Ketahanan energi penting untuk 
menanggapi dinamika perubahan energi global dan untuk menjamin ketersediaan energi 
dengan harga wajar di dalam negeri. Sementara mandiri energi artinya kita mampu menjamin 
pasokan energi, mendapatkan akses terhadap energi, dan menjangkau harga energi.n

Oman Abdurahman
Pemimpin Redaksi

Editorial
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Saya tertarik berkiprah di bidang yang berhubungan 
dengan kegiatan alam bebas dan bisa diceritakan 
dalam majalah. Kebetulan, saya tertarik dengan 
Geomagz karena majalah ini selain menyajikan foto-
foto hasil perjalanan juga menyajikan pengetahuan. 

Khususnya rubrik “Langlang Bumi” (geotravel) dan 
ingin berpartisipasi untuk menulis. Namun, belum 
mengetahui caranya. Saya tidak berlatar belakang 
ilmu Geologi. Saya lulusan Ilmu Perencanaan Wilayah 
dan Kota. Apakah saya bisa ikut berpartisipasi mengisi 
salah satu bagian dari Geomagz? 

Dya Iganov
Penggiat Jelajah Lingkungan (Geotrek)

Jawaban:

Bisa. Anda dan siapa saja pembaca Geomagz dapat 
turut serta menulis di Geomagz. Tentu saja, tulisan 
berisikan tentang geologi yang disampaikan secara 
populer. Untuk rubrik Langlangbumi (Geotravel), 
tulisan sebaiknya merupakan hasil perjalanan atau 
kunjungan ke tempat-tempat fenomena (sites) 
geologi, baik bentang alam, singkapan batuan, 
mineral, fosil, maupun proses geologi. Akan lebih 
baik lagi jika perjalanan atau kunjungan itu saling 
berkaitan atau merupakan satu rangkaian. Fenomena 
flora dan fauna, sosial, budaya dan kehidupan 
masyarakat, seperti legenda, cerita rakyat, seni, 
adat istiadat dan lainnya yang berkaitan dengan site 
geologi yang dikunjungi dapat ditambahkan dan 
merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan 
tulisan tersebut. 

Saya membaca majalah Geomagz sejak terbitan Vol. 
I No. 2 (Juni 2011) sampai sekarang, yakni terbitan 
Vol. III No. 1 (Maret 2013). Geomagz secara konsisten 
menyajikan informasi geologi dalam kemasan populer 
yang sangat menarik.

Namun, penulis artikel, kontributor foto, dan penulis 
esai foto kurang beragam, dan masih mengandalkan 
dua hingga tiga orang anggota Dewan Redaksi. 
Informasi tentang gunung api dan kebencanaan 
geologi sangat mendominasi setiap terbitannya, baik 
berupa artikel, sajian “Geotravel”, esai foto maupun 
ilustrasi foto dan sketsa. Aspek ilmu kebumian 
lainnya, seperti geodinamika, geomarine, petrologi, 
mineralogi, geofisika, geohidrologi, geologi teknik 
dan lingkungan masih belum banyak ditampilkan. 

Saya berharap sajian Geomagz bisa lebih lengkap, 
dan menampilkan hasil-hasil penelitian dan 
pengembangan geologi, capacity building, dan 
kecanggihan sarana prasarana survei melalui artikel 
populer. Saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga 
Geomagz semakin maju dan berkualitas. 

Bambang T. Setiabudi
Kepala Pusdiklat Geologi

Geomagz bagus banget. Tampilannya menarik. 
Gambar-gambar dan fotonya bagus. Lebih bagusnya 
lagi, artikelnya disajikan dalam bahasa populer 
sehingga mudah dipahami. 

Bagaimana cara berlangganan Geomagz? Apakah 
dapat diperoleh di toko buku umum?

Dr. Heru Santoso
Puslit Geoteknologi LIPI

Jl. Sangkuriang, Bandung 40135

Jawaban:

Saat ini Geomagz belum dapat dijual untuk umum. 
Para peminat dapat mengajukan permohonan 
berlangganan melalui surat yang ditujukan ke Redaksi 
Geomagz. Pemenuhan permintaan diutamakan untuk 
institusi seperti dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
LSM, maupun swasta; kemudian perorangan, selama 
persediaan masih ada. 

Pembaca dapat mengirimkan tanggapan, kritik, atau 
saran melalui surat elektronik ke alamat: geomagz@bgl.
esdm.go.id atau geomagz.bgl@gmail.com

Surat

Pengukuhan Geopark Nasional Merangin Jambi di Rumah Dinas Gubernur 
Jambi. Semoga dapat membawa berkah dan kemajuan bagi masyarakat 
Jambi. Foto: Ivan Sofyan.
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KARS CITATAH
Bentang alam Perbukitan Kars Citatah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang mengalami penggalian batu kapur secara tidak 
terkendali. Namun, pada 2010 dua bukit, yaitu Gunung Masigit (lancip di tengah) dan Pasir Pawon di sebelah kanannya, telah terlindungi 
dengan SK Bupati Bandung Barat. Adapun Karang Panganten (paling kanan) dan Pasir Bancana (paling kiri) terus mengalami gempuran 
eskavator. Memang batugamping Formasi Rajamandala berumur Oligo-Miosen ini mempunyai kualitas batu yang baik untuk tepung 
kalsium karbonat. Akan tetapi, keragaman bumi kars Citatah harus juga menjadi perhatian karena hal itu merupakan dokumen alam 
yang apabila hilang tidak akan tergantikan.n

Sketsa: Eko Pramudyo, teks: Budi Brahmantyo.
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Air Terjun Sri Gethuk di Kali Oyo merupakan salah satu wisata alam yang berada di Dusun Menggoran, Desa Bleberan, 
Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, sekitar 45 km dari Kota Yogyakarta. Gemuruh Sri Gethuk yang berair 
di sepanjang musim ini memecahkan kesunyian kawasan sekitarnya di wilayah Gunung Kidul yang umumnya 
tandus. Terjun dari ketinggian sekitar 10 m, air terjun ini berundak-undak mengikuti perlapisan batugamping yang 
merupakan batuan penyusun Formasi Oyo. Satuan batuan ini tersusun atas tuf dan napal tufan di bagian bawah dan 
berangsur didomimasi oleh batugamping berlapis, umumnya kalkarenit, dengan sisipan batulempung karbonatan. 
Formasi ini tersingkap luas di sepanjang Kali Oyo. 

Foto: Harry Cahyono
Teks: Oman Abdurahman

SRI GETHUK
GEMURUH AIR DI TANAH TANDUS

Sri Gethuk Waterfall in Oyo River is one of the natural attractions in the village of Bleberan, District of 
Playen, Regency of Gunungkidul, some 45 kilometres from the city of Yogyakarta. The rumbling waterfall 
always breaks the silence of the area surrounding the generally barren Gunung Kidul region. Falls from a 
height of some 10 m, the terraced waterfall follows the limestone bedding which is the rock that constitutes 
Oyo Formation. This rock unit is composed of tuff and tuffaceous marl at the bottom and gradually to the 
top that is dominated by layered limestone, which is generally calcarenite, intercalated with carbonaceous 
claystone. This formation is widely exposed along Oyo River.

SRI GETHUK, RUMBLING WATER ON AN ARID LAND
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Hamparan breksi gunung api berselang-seling tuf menutupi pantai selatan Garut, Jawa Barat, yang terkenal dengan sebutan 
“Sancang”. Batuan ini merupakan bagian dari Formasi Jampang yang berumur Oligosen – Miosen Awal, kira-kira terbentuk 
30 juta tahun yang lalu. Di sebelah timur Ci Pangisikan yang airnya – sesuai toponimnya – sering tampak putih bak air 
cucian beras, hamparan breksi itu membentuk tanjung dengan ujungnya berupa bukit kecil. Debur ombak laut selatan 
yang dahsyat tiada henti menghantam tanjung itu dan pantai di sekitarnya. Akibat seleksi abrasi terhadap keragaman daya 
tahan batuan, terjadilah bentuk muka bumi yang bermacam-macam. Salah satunya adalah bukit yang menurut masyarakat 
setempat menyerupai gajah sehingga disebut Batugajah.

Foto dan teks: Oman Abdurahman

TANJUNG BATUGAJAH
DI KAWASAN SANCANG



9

The outspread volcanic breccia and tuffs cover West Java’s southern coast of Garut, which is well known as Sancang. 
Part of the Jampang Formation, dated back to Oligocene - Early Miocene, these rocks were formed some 30 million 
years ago. In the east of Ci Pangisikan —the name of which tells that the water often appear as white as rice water— 
the outspread breccia forms a headland with a small hill as its ends. The mighty southern sea waves relentlessly hit 
the headland and surrounding beaches. From the differences of rock strength to abrasion, come various landforms in 
these area. One of them is a hill that, according to local residents, resembles an elephant so it is called Batugajah which 
literally means ‘elephant stone’.

BATUGAJAH: A HEADLAND IN SANCANG
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Minggu dini hari, 15 September 2013 penduduk 
Kabanjahe dan Berastagi dikagetkan kembali oleh letusan 
Gunung Sinabung. Gunung api di Sumatra Utara yang 
berketinggian 2.460 m ini, tiga tahun yang lalu, tepatnya 
30 Agustus 2010, meletus setelah beristirahat selama 
410 tahun. Akibat letusan 2010 itu, Gunung Sinabung 
yang tadinya dikategorikan tipe B berubah menjadi 
gunung api tipe A, yaitu gunung api yang tercatat pernah 
meletus sejak tahun 1600.

Foto: Ade Sinuhaji, teks: Budi Brahmantyo. 

SINABUNG 

Early on Sunday, September 15th, 2013 the people of 
Kabanjahe and Berastagi was shocked again by Sinabung 
eruption. The 2,460 meters volcano in North Sumatra, 
three years ago, precisely on August 30th, 2010, erupted 
after sleeping for 410 years. The result of 2010 eruption, 
Sinabung categorized as Type A, that is a volcano which 
its eruption has been recorded since 1600. 

CURRENT ERUPTION OF SINABUNG 

MELETUS LAGI
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Guha Tajur, sebuah gua yang berada di Dusun Cekung, Desa Tawang, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten 
Tasikmalaya, Jawa Barat, sesungguhnya merupakan sungai bawah tanah yang aktif. Menelusuri lorong-lorongnya 
sepanjang lebih dari 200 m, penelusur harus sangat cermat memperhatikan kondisi cuaca. Gua ini saat hujan akan 
penuh terendam air. Ukuran lorongnya yang beragam dan tidak selalu leluasa untuk dilalui memaksa penelusur 
sesekali merayap, jongkok, atau berdiri membungkuk. Gua yang terbentuk pada batugamping berlapis dari Formasi 
Pamutuan berumur Miosen Tengah ini berujung di pintu gua sebelah utara, Guha Cicurug. Sepanjang lorong, 
ornamen gua tidak terbentuk. Diperkirakan proses erosi sungai bawah tanah lebih berperan dalam membentuk 
arsitektur lorong gua ini.

Foto: Deni Sugandi
Teks: Deni Sugandi dan Budi Brahmantyo

MENELUSURI LORONG-LORONG

GUHA TAJUR
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Guha Tajur, a cave that lies in Cekung, a small village in West Java’s district of Pancatengah, Regency of 
Tasikmalaya, is actually an active underground river. To explore the alleyways more than 200 m long, explorers 
need to be very careful in realising weather conditions. If rain falls, this cave will be drowned. Due to its alleyways 
that are diverse and not always broad in their sizes, explorers has occasionally to creep, squat, bend or stand. 
Formed in layered limestone of Pamutuan Formation dated back to Middle Miocene, this cave is tipped at the 
northern cave entrance, Guha Cicurug. Throughout the alley, cave ornaments are not formed. Underground river 
erosion possibly affects the shape of its architecture.

EXPLORING THE ALLEYWAYS OF TAJUR CAVE
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Deretan bukit yang menyerupai piramida ini merupakan pesona ketika menyusuri Sungai Karama dan Sungai Karataun, 
Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Perbukitan tersebut tersusun atas batuan vulkanik berupa 
tuf dan lava berkomponen andesit - basal Formasi Sekala yang diperkirakan berumur Miosen Tengah - Pliosen. Batuannya 
terkekarkan dan umumnya terisi mineral kuarsa. Kekar-kekar tersebut juga yang membentuk morfologi bukit segitiga 
(triangular facet) menyerupai piramida.

Foto dan teks: Agustina Djafar

DERETAN 

BUKIT SEGITIGA 
MAMUJU
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The row of these pyramid-like hills is an enchanting beauty that comes into the scene as we went down along 
Karama and Karatuan rivers, in West Sulawesi’s district of Kalumpang, regency of Mamuju. The hills are 
composed of volcanic rocks such as tuff and lava that contains basalt-andesite of Sekala Formation dated 
back to Middle Miocene-Pliocene. The massive rocks have generally been fractured and filled with quartz 
minerals. These fractures also form the morphology of pyramid-like triangular facets.

MAMUJU TRIANGULAR FACETS
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Sundoro-Sumbing, dua kerucut gunung api antara Temanggung dan Wonosobo, selain berdekatan letaknya, juga memiliki bentuk dan 
tinggi yang hampir sama. Keduanya bagaikan saudara kembar yang tidak terpisahkan. Sundoro, dengan ketinggian 3.155 m, meletus untuk 
pertama kalinya pada 1806 dan pada 1970 nampak mengeluarkan kepulan asap. Sementara Sumbing yang berketinggian 3.340 m, tidak 
pernah tercatat meletus. Pemandangan ini diabadikan pagi hari dari Bukit Prahu, Dieng, yang berketinggian 2.565 m. Dikejauhan, nampak 
kerucut Gunung Merapi-Merbabu, menyembul dari balutan kabut pagi. 

Foto: Nadya Candra, teks: Budi Brahmantyo

SI KEMBAR 
SUNDORO SUMBING
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SUNDORO-SUMBING THE TWINS 
Sundoro-Sumbing, the two volcanic cones around Temanggung and Wonosobo, not only close to each other, but also has a nearly same 
shape and height. Therefore, the both look like an inseparable twins. Sundoro with 3,155 meters on its height for the first time erupted in 
1806 and in 1970 created a puff of smoke. Meanwhile, Sumbing with 3,340 meters on its height has never been recorded erupting. The 
scene was photographed in the morning from Bukit Prahu, Dieng, with 2,565 meters on its height. In the distance, Merbabu-Merapi cones 
appear in the misty morning.

SI KEMBAR 
SUNDORO SUMBING



18 GEOMAGZ    September 2013

Minyak bumi telah hampir 150 tahun 
dicari, digali, ditambang dan memainkan 
peranan penting di Indonesia. Bersama 
gas bumi yang mulai penting pada 

akhir 1970-an, minyak bumi menggerakkan roda 
pembangunan Indonesia, baik sebagai sumber 
energi maupun penghasil devisa Indonesia. 
Sampai sekarang, minyak dan gas bumi (migas) 
masih merupakan jenis energi yang paling banyak 
digunakan di Indonesia. Sebanyak 58% dari seluruh 
jenis energi yang digunakan adalah migas, baik 
berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. 
Kondisi ini diyakini akan tetap demikian sampai dua 
puluh lima tahun ke depan.

Kondisi sosial, politik, ekonomi bisa mengendalikan 
eksplorasi (pencarian) dan produksi migas, tetapi ini 
sebenarnya merupakan kendali semu yang sangat 
bergantung kepada situasi sementara. Pengendali 
sesungguhnya atas eksplorasi dan produksi migas 
hanyalah geologi.

Kendali Geologi atas Sistem Hidrokarbon
Migas sering disebut juga hidrokarbon karena 

dominasi unsur hidrogen dan karbon yang 
membentuknya. Keterdapatan migas di bawah 
permukaan Bumi tidak terjadi secara acak, melainkan 
mengikuti prinsip atau hukum geologi yang disebut 
”sistem hidrokarbon” (petroleum system). Hukum 
ini menyatakan bahwa agar migas terjadi dan 
terakumulasi (terkumpul) di suatu tempat di bawah 
permukaan Bumi, maka ada lima syarat yang harus 
dipenuhi: (1) ada batuan induk yang kaya zat 
organik dan matang yang menjadi ”dapur” tempat 
minyak dan gas dibentuk, (2) ada batuan reservoir 
tempat akumulasi minyak dan gas tersimpan, 
(3) ada perangkap/jebakan tempat minyak dan 
gas terakumulasi, (4) ada batuan yang menyekat 
hidrokarbon yang telah terperangkap agar tidak 
keluar dari perangkap, dan (5) ada migrasi, yaitu 
perpindahan minyak atau gas bumi dari ”dapur” 
batuan induk ke perangkap. Satu saja dari lima syarat 

Menyigi Geologi, 
Mencari Migas Indonesia

Oleh: Awang H. Satyana

Sistem hidrokarbon: aspek-aspek geologi yang saling berkaitan dalam ruang dan waktu agar terjadi akumulasi minyak/gas, yaitu: batuan induk 
matang, migrasi, reservoir, penyekat dan perangkap.
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ini tidak dipenuhi, maka akumulasi hidrokarbon tidak 
akan terjadi. Kelima aspek ini pun tidak berdiri sendiri, 
tetapi harus saling berhubungan dalam ruang dan 
waktu geologi.

Kelima aspek dalam sistem hidrokarbon itu bisa 
sangat bervariasi baik kondisinya maupun kualitasnya, 
dari buruk hingga baik. Kualitas yang buruk akan 
menjadi risiko geologi, tetapi jika kualitasnya baik,  
maka aspek-aspek itu akan menjadi peluang geologi. 
Kegagalan atau keberhasilan eksplorasi hidrokarbon 
menemukan lapangan migas baru mencerminkan 
risiko atau peluang geologi atas syarat-syarat 
terjadinya akumulasi minyak dan gas bumi.

Cekungan Sedimen Tempat Akumulasi Migas
Batuan induk (dapur migas), batuan reservoir, 

batuan penyekat, perangkap, dan migrasi hidrokarbon 
merupakan aspek-aspek dari suatu ”cekungan 
sedimen”. Cekungan sedimen adalah tempat di kerak 
Bumi yang dasarnya cekung atau merosot, sehingga 
menjadi daerah yang relatif lebih rendah dari 
sekelilingnya. Cekungan ini menjadi tempat sedimen-
sedimen di lingkungan sungai, danau, pantai, laut 
dangkal, atau laut dalam diendapkan. 

Sedimen-sedimen ini dalam waktu jutaan 
tahun akan berubah menjadi batuan sedimen. 
Sesuai fungsinya, batuan-batuan sedimen ada yang 
berfungsi sebagai batuan induk, reservoir, penyekat, 
atau batuan penimbun yang akan mematangkan zat 
organik dalam batuan induk menjadi hidrokarbon. 
Batuan-batuan ini juga tersusun secara geologi 
sedemikian rupa sehingga dapat membentuk 
perangkap dan jalan untuk migrasi hidrokarbon.

Sebaran cekungan-cekungan sedimen di kerak 
Bumi juga tidak acak, tetapi mengikuti hukum-hukum 
geologi yang terjadi di suatu wilayah yang disebut 
tektonik. Para ahli geologi migas ketika mempelajari 

suatu cekungan, mereka akan menganalisisnya (basin 
analysis), mempelajari sejarah pembentukannya, 
tipe tektoniknya, susunan lapisan-lapisan batuan di 
dalamnya (stratigrafi), konfigurasi susunan lapisan 
batuan (deformasi), atau sejarah panas/termal yang 
dialaminya. Kemudian mereka mengkaji kelima aspek 
sistem hidrokarbon di cekungan itu untuk menguji 
kemungkinannya cekungan tersebut di masa lalu 
membentuk dan memerangkap hidrokarbon. 

Seluruh aktivitas migas baik eksplorasi maupun 
produksi terjadi di dalam cekungan sedimen. 
Cekungan sedimen yang terbukti menghasilkan 
migas dapat kita sebut sebagai cekungan minyak. 
Cekungan sedimen terdapat baik di darat maupun 
di bawah laut, di dataran rendah, dataran tinggi, 
pegunungan, di laut dangkal sampai laut dalam, di 
wilayah tropika sampai di wilayah kutub.

Geologi Indonesia dan Sebaran Cekungan Sedimen
Sekarang mari kita lihat bagaimana prinsip-

prinsip geologi migas di atas terjadi di Indonesia. 
Karena keterdapatan migas di suatu daerah sangat 
dipengaruhi oleh kondisi geologinya, maka kita akan 
tinjau dulu sekilas tentang geologi Indonesia. Geologi 
Indonesia akan menjadi kerangka yang mengontrol 
penyebaran cekungan sedimen Indonesia. 

Indonesia merupakan wilayah pertemuan tiga 
lempeng. Akibat pertemuan lempeng tersebut 
terbentuk jalur-jalur pegunungan di hampir seluruh 
pulau-pulau. Di sebelah belakang atau depan jalur 
pegunungan ini terbentuk cekungan tempat sedimen 
diendapkan.

Ini adalah hal biasa sebagai suatu bentuk 
keseimbangan di alam, di mana ada pegunungan, 
di dekatnya akan ada cekungan. Sedimen-sedimen 
pengisi cekungan ini berasal dari hasil erosi wilayah 
pegunungan atau tempat tinggi lain di sekitar 

Cekungan sedimen, sebagai contoh adalah cekungan Barito, Kalimantan Selatan. Semua batuan dan struktur yang berperan dalam pembentukan dan 
pemerangkapan minyak/gas berada di dalam cekungan sedimen. Titik bulatan hitam di gambar adalah minyak/gas.
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cekungan. Cekungan-cekungan sedimen seperti 
itu terjadi di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, 
Timor-Seram, dan Papua. 

Di beberapa tempat, kerak Bumi pun ada yang 
mengalami penarikan atau peregangan. Peregangan 
ini telah membentuk cekungan-cekungan yang 
berkaitan dengan regangan kerak Bumi, seperti 
cekungan yang terbentuk di Laut Natuna, Laut Jawa, 
Selat Makassar, dan Laut Banda.

Berdasarkan kerangka geologi dan tektonik, maka 
cekungan-cekungan sedimen Indonesia ditemukan 
di sepanjang daratan dan perairan sekitar Sumatra, 
Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Cekungan-
cekungan sedimen pun terbentuk di Laut Natuna, 
Laut Jawa, Selat Makassar, laut di sebelah utara dan 
selatan Nusa Tenggara, Laut Maluku, Laut Arafura 
dan laut sebelah utara Papua.

Sejarah Identifikasi dan Klasifikasi Cekungan 
Sedimen Indonesia

Penyebaran jalur minyak Indonesia secara regional 
pertama kali dikemukakan oleh ahli geologi Belanda 
Reinout Willem van Bemmelen pada tahun 1949. Jalur 
minyak ini meliputi wilayah darat dan laut. Pada peta 
ini, Van Bemmelen tidak mengidentifikasi geometri 
setiap cekungan, hanya penyebarannya secara umum. 
Meskipun demikian, peta jalur minyak Van Bemmelen 
ini menarik dan sampai saat ini sebagian besar benar. 
Tentu ada penemuan-penemuan minyak di luar 
jalur ini yang tak diperkirakan oleh Van Bemmelen, 
misalnya di lepas pantai Natuna, lepas pantai Selat 
Makassar, dan lepas pantai Tanimbar. 

Pada akhir tahun 1960-an beberapa tulisan 
penting tentang cekungan minyak Indonesia telah 
muncul terutama untuk cekungan-cekungan Sumatra 
Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Wilayah-
wilayah ini adalah wilayah klasik penemuan dan 
produksi minyak Indonesia. Tidak lama setelah teori 
tektonik lempeng berkembang dan diterima banyak 
pihak, mulailah disusun banyak peta cekungan 
sedimen Indonesia dan Asia Tenggara secara regional 
mengacu kepada kondisi tektonik lempeng Indonesia.

Fletcher dan Soeparjadi pada 1976 menyebutkan 
bahwa Indonesia mempunyai 28 cekungan sedimen 
berumur ”Tersier” (lebih muda dari 65 juta tahun) 
yang terbagi menjadi jenis foreland (artinya cekungan 
depan benua), cratonic (cekungan di tengah benua), 
outer arc (cekungan di depan jalur gunung api 
seperti di Sumatra-Jawa), dan inner arc (cekungan 
di belakang jalur gunung api). Jumlah ini kemudian 
diperbaiki oleh Nayoan dan kawan-kawan pada 
1979 menjadi 40 cekungan yang terbagi ke dalam 
lima jenis cekungan, yaitu foreland, outer arc, interior 
cratonic, open shelf (cekungan di wilayah paparan 
atau laut dangkal, dan unspecified basin (cekungan 
yang tipenya belum ditentukan lebih lanjut).
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Cekungan-cekungan sedimen Indonesia berdasarkan 
kejadiannya secara tektonik (Pertamina dan Beicip, 1985).
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Tahun 1985, IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia) 
menerbitkan perbaikan jumlah cekungan sedimen 
dari 40 cekungan menjadi 60 cekungan. Inilah 
klasifikasi resmi yang berlaku cukup lama, hampir 25 
tahun.

Lemigas (Lembaga Minyak dan Gas Bumi) 
pada tahun 2007 memetakan kembali cekungan-
cekungan sedimen dan mengidentifikasi keberadaan 
63 cekungan yang diklasifikasikan berdasarkan status 
pekerjaannya. BP Migas (Badan Pelaksana Migas, 
suatu badan yang mengoordinasi dan mengawasi 
kegiatan migas di Indonesia) bekerja sama dengan 

beberapa perguruan tinggi pada tahun 2008 
memetakan kembali cekungan-cekungan sedimen 
Indonesia dan mengidentifikasi 86 cekungan 
sedimen yang diklasifikasikan berdasarkan status 
pekerjaannya. Sementara itu, Badan Geologi (2010) 
menggunakan pendekatan data gayaberat (gravitasi) 
memetakan cekungan-cekungan sedimen Indonesia 
dan mengidentifikasi keberadaan 128 cekungan 
sedimen yang diklasifikasikannya berdasarkan umur 
sedimen pengisinya (Tersier atau Pra Tersier).

Klasifikasi cekungan sedimen Indonesia 
berdasarkan geologi dan tektonik diterbitkan oleh 

Status cekungan-cekungan sedimen Indonesia sampai saat ini (Satyana, 2012), merah: cekungan berproduksi migas, hijau: cekungan sudah dibor ada 
penemuan minyak/gas, jingga: cekungan sudah dibor belum ada penemuan minyak/gas, kuning: cekungan belum dibor.

Pemetaan cekungan sedimen Indonesia oleh Badan Geologi (2010), mengidentifikasi 128 cekungan sedimen berdasarkan data gayaberat. Warna-warna 
menunjukkan umur sedimen pengisi cekungan (kuning: Tersier, jingga: Tersier dan Pratersier, biru tua: Pratersier). Garis-garis menunjukkan penampang 
geologi yang ditampilkan di bawah peta.
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Produksi (lifting) minyak dan gas Indonesia 
1966-2012. Puncak produksi minyak 
terjadi pada tahun 1977 dan 1995. Setelah 
1995 sampai sekarang produksi minyak 
turun terus, posisi pada tahun 2012 adalah 
sebesar 860 ribu barrel per hari. Produksi 
gas lebih besar dari minyak sejak tahun 
2003. Produksi minyak dan gas Indonesia 
pada tahun 2012 adalah 2,1 juta barrel 
ekivalen per hari. Proyeksi produksi migas 
sampai tahun 2017 ditunjukkan juga (SKK 
Migas, 2013).

Produksi (lifting) minyak dan gas Indonesia 
1966-2012. Puncak produksi minyak 
terjadi pada tahun 1977 dan 1995. Setelah 
1995 sampai sekarang produksi minyak 
turun terus, posisi pada tahun 2012 adalah 
sebesar 860 ribu barrel per hari. Produksi 
gas lebih besar dari minyak sejak tahun 
2003. Produksi minyak dan gas Indonesia 
pada tahun 2012 adalah 2,1 juta barrel 
ekivalen per hari. Proyeksi produksi migas 
sampai tahun 2017 ditunjukkan juga (SKK 
Migas, 2013).

Pertamina dan Beicip (sebuah institusi penelitian 
migas asal Prancis) pada tahun 1985. Meskipun umur 
klasifikasi cekungan ini telah 28 tahun, klasifikasi 
ini masih baik untuk digunakan dan masih sesuai 
dengan kemajuan pengetahuan geologi dan tektonik 
Indonesia saat ini. Lagipula belum ada lagi klasifikasi 
cekungan sedimen Indonesia berdasarkan geologi 
dan tektonik yang lebih baru daripada yang dihasilkan 
oleh Pertamina dan Beicip (1985). Dalam klasifikasi 
ini diidentifikasi sebanyak 66 cekungan sedimen di 
Indonesia yang secara tektonik dapat diklasifikasikan  
ke dalam 15 jenis cekungan.

Status Eksplorasi dan Produksi Cekungan Sedimen
Berdasarkan data yang terkumpul sampai saat 

ini dan menggunakan klasifikasi cekungan sedimen 
dari Badan Geologi (2010), nampak bahwa cekungan 
sedimen yang sudah dan sedang menghasilkan migas 

di Indonesia tidak sampai 18 cekungan dari seluruh 
cekungan sedimen yang ada. Masih ada lebih dari 
100 cekungan sedimen yang belum berproduksi yang 
beberapa diantaranya sudah dieksplorasi dengan hasil 
ada atau pun tidak ada penemuan migas. Sementara 
itu, masih banyak cekungan sedimen Indonesia yang 
sama-sekali belum dieksplorasi secara rinci melalui 
survei seismik dan pengeboran sumur eksplorasi. 

Cekungan-cekungan sedimen yang sudah 
dieksplorasi dan ada penemuan migas harus 
dieksplorasi lebih lanjut agar ada penemuan lapangan 
migas baru. Di sisi lain, penemuan yang sudah ada 
harus dikembangkan agar bisa menjadi lapangan 
baru yang bisa diproduksi, sehingga akan mengubah 
status cekungan menjadi cekungan berproduksi. 
Cekungan sedimen yang sudah dieksplorasi tetapi 
belum menghasilkan penemuan migas tidak berarti 
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bahwa cekungan itu tidak mengandung migas. 
Cekungan semacam ini harus terus dieksplorasi 
dengan menggunakan konsep-konsep baru 
berdasarkan data sumur-sumur eksplorasi yang gagal. 
Setiap kegagalan sumur eksplorasi di suatu cekungan 
akan memperkecil risiko kegagalan selanjutnya, maka 
cekungan tersebut harus terus dieksplorasi. 

Sementara itu, cekungan sedimen yang sama 
sekali belum dieksplorasi dengan rinci harus dipelajari 
lebih lanjut apakah cukup bernilai bila eksplorasinya 
dilanjutkan dengan survei seismik atau pengeboran 
eksplorasi.

Kondisi Produksi dan Konsumsi Masa Kini
Puncak produksi minyak Indonesia telah tercapai 

dua kali, yaitu pada tahun 1977 dan 1995. Pada 
kedua tahun itu, produksi minyak Indonesia masing-
masing 1,68 juta barel dan 1,62 juta barel per hari 
(rata-rata per hari). Tetapi sejak 1995 sampai saat ini, 
produksi minyak Indonesia merosot terus. Hingga 
tahun 2012 produksi minyak Indonesia tinggal 0,86 
juta barel per hari (860 ribu barel per hari, 1 barel = 
159 liter).

Di lain pihak, konsumsi minyak Indonesia 
meningkat terus. Pada tahun 2012 produksi itu 
telah mencapai 1,56 juta barel per hari. Konsumsi 
ini meningkat 109% dibandingkan konsumsi pada 
tahun 1992 (0,745 juta barel per hari) (BP statistical 
review, 2013). Pada periode yang hampir sama 
(1995-2012) produksi minyak Indonesia justru 
turun 47%. Maka jelas Indonesia harus mengimpor 
minyak atau BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam 
negeri. Itu pula yang menyebabkan Indonesia keluar 
dari keanggotaan OPEC sebab minyak yang diimpor 
Indonesia telah melebihi minyak yang diekspornya 
(net importer). OPEC adalah organisasi negara-
negara pengekspor (net exporter) minyak.

Mengapa produksi minyak Indonesia turun? 
Produksi minyak turun adalah alamiah, apalagi 
sebagian besar produksi minyak Indonesia berasal 
dari lapangan-lapangan tua. Kemudian, penemuan-
penemuan lapangan baru dari usaha eksplorasi dalam 
15 tahun ini sangat menurun disebabkan kesulitan 
melaksanakan operasi di lapangan akibat berbagai 
masalah seperti tumpang tindih kepentingan lahan, 
dan perizinan yang sulit. Alasan lain adalah karena 

Volume minyak/gas yang masih mungkin akan ditemukan di wilayah Indonesia berdasarkan pemelajaran dan data sistem hidrokarbon sampai saat ini. 
Besar lingkaran menunjukkan volume, warna menunjukkan minyak atau gas. BBOE: miliar barrel minyak ekivalen, MMBOE: juta barrel minyak ekivalen 
(ekivalen: termasuk gas) (Howes, 2000).
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risiko eksplorasi yang makin meningkat. Para operator 
perminyakan pun umumnya bekerja di area-area 
klasik cekungan produksi yang sudah dieksplorasi 
sejak puluhan tahun yang lalu, sehingga kecil peluang 
menemukan lapangan dengan cadangan yang besar. 

Dengan produksi saat ini sekitar 860 ribu barel 
per hari (2012), maka dalam setahun Indonesia 
memproduksi 314 juta barel minyak. Cadangan 
minyak terbukti Indonesia saat ini dari ratusan 
lapangan minyaknya adalah sekitar 3,7 miliar barel. 
Bila tingkat produksi minyak Indonesia tetap, maka 
cadangan minyak terbukti Indonesia itu akan habis 
dalam waktu 12 tahun dari sekarang.

Sementara itu, sulit sekali atau hampir tidak 
mungkin untuk menurunkan konsumsi minyak 
Indonesia. Maka usaha-usaha yang diperlukan untuk 
mengatasi masalah ini antara lain mengerjakan 
cadangan potensial lapangan-lapangan minyak 
(3,69 miliar barrel, status tahun 2011) agar menjadi 
cadangan terbukti, meningkatkan eksplorasi secara 
besar-besaran, dan mengatasi semua kendala operasi 
di lapangan. Selain itu, harus ada keseriusan dan 
dukungan semua sektor baik di pusat maupun di 
daerah, agar banyak lapangan baru ditemukan. Hal 
lain yang tak kalah pentingnya adalah mengurangi 
konsumsi minyak dengan cara menggantinya dengan 
gas. Ini karena produksi gas Indonesia lebih besar 
daripada minyak, yaitu 1,24 juta barel ekivalen (setara 
barel minyak) per hari pada tahun 2012, atau 144% 
produksi minyak. Namun, saat ini sebagian besar gas 
itu digunakan untuk diekspor.

Potensi Migas Indonesia
Berdasarkan data dan perhitungan, potensi 

migas Indonesia masih besar. Telah dijelaskan bahwa 
dari 128 cekungan sedimen Indonesia, baru 18 
cekungan yang berstatus produksi. Ini berarti masih 
ada 110 cekungan sedimen lainnya yang terbuka 
untuk dieksplorasi lebih lanjut. Bila 20% saja dari 110 
cekungan itu bisa menjadi cekungan produksi, hal itu 
sudah sangat baik.

Data juga menunjukkan bahwa prospektivitas 
migas Indonesia masih sangat baik. Dari banyak 
wilayah operasi migas di Indonesia saat ini, telah 
dikenali hampir 1.200 struktur perangkap di bawah 
permukaan Bumi yang bisa dibor untuk membuktikan 
kandungan migasnya. Perhitungan sumber daya 
migas untuk hampir 1200 perangkap itu adalah 
sekitar 30 miliar barel ekivalen minyak dan gas. 

Menurut Howes (2000), berdasarkan 
pembelajaran sistem hidrokarbon untuk wilayah 
Indonesia, dari semua data yang ada diketahui bahwa 
volume minyak dan/atau gas yang akan ditemukan 
masih berpotensi besar, baik di daratan maupun di 
laut.

Potensi migas Indonesia tersebut baru 
berdasarkan sumber daya konvensional. Indonesia 
memiliki sumber daya migas nonkonvensional 
yang besar pula, yang belum sampai 10 tahun ini 
dieksplorasi. Sumber daya migas nonkonvensional itu 
antara lain gas metana batubara, serpih minyak, atau 
gas hidrat di laut dalam yang total sumber dayanya 
sangat besar.

Tantangan
Tantangan eksplorasi migas di Indonesia terletak 

pada sulitnya melaksanakan operasi di lapangan 
karena masalah tumpang tindih tataguna lahan di 
area operasi perminyakan. Tantangan lainnya adalah 
isu lingkungan, proses perizinan yang terlalu panjang 
dan rumit, juga biaya eksplorasi yang mahal terutama 
di daerah-daerah rintisan atau pelosok (frontier 
areas).

Regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai 
departemen pun ada yang saling bertentangan 
sehingga mempersulit operasi migas di lapangan. Bila 
di suatu provinsi masalah energi misalnya dijadikan 
prioritas maka sektor-sektor yang lain mestinya tidak 
menjadi kendala pelaksanaan operasi di lapangan. 
Tidak adanya prioritas pembangunan menyebabkan 
terjadinya tumpang tindih berbagai kepentingan 
yang menyulitkan banyak pihak. Perizinan yang 
panjang dan rumit pun sering menjadi kendala atau 
melambatkan operasi perminyakan di lapangan.

Selama tidak ada penanganan yang serius dari 
semua pihak yang terlibat, potensi migas Indonesia 
yang besar itu selamanya hanya akan menjadi 
hitungan di atas kertas, sebab tidak pernah dibuktikan 
dan dikerjakan dengan baik. Sebuah paradoks 
sebenarnya telah terjadi.  Kini di saat minyak bumi 
Indonesia produksinya kritis dan konsumsinya terus 
meningkat, kita memiliki potensi migas yang masih 
sangat besar, namun sulit diwujudkan menjadi 
cadangan terbukti yang dapat diproduksi, karena 
berbagai kendala.n

Penulis adalah geologiwan, telah berkiprah 23 tahun di industri 
perminyakan, saat ini sebagai spesialis utama di SKK Migas 
(Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas)
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Minyak di Maja
Oleh: Atep Kurnia

Pengeboran minyak di Indonesia sudah terbilang 
lama. Pengeboran yang pertama kali dilakukan 
di daerah Maja, Jawa Barat, hanya berselang 
12 tahun setelah pengeboran minyak pertama 

di dunia oleh Kolonel Edwin L. Drake dan William 
Smith de Tutusville pada 1859 di negara bagian 
Pennsylvania, Amerika Serikat. Upaya penggalian 
sumber-sumber minyak tersebut tentu saja terpaut 
erat dengan kepentingan kolonialisme Belanda di 
Hindia Belanda, tanah jajahannya.

Dalam hal ini, pengeboran minyak dimulai sejak 
pertengahan abad ke-19. Menurut J. Poley (Eroïca: The 
Quest for Oil in Indonesia, 1850-1898, 2000: 35), saat 
itu pemerintah Belanda menyadari perubahan yang 
mulai merasuk, termasuk pengaruh perkembangan 
teknologi. Untuk menjawab tantangan itu, mereka 
menekankan pada penyediaan mineral potensial, 
untuk mempertahankan perdagangan dan koloninya. 

Hindia Belanda mampu menyediakan itu semua, 
tinggal keahliannya saja yang harus diupayakan. 
Oleh  karena di Belanda sendiri belum tersedia, 
menurut Poley (2000: 35), pada 1846, Raja Williem 
II memerintahkan agar para mahasiswa diajari teknik 
penambangan di Koninklijke Academie, Delft.

Dengan demikian, sekitar 1850, mulai terjadi 
upaya eksplorasi gas dan minyak di Hindia Belanda. 
Upaya tersebut ditunjang perubahan sistematika 
dan penyatuan pengetahuan, juga aplikasi teknik 
sains dan teknologi. Perubahan tersebut dimotori 
dua institusi, yaitu Natuurkundige Vereeniging 
in Nederlandsch Oost Indie yang menerbitkan 
Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie dan 
Mijnen-ingenieur (Poley, 2000: 34).

Pada praktiknya, saat itu, pemerintahan kolonial 
mulai aktif melakukan penambangan di dua lokasi 
yang ada di Hindia Belanda, yaitu batubara sejak 

Sketsa pengeboran di Cibodas, Maja. Sumber: Eroïca (2000).
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1849, di Pertambangan Oranje Nassau, Pelarong, 
dekat Samarinda, Kalimantan Timur, dan tambang 
timah di Pulau Bangka.

Pada latar inilah munculnya sosok pionir 
penambangan minyak bumi di Hindia Belanda, Jan 
Reerink (1836-1923). Menurut Poley (2000: 65), 
dia berasal dari Haarlem, Belanda. Anak ketiga H.J. 
Reerink, pemilik toko grosir terkenal H.J. Reerink & 
Zonen.

Setelah berkecimpung di toko ayahnya, di 
pengujung tahun 1860, Jan berangkat ke Hindia 
Belanda. Dia tinggal di Cirebon, membuka toko 
seperti ayahnya. Namanya Toko Contant. Setelah 
bisnisnya berkembang pesat, pada 1867, Jan 
meminta saudaranya Johannes untuk bergabung 
mendirikan toko “Gebroeders Reerink”.

Pada 1870, Jan sudah terbilang kaya dan siap 
meninggalkan Hindia Belanda, untuk kembali ke 
tanah kelahirannya. Namun, godaan minyak tak dapat 
dielakkan. Sebelum pulang, ia mengetahui adanya 
rembesan minyak di daerah Maja, Majalengka, sekitar 
30 mil ke arah Selatan dari Cirebon. Saat itu pun, ia 
menyadari bahwa bisnis minyak sedang semarak. 

Jadinya, dia kembali ke Belanda bukan untuk 
beristirahat, melainkan mencari bantuan dana 

penambangan minyak di Maja. Dia berhasil 
mendapatkan suntikan biaya dari Nederlandsche 
Handel Maatschappij (NHM). Dengan peralatan 
untuk penambangan, dia kembali ke Jawa Barat, siap 
menambang minyak di Maja.

Untuk mengetahui bagaimana Jan Reerink mulai 
tertarik pada bisnis minyak, dalam buku setebal 188, 
Poley menyediakan ringkasan upaya pengeboran 
yang dilakukan Jan dalam “Appendix 1. Jan Reerink, 
Personal Memories” (2000: 148-149).

Ringkasan tersebut berasal dari surat istri Jan 
Reerink yang dikirimkan ke “Royal Dutch/Shell” 
pada 19 Januari 1925. Ringkasan tersebut berjudul, 
“Beberapa Keterangan yang Berkaitan dengan 
Eksploitasi Minyak di Dekat Maja, yaitu di Sungai 
Cibodas (Kabupaten Cirebon) yang dilakukan Jan 
Reerink antara 1870-1874).”

Menurut pengakuan Jan, “Pada 1860, saat 
berumur 24 tahun, saya pergi ke Hindia Belanda 
dengan menumpang kapal laut. Saya mendapatkan 
pekerjaan di pabrik penggilingan padi. Usaha ini 
tidak asing bagi saya, karena terbiasa membantu 
ayah saya. Dan, “Setelah beberapa tahun antara 
untung-rugi –seraya mengikuti saran seorang kawan 
yang saya jumpai di kapal –saya tinggal di Cirebon 
dan mulai membuka toko.” 

Panorama Gunung Bongkok diabadikan dari arah Maja, Majalengka. Foto: Ronald Agusta.
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“Setelah sepuluh tahun di Cirebon,” lanjut 
Jan,“Rembesan minyak di sekitar Maja menyebabkan 
saya menduga bahwa bisa jadi pertanda adanya 
minyak. Saya menghubungi NHM dan menyatakan 
dugaan saya. Setelah beberapa kali berbincang dan 
menyelidiki, NHM mau bekerja sama. Saya berangkat 
ke Belanda untuk negosiasi lebih lanjut. Hasilnya, 
saya menuju Lemberg dan Cracow di Galicia untuk 
mengunjungi perusahaan minyak, dan menimba 
pengalaman.”

Setelah itu, “Untuk maksud yang sama, saya 
pergi ke AS dan Kanada. Juga untuk mencari tenaga-
tenaga yang berpengalaman dan mengajaknya ke 
Hindia Belanda. Selain itu, dari sana, saya membawa 
peralatan dan mesin pertambangan. Memang susah 
supaya mereka tetap bersatu selama di perjalanan, 
sehingga seorang kru ada yang kabur dan pulang lagi 
...”(2000: 148).

Setelah datang ke Majalengka, Jan dan krunya 
bekerja. Hasilnya, “Pada kedalaman sekitar 700 
kaki kami mendapati minyak mentah yang sangat 
bagus mutunya, tapi sedikit jumlahnya. Setelah itu 
mata bor menumbuk formasi batuan keras, yang 
ada di luar kemampuan peralatan kami. Pengujian 
lebih lanjutnya pun menunjukkan hasil yang sama: 
kualitasnya bagus tapi jumlahnya sedikit, terlalu kecil 
untuk eksploitasi menguntungkan”(2000: 149).

Alhasil, Jan mengakui, “Antara 1870-1874, NHM 
menghabiskan 200 ribu gulden dan saya sendiri 

100 ribu gulden. Sementara NHM mau-mau saja 
menghabiskan uang lagi untuk menggapai tujuan 
pengeboran, tapi sayangnya kotak uang saya yang 
dipakai untuk berdagang di Cirebon kosong.”

Ya, karena seolah ditinggalkan begitu saja, toko 
Jan terus merugi karena tidak ketat pengelolaannya. 
Oleh karena itu, ia kembali memegang kendali 
usahanya dan saat Johannes meninggal pada 1882, 
bisnisnya sudah kembali lancar.

“Pada 1884, setelah menetap lebih dari 20 
tahun di daerah tropis, saya siap pensiun. Saya jual 
bisnis saya kepada asisten kepala bisnis saya, yang 
dianggap tepat untuk menempatinya. Sayangnya, 
dia tidak cocok dan segala usaha saya selama itu sia-
sia belaka. Tapi, saya tak pernah kembali ke Hindia 
Belanda,” ujar Jan menyesali kegagalan bisnis yang 
dirintisnya.

Selain Eroïca, buku History of the Royal Dutch, 
Volume I yang diterbitkan pada 1953 (edisi keduanya 
tahun 1958) oleh Royal Dutch Petroleum Company 
membawa terang jejak langkah Jan Reerink di Hindia 
Belanda. 

Di dalam buku itu (1958: 45), F. C. Gerretson 
menjelaskan bahwa pada 1870, Jan kembali ke 
Belanda untuk melakukan negosiasi dengan NHM, 
dilanjutkan dengan mengunjungi AS, Kanada dan 
Galicia. 

Pada Desember 1871, ia mulai mengebor di 
Cibodas. Sumurnya diberi nama Maja-1 atau Cibodas 
Tangat-1. Untuk itu dia menggunakan alat-alat 
bor model Pennsylvania. Tenaganya berasal dari 
penggilingan kerbau (buffalo mill). Pengeboran 
terhenti pada kedalaman 125 kaki, karena 
peralatannya kurang memadai. Lalu tiga sumur lagi 
digali di Cibodas, yang dalam dua kali penggaliannya 
diperoleh minyak dengan kualitas prima, meski sedikit 
bila dijual. Karena dipantik secercah harapan itu, 
Jan Reerink berangkat lagi ke AS pada 1873 untuk 
membeli mesin pengeboran uap buatan Kanada. 
Setelah kembali, pengeborannya dimulai lagi pada 
25 Juli 1874. 

Namun, dua sumur di Cibodas, serta sumur di 
Paniis, Maja dan C ipinang, semuanya di Majalengka, 
semuanya gagal. Sumur lain di Palimanan bukan 
menghasilkan minyak, melainkan air panas yang 
menyembur setinggi 40 kaki. Meski mesin baru 
sudah dipakai, tapi nampaknya tidak cocok untuk 
lingkungan Pulau Jawa. Jan menyerah dan pada 31 
Juli 1876, dia kembali ke tokonya (1958: 45). 

Dimanakah Cibodas itu? Penulis dan beberapa 
anggota Dewan Redaksi Geomagz melakukan 
pemeriksaan lapangan. Semula kami beranggapan 
bahwa itu adalah nama sebuah desa. Namun, Desa 

Jan Reerink. Sumber: Eroïca (2000).
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Cibodas ternyata masuk ke Kecamatan Majalengka, 
bukan Kecamatan Maja. Selain itu, Desa Cibodas 
terletak di perbukitan sebelah selatan Kota Majalengka, 
dan bukan di lereng Gunung Cireme di utara kota 
itu. Ada yang menafsirkan bahwa Cibodas itu adalah 
Blok Sukamurni di Desa Maja Kidul, Kecamatan 
Maja, berdasarkan adanya rembesan minyak di 
daerah itu. Ada pula yang mengikuti Junghuhn 
yang berpendapat bahwa Cibodas adalah Aardolie, 
terletak di dekat Ci Bodas (T. Bodas atau Tjibodas). 
Sungai Ci Bodas bersumber dari dekat Argalingga, 
tak jauh dari Jerokaso, sebelah utara kota Talaga. 
Dari hasil pemeriksaan lapangan, kami menemukan 
bahwa Cibodas itu adalah nama sebuah kampung 
di Zaman Belanda yang kini tinggal bekas-bekasnya. 
Bekas kampung itu terletak di dekat sebuah bukit 
yang tersusun oleh batuan lempung, agak ke dalam 
dari Blok Sukamurni dan dilalui Sungai Cibodas. 
Penduduk setempat menyebutnya bukit Boran (atau 
Porang). Di situlah kami menyaksikan adanya sisa-
sisa rembesan minyak. Di dekat bukit Boran terdapat 
pesawahan yang oleh penduduk disebut sawah Ketel. 
Pak Ishak (64 tahun), penduduk setempat yang kami 
jumpai, bercerita bahwa dari tuturan orangtuanya, 
sawah Ketel itu di zaman Belanda merupakan tempat 
memasak minyak. Penulis yakin, lokasi itulah yang 
dimaksud Cibodas Tangat-1 dalam kisah Jan Reerink 
yang sama dengan yang dimaksud Aardolie oleh 
Junghuhn. 

Setelah Jan Reerink kembali ke Belanda, dia tetap 
memonitor perkembangan pengeboran minyak di 
Pulau Jawa. Katanya, “Dari yang saya dengar, mesin 

Lokasi rembesan minyak di dekat sungai Cibodas, Argalingga, Kecamatan Maja. Foto: Deni Sugandi.

yang kami gunakan untuk pengeboran di Maja 
masih tersimpan di Cirebon. Saya terus mengikuti 
perkembangan produksi minyak di Jawa. Dan sudah 
agak lama saya ingin mempelajari yang dilakukan 
“Royal Dutch”dengan wilayah kerja saya. Karena saya 
yakin mereka akan berhasil di sana.Kesehatan yang 
memburuk dan usia tua menghalangi saya untuk 
melakukannya.”

Sumber lain menyebutkan bahwa dari sumur 
yang dibor oleh Jan Reerink pada 1871 di daerah 
Majalengka, dihasilkan 6.000 liter minyak bumi 
yang merupakan produksi minyak bumi pertama 
di Indonesia. Keberhasilan rintisan ini, meskipun 
secara ekonomi tidak menguntungkan, telah menjadi 
tonggak awal pengeboran minyak bumi di Indonesia. 
Keberhasilan rintisan ini, meskipun secara ekonomi 
tidak menguntungkan, telah menjadi tonggak awal 
perkembangan pengeboran minyak (dan gas) bumi di 
Indonesia. Segera setelah pengeboran minyak bumi 
di Maja, berturut-turut dilakukan pengeboran oleh 
pihak Belanda di Telaga Said, dan beberapa lokasi 
lainnya. Kini, ribuan sumur migas tersebar di seluruh 
pelosok Indonesia yang telah menjadi tumpuan roda 
perekonomian bangsa. Apapun, sejarah pengeboran 
minyak di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang 
akan senantiasa mengingat nama Jan Reerink sebagai 
orang yang merintisnya.n

Penulis adalah peneliti literasi pada Pusat Studi Sunda (PSS).
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Kecenderungan produksi migas nasional dari 
tahun ke tahun mengindikasikan bahwa migas 
Indonesia telah melampaui puncak produksinya 
dan sedang mengalami penurunan cadangan 

dan produksinya. Namun, berlawanan dengan 
fakta tersebut, kebutuhan produksi migas nasional 
justru semakin meningkat. Menghadapi tantangan 
ini, pemerintah berupaya untuk mengidentifikasi 

dan menemukan cekungan baru yang berpotensi 
memproduksi hidrokarbon (migas).

Peningkatan sumber daya energi adalah salah 
satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum 
dalam RJPMN 2010-2014. Kebijakan pemerintah 
dalam usaha penemuan cadangan migas baru telah 
menetapkan bahwa sumber daya migas Kawasan 

Ada Asa Migas 
dari Timur

Oleh: Suyono, Rahmat Fakhruddin dan Tim Assessment Migas Badan Geologi

Speculatif Hydrocarbon Resources di Papua dan Sekitarnya.
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Timur Indonesia (KTI) menjadi prioritas perhatian. 
Hasil kajian Badan Geologi untuk potensi sumber 
daya migas (speculative Hydrocarbon Resources) di 
wilayah Papua dan sekitarnya menunjukkan potensi 
minyak bumi sebasar 68.3 BBO (billion barrel oil atau 
miliar barel minyak; 1 barel = 158,97 liter) dan gas 
bumi sebsar 102.18 Tcf (trillion cubic feet; 1 Tcf setara 
dengan 178.107.600.997,06 barel setara dengan 28 
miliar m3 atau 28 x 109 m3). 

Potensi sumber daya migas nasional tersebar 
dalam 60 cekungan sedimen (basin). Dari jumlah 
tersebut, sebanyak 22 cekungan belum pernah 
dieksplorasi dan sebagian besar berlokasi di laut 
dalam Indonesia Timur. Padahal data memperlihatkan 
bahwa potensi minyak di wilayah tersebut tak kalah 
dengan Indonesia bagian barat. Walaupun saat ini 
kecenderungan eksplorasi minyak dan gas bumi 
(migas) mulai mengarah ke KTI, sayangnya, migas 
di Indonesia bagian timur belum dapat dieksplorasi 
secara maksimal. Salah satu faktor yang menjadi 
penghambat adalah regulasi yang belum ramah 
terhadap investasi.

Untuk mengenal potensi migas di Papua, kita 
dapat memulainya dengan mengikuti terminologi 
oleh Australian Geological Survey Organization. 
Terdapat tiga sistem petroleum yang hadir di 
Cekungan Bonaparte Australia, yaitu Larapintine, 
dengan batuan sumber fasies laut berupa serpih dan 
karbonat berumur Paleozik Awal hingga Tengah, 
Gondwanan – dengan batuan sumber dominan 
fasies darat berumur Perm, dan Westralian, dengan 

batuan sumber endapan laut berumur Jura sebagai 
batuan induk.

Bandingannya di Papua, secara stratigrafi 
regional menurut Pigram dan Panggabean (1984) 
dan stratigrafi Tanimbar menurut Charlton (2010), 
satuan-satuannya dapat dikorelasikan berdasarkan 
umur dan peristiwa tektonostratigrafinya. Batuan 
berumur Awal Perm, di Papua diwakili oleh endapan 
dolomit Modio dan dimasukkan ke dalam Sekuen 
(urutan atau susunan batuan) Sedimen Awal Perm. 
Di atasnya adalah Sekuen Tipuma & Aiduna, berupa 
endapan Perm – Trias, yang di daerah Papua diwakili 
oleh Formasi Tipuma dan Aiduna, sedangkan di 
Tanimbar adalah Formasi Selu, Wotar. dan Maru. 
Berikutnya adalah Sekuen Kembelangan yang di 
daerah Papua diwakili oleh Formasi Kopai, Woniwogi, 
Piniya, dan Ekmai, sedangkan di Tanimbar adalah 
Formasi Ungar, dan Bubuan. Setelah itu adalah 
seri batugamping Kapur Atas sampai Miosen, yang 
diberi nama Sekuen Batugamping Nugini. Adapun 
bagian paling atas adalah batuan klastik Miosen 
Tengah sampai Kuarter dimasukkan ke dalam Sekuen 
Sedimen Tersier Tengah-Kuarter. 

Keberadaan Sekuen Kembelangan pada sistem 
petroleum Westralian (Westralian petroleum system) 
yang teridentifikasi di Papua selatan, terbukti 
berproduksi di lapangan-lapangan Autralia Utara 
dan semua lapangan-lapangan sabuk perlipatan 
Papua Nugini yang merupakan kesempatan sekaligus 
tantangan bagi kita semua dalam rangka percepatan 
penemuan cadangan migas di KTI.

Peta Lapangan Minyak dan Gas dan Rembesan Minyak dan Gas Kawasan Timur Indonesia.
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Namun kegiatan eksplorasi dan pengembangan 
migas di KTI memiliki banyak tantangan. Pertama, 
biaya untuk melakukan kegiatan eksplorasi sangatlah 
besar dan kegiatan eksplorasi ini belum tentu 
mendapatkan hasil. Sebagai gambaran, saat ini di 
Kawasan Timur Indonesia terdapat 21 pengeboran 
sumur eksplorasi yang belum berhasil menemukan 

hidrokarbon dalam jumlah ekonomis, padahal 
investasi sekitar USD 1,3 miliar sudah dikeluarkan. 

Selain itu, ketersediaan dan kualitas data 
gelogi dan geofisika (GNG) kurang lengkap. Hal ini 
menyebabkan kurangnya peminat calon investor 
terhadap penawaran Wilayah Kerja Migas di KTI. 
Dengan penambahan data dan informasi pada KTI 

Korelasi Stratigrafi, modifikasi dari Pigram & Panggabean, 1984 dan Charlton, 2010.

Peta lokasi Survei Passive Seisimic.
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diharapkan dapat ditemukan prospek baru melalui 
kajian migas yang dilakukan.

Badan Geologi, sesuai dengan salah satu 
tugasnya, dalam upaya mengatasi menurunnya 
cadangan dan produksi migas nasional, melakukan 
survei umum dan penyediaan informasi hulu migas 
bagi kepentingan umum dan daya tarik investasi. Hal 
ini dilakukan melalui Kegiatan Assessment Geosains 
Migas Badan Geologi. Survei umum yang dilakukan 
antara lain melakukan akuisisi data Geofisika Seismik 
2D, pemetaan detail gravity, pemetaan magnetotelurik 
dan, Geo-Microbial Technology (GMT), serta Seismik 
Tomografi Pasif. Salah satu kegiatan yang sedang 
berjalan adalah kegiatan akuisisi (PST) yang dilakukan 
pada area Jaosakor, seluas 700 km2 yang terletak pada 
Cekungan Akimeugah berlokasi di Provinsi Papua. 
Data yang diperoleh nantinya akan menjadi insentif 
non fiskal bagi badan usaha migas untuk melakukan 

Lokasi Survei dan Penelitian Geologi dan Geofisika Badan Geologi, KESDM.

eksplorasi lebih lanjut, dalam rangka percepatan 
penemuan cadangan migas nasional.

Dari Kegiatan Assessment Geosains Migas Badan 
Geologi, diharapkan dapat membantu mengatasi 
menurunnya cadangan dan produksi migas nasional 
dan prospek-prospek baru dapat ditemukan melalui 
kajian migas sehingga dapat menambah daya tarik 
investasi.n

Suyono adalah Kepala Sub Bidang Program (juga Peneliti Muda) 
pada Pusat Survei Geologi, Badan Geologi.

Rahmat Fakhruddin adalah Peneliti Pertama pada Pusat Survei 
Geologi, Badan Geologi.
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Panas bumi sering dikaitkan dengan lingkungan 
vulkanik atau gunung api. Indonesia 
mempunyai gunung api terbanyak di dunia, 
dan, seiring dengan keadaan ini, potensi panas 

bumi Indonesia pun terbesar di dunia. Namun, panas 
bumi tidak selalu berkaitan dengan gunung api. 
Berdasarkan hubungannya dengan tatanan geologi, 
sistem panas bumi di Indonesia dapat dikelompokkan 
menjadi tiga jenis, yaitu:  vulkanik, vulkano–tektonik, 
dan non-vulkanik. Dengan semakin banyaknya 
penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Geologi, kini 
terungkap bahwa Indonesia pun memiliki potensi 
panas bumi non-vulkanik.

Kelompok panas bumi non-vulkanik berada di luar 
jalur gunung api. Penyebarannya di Indonesia terdapat 
di Sumatra bagian timur (Cekungan Sumatra Tengah 
– Selatan), Bangka, Belitung, Kalimantan, Sulawesi, 
Maluku, dan Papua. Di bawah ini disajikan beberapa 
potensi panas bumi non-vulkanik di Indonesia hasil 
survei pendahuluan yang telah dilakukan sejauh ini. 
Sebelumnya, dibahas selintas tentang potensi panas 
bumi vulkanik dan volkano-tektonik.

Sistem Panas Bumi Vulkanik dan Vulkano-Tektonik
Rangkaian gunung api di Indonesia yang 

merupakan lingkungan utama terbentuknya 
panas bumi vulkanik atau disebut juga panas 
bumi konvensional, memanjang sejauh 6000 km. 
Rangkaian ini adalah terpanjang di dunia. Sistem ini 
umumnya menempati jalur sabuk vulkanik sepanjang 
Sumatra bagian barat, Jawa bagian selatan hingga 
kepulauan Flores dan di Sulawesi bagian utara hingga 
Kepulauan Maluku.

Lingkungan ideal sistem panas bumi konvensional 
berada di daerah gunung api aktif atau gunung api 
tidak aktif yangi masih memiliki sisa panas (magma 
remnant). Sumber panas berasal dari magma. Dalam 
sistem ini, panas dari magma memanaskan fluida - 
yang sebagian berupa air tanah - di dalam wadah 
alami yang disebut reservoir, sehingga menghasilkan 
hidrotermal. Sumber daya panas bumi yang berada 
dalam jalur vulkanik biasanya memiliki kandungan 
panas yang tinggi pada fluida reservoirnya. Ini disebut 
sebagai sistem high entalphy.

Non-Vulkanik
Oleh: Mochamad Nur Hadi

Panas Bumi
di Indonesia
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Sistem panas bumi  vulkano – tektonik merupakan 
sistem panas bumi yang berkaitan dengan graben 
dan  kerucut vulkanik. Sistem ini banyak dijumpai di 
daerah Sumatra, yaitu pada jalur Patahan Sumatra 
atau Patahan Semangko.

Sistem Panas Bumi Non-Vulkanik
Sistem panas bumi Non-vulkanik adalah sistem 

panas bumi yang tidak berkaitan secara langsung 
dengan vulkanisme dan umumnya berada di luar 
jalur vulkanik Kuarter. Fluida panas bumi tipe ini 
biasanya mempunyai temperatur lebih rendah dan 
disebut sistem low entalphy. 

Lingkungan non-vulkanik di Indonesia bagian 
barat pada umumnya tersebar di bagian timur 
Paparan Sunda. Batuan di daerah ini didominasi oleh 
batuan penyusun kerak benua Asia seperti batuan 
metamorf dan sedimen. Di Indonesia bagian timur 
lingkungan non-vulkanik berada di daerah lengan 
dan kaki Sulawesi, Kepulauan Maluku hingga Irian. 
Batuannya terutama berupa batuan granit, metamorf 
dan sedimen laut.

Sistem non-vulkanik terdiri dari berbagai jenis 
yang dikelompokkan berdasarkan lingkungan 
geologi dan tektonik. Sedikitnya terdapat enam jenis 
yang telah diketahui, yaitu: 1) panas bumi sistem 
geopressure yang berkaitan dengan pembentukan 
cekungan sedimen; 2) panas bumi dengan panas 
berasal dari sisa panas yang tersimpan dalam batuan 
plutonik (granitik); 3) panas bumi vulkanik Tersier dan 
Kaldera tua; 4) panas bumi hasil peluruhan unsur 
radioaktif; 5) panas bumi hasil transfer panas di jalur 
Subduksi Tua; dan 6) panas bumi pada zona tektonik 

aktif. Sistem tersebut juga membutuhkan media 
fluida yang membentuk sistem hidrotermal. Topografi 
umumnya dicirikan oleh morfologi pedataran atau 
perbukitan rendah.

Jones (1970) serta Duffield dan Sass (2003) 
menyatakan bahwa sistem panas bumi geopressure 
terbentuk ketika air panas terperangkap dan terjadi 
pertukaran atau percampuran dengan batuan 
sekitarnya. Panas bumi di cekungan sedimen 
merupakan hasil interaksi dari berbagai sumber panas 
dan mekanisme pemindahan (transfer) panas dimana 
panas dari kedalaman dipindahkan ke permukaan.

Sistem panas bumi cekungan sedimen berkaitan 
dengan pembentukan cekungan sedimen yang terisi 
secara cepat oleh produk sedimentasi, sehingga fluida 
hidrotermal yang terbentuk mengalami tekanan 
tinggi. Sistem panas bumi yang berhubungan dengan 
geopressure ataupun yang berada di lingkungan 
sedimentasi umumnya memiliki depresi yang sangat 
tebal, bisa mencapai 5 – 8 km, seperti panas bumi 
pada geosingklin di teluk Meksiko. Sistem geopressure 
di Indonesia terdapat di Lapangan Duri (Cekungan 
Sumatra Tengah), Kalimantan Timur (Cekungan 
Tarakan – Kutai Timur), Jawa Timur (Madura), Pulau 
Buru dan Papua (Manokwari).

Di Indonesia sistem panas bumi cekungan sedimen 
atau geopressure tidak lepas dari sejarah tektonik 
setempat, seperti di Kalimantan yang berhubungan 
dengan jalur subduksi tua. Contohnya, panas bumi 
pada jalur Subduksi Embalun di Kalimantan Barat dan 
Subduksi Tua Meratus, Kalimantan Selatan. Sumber 
panas berasal dari sisa panas pada batuan terobosan, 

Sebaran daerah panas bumi vulkanik dan vulkano-tektonik. Sumber: Badan Geologi, 2012.
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batuan plutonik, dan faktor pembebanan pada 
lapisan sedimen dalam. Biasanya unsur Uranium, 
Thorium, dan Potasium bergerak ke arah kerak 
setelah proses pembentukan gunung api tua dan 
terjadi pemindahan panas pada bagian atas kerak 
samudera. Dalam kondisi ini, unsur-unsur radioaktif 
merupakan sumber utama panas bumi yang berasal 
dari peluruhan panas radioaktif tersebut. Proses 
panas bumi yang dihasilkan dalam sistem ini disebut 
radiogenik. Lapangan panas bumi di Pulau Bangka 
diperkirakan hasil proses radiogenik. 

Sistem panas bumi non-vulkanik lainnya adalah 
panas bumi yang berada di lingkungan plutonik 
(granitik) dan vulkanik tua yang berinteraksi dengan 
sistem metamorfis maupun cekungan sedimen. 
Contohnya adalah lapangan panas bumi di Sulawesi 
Tengah dan Seram, Maluku. Lingkungan Vulkanik 
Tersier banyak ditemukan di Lapangan Wetar-Alor, 
Sulawesi Selatan, Halmahera Selatan, Jawa Selatan 
pada batuan Andesit Tua (Old Andesite Formation). 
Sistem ini berhubungan dengan lingkungan vulkanik 
yang telah matang dan kondisi batuan yang telah 
berubah. Kondisi lainnya adalah adanya pengaruh 
rekahan dan patahan sehingga terbentuk zona yang 
memiliki permeabilitas tinggi sebagai reservoir. 

Sistem panas bumi lingkungan tektonik atau 
patahan aktif terletak pada batas pedataran dan 
pegunungan (graben). Terdapat imbuhan resapan 

airtanah dari daerah tinggi ke arah pedataran. 
Daerah panas bumi pada jalur tektonik dan sesar 
aktif terdapat di sepanjang Patahan Palu-Koro dan 
Patahan Sorong.

Potensi Panas Bumi Non-vulkanik di Indonesia 
Pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit 

listrik di Indonesia saat ini seluruhnya berasal sistem 
panas bumi vulkanik (konvensional). Hal ini karena 
potensi sistem vulkanik mempunyai cadangan lebih 
besar dan entalpi tinggi, sehingga lebih menarik dari 
sisi pengusahaan. Namun, beberapa lokasi boleh jadi 
memiliki panas bumi non-vulkanik dengan cadangan 
besar dan entalpi yang tinggi. Selain itu, di daerah-
daerah tertentu, panas bumi non-vulkanik mungkin 
hanya satu-satunya sumber energi yang tersedia dan 
dapat dikembangkan. 

Untuk mengetahui potensi panas bumi non 
vulkanik, Pemerintah perlu menyediakan data dan 
informasi terkait melalui inventarisasi dan eksplorasi. 
Kegiatan untuk mengungkap potensi panas bumi 
non-vulkanik itu di seluruh wilayah Indonesia 
dilakukan oleh Badan Geologi, Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral. 

Hasil inventarisasi oleh Badan Geologi mencatat 
ada 299 lokasi panas bumi di Indonesia dengan 110 
lokasi di antaranya merupakan tipe non-vulkanik. Dari 
110 lokasi lapangan panas bumi tipe non-vulkanik 
tersebut, dua lokasi telah memiliki data eksplorasi 

Model sistem panas bumi vulkanik Candi Umbul-Telomoyo, Jawa Tengah. Sumber: Badan Geologi, 2011.
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lanjut, sampai tahapan pengeboran landaian suhu, 
yaitu daerah Bora, Sulawesi Tengah dan Lainea, 
Sulawesi Tenggara. 

Lingkungan geologi di daerah Sulawesi dicirikan 
oleh batuan malihan sebagai batuan dasar. 
Pergerakan lempeng Australia ke arah barat yang 
bertumbukan dengan lempeng Asia bagian timur dan 
lempeng Pasifik menghasilkan pergerakan tektonik 
yang berarah relatif Barat Laut-Tenggara. Aktivitas 
tektonik ini mengakibatkan terjadinya cekungan baru 
yang terisi oleh endapan batuan sedimen terutama 
sedimen karbonat pada zaman Tersier.

Pola stuktur geologi yang berkembang di daratan 
Sulawesi bagian tengah didominasi oleh pola yang 

sama dengan Sesar Palu–Koro yang berarah barat 
laut-tenggara. Pola struktur ini diakibatkan oleh 
pergerakan kepingan benua Banggai-Sula ke arah 
barat. Struktur-struktur besar lainnya berhubungan 
dengan sistem sesar Palu-Koro, yaitu berjenis sesar 
mendatar mengiri di antaranya adalah sesar Kolaka, 
sesar Matano, dan sesar Kolono. 

Setempat-setempat pada sistem Sesar Palu-Koro 
terbentuk juga sesar normal. Zona-zona depresi 
yang dihasilkan oleh sesar normal memungkinkan 
terbentuknya zona dengan rekahan-rekahan intensif 
sehingga menghasilkan permeabilitas sekunder. Zona 
permeabel inilah yang menjadi reservoir dalam sistem 
panas bumi di daerah Sulawesi bagian Tengah dan 
Tenggara. Pola sebaran manifestasi panas bumi yang 

Model konseptual sistem panas bumi non vulkanik, modifikasi dari Tamayu & Sakaguci (2000).

Model sistem panas bumi geopressure dan cekungan sedimen (Lund, 2007).
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muncul pada umumnya dikontrol oleh sesar yang 
juga berarah Barat Laut-Tenggara.

Manifestasi panas bumi pada sistem non vulkanik 
umumnya berupa air panas dan alterasi. Namun, tidak 
menutup kemungkinan terbentuk juga hembusan 
gas dengan temperatur tinggi, seperti terjadi di 
daerah Bora, di Sulawesi Tengah, dan Wapsalit, Pulau 

Lawu, Jawa Tengah Bora, Sulawesi Tengah Lainea, Sulawesi Tenggara

Lingkungan Geologi Vulkanik Metamorf Metamorf 

Tektonisme Gunung api Kuarter Sesar Palu-Koro Sesar Kolono

Sumber panas Sisa magma aktif Intrusif Intrusif

Reservoir >2000 m <1000 m <1000 m

Batuan Penudung Alterasi vulkanik Alterasi metamorf Alterasi metamorf

Fluida Klorida - sulfat Klorida,sulfat,bikarbonat Bikarbonat

Temperatur Reservoir 250° C 200° C 200° C

Manifestasi Fumarol, solfatara, air 
panas, alterasi Fumarol, airpanas, alterasi Airpanas, alterasi

Potensi 198 MWe 115 MWe 70 MWe

Perbedaan karakteristik fisik dan kimia antara panas bumi non vulkanik (Bora, Sulawesi Tengah dan Lainea, 
Sulawesi Tengah dengan panas bumi vulkanik (Lawu, Jawa Tengah)

Buru. Manifestasi tersebut sedikit berbeda dengan 
sistem vulkanik yang bericirikan kehadiran fumarol 
dan solfatara dengan kadar sulfat yang tinggi. 

Penciri lainnya untuk daerah non-vulkanik di 
Sulawesi diperoleh dari data geofisika dengan 
metode magnetotellurik. Berdasarkan data tersebut, 
diperoleh posisi reservoir maupun ketebalan batuan 
penudung yang tidak terlalu dalam dari permukaan 
bumi. Hal ini berbeda dengan umumnya daerah 
gunung api aktif yang mempunyai kedudukan lapisan 
reservoir dan penudung yang sangat dalam. 

Temperatur reservoir panas bumi daerah non-
vulkanik relatif lebih rendah dibandingkan temperatur 
pada sistem vulkanik. Sebagai contoh, temperatur 
reservoir lapangan panas bumi gunung api aktif 
Arjuno, Gunung Lawu, dan Gunung Kaba mencapai 

Kepala Badan Geologi, R Sukhyar (nomor dua dari kanan) meninjau 
kegiatan pengeboran landaian suhu di Lainea, Kabupaten Konawe 
Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Foto: Sabtanto JS.

Struktur dan tektonik Pulau Sulawesi dan sekitarnya. 
Sumber: Simandjuntak, 2002.
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250° C. Sementara itu, temperatur panas bumi non-
vulkanik di daerah Bora dan Wapsalit tidak lebih dari 
200° C.

Penutup
Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki 

keragaman kondisi geologi yang tinggi menyediakan 
khasanah keilmuan yang kaya. Salah satunya berkaitan 
dengan bidang panas bumi. Pemahaman kita tentang 
panas bumi yang selama ini hanya terfokuskan pada 
daerah gunung api (sistem vulkanik), kini merambah 
pula ke ke panas bumi non-vulkanik. 

Masih banyak daerah dengan kondisi geologi 
non-vulkanik yang belum tersentuh oleh penelitian 
panas bumi. Hal ini menjadi tantangan kita semua, 
baik Pemerintah, pelaku usaha, para akademisi dan 
pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama 
meningkatkan kajian panas bumi non-vulkanik. 

Semakin menipisnya sumber energi fosil dan 
kebutuhan energi yang terus meningkat diharapkan 
bisa melecutkan gairah eksplorasi dan pengembangan 
panas bumi yang dikenal sebagai energi ramah 
lingkungan, terbarukan, dan tidak dapat diekspor. 
Kehadiran panas bumi di daerah non-vulkanik yang 
umumnya berada di daerah terpencil (remote area) 
dengan keterdapatan sumber energi lain yang 
minim, bisa menjadi alternatif solusi untuk sumber 
pemenuhan kebutuhan energi setempat.n

Penulis adalah Penyelidik Bumi Muda, dari Pusat Sumber Daya 
Geologi, Badan Geologi

Sebaran daerah panas bumi non vulkanik di Indonesia. Sumber: Badan Geologi, 2012.

Hasil penyelidikan geofisika menggunakan metoda Magnetotelurik (MT), 
di sekitar mata air panas Kaendi di Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, 
Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan kedalaman reservoir panas 
bumi puncaknya berada pada kedalaman 1000 m dari permukaan laut. 
Sumber: Badan Geologi.

Hasil penyelidikan geofisika menggunakan metoda Magnetotelurik 
(MT), di Bora, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan 
kedalaman reservoir panas bumi puncaknya berada pada kedalaman 
1000 m dari permukaan laut. Sumber: Badan Geologi.
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Air sangat berlimpah di tanah air. Oleh karena 
itu, sangat terbuka kemungkinannya untuk 
memanfaatkan air sebagai sumber daya 
pembangkit listrik, meski dalam skala 

kecil. Kenyataan tersebut bisa kita lihat praktiknya 
antara lain di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Antara 
28-29 September lalu, kami sempat mengunjungi 
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cinta 
Mekar dan PLTMH Melong, Subang.

PLTMH Cinta Mekar berada di Desa Cinta Mekar, 
Kecamatan Serangpanjang. Siang itu kami turun 
dari jalan raya menuju bangunan rumah turbin 
yang terletak di tepi aliran Sungai Ci Asem. Sungai 
yang berhulu di kawasan Gunung Tangkubanparahu 
ini mengalir ke utara dan bermuara di Laut Jawa. 
Tersebab oleh luah airnya yang cukup besar untuk 
PLTMH dan tersedia sepanjang tahun, juga landasan 
sungai berupa batuan yang kokoh (umumnya lava 
dan breksi), di sepanjang Ci Asem bagian hulu 
dan anak-anak sungainya terdapat banyak PLTMH. 
Sedikitnya tiga buah PLTMH di Ciasem, yaitu: PLTMH 
Cinta Mekar, PLTMH Melong, dan PLTMH Cinangsi.

Sebelum sampai ke rumah turbin, ketika kami 
masih di ketinggian, terlihat saluran air yang berasal 
dari sebuah bendung di aliran Ci Asem. Air yang 
dialirkan khusus untuk memutar turbin melalui saluran 
ini sebagian ditampung dalam kolam penampung 
dan kolam penenang, dan sebagian lagi dialirkan 
untuk irigasi. Debit air saluran mencapai 1.500 liter/
detik. Namun, debit yang digunakan untuk memutar 
trubin hanya 1.100 liter/detik, sedangkan 400 liter/
detik sisanya untuk irigasi. 

Kami turun mengikuti arah sepasang pipa pesat 
(penstock) sepanjang 55 m dengan diameter masing-
masing 58 inci. Mulut kedua pipa pemercepat aliran 
air ini diletakkan di bibir kolam penenang, sedangkan 
ujungnya berada rumah turbin. Di bangunan 
inilah air yang sangat deras ditumbukkan ke turbin 
yang sebelumnya telah dirangkaikan ke generator 
sehingga generator itu pun ikut berputar seiring 
putaran turbin. Dari proses inilah listrik dihasilkan. 
Setelah memutar turbin, aliran itu dikembalikan ke 
sungai Ci Asem yang ada belakang rumah turbin. 
Melalui proses tersebut, aliran air sungai seolah-olah 

Dari Air

Oleh: Atep Kurnia dan Oman Abdurahman
Listrik

Bangkitlah
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dipinjam sejenak untuk menghasilkan listrik. Beda 
tinggi antara penampungan air dan rumah turbin 
(net head atau – singkatnya - head) sebesar 18,6 m. 
Setelah kami sampai di rumah turbin, terlihat dua 
turbin jenis Crossflow T-7 dan satu generator yang 
sedang bekerja. Rupanya PLTMH ini menggunakan 
sistem dua turbin satu generator. Kapasitas per turbin 
ini sebesar 60 Kw. Untuk itu diperlukan air pesat yang 
memutar turbin sebesar 550 liter air/detik per satu 
turbin.

Dari rumah turbin, kami menemui Iyan Sofyan 
(39), operator pembangkit. Menurutnya, PLTMH 
Cinta Mekar mulai dibangun pada 2003 oleh warga 
masyarakat atas bantuan dana dan teknologi dari 
Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan 
(Ibeka), United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and The Pacific (UNESCAP), 
PT Hidropiranti (HIP), dan didukung pemerintah 
Belanda. Total pembangunannya menghabiskan 
dana Rp 2,8 miliar. 

Yang menarik adalah latar belakang pembangunan 
pembangkit. “Desa ini dulunya Sebuah desa tertinggal 
di Kabupaten Subang. Kemudian datanglah Yayasan 
Ibeka, yang dipimpin oleh Ibu Tri Mumpuni serta Pak 
Iskandar dari PT HIP. Mereka membikin semacam 
pilot project tahun 1999 yang diajukan proposalnya 
ke badan PBB. Kebetulan saat itu Indonesia tengah 
berlomba dengan India dan Bangladesh. Setelah itu, 
dana kemudian turun dari UNESCAP meskipun hanya 
US$ 75 ribu atau sekitar Rp 600 juta. Kemudian pihak 
UNESCAP datang menyurvei ke sini. Sementara itu 
Pak Iskandar dari PT HIP punya teknologi di bidang 
energi baru dan terbarukan. Pak Iskandar setuju untuk 

membuat turbin,” ujar warga Kampung Tangkil, Desa 
Cinta Mekar ini.

Namun, lanjut Iyan, uang dari UNESCAP itu 
tidak cukup untuk membeli turbin. PT HIP mencoba-
coba mencari investor swasta, tapi tidak ada yang 
tertarik. Akhirnya PT HIP dan Yayasan Ibeka patungan 
membiayai penyelesaian pembangunan pembangkit 
tersebut. Sehingga, pembangkit berkapasitas 120 
kilowatt ini secara resmi beroperasi pada 17 April 
2004.

“Hasilnya, saat itu kami kontrak jual beli listrik 
dengan PLN di kisaran harga Rp 432/m dan sekarang 
harganya menjadi Rp 660/m. Sistemnya, petugas PLN 
akan mencatat berapa meter yang dihasilkan dari 
pembangkit ini. Jumlah meter itulah yang dibayarkan 
kepada kami. Nanti uangnya masuk ke rekening joint 
venture. Misalnya, kita sebulan dapat Rp 50 juta. 
Pendapatan ini mula-mula dipotong dulu untuk biaya 
depresiasi atau cadangan bila ada kerusakan, biaya 
operasional termasuk gaji kami, dan pajak. Setelah 
itu, sisanya dibagi dua, yaitu antara koperasi dan PT 
HIP,” ujar karyawan joint venture Yayasan Ibeka, PT 
HIP dan Koperasi Mekar Sari itu. 

Untuk mengelola pemasukan dari pembangkit ini 
warga mendirikan Koperasi Mekar Sari saat UNESCAP 
melakukan sosialisasi di Desa Cinta Mekar. Dari 
penjualan listrik ke PLN, koperasi mengembalikan 
lagi hasilnya ke warga. Bentuknya berupa bantuan 
pemasangan instalasi listrik bagi warga tak mampu, 
dana pendidikan, juga dana kesehatan. 

Soal besar kecilnya pendapatan menurut Iyan 
bergantung kepada debit air sungai (Ci Asem). 

Sepasang pipa pesat yang digunakan 
untuk mengalirkan air agar dapat 

memutar Turbin. Foto: Deni Sugandi.
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“Pada musim kemarau seperti saat ini paling dapat 
dihasilkan 30-40 KW/bulan yang dapat dijual ke PLN. 
Namun, bila debit airnya besar pembangkit ini bisa 
menghasilkan 100 KW,” sahut Iyan. 

Beruntung, setahun setelah beroperasinya 
pembangkit, Desa Cinta Mekar terlepas dari “cap” 
desa tertinggal. Bahkan pada tahun 2005, desa ini 
mengikuti lomba desa mandiri energi di Bali, dan 
hasilnya mendapat peringkat kelima. 

Setelah berbincang dengan Iyan, kami menyusuri 
ke arah hulu saluran air, menuju bendung Ciasem 
sumber air untuk pembangkit itu. Bendungnya 
berjarak 400 m dari rumah turbin. Selama di 
perjalanan, Eman (54) ketua RT setempat yang 
menemani kami, sesekali memungut sampah-
sampah yang menghalangi jalannya air ke arah rumah 
turbin. Di bendung itu terlihat air menggenang, 
sesekali kawanan burung layang-layang menyambari 
permukaan genangan air, dan di bawah bendung, 
terhampar batuan besar dan kecil. 

Esoknya (29/09), kami menyambangi PLTMH 
Melong yang ada di Kampung Melong, Desa 
Jambelaer, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. 
Dari jalan yang tampak mula-mula bukanlah 
bangunan pembangkit listrik tenaga air, melainkan 
tiang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun, 

setelah kian dekat, nampaklah bangunan rumah 
turbin penggerak air. Rupanya di tempat ini terdapat 
dua jenis pembangkit listrik, yaitu PLTMH dan PLTS. 
Keduanya milik Pemerintah.

Di sana pipa-pesatnya terlihat agak pendek. 
Ukurannya sepanjang 6,3 m saja. Beda tingginya 
juga terbilang pendek, yaitu 6 m. Untuk masuk 
ke rumah turbin, sang operator, Iyan Rusdi (33), 
berbaik hati membukakan pintu bangunan yang 
dikunci, juga menemani dan bersedia menjawab 
pertanyaan yang kami ajukan. Menurutnya, 
“Pembangkit ini didirikan mulai tahun 2004 dan 
mulai dioperasikan pada pertengahan 2005. Ini 
murni inisiatif dari pemerintah, yaitu didirikan oleh 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi 
Energi dan Ketenagalistrikan (P3TEK). Mula-mulanya 
pembangkit ini dibuat untuk laboratorium atau riset. 
Jadi, setiap peneliti dari institusi itu meneliti energi 
baru dan terbarukan di sini.”P3TEK sekarang berubah 
menjadi Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan, 
Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 
(P3TKEBTKE) dan berada di bawah Badan Penelitian 
dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 
(Balitbang ESDM), Kementerian ESDM.

Saat kami sambangi, listrik yang dihasilkan 
pembangkit itu sedang kecil. Kata Iyan, “Kapasitas 
semuanya 100 kW. Kalau mesin prima dan debit 

Ilustrasi untuk pembangkit listrik tenaga air. Ilustrator: Ayi Sacadipura.
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airnya besar, pembangkit ini bisa menghasilkan 80-
100 kW. Sementara bila debit airnya kecil seperti 
sekarang ini, pembangkit hanya menghasilkan 9-12 
kW. Sekarang rata-ratanya menghasilkan 12 kW per 
24 jam.” 

Memang pembangunan pembangkit ini termasuk 
pola dari atas ke bawah (top-down) bukan dari bawah 
ke atas (bottom-up) seperti yang kami jumpai pada 
PLTMH Cinta Mekar. Tujuan Pemerintah membangun 
PLTMH Melong adalah: 1) Menerapkan penggunaan 
turbin jenis crossflow (jenis turbin produk lokal) 
pada net head rendah. 2) Membantu industri turbin 
lokal meningkatkan kemampuan kapasitas turbin 
hingga 500 kW pada tahun 2004, 3) Percontohan 
interkoneksi PLTMH dengan jaringan PLN, 4) Sebagai 
sarana penelitian dan pengembangan energi 
baru terbarukan (EBT), 5). Sebagai percontohan 
pemanfaatan saluran irigasi menjadi pembangkit 
listrik. 

Ditinjau dari sumber airnya, pembangkit ini 
memanfaatkan air saluran Curug Agung yang berada 
di Kampung Melong. Sebenarnya saluran itu berasal 
dari sungai Cinangka yang nantinya bergabung ke 
sungai Ciasem di hilirnya. Dengan menggunakan 
debit sebesar 2x1.235 (= 2.470) liter/detik dan head 
sebesar 6 m dapat dibangkitkan daya listrik sebesar 
100 kW. Daya ini dibangkitkan melalui 2 buah turbin 

yang dikopel mekanis untuk menggerakkan 1 unit 
generator berkapasitas 140 kVA. Debit rata-rata 
saluran ini berkisar 3.500 liter/detik sehingga tidak 
mengganggu debit aliran air irigasi sawah, karena 
airnya dikembalikan lagi ke saluran irigasi.

Sebelum beranjak lagi, kami sempat menanyakan 
perihal PLTS, yang ada di depan pembangkit listrik 
tenaga air dan tiang serta tudungnya nampak 
berkilap-kilap warna perak. “PLTS ini baru setahun, 
dari 2012. Ukurannya 9x7 m. Tingginya 6 m. Biasanya 
menghasilkan 8 kw/hari. Tapi sekarang sedang rusak, 
karena inventernya tersambar petir. Sekarang sedang 
diperbaiki,” jawab Iyan.

Betapapun, banyak dari air yang meruah di 
Indonesia yang berpotensi dijadikan energi listrik. 
Untuk itu, pembangkit sistem tenaga mikrohidro bisa 
dipilih masyarakat Indonesia. Bila berhasil, pilihan ini 
akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang 
mengelolanya dan mandiri energi. Dengan kata lain, 
penggunaan energi di daerah sesuai dengan potensi 
daerah tersebut akan menjadi bagian dari keragaman 
dan kemandirian menuju ketahanan energi.n

Atep Kurnia adalah peneliti literasi sunda pada Pusat Studi Sunda 
(PSS).
Oman Abdurahman adalah Kepala Bagian Rencana dan Laporan 
Badan Geologi.

Turbin untuk menjalankan generator pembangkit listrik. Foto: Deni Sugandi.
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Untuk mendekati Kawasan Kars Maros-
Pangkep, langkah yang paling mudah adalah 
menuju air terjun Bantimurung yang berada 
di Desa Bantimurung, Maros. Kawasan ini 

terletak sekitar 20 km dari Bandara Hasanuddin, 15 
km dari Kota Maros, dan 50 km dari Kota Makassar. 
Di Bantimurung, keindahan kawasan kars Maros-
Pangkep dapat dinikmati. Namun, butuh waktu 
sekitar seminggu untuk menjelajahinya. Itupun hanya 
menikmati keindahan bukit-bukit kars dan mulut 
guanya saja, belum termasuk menelusuri gua-guanya 
yang bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu.

Kars Menara
Kawasan Maros-Pangkep merupakan tempat 

sebaran kars yang sangat luas, khas, dan unik. Para 
geologiwan menggolongkan batuan penyusun 
kawasan kars ini pada Formasi Tonasa yang berumur 
antara Eosen sampai Miosen Akhir. Pembentukannya 
sebagai akibat aktivitas air pada areal batugamping, 

Maros-Pangkep
‘HUTAN BATU’

Oleh: Oki Oktariadi

Banyak yang belum tahu bahwa Indonesia 
mempunyai kawasan-kawasan kars yang sangat 
indah. Salah satu diantaranya adalah Kawasan 
Kars Maros-Pangkep. Ada yang mengatakan 
bahwa kawasan kars ini terbesar dan terindah 
kedua di dunia setelah kars di Cina. Kawasan 
kars Maros-Pangkep terlihat dengan jelas di tepi 
hamparan persawahan sepanjang jalan antara 
Makassar-Maros hingga Pangkep. Dari kejauhan, 
kars yang menyerupai “hutan batu” yang dihiasi 
berbagai macam pepohonan mulai pandan 
hingga palem ini terlihat begitu megah, indah, 
dan eksotis. 
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sehingga terjadi pelarutan dan membentuk bentang 
alam kars yang khas. Di samping itu, di beberapa 
tempat hadir juga batuan beku yang mengintrusi 
batugamping, menyebabkan terjadinya proses 
metamorfosis menjadi marmer. Proses intrusi ini 
antara lain dijumpai di daerah Bungoro (Kabupaten 
Pangkep dan Leangleang) Kabupaten Maros. 

 Berbeda dengan kebanyakan kawasan kars 
di tempat lain yang umumnya berbentuk conicall 
hill karst (kars berbukit kerucut), di Maros-Pangkep 
bukit-bukitnya berlereng terjal membentuk bangun 
menyerupai menara yang sangat khas. Di dunia, 
bentuk khas seperti kars Maros-Pangkep ini dikenal 
sebagai tower karst atau kars menara. Keberadaannya 
dapat berdiri sendiri maupun berkelompok, 
membentuk gugusan pegunungan kars yang 
menjulang tinggi. Bukit-bukit menara tersebut sejenis 
dengan yang ada di Cina Selatan dan Vietnam. 
Pembentukannya, umumnya dipengaruhi oleh 

struktur geologi, sebelum diperlebar dan diperluas 
oleh proses pelarutan (karstifikasi) batugamping. 

Di hadapan bukit-bukit menara kars tersebut 
membentang dataran dengan permukaannya yang 
rata. Dataran kars tersebut oleh penduduk setempat 
didayagunakan menjadi lahan pertanian, umumnya 
persawahan dan perkebunan. Selain itu, beberapa 
rumah penduduk dibangun di sela-sela bebatuan 
yang menimbulkan kesan tersendiri. Sepertinya 
masyarakat di sana sudah tidak perlu repot untuk 
membuat taman seperti yang banyak dilakukan oleh 
masyarakat di kota besar. Tuhan telah memberikan 
taman alam yang begitu indah di sekeliling mereka 
tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun.

Gua Kars
Sebanyak 30 gua dari 268 mulut gua telah 

diidentifikasi secara lengkap oleh Bappeda dan 
Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sulawesi 
Selatan. Gua-gua tersebut rata-rata memiliki 
stalaktit dan stalagmit yang indah. Sebagian dari 
gua yang ditemukan, ternyata merupakan habitat 
kelelawar. Gua-gua tersebut membentuk lorong 
yang menakjubkan dan sebagian berfungsi sebagai 
sungai bawah tanah dengan debit aliran sangat 
besar. Salah satunya keluar sebagai sungai dan air 
terjun Bantimurung. Hingga kini, gua terdalam dan 
terpanjang di Indonesia pun ditemukan di kawasan 

Foto: Oki Oktariadi.

Deliniasi kawasan Taman Nasional Bantimurung.
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kars Maros-Pangkep. Gua terdalam berbentuk sumur 
tunggal dengan kedalaman 260 m ditemukan 
di Leang Leaputte, sedangkan gua terpanjang 
diperkirakan mencapai 27 km ditemukan pada sistem 
Gua Salukkan Kallang.

Proses pembentukan dan perkembangan gua 
ini sangat dipengaruhi oleh kekar (rekahan-rekahan 
pada batuan) yang terjadi yang selanjutnya diikuti 
oleh proses pelarutan kimiawi. Kekar-kekar yang 
ada dapat dilalui air meteorik dan bereaksi dengan 
melarutkan unsur-unsur karbonat pada batugamping 
sehingga dapat memperbesar dimensi kekar tersebut. 
Semakin lama akan membentuk gua dan juga 

membentuk ornamen-ornamen gua (spleothem) 
seperti pada bagian atap gua dan flowstone yang 
terbentuk pada dinding-dinding gua.

Sistem gua ini merupakan sekumpulan sistem 
perguaan yang sambung-menyambung dan 
mempunyai beberapa mulut gua. Salah satu mulut 
gua itu adalah gua vertikal yang terdapat di dalam 
kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung-
Bulusaraung, yaitu di daerah Karaenta. Pada tahun 
2001, Tim Ekspedisi Prancis, kembali menemukan 
gua terpanjang kedua di Maros, dengan panjang 
12 km, yaitu di daerah Balocci, Pangkep. Temuan 
gua tersebut semakin menambah daftar panjang 
kekayaan gua di Kawasan Kars Maros-Pangkep yang 
siap dikembangkan sebagai objek wisata.

Flora-Fauna
Curah hujan yang tinggi biasanya menghasilkan 

tingkat pelapukan batuan yang tinggi pula, sehingga 
suksesi vegetasi yang berlangsung jutaan tahun 
menghasilkan flora dan fauna langka. Kondisi seperti 
itu berlangsung pula di kawasan kars Maros-Pangkep. 
Di antara flora yang langka di kawasan ini adalah 
bunga rafflesia dan aneka anggrek hutan, sedangkan 
fauna langka yang dilindungi di antaranya adalah 
monyet hitam (Macaca maura) dan kupu-kupu. Di 
kawasan ini tercatat pernah hidup sekitar 400 jenis 
kupu-kupu. Dari sejumlah itu yang masih ada kini 
sekitar 125 jenis.

Kawasan hutan lindung Bantimurung, selain 
terkenal sebagai obyek wisata air terjun yang 
mempesona, juga menjadi habitat berbagai 
spesies kupu-kupu yang langka, sehingga dijuluki 

Kars Candi, keunikan kars Maros-Pangkep. Foto: Oki Oktariadi.

Satu dari sekian banyak mulut gua Leang Leang. Foto: Oki Oktariadi.
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sebagai Kingdom of Butterfly. Naturalis Inggris, 
Alfred Russel Wallace, pernah tinggal  di kawasan 
ini selama sekitar satu tahun (1856-1857) untuk 
meneliti 150  spesies kupu-kupu langka. Hingga 
saat ini, para pengunjung masih dapat menyaksikan 
indahnya warna-warni kupu-kupu dengan berbagai 
spesies  yang berterbangan di antara bunga-bunga 
dan semak-belukar yang memenuhi gunung batu 
Bantimurung. Di sela-sela bukit kars terdapat 
permukiman pedesaan, di antaranya rumah-rumah 
panggung dan persawahan yang terlihat selaras 
dengan kars yang ada di sekitarnya.

Sedangkan di dalam gua ada biota unik yang 
diidentifikasi sebagai jenis satu-satunya di dunia. 
Biota unik tersebut memiliki ciri khas akibat kehidupan 
gelap di dalam gua. Kulitnya transparan, matanya 
mengecil, bahkan buta, sementara organ sensoriknya 
berkembang. 

Arthropoda misalnya, memiliki antena panjang 
sebagai organ perasa. Contoh lain, ikan gua yang 
umumnya buta bertubuh transparan (Bostrycus sp.) 
seperti ditemukan di Gua Saripa di Maros. Temuan 
lain berupa kalajengking gua yang buta dan satu-
satunya di Asia Tenggara, udang gua yang buta dan 
bertubuh transparan (Cirolana marosina), kelelawar 
berhidung cabang (Nyctmene cephalotes), kelelawar 
Hipposideros dinops yang hanya hidup di Sulawesi, 
kepiting laba-laba (Cancrocaeca xenomorph), 
kumbang buta dari jenis Coleoptera sp., beberapa 
jenis jangkrik gua (Rhaphidophora sp.) yang belum 
teridentifikasi, atau laba-laba gua jenis baru sebesar 
telapak tangan (Heteropoda beroni). 

Kerja sama penelitian antara Pusat Penelitian 
Biologi LIPI dan peneliti Prancis pada 2001-2003 
menambah jenis fauna baru di Maros, yaitu 
kumbang gua (Eustra saripaensis) dan collembola 
gua, Pseudosinella maros yang ditemukan di salah 
satu gua di daerah Samanggi. Fauna akuatik juga 
ditemukan, yaitu isopoda aquatic, jenis baru Cirolana 
marosina yang ditemukan di gua kecil di daerah 
Samanggi. Sementara itu, jenis-jenis baru yang 
ditemukan di Maros sebelumnya adalah kepiting 
gua (Cancrocaeca xenomorpha), kalajengking gua 
(Chaerilus sabinae), dan kumbang gua (Mateuius 
troglobioticus). Sayangnya, keberadaan populasi 
fauna jenis baru itu tak lagi diketahui. Kondisi kritis 
itu disebabkan oleh populasi yang kecil di hampir 
semua populasi fauna gua. Karena itulah, diperlukan 
upaya nyata untuk menjaga keutuhan ekosistem kars 
Maros, termasuk gua, dan sungai bawah tanahnya.

Situs Geoarkeologi
Di kars Maros-Pangkep banyak ditemukan 

berbagai peninggalan arkeologi dan umumnya 
terdapat di dalam gua. Ornamen dalam gua sangat 
cantik, terbentuk sebagai hasil pelarutan batuan 

karbonat, dan telah menjadi tempat perlindungan 
manusia prasejarah. Berbagai macam gambar cadas, 
seperti gambar anoa dan telapak tangan, mudah 
ditemukan di gua prasejarah di Maros-Pangkep. 

Terpilihnya gua sebagai tempat bermukim 
manusia masa lalu tidak terlepas dari tersedianya 
sumber daya alam yang terdapat pada lingkungan 
sekitar gua. Selain sebagai tempat tinggal, Stern 
(1973) menyatakan bahwa dinding-dinding gua 
digunakan sebagai media untuk mengekspresikan 
pengalaman, perjuangan dan harapan hidup manusia 
dalam bentuk lukisan gua.

Lukisan gua di Indonesia diketahui berkembang 
pada masa berburu dan mengumpulkan makanan 
tingkat lanjut (Kosasih, 1983). Menurut H.R. van 
Hekeren (1972 dalam Permana, 2008) kemungkinan 
besar kehidupan gua di Sulawesi Selatan berlangsung 

Leang Leaputte, gua vertikal terdalam di kawasan kars Maros-Pangkep. 
Foto: Oki Oktariadi.
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Air kars Maros-Pangkep, sumber kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Foto: Oki Oktariadi.

Lukisan Anoa dan Tangan yang 
menghiasi dinding-dinding kars di gua 
Leang-Leang. Foto: Oki Oktariadi.
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Kupu-kupu Bantimurung, ciri khas kars Maros-Pangkep. Foto: Oki Oktariadi.

di Maros-Pangkep, terutama pada musim kemarau. 
Masyarakat di kedua kabupaten itu sangat 
bergantung dengan sumber air yang letaknya di 
tengah-tengah kawasan kars yang keluar dari gua-
gua menyusuri lorong sempit dan berkelok-kelok 
di antara kars menara. Meskipun semakin ke arah 
laut airnya semakin payau, tapi masyarakat biasa 
mempergunakan untuk mandi, cuci, dan bahkan 
untuk keperluan minum dan memasak.

Bukit-bukit kars sebagai epikars (penghubung 
antara eksokart dan endokars) diketahui merupakan 
penyimpan air dan regulator utama sistem hidrologis 
kawasan kars melalui retakan batugamping akibat air 
hujan (diaklas) dan rongga-rongga hasil pelarutan 
beserta endapan isian yang mengisinya sejak dahulu 

Air Terjun Bantimurung, primadona pariwisata kars Maros-Pangkep. 
Foto: Oki Oktariadi.

sejak pertengahan atau penghujung kala Pleiostosen 
akhir, sekitar 50.000 hingga 30.000 tahun Sebelum 
Masehi.  

Beberapa gua prasejarah yang bisa dilihat di 
kawasan kars Maros-Pangkep, antara lain Gua Awal 
(gerabah), Leang Balisao (serpih bilah dan mata 
panah berpangkal bundar), Leang Cekondo (serpih 
bilah dan mata panah berpangkal bundar), Leang 
Karrasa (serpih bilah yang kasar dan besar serta 
gerabah), Leang Burung 1 (mata panah berpangkal 
bundar serta mata panah bergigi dan bersayap), 
Leang Burung 2 (serpih bilah yang kasar dan besar), 
Gua Ara (mata panah bergigi dan bersayap, lancipan 
muduk, dan gerabah), Gua Batu Ejaya (serpih bilah, 
mikrolit, lancipan muduk, dan gerabah), Gua Bola 
Batu (serpih bilah, mikrolit, mata panah berpangkal 
bundar, dan gerabah) dan Gua Cadang (mata panah 
berpangkal bundar dan gerabah).

Air Kars Sumber Kehidupan Masyarakat
Selain pemandangannya indah, kawasan kars 

ini juga mempunyai sumber air yang berlimpah 
dan berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat 
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kala. Bukit kars dan epikars biasanya telah membuat 
batugamping yang relatif kedap air menjadi 
penyimpan air yang sangat potensial. Kemampuan 
bukit kars dan epikars pada Maros-Pangkep, biasanya 
mampu menyimpan tiga hingga empat bulan 
air tanah setelah berakhirnya musim penghujan, 
sehingga sebagian besar sungai bawah tanah dan 
mata air mengalir sepanjang tahun dengan kualitas 
air kars yang baik.

Dengan demikian apabila di sekitarnya ada 
penambangan batugamping, mutlak harus 
memperhatikan fungsi tersebut, karena dapat 
dipastikan penambangan akan mengurangi potensi 
simpanan air dan mempercepat waktu tunda 
perjalanan air. Pada akhirnya, kualitas, kuantitas, dan 
kesinambungan akan semakin berkurang. 

Keberadaan air kars yang berlimpah seperti yang 
diperlihatkan air terjun Bantimurung telah menjadi 
obyek wisata alam di Sulawesi Selatan yang sangat 
terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan. Lebar air 
terjun ini 20 m dan tinggi 15 m. Airnya  yang jernih 
dan sejuk meluncur dari atas batuan yang tersesarkan 
dengan deras sepanjang  tahun. Di bawah curahan 

air terjun terdapat sebuah cerukan batu kapur hasil 
terpaan air terjun selama ribuan tahun menjadi 
tempat pemandian yang memiliki kedalaman semata 
kaki hingga sepinggang.

Di sebelah kiri air terjun ada tangga beton setinggi 
10 m yang merupakan jalan menuju dua gua yang 
ada di sekitar  air terjun, yaitu Gua Mimpi dan Gua 
Batu. Jalan tersebut berdampingan dengan sungai 
Bantimurung dan berakhir pada mulut gua yang 
cukup besar tempat sumber air sungai Bantimurung 
keluar dari sungai bawah tanah yang ada di kawasan 
kars. Sayangnya pengunjung dilarang mendekatinya.

Permasalahan di Kawasan Kars Maros-Pangkep
Sebagian perbukitan kars Maros-Pangkep yang 

memiliki keragaman geologi dan hayati yang menarik 
dan endemik tinggi, belum masuk ke dalam kawasan 
konservasi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung 
yang merupakan penggabungan beberapa kawasan 
cagar alam, yaitu Bantimurung, Karaenta, dan 
Bulusaraung. Karena sifatnya yang terisolasi dan 
terpisah dari taman nasional, kondisinya semakin 
memprihatinkan. Ancaman terjadi karena aktivitas 
penebangan hutan dan penambangan batugamping 
liar, seperti yang terjadi di ‘hutan batu’ yang indah 
di Desa Leangleang. Beberapa tegakan batuan 
konon dipotong untuk dijadikan bahan bangunan, 
pengerasan jalan, dan sekaligus membuat lahan 
untuk kandang ayam yang sedang menjamur di 
Kabupaten Maros-Pangkep. 

Menjamurnya pabrik-pabrik semen di sekitar 
kawasan konservasi, tentunya harus mendapat 
perhatian pemerintah. Saat ini lahan seluas 2400 
ha sedang mengalami tekanan cukup berat 
karena adanya penambangan batugamping untuk 
kebutuhan bahan semen, marmer dan industri lainnya 
yang dilakukan dua industri semen besar. Sedikitnya 
ada 24 perusahaan penambangan marmer dengan 
luas areal eksploitasi 15-25 ha setiap perusahaan. 

Kegiatan penambangan batugamping di zona tambang yang dikelola 
industri semen Sulawesi Selatan. Foto: Oki Oktariadi.

Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, modal utama pengembangan Geopark Maros. Foto: Oki Oktariadi.
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Menuju 
Taman Bumi Maros 

Keunikan kars Maros-Pangkep, 
warisan dunia yang dimiliki 
Indonesia. Foto: Oki Oktariadi.

Begitu indahnya Dong van Kars Plateau di 
Vietnam dan Geopark Shilin kars (stone forest) 
di China, sehingga keduanya sudah banyak 
dikenal didunia dan telah diakui sebagai Global 

Geoparks Network (GGN) oleh UNESCO. Namun, 
Kawasan Kars Maros-Pangkep sesungguhnya tidak 
kalah indahnya dibandingkan dengan kedua kawasan 
kars di mencanegara tersebut. 

Sebenarnya untuk menjadi sebuah taman bumi 
(geopark) anggota GGN UNESCO, Kawasan 
Kars Maros-Pangkep sudah memiliki modal yang 
memadai. Warisan geologi, biologi, maupun budaya 
yang dimilikinya, sebagian besar telah menjadi bagian 
Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung yang 
membentang seluas 43.750 ha. Pemerintah pusat sejak 
tahun 2000 telah menetapkan kawasan kars ini sebagai 
taman nasional yang berada di dalam tiga kawasan 
konservasi nasional, yakni Kawasan Bantimurung, 
Bulusaraung, dan Karaengta. Selain itu, kawasan ini telah 
direkomendasikan untuk menjadi kawasan alami warisan 
dunia (natural world heritage). Salah satu alasannya 
adalah karena kawasan ini memiliki jenis kars menara 
(tower karst) yang sangat khas. 

Momentumnya saat ini terbuka, terutama setelah 
Kaldera Gunung Batur menjadi bagian dari GGN. Saat 
ini pemerintah pusat yang dimotori oleh Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus 
mendorong pemerintah daerah yang memiliki 
keragaman geologi yang memiliki nilai warisan dunia 
untuk diusulkan menjadi GGN.

Melihat keunikan keragaman geologi, hayati, dan 
budaya yang memiliki nilai warisan dunia, sepantasnya 

Kawasan Kars Maros-Pangkep menjadi bagian GGN. 
Apalagi letaknya dekat dengan Bandara Internasional 
Hasanuddin, Kota Makasar, dan berada di poros 
Makassar-Tana Toraja. Tentunya para agen wisata dapat 
memanfaatkan kawasan geopark tersebut nantinya 
untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nasional 
maupun mancanegara, baik jumlahnya maupun lama 
waktu tinggalnya. Kunjungan ke situs-situs geologi, 
biologi, maupun budaya yang berada di kawasan geopark 
tentu berpeluang untuk menambah waktu tinggal para 
wisatawan di lokasi taman bumi. 

Harapan utama pengembangan taman bumi 
adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Walaupun 
demikian, masih ada masyarakat yang berpandangan 
bahwa kars (batugamping) memiliki nilai ekonomi yang 
langsung dapat dinikmati melalui kegiatan penambangan 
(eksploitasi). Padahal sesungguhnya kawasan ini 
memiliki potensi ekonomi lain yang tidak kalah penting, 
yaitu nilai jasa lingkungan (environmental services), 
seperti keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam, 
kelimpahan air, dan situs arkeologi. Apabila diberdayakan 
dengan baik, maka hal itu dapat menopang kehidupan 
dan keberlangsungan ekonomi secara berkelanjutan. 
Sayangnya, sebagian masyarakat menganggap nilai 
ekonomi yang akan diperoleh kecil dan membutuhkan 
waktu yang panjang, sehingga keinginan untuk berperan 
pada diri mereka sangat rendah. Itulah tantangan yang 
harus dihadapi oleh para pemangku kepentingan taman 
bumi. Tantangan itu adalah bagaimana supaya paradigma 
baru pembangunan berkelanjutan di tengah masyarakat 
dapat terwujud dan terus meningkat.n

Penulis: Oki Oktariadi.
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Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika 
aparat pemerintah khususnya dari pihak desa tidak 
menyadari adanya aset yang luar biasa dari tegakan 
hutan batu tersebut. Seandainya pemerintah 
setempat menyadari potensi yang ada di sekitar 
mereka, pasti tegakan hutan batu tersebut akan 
tetap lestari dan dapat dinikmati sebagai obyek 
wisata tersendiri. Karena itulah, perlu dipertegas 
batas-batas perlindungan dan pemanfaatan sumber 
daya geologi, sehingga para penambang memiliki 
kepastian dalam berusaha dan keutuhan kars berikut 
ekosistemnya tetap terjaga.

Dengan demikian, pengelolaan kawasan kars 
harus memiliki strategi yang menjamin seluruh 
pemangku kepentingan karena kedua kepentingan 
tersebut bertujuan mendapatkan nilai tambah 
ekonomi bagi masyarakat dan pengembangan 
wilayah di Kabupaten Maros dan Pangkep. Caranya, 
setiap akan melakukan aktivitas di kawasan kars perlu 
dilakukan analisis perbandingan antara nilai ekonomi 
pengelolaan kawasan kars untuk tujuan konservasi 
dan pengelolaan kawasan kars yang tidak berprinsip 
pada konservasi atau kegiatan yang menghilangkan 
fungsi jasa lingkungan. 

Namun, harapan terselamatkannya kawasan kars 
ini masih besar, mengingat masyarakat Kabupaten 
Maros dan Pangkep telah memiliki pemahaman 
tentang pentingnya kars sebagai bahan tambang 

dan kars sebagai tempat imbuhan air tanah yang 
dibutuhkan masyarakat perkotaan Maros dan 
Pangkep serta pesawahan yang menjadi lumbung 
padi Sulawesi Selatan. Beberapa desa sejak dahulu 
telah memahami pentingnya perbukitan kars sebagai 
sumber air tanah dan telah menjadi budaya sehari-
hari. Contohnya, Desa Salenrang yang terus menjaga 
dan memeliharanya, sehingga terlihat masih tegak, 
hijau, dan asri.

Untuk memperkuat pemahaman tersebut perlu 
dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Isi sosialisasi 
antara lain tentang pentingnya menjaga keunikan 
kars yang memiliki nilai warisan geologi dan dapat 
diberdayakan sehingga menghasilkan nilai ekonomi 
berkelanjutan melalui kegiatan geowisata. Tentu saja 
perubahan paradigma yang diharapkan tidak bisa 
diperoleh seketika tetapi memerlukan waktu yang 
panjang dari pelaksanaan program aksi nyata.n

Penulis adalah Penyelidik Bumi Utama, di Badan Geologi, KESDM

Gua Leang-Leang, salah satu obyek wisata di kawasan kars Maros-Pangkep. Foto: Oki Oktariadi.
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Keunikan Bantimurung
Bukan Hanya Kupu-kupu

Oleh: Imtihanah dan H. Samodra

Deretan perbukitan kars di Bantimurung. Foto: Imtihanah.

Kecamatan Bantimurung di Maros, Sulawesi 
Selatan, kaya potensi wisata. Selain terkenal 
karena keanekaragaman spesies kupu-kupu 
serta air terjun yang selalu ramai dikunjungi 

wisatawan, kawasan ini juga memiliki keunikan bentang 
alam yang mungkin luput dari perhatian. Di sana ada 
bentukan-bentukan unik berupa tonjolan bebatuan dan 
deretan gugusan tebing terjal batugamping. Rangkaian 
pegunungan dengan morfologi indah dan eksotik ini 
merupakan bagian dari hamparan batugamping yang 
disebut Kars Maros-Pangkep seluas 40.000 Ha.

Bantimurung dapat dicapai sekitar satu jam 
perjalanan darat dari Makassar ke arah utara. Sepanjang 
perjalanan, keindahan dan keunikan kars Maros-Pangkep 
dapat dinikmati. Morfologi kars menara yang terbentuk 
berupa gugusan bukit-bukit bervegetasi yang menjulang 
membentengi persawahan atau pemukiman. Namun 
ada juga tersebar berupa tonjolan-tonjolan bebatuan 
menyerupai patung unik dan membentuk taman 
batu alam yang mempesona, seperti yang dijumpai di 
persawahan Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung.

Dari Terumbu Karang Menuju Warisan Dunia 
Kars berawal dari kehidupan terumbu karang di dasar 

laut yang terangkat ke permukaan dan mengalami proses 
pembentukan menjadi bentang alam yang khas. Secara 
geologi, kars Maros-Pangkep merupakan singkapan 
batugamping berumur Eosen hingga Miosen, mulai 
terbentuk setidaknya 40 juta tahun yang lalu. Formasi 
batuan ini mengalami proses pelarutan akibat interaksi 
dengan air hujan ketika batuan tersebut terangkat 

melalui proses tektonik ke permukaan bumi pada akhir 
Zaman Tersier atau permulaan Zaman Kuarter (sekitar 
1,2 juta tahun yang lalu). 

Air permukaan yang berasal dari air hujan dapat 
masuk ke celah-celah batugamping di kedalaman 
bumi. Dalam perjalanannya, air itu akan melarutkan 
batuan sehingga celah atau retakan akan kian melebar 
membentuk lorong-lorong sungai bawah tanah. Ketika 
kegiatan tektonik mengangkat lorong-lorong ini ke 
permukaan, air akan turun ke tempat yang lebih dalam 
dan lorong yang mengering akan membentuk gua fosil 
atau gua yang ditinggalkan aliran airnya. Hal yang 
serupa juga dapat terjadi di permukaan. Pelarutan oleh 
air pada bidang-bidang retakan akan memperlebar 
retakan sehingga bukit-bukit batugamping menjadi 
saling terpisah. Di kawasan kars Maros-Pangkep, retakan 
umumnya tegak yang membentuk pinggiran bukit 

Bentuk-bentuk kars yang unik dekat pemukiman. Foto: Imtihanah.

hampir tegak dengan ketinggian mencapai puluhan 
meter menyerupai menara.

Keunikan morfologi kars menara tidak banyak 
dijumpai pada kawasan-kawasan kars di Indonesia. 
Selain di Maros-Pangkep juga dijumpai di antaranya 
pada kars Sangkulirang-Mangkalihat, dan Kepulauan 
Raja Ampat. Karena keunikannya, pada tahun 2012, 
Kawasan Kars Maros-Pangkep diusulkan sebagai 
situs warisan dunia kepada UNESCO. Jika usulan ini 
diterima, maka Indonesia akan memiliki warisan dunia 
berikutnya setelah Borobudur, Prambanan, Taman 
Nasional Komodo, Ujungkulon, Lorentz, Hutan Tropis 
Sumatra, Situs Manusia Purba Sangiran, dan Sistem 
Subak di Bali.n

Imtihanah adalah Penyelidik Bumi Madya di Pusat Survei Geologi.
Hanang Samodra adalah Ahli Peneliti Utama di Pusat Survei Geologi.
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K
eluarga gajah (Proboscidae) yang pertama 
dikenal adalah Phiomia. Jenis ini ditemukan 
dalam endapan sedimen Oligosen, sekitar 35 
juta tahun lalu di lembah Nil, Payum, Mesir. 
Selanjutnya keluarga gajah ini mengalami 

evolusi pada kala Miosen-Pliosen dan menyebar 
hampir ke seluruh permukaan bumi kecuali ke daerah 
kutub dan benua Australia. Namun, saat Plestosen 
Akhir, jenis gajah tersebut mengalami kepunahan 
dan kini hanya ada dua jenis gajah yang bertahan 
hidup, yaitu Loxodonta di Afrika dan Elephas di Asia.

Dalam perkembangan evolusi dan penyebarannya, 
paling tidak ada tiga jenis gajah yang mencapai 
dan hidup berkembang di Kepulauan Nusantara. 
Van der Maarel (1932) dan Van den Bergh (1999) 
menyebutkan ketiganya adalah Mastodon, Stegodon, 
dan Elephas. Hal ini bisa diketahui dari temuan sisa 
kehidupan yang berupa fosil dalam endapan sedimen 
Plio-Plestosen di berbagai tempat. Keluarga gajah 
yang berimigrasi paling awal ke Daratan Sunda (Pulau 
Jawa) menurut Sondaar, (1984), de Vos ( 1985), 
dan Aziz (1998) ialah Mastodon Sinomastodon 

Oleh: Erick Setiyabudi, Iwan Kurniawan, 
Sinung Baskoro, dan Atep Kurnia

DARI 

Penemuan fosil gajah Blora sungguh luar biasa. 

Fosil ini mempunyai arti yang sangat penting untuk 

dapat menjawab berbagai permasalahan tentang 

keberadaan dan evolusi gajah di Indonesia. Bahkan 

memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam 

studi evolusi, termasuk teka-teki the missing link, 

interaksi antara manusia purba, Homo erectus 

dan fauna serta berbagai aspek lingkungan secara 

keseluruhan. 

GAJAH
RAKSASA

BLORA
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bumiajuensis), yang tiba bersama kelompok fauna 
Satir sekitar 1,5 juta tahun lalu atau bahkan mungkin 
lebih awal lagi.

Kemudian disusul Stegodon trigonocephalus 
yang datang bersama kelompok fauna Ci Saat- Trinil 
HK sekitar 1,2 juta tahun lalu. Berikutnya datang 
Elephas hysudrindicus bersama kelompok fauna 
Kedungbrubus-Ngandong sekitar 800 ribu-200 ribu 
tahun lalu. Yang terakhir datang adalah Elephas 
maximus bersama kelompok fauna Punung-Wajak 

sekitar 125 ribu tahun lalu. Kini, gajah Sumatra 
(Elephas maximus sumatraensis) merupakan satu-
satunya spesies gajah yang masih mampu bertahan 
hidup, meskipun dalam tekanan ekologi yang sangat 
berat.

Sejauh ini spesimen fosil gajah yang ditemukan 
di Indonesia tidaklah lengkap, umumnya hanya 
berupa tengkorak, gading, gigi-geligi (geraham) 
dan tulang–belulang bagian kerangka yang tidak 
utuh. Sehingga menjadi kendala utama dalam 

Tim preparasi fosil gajah Blora menunjukkan bagian kepala dan gading gajah yang telah dipreparasi. Foto: Deni Sugandi.
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rekonstruksi bentuknya. Hal ini berdampak pula 
dalam mempelajari seluk beluk habitat dan hubungan 
kekerabatan (pylogenetic relationship) antarspesies.

Di Indonesia, penemuan fosil gajah berkaitan 
dengan penelitian fosil vertebrata. Misalnya, sejak 
pertengahan 1931, geologiwan dari Jawatan 
Geologi Hindia Belanda C. ter Haar menemukan fosil 
vertebrata dalan endapan teras Bengawan Solo di 
Desa Ngandong. Temuan ini diikuti ekskavasi antara 
1931-1933. Oleh Von Koenigswald (1934) dan 
Sondaar (1984), sebagian koleksi fosil vertebrata 
dari Ngandong dijadikan sebagai unit fauna (Fauna 
Ngandong) dalam biostratigrafi fosil vertebrata 
Jawa. Meskipun demikian masih banyak teka-teki 
seputar Fauna Ngandong ini yang menyangkut 
habitat, kepurbaan dan lingkungan hidupnya serta 
interaksinya dengan Manusia Purba di daerah 
Ngandong (Solo Man). 

Dalam rangka menjawab teka-teki seputar 
kehidupan Solo Man, Badan Geologi menjalin kerja 
sama dengan dengan University of New England 
dan University of Wollongong. Penjajakan kerja 
sama penelitian antara Pusat Survei Geologi, Badan 
Geologi, dengan kedua universitas dari Australia itu 
dimulai dengan pembicaraan awal antara Fachroel 
Aziz (Badan Geologi) dengan Mike Morwood 
(University of New England) mengenai evolusi dan 
pola penyebaran “Manusia Purba” di Kawasan 
Wallacea dan hubungannya dengan keberadaan 
awal hunian manusia di Australia. 

Setelah itu, diskusi tersebut ditindaklanjuti 
dengan penelitian awal di daerah Cekungan Soa, 
Flores, Nusa Tenggara Timur pada awal 1996. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disusunlah kerangka 
proyek penelitian bersama bertajuk Archaeology and 
palaeontology of the Ola Bula Formation, Central 
Flores, Indonesia (1998-2001) dengan sponsor 
utama Australian Research Council (ARC). Setelah itu, 
kerja sama ini dilanjutkan dengan proyek penelitian 
Astride the Wallace Line (2003-2006; 2007-2009). 
Pada 6 April 2009, Badan Geologi yang diwakili 
Kepala Badan Geologi R. Sukhyar menandatangani 
nota kesepahaman dengan University of Wollongong 
untuk kerja sama penelitian antara 2009-2012. 
Daerah penelitian diperluas, hingga mencakup 
Sulawesi (Cekungan Wallanae) dan Jawa (Teras 
Bengawan Solo).

Penelitian Teras Bengawan Solo, khususnya 
di daerah Blora dimulai sejak 2004. Tahun 2006, 
ditemukan endapan teras Bengawan Solo yang 
tersingkap baik di bekas galian pasir di Dusun 
Sunggun, Desa Mendalem, Kecamatan Kradenan, 
Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang menunjukkan 
adanya fosil vertebrata. 

Selanjutnya dalam penelitian Maret-Mei 2009, 
Tim Riset Vertebrata Badan Geologi yang dipimpin 
Fachroel Aziz, melakukan penggalian uji (test pit) 
di lokasi fosil vertebrata di Dusun Sunggun. Saat itu 
tim menemukan fosil gajah dalam endapan teras 
Bengawan Solo (Teras Menden). Penemuannya 
diawali tersingkapnya gading gajah akibat longsornya 
tebing bekas galian pasir pada 24 Maret 2009. Dua 
hari kemudian tersingkap kembali geligi relatif utuh 
dan masih menempel pada rahang atas, sehingga 
dapat dipastikan ada fosil tengkorak yang terpendam 
di lokasi tersebut. Penggalian kemudian dilakukan 

Tim riset vertebrata geologi tengah 
mengekskavasi fosil gajah Blora. 
Foto: koleksi tim riset vertebrata 
Badan Geologi.
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sejak 28 Maret 2009 pada endapan teras sungai 
setebal lebih dari 4 m tersebut, yang berjarak sekitar 
2 km dari aliran Bengawan Solo. 

Dalam dua tahap penggalian itu berhasil 
ditemukan dan diangkat 85% dari seluruh fosil 
bagian tulang belulang seekor gajah purba. 
Rinciannya: Penggalian tahap I berhasil mendapatkan 
tengkorak dengan rahang atas dan gigi yang masih 
utuh, berikut bagian tulang seperti tulang belikat, 
tulang lengan, tulang hasta, tulang pinggul, tulang 
paha, tulang kering, serta beberapa tulang rusuk dan 
ruas tulang belakang; dan Penggalian tahap II, tim 
menemukan tulang rahang bawah lengkap dengan 
giginya, tulang belikat, tulang pinggul, tulang paha, 
tulang kering, beberapa tulang rusuk dan ruas tulang 
belakang.

Spesimen yang diekskavasi mengunakan alat baku 
seperti linggis, palu, sekop, dan lain sebagainnya dan 
peralatan khusus (detal equipment dan air kid boring 
dengan bantuan kompresor udara), itu kini sudah 
berhasil diangkat dan sedang dalam taraf preparasi 
di Laboratorium Fosil Vertebrata, Museum Geologi. 
Bahkan sebagian di antaranya pernah ditampilkan 
dalam pameran khusus (special exhibition) untuk 
umum. Pameran ini digelar Pusat Survei Geologi 
selama Oktober–Nopember 2009 di Aula Museum 
Geologi, Bandung.

Sejak Juni 2010, Tim Vertebrata Badan Geologi 
mulai melakukan preparasi fosil gajah dari Blora. 
Mula-mula, tim melakukan pencucian dan 
pembersihan semua spesimen dan setiap spesimen 
harus diberi kode khusus. Setelah spesimen 
dibersihkan, tim melakukan identifikasi, yang meliputi 
identifikasi anatomi, kondisi spesimen (rusak atau 
utuh), pengukuran detail dan sebagainya. Bersamaan 
dengan identifikasi, tim telah melakukan pencatatan 
data dan pengambilan foto spesimen fosil. Data 
yang diperoleh disimpan dalam komputer (database 
tersendiri).

Antara 2011-2012, tim melakukan preparasi fosil, 
yaitu pembuatan model beberapa bagian yang hilang 
maupun yang tidak utuh berupa humerus, femur, 
scapula, rusuk, gading. Pemodelan dalam rangka 
preparasi di sini merupakan pembuatan bentukan 
bagian-bagian tulang yang banyak mengalami 
kerusakan maupun hilang. Pemodelan itu dibuat 
dari bahan casting gipsum plaster menjadi bentuk 
utuh seperti rangkaian gajah Waykambas sebagai 
pembanding bentuk utuh dari tulang asli sesuai 
dengan bentuk aslinya.

Selain itu, tim pun melakukan preparasi dengan 
pewarnaan awal. Pewarnaan hasil pemodelan dengan 
casting gipsum dengan cat minyak. Pewarnaan 
bagian fosil hasil pemodelan tersebut dilakukan 

dengan pewarnaan yang dibedakan dengan warna 
fosil aslinya sehingga dapat dibedakan bentuk 
tiruannya.

Memasuki tahun 2013, Tim Vertebrata Badan 
Geologi melakukan preparasi akhir, pemodelan 
fosil rusak atau yang hilang, pewarnaan, preparasi 
tengkorak gajah, pembuatan mold atau negatif 
cetak, dan pembuatan replika. Pemodelan fosil rusak 
atau hilang tetap ada karena berdasarkan data fosil 
gajah Blora, dua buah ulna, tiga buah tulang-tulang 
jari (metapodial/metatarsal), sebuah radius, dan 
beberapa tulang rusuk belum ditemukan. 

Apabila sudah selesai direkonstruksi, diperkirakan 
gajah ini mencapai tinggi 3,75 m yang berarti jauh 
lebih besar dibanding ukuran gajah Asia (Elephas 
maximus) yang masih hidup pada saat ini. Berdasarkan 
struktur dan lempengan giginya, gajah ini dapat 
dipastikan genus-nya adalah Elephas. Sedangkan 
spesiesnya diduga termasuk jenis hysudrindicus, 
tetapi lebih primitif. Kepastian mengenai spesies 
dan umur kepurbaan gajah ini masih menunggu 
hasil penelitian lebih lanjut. Untuk sementara, fosil 
gajah ini digolongkan ke dalam fauna Ngandong 
yang berumur Plistosen Tengah - Akhir, yaitu sekitar 
800.000-200.000 tahun yang lalu.

Penemuan fosil gajah Blora ini sungguh luar 
biasa. Fosil ini mempunyai arti yang sangat penting 
untuk dapat menjawab berbagai permasalahan 
tentang keberadaan dan evolusi gajah di Indonesia. 
Bahkan memberikan sumbangsih yang sangat besar 
dalam studi evolusi, termasuk teka-teki the missing 
link, interaksi antara manusia purba, Homo erectus 
dan fauna serta berbagai aspek lingkungan secara 
keseluruhan.  

 Bila rekonstruksinya selesai dikerjakan dan 
dijadikan materi peragaan permanen di Museum 
Geologi, fosil ini bisa memberi pembelajaran pada 
anak didik dan masyarakat umum guna mencintai 
ilmu pengetahuan, memupuk kesadaran dan 
tanggung jawab untuk dapat melestarikan berbagai 
fenomena alam dan sumber daya alam di Indonesia 
yang penting. Selain itu, tentu saja, temuan ini 
menunjukkan potensi sumber daya alam daerah 
Blora yang jika dikelola dengan baik akan dapat 
dikembangkan bagi berbagai aspek pembangunan 
daerah, misalnya wisata ilmiah.n

Erick Setiyabudi dan Iwan Kurniawan, adalah anggota Tim Riset 
Vertebrata Badan Geologi. 
Sinung Baskoro adalah Kepala Museum Geologi.
Atep Kurnia, peneliti literasi pada Pusat Studi Sunda (PSS)
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Gunung Merapi meletus lagi pada 22 Juli 
2013 setelah letusan besar pada 2010. 
Berkenaan dengan letusan pada 2013 itu 
banyak himbauan dari masyarakat melalui 

media massa agar status gunung api yang terbilang 
paling aktif di dunia itu dinaikkan dari normal 
menjadi waspada. Namun, status Merapi hingga 
kini dinyatakan tetap normal. Hal ini sempat menjadi 
polemik, sebab masing-masing memiliki alasan. 
Otoritas pengambil keputusan tentang status gunung 
api, tentu harus memilih keputusan yang paling tepat 
dengan risiko yang paling kecil. 

Letusan Merapi 2010
Erupsi Merapi pada 2010 dengan indeks letusan 

4 dalam skala VEI (Volcano Explosivity Index), 
menghasilkan material vulkanik lebih dari 100 juta 
m3. Letusan ini tergolong besar dalam catatan sejarah 
Merapi. Letusan besar dengan skala yang sama (VEI 4) 
pernah terjadi pada tahun 1872. Erupsi Merapi yang 
dimulai pada 26 Oktober 2010 menjadi peristiwa 
sangat penting dalam sejarah kebencanaan di 

Indonesia, baik dilihat dari segi vulkanologi maupun 
dari segi manajemen bencana.

Dari segi vulkanologi, banyak pertanyaan yang 
harus dijawab melalui penelitian. Mengapa terjadi 
perubahan tipe atau model letusan? Faktor-faktor 
apa penyebabnya? Menurut para ahli vulkanologi, 
letusan besar dan eksplosif dicirikan oleh magma 
yang asam dengan kandungan silika (SiO2) tinggi 
(>60%), sedangkan di Merapi kandungan silikanya 
tidak mengalami perubahan yang signifikan, berkisar 
antara 52-56%. Parameter lain yang mengontrol 
letusan eksplosif adalah konsentrasi unsur volatil (gas) 
yang tinggi. Salah satunya ditunjukkan oleh tingginya 
kandungan CO2, mencapai 60%, sebagaimana hasil 
analisis terhadap contoh gas yang diambil seminggu 
sebelum letusan tersebut. Dari mana muncul gas CO2 
dalam konsentrasi tinggi? Ini perlu dijawab dengan 
penelitian yang mendalam.

Dari sisi manajemen bencana, erupsi Merapi 2010 
memberikan pelajaran yang sangat berharga. Gejala 
awal erupsi yang berkembang cepat, peringatan 

Status Normal Merapi
Oleh: Subandriyo
Pasca Letusan 2010
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dini mulai tingkat Waspada (20 September 2010) 
hingga Awas (25 Oktober 2010) hanya berlangsung 
sebulan lebih. Ini menuntut respon yang cepat dari 
masyarakat maupun para pemangku kepentingan 
penanggulangan bencana. Sementara itu, dalam 
tata kelola bencana nasional kita masih belum 
lepas dari suasana perubahan. Hal ini sehubungan 
dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana dan dibentuknya Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai 
penyelenggara penanggulangan bencana di tingkat 
nasional sebagai pelaksanaan mandat UU tersebut. 
BNPB berhadapan dengan letusan besar Merapi 2010 
tersebut tentu menghadapi tantangan besar karena 
dalam waktu singkat harus menangani pengungsi 
dalam jumlah sangat besar, hampir 500 ribu jiwa. 
Sekaitan dengan itu, tantangan muncul juga dari 
keadaan Pemerintah Daerah. Pada 2010, Pemerintah 
Daerah, baik provinsi maupun kabupaten, banyak 
yang belum memiliki Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) sebagai pelaksana langsung 
penanggulangan bencana di Daerah, termasuk 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bahkan pada saat 
itu, hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
DIY belum kondusif terkait dengan masalah undang-
undang keistimewaan Yogyakarta yang belum jelas 
solusinya. Tetapi, akhirnya semua bisa dilalui dan 
penanganan bencana erupsi Merapi 2010 pun 
berlangsung cukup baik. Namun demikian, korban 
398 jiwa akibat awan panas dari letusan Merapi tidak 
dapat dihindari. Hal ini menjadi tantangan mitigasi 
bencana ke depan.

Tipologi Erupsi Gunung Merapi
Kajian tentang tipologi atau jenis erupsi Gunung 

Merapi sudah cukup banyak. Berdasarkan kejadian 
erupsi yang pernah terjadi, tipe erupsi Merapi 
ternyata bervariasi sehingga tidak bisa diklasifikasikan 
hanya ke dalam satu tipe. Dari keragaman erupsi 
yang pernah terjadi, Hartmann membuat 4 tipe 
erupsi Merapi, yaitu tipe A, tipe B, tipe C dan tipe 
D, berturut-turut menunjukkan letusan yang makin 
besar yang ditentukan berdasarkan kandungan gas 
di dalam magma. Namun, klasifikasi tipe letusan dari 
Hartman ini bersifat kualitatif. Beberapa ahli gunung 
api lainnya menyusun kriteria besaran letusan Merapi 
secara lebih kuantitatif berdasarkan jumlah material 
yang dikeluarkan dan ketinggian kolom letusan yang 
disebut VEI dengan skala 0 – 8. 

Klasifikasi lainnya menyebutkan bahwa erupsi 
Merapi termasuk tipe vulkanian-sub plinian. Dalam 
tipe ini, erupsi Merapi pada umumnya tak eksplosif 
dicirikan dengan terbentuknya aliran piroklastik 
akibat longsornya kubah lava aktif yang terbentuk 
selama proses erupsi, yang biasa disebut awan panas 
guguran. Sebagian ahli menyebut awan panas ini 
sebagai awan panas tipe Merapi. Tetapi, sesekali 
terjadi erupsi tipe sub-Plinian yang eksplosif tanpa 
diawali oleh pembentukan kubah lava sumber awan 
panas letusan seperti yang terjadi pada tahun 1872 
dan tahun 2010.

Statistik Erupsi
Merapi termasuk gunung api yang paling sering 

meletus. Memasuki abad ke-16 aktivitas Merapi 

Statistik erupsi Gunung Merapi antara 1768 – 2010. Gambar atas grafik indeks letusan VEI terhadap waktu, sedangkan gambar bawah 
grafik selang waktu erupsi terhadap tahun kejadian, dimana selang waktu rata-rata masa istrirahat 4 tahun.
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mulai tercatat. Tetapi, selama 71 tahun, yaitu antara 
1587-1658, Merapi hanya tercatat sekali meletus. 
Selama periode tersebut, kemungkinan banyak 
letusan yang tidak tercatat. Kemudian sejarah letusan 
Merapi mulai tercatat cukup baik sejak tahun 1768. 
Namun demikian, sejarah letusannya yang lebih rinci 
dan kronologi baru dimulai pada akhir abad ke-19. 

Merapi pada periode modern ini telah mengalami 
beberapa kali letusan besar, yaitu abad ke-19 (tahun 
1822, 1849, 1872) dan abad ke-20, yaitu 1930-
1931. Erupsi abad ke-19 jauh lebih besar dari letusan 
abad ke-20, di mana awan panas mencapai 20 km 
dari puncak. Aktivitas Merapi pada abad ke-20 terjadi 
minimal 28 kali letusan, dengan letusan terbesar 
terjadi pada tahun 1931. Sampai tahun 2010, sudah 
tercatat 84 kali kejadian. Selang waktu letusan 
berkisar antara 1 sampai dengan 18 tahun, dengan 
rata-rata antar letusan 4 tahun. 

Fenomena Hembusan
Aktivitas Merapi pasca erupsi biasanya ditandai 

dengan munculnya lava baru membentuk kubah 
lava di permukaan kawah yang terbuka, disertai 
dengan guguran lava yang masih pijar. Selama proses 
pembentukan kubah lava tersebut, sesekali terjadi 
awan panas guguran. Proses pembentukan kubah 

ini bisa berlangsung beberapa bulan yang kemudian 
akan mereda dengan ditandai oleh frekuensi guguran 
yang menurun hingga berhenti. Berhentinya guguran 
lava pijar menandai fase erupsi telah berakhir, artinya 
Merapi memasuki masa istirahat. 

Akibat erupsi 2010, terbentuk kawah dengan 
ukuran 423 m x 374 m, dan kedalaman kawah 140 
m (diukur dari tebing tertinggi ke dasar kawah) yang 
membuka ke arah tenggara selebar 303 m. Selain itu, 
di dasar kawah terbentuk kubah lava dengan diameter 
248 m, dan ketinggian 21 m dari dasar kawah. 
Data ini diukur dari hasil pemetaan menggunakan 
teknologi LiDAR (light detenting and ranging) yang 
memiliki ketelitian lebih kecil dari 0,5 m. Morfologi 
kubah sejak terbentuk, tidak mengalami perubahan. 
Hal ini menunjukkan bahwa proses erupsi sudah 
berhenti karena tidak ada pasokan magma baru. Ini 
pula jawaban atas pertanyaan mengapa pasca erupsi 
2010 aktivitas guguran lava pijar tidak terjadi. 

Pasca erupsi 2010, aktivitas Merapi didominasi 
oleh hembusan asap solfatara yang kadang-kadang 
membawa material abu sehingga menyebabkan hujan 
abu tipis di sekitar Merapi. Fenomena hembusan yang 
terjadi pada 22 Juli 2013, pukul 04.15 WIB, diawali 
oleh suara dentuman kemudian disusul hembusan 
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Hasil Data Foto Udara Pemotretan Area Puncak 14 Juli 2012

Kubah 2010

K. Gendol

Foto puncak Gunung Merapi yang diambil saat melakukan pemetaan menggunakan teknologi Lidar, 14 Juni 2012. Akibat erupsi 2010 
terbentuk kawah dengan ukuran 423 m x 374 m, membuka ke aarah tenggara (K. Gendol).



61

asap solfatar bercampur abu hingga mencapai 
ketinggian 1 km di atas puncak. Kejadian ini seperti 
perulangan setahun sebelumnya, yaitu pada 15 Juli 
2012. Pada waktu itu kolom asap solfatara mencapai 
1 km di atas puncak, tetapi hujan abunya ke arah 
barat. Kejadian hembusan pada tahun 2011 hingga 
awal 2012 lebih sering terjadi.

Peristiwa gempa yang berkaitan dengan 
hembusan Merapi tercatat oleh seismograf. Gempa 
semacam itu digolongkan sebagai gempa hembusan. 
Gejala awal terjadinya hembusan sebenarnya tidaklah 
terlalu jelas. Tetapi, untuk fenomena hembusan yang 
relatif besar, secara kegempaan diawali dengan 
peningkatan gempa-gempa dangkal seperti gempa 
vulkanik dangkal (VB), gempa multifase (MP) dan 
gempa low-high frequency (LHF). Adapun gempa 
vulkanik dalam (VA) dan gempa low-frequency (LF) 
tidak tercatat. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa proses 
hembusan merupakan proses vulkanik dangkal 
(superficial) yang terjadi di permukaan saja. Tidak 
munculnya gempa VA dan gempa LF menunjukkan 

tidak adanya pasokan magma baru. Gempa LF di 
Merapi selalu muncul sebelum erupsi magmatis 
terjadi, sebagai indikasi adanya aliran fluida magma.

Sementara itu, data deformasi, hasil pengukuran 
dengan EDM (electronics distance measurement) 
terhadap jaringan reflektor yang mengelilingi puncak 
Merapi tidak menunjukkan inflasi (pemendekan jarak 
tunjam) yang signifikan (hanya kisaran lebih kecil 
dari 1 cm). Pemantauan deformasi menggunakan 
tiltmeter secara serta merta (real time) pada stasiun 
Pasarbubar (1 km dari puncak), stasiun Klatakan (2 
km) dan stasiun Plawangan (5 km) tidak menunjukkan 
inflasi. Artinya, tidak ada tekanan magma yang 
cukup kuat sehingga menyebabkan deformasi tubuh 
Merapi. Tekanan penyebab embusan tidak terlalu 
besar dan sifatnya sesaat, sehingga tidak terdeteksi 
oleh alat ukur deformasi tersebut.

Faktor luar berupa curah hujan kemungkinan 
juga bisa mempengaruhi proses embusan. Curah 
hujan selama Juli 2013 masih tinggi. Bentuk kawah 
yang dalam, meskipun terbuka ke arah tenggara, 

Pasang antene di pasar bubar. Foto: Subandriyo.
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memungkinkan banyak air hujan yang meresap ke 
bawahnya melalui rekahan-rekahan yang berada 
di dasar kawah. Air hujan yang meresap ke bawah 
akan masuk ke dalam sistem kepundan hingga 
mencapai kantong magma dangkal (perkiraan 1-2 
km dari puncak), di bawah kubah lava. Air hujan 
akan berinteraksi dengan gas panas yang dilepaskan 
oleh magma sehingga terbentuk tekanan uap 
yang memicu terjadinya hembusan. Dalam istilah 
vulkanologi kejadian itu disebut letusan freatik.

Dapat disimpulkan bahwa fenomena hembusan 
itu merupakan kegiatan lanjut pasca erupsi 2010. 
Terjadinya hembusan adalah akibat dari pelepasan 
unsur volatil (gas vulkanik) dari magma. Bila 
pelepasan gas panas ini berinteraksi dengan air hujan 
dan tebentuk tekanan uap, maka bisa terjadi letusan 
freatik, seperti kejadian 22 Juli 2013. Tidak ada 
indikasi adanya migrasi magma baru ke permukaan, 
sehingga “letusan” 22 Juli 2013 itu tidak diikuti oleh 
erupsi magmatis. 

Mengapa Status Aktivitas Ditetapkan Normal?
Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 15 Tahun 2011, 
tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, 
Gerakan Tanah, Gempabumi dan Tsunami, disebutkan 
bahwa tingkat aktivitas gunung api mencerminkan 
potensi ancaman erupsi gunung api yang dinyatakan 
dalam 4 tingkatan (status) dari rendah ke tinggi, 
yaitu: Normal, Waspada, Siaga dan Awas. Peringatan 
dini adalah pemberian peringatan kepada masyarakat 
tentang kemungkinan terjadinya bencana gunung api 
pada suatu tempat. Peringatan dini bukan sekedar 
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Data statistik gempa harian selama Juli 
2013. Gempa yang muncul adalah jenis 
gempa dangkal, yaitu VB, MP, LHF dan 
guguran, sementara gempa vulkanik dalam 
(VA) dan gempa low-frequency (LF) tidak 
muncul.

Grafik gabungan energi kumultif gempa dan curah hujan 
sejak Januari – Juli 2013. Curah hujan di sekitar Gunung 
Merapi relatif tinggi hingga Juli 2013. Ada korelasi secara 
tidak linier antara energi kumulatif dan jumlah kumulatif 
curah hujan.
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pernyataan lisan, tetapi dapat bermakna prakiraan. 
Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat ancaman, 
maka semakin tinggi pula peluang terjadinya erupsi. 
Ada tiga sebagai akibat dari perubahan tingkat 
kegiatan gunung api dari normal ke waspada, yaitu: 
pengeluaran anggaran oleh pemangku kepentingan, 
sektor perekonomian lokal akan terganggu, dan 
tingkat kepercayaan masyarakat yang dapat menurun 
(apabila gunung api tersebut ternyata normal saja).

Peningkatan status kegiatan gunung api 
merupakan suatu keputusan dalam manajemen krisis. 
Keputusan itu memiliki pengaruh berupa rencana aksi 
hingga ke tindakan (aksi) oleh para pihak pemangku 
kepentingan penanggulangan bencana dalam upaya 
mengurangi risiko bencana. Tindakan atau rencana 
aksi itu meliputi upaya-upaya menyelamatkan atau 
mengurangi peluang korban jiwa manusia dan harta 
benda. Karena ada tindakan dan rencana aksi dari 
setiap tingkat kegiatan pihak-pihak itu, maka ada 
biaya yang harus dikeluarkan. Apabila peringatan 
dini ditingkatkan, sementara tidak terjadi sesuatu 
ancaman yang nyata, maka akan timbul pengeluaran 
biaya dari para pemangku kepentingan itu, yaitu 
Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tingggal di 
kawasan rawan bencana sekitar Merapi.

Perlu diketahui bahwa sebagian besar desa yang 
masuk di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung 
Merapi telah memiliki Prosedur Tetap (Protap) Bahaya 
Gunung Merapi yang di dasarkan pada tingkat 
kegiatannya (status Merapi). Sebagai ilustrasi, di 
Kabupaten Magelang dan Kabupaten Klaten, masing-
masing telah terbentuk sistem ‘desa bersaudara’ atau 
‘sister villages’ dimana warga di dusun-dusun yang 
rentan di KRB III itu, bila terancam, akan ditampung 
oleh warga desa yang aman. Menurut Protap mereka, 
pada tingkat Waspada, warga sudah mengungsi lebih 
dini, ternak mereka pun dijual, dengan pertimbangan 
mumpung harga masih normal. Disamping itu, sektor 
perekonomian yang lain, khususnya pariwisata, 
akan terpengaruh. Inilah gambaran implikasi dari 
perubahan tingkat kegiatan Merapi.

Dampak negatif yang lain adalah berkurangnya 
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peringatan 
dini apabila ternyata peningkatan status itu tidak perlu. 
Ini bisa berakibat lebih buruk. Apabila peringatan 
dini yang diberikan karena status kegiatan gunung 
api meningkat ternyata diikuti oleh kegiatan gunung 
api lebih lanjut, tidak ada yang salah. Namun, apabila 
peringatan dini tidak diikuti oleh kegiatan gunung 
api yang berlanjut, maka dikhawatirkan masyarakat 
akan menjadi kebal terhadap peringatan dini di 
waktu yang lain, sehingga tidak merespon dengan 
cepat dan tepat ketika di waktu yang lain ancaman 
peringatan dini menjadi nyata. Akibatnya, banyak 

masyarakat yang akan menjadi korban bencana. 
Tentu, kita semua tidak menghendaki hal ini.

Kasus hembusan asap pada 22 Juli 2013, 
berdasarkan evaluasi data pemantauan, baik 
seismik maupun deformasi, tidak ada petunjuk 
yang mengarah pada erupsi magmatis. Data seismik 
cenderung normal. Oleh sebab itu, tidak alasan yang 
cukup untuk menaikkan tingkat kegiatan Merapi dari 
normal ke Waspada.

Pengambilan keputusan untuk tidak menaikkan 
tingkat kegiatan setelah kejadian hembusan pada 22 
Juli 2013 sudah tepat, terbukti hingga saat ini Merapi 
tetap normal. Karena ancaman hembusan itu hanya 
di sekitar puncak, di dalam rekomendasi dinyatakan 
bahwa pendakian Merapi hanya diperbolehkan dari 
sisi utara hingga Pasarbubar. Oleh sebab itu, status 
Merapi yang tetap dipertahankan pada tingkat 
normal telah memenuhi prinsip memperkecil risiko 
bagi semua pemangku kepentingan. Memang 
idealnya keputusan untuk menaikkan status tingkat 
kegiatan gunung api bisa dilakukan ketika gejala awal 
mulai meningkat. Tetapi hal itu tidaklah mudah. Kita 
ketahui bahwa penafsiran data geofisika tidaklah 
tunggal. Gejala awal yang sama dapat berakhir 
dengan kejadian yang berbeda.n

Penulis adalah Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan 
Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Pusat Vulkanologi 
dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi.

Foto puncak Gunung Merapi yang diambil saat melakukan pemetaan 
menggunakan teknologi Lidar, 14 Juni 2012. Akibat erupsi 2010 
terbentuk kawah dengan ukuran 423 m x 374 m, membuka ke arah 
tenggara (K. Gendol).
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Keadaan geologi Indonesia sangat kompleks. 
Lempeng tektonik di Indonesia melibatkan tiga 
lempeng besar dan beberapa lempeng kecil. 
Tiga lempeng besar itu adalah Lempeng Benua 

Eurasia, Samudera Hindia-Australia, dan Samudera 
Pasifik. Sementara yang kecil adalah Lempeng Laut 
Filipina. Berbeda dengan Lempeng Eurasia di bagian 
Utara-Barat yang cenderung relatif stabil, Hindia-
Australia di bagian Selatan bergerak ke arah utara 
di Indonesia. Sedangkan Lempeng Pasifik di bagian 
utara-barat laut bergerak ke barat. Sistem tektonik di 
Indonesia menghasilkan aneka sumber daya seperti 
sumber daya mineral, gugusan gunung api, sistem 
panas bumi, dan lain-lain.

Secara umum, tektonik Indonesia dapat dilihat 
dari empat busur hasil proses tektonik, yaitu Busur 
Sunda yang mewakili bagian barat (Pulau Sumatra 
dan Jawa), Busur Banda (Pulau Maluku), Busur 
Sulawesi Utara-Sangihe, dan Busur Halmahera 
(“Tectonics of the Indonesian Region,” W. Hamilton, 
1979). Dua busur terakhir adalah daerah pertemuan 
Lempeng Eurasia, Hindia-Australia, dan Filipina. 
Kebanyakan pulau-pulau di Indonesia menampilkan 
busur gunung api yang berhubungan dengan zona 
penunjaman di laut.

Kecepatan pergerakan tubrukan antara satu 
lempeng dengan lempeng lainnya di Busur Sunda 
rata-rata 60 mm/tahun dan di Busur Banda 75-
104 mm/tahun. Tubrukan ini menyebabkan adanya 
proses magmatik di banyak daerah dan membentuk 
sekitar 500 gunung api muda yang 129 di antaranya 
merupakan gunung api aktif. Gunung api muda di 
Indonesia, yang berusia Akhir Tersier atau Kuarter, 
kebanyakannya mengelompok sepanjang busur 
gunung api di seluruh Indonesia, dan panjangnya 
sekitar 7.000 km.

Proses geologi regional dan struktur lokalnya 
menyebabkan adanya gugusan gunung api muda 
di Indonesia yang banyak di antaranya melepaskan 
panas bumi dan manifestasi lainnya, seperti Kerinci 
(Pulau Sumatra), Kamojang (Jawa Barat), Dieng 
(Jawa Tengah), Mataloko (Pulau Flores), Lahendong 
(Sulawesi Utara). Pulau Sumatra dan Jawa mewakili 
Busur Sunda, sementara Pulau Ambon mewakili 

Busur Banda, dan Lahendong merepresentasikan 
Busur Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil kajian Badan Geologi, status 
tahun 2012, diketahui sebanyak 299 lokasi panas 
bumi di Indonesia dengan total potensi energinya 
sebesar 28.835 MWe (Megawatt electrical, atau 
106 watt listrik). Meski sedikit sekali, kurang dari 
5%, dari seluruh potensi tersebut yang sudah 
dimanfaatkan menjadi energi listrik, namun potensi 
panas bumi Indonesia adalah terbesar di dunia. Dari 
sini, timbul masalah menarik mengenai pertautan 
antara tektonik Indonesia dan proses panas bumi, 
dan cara mengelola serta mengembangkan potensi 
panas bumi di Indonesia. Tulisan ini akan berupaya 
menjawabnya.

TEKTONIK INDONESIA
Kepulauan Indonesia yang kompleks ini 

dikendalikan oleh interaksi tiga lempeng besar dan 
beberapa lempeng kecil. Parit (trench) Sumatra-Jawa 
dan Timor menampung gerak mengutara Lempeng 
Hindia-Australia, Parit Filipina menampung pergerakan 
membarat Lempeng Pasifik (Geological Environment 
of Southeast Asia, C.S. Hutchison, 1996). Penjelasan 
mengenai hal ini dapat dititikberatkan pada tektonik 
yang berbasis gunung api. Penyebaran gunung api 
muda di Indonesia, ditinjau dari kelompok besar 
tektonik sub-daerahnya dapat dibedakan menjadi 
empat busur, yaitu Busur Sunda, Banda, Sulawesi 
Utara-Sangihe, dan Halmahera.

Busur Sunda
Konvergensi litosfer Samudera Hindia di bawah 

Pulau Sumatra sangat miring. Bidang penunjaman 
yang tegak lurus bergerak ke utara sejauh 5,6-4,1 
cm/tahun di Sumatra Utara, antara 5,7-7,0 cm/tahun 
di Sumatra Tengah dan Selatan. Sementara bidang 
gelincir yang sejajar dengan parit meningkat dari 
1,1-3,5 cm/tahun di bagian utara Sumatra dan 2,1 
cm/tahun di selatan Sumatra (Hutchison, 1996). Itu 
sebabnya di Sumatra tidak ada gempa yang dalam. 
Zona Benioff (zona penunjaman) tidak terlacak lebih 
dalam dari 200 km (“The Relationship between 
Andesitic Volcanism and Seismicity in Indonesia, the 
Lesser Antilles, and other Island Arcs,” T. Hatherton 
dan W.R. Dickinson, 1969). 

Hubungan Tektonik dan 
Potensi Panas Bumi 

Indonesia
Oleh: A.D. Wirakusumah, Oman Abdurahman, dan Atep Kurnia
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Akibat utama penunjaman miring adalah Zona 
Sesar Semangko. Kegunungapian Sumatra yang 
berusia Mesozoic hingga kini menunjukkan pertautan 
dengan Zona Sesar Semangko. Kegunungapian 
Mesozoic hingga kini bisa jadi berkaitan dengan 
sistem Busur-Parit Sumatra, tapi sistem Sesar 
Semangko berperan penting dalam menyetempatkan 
gunung-gunung api aktif. Banyak gunung api yang 
tumbuh melalui sistem terban atau sistem cekungan 
di pulau ini. Beberapa gunung api menujukkan 
bentuk kaldera seperti Danau Maninjau dan Toba. 
Danau Toba adalah lekuk tektonik gunung api Kuarter 
sebagai kawah terbesar di dunia (Hutchison, 1996). 

Lempeng Hindia-Australia menunjam busur Pulau 
Jawa (Indonesia Andesites: Orogenic Andesites and 
Related Rocks, C.S. Hutchison, 1982). Zona Benioff 
yang sangat aktif dipetakan oleh Hatherton & 
Dickinson dan diperbaharui oleh Cardwell & Issacs 
(“Geometry of Subducted Lithosphere beneath the 
Banda Sea in Eastern Indonesia from Seismicity and 
Fault Plane Solutions,” 1978) and W. Hamilton (1979). 
Zona seismik sedalam 100 km menukik sekitar 65° 
arah utara di bawah Jawa dan Laut Jawa, menerus ke 
bawah dengan kedalaman sekitar 650 km. Ketebalan 
Zona Benioff sekitar 50 km (Hatherton & Dickinson, 
1969). Konvergensi Lempeng Hindia-Australia hampir 
tegak lurus dengan parit yang terjadi pada kisaran 7 
hingga 7.5 cm/tahun (Hutchison, 1996). 

Sebagian besar Pulau Jawa terbangun dari 
batuan gunung api berumur Cenozoic yang tumbuh 
di atas strata laut Neogene. Geokimia busur gunung 
api mengisyaratkan bahwa dari barat ke timur ada 
perubahan bertahap dari kerak benua di Krakatau 
(Selat Sunda) ke seluruh kerak samudera di Bali 
(Hutchison, 1996). Busur gunung api ini sungguh 
aktif dan berbeda dengan sektor Sumatra, gunung-
gunung api tidak terbatasi pada kedalaman Zona 
Benioff. Sesar utama meluas ke baratdaya-timurlaut 
dan barat laut-tenggara dan saling memotong 
ditemukan di Pulau Jawa. 

Berdasarkan klasifikasi geokimia alkali-kapur (calc-
alkaline) hingga alkali-kapur K yang tinggi kadarnya 
(high-K calc alkaline) (Hutchison, 1982), Krakatau 
menunjukkan afinitas tholeitic selama masa basalnya, 
sementara Gunung Muria menunjukkan rentangan 

shoshonitic yang paling besar dari Zona Benioff, yaitu 
pada kedalaman 369 km di utara Jawa. Sebagian 
gunung api membentuk kaldera seperti Krakatau, 
Sunda, Bromo, Tengger, dan Ijen. Namun, sebagian 
lainnya menggugus sebagai kompleks gunung api 
seperti Gede-Pangrango, Salak, Darajat-Kamojang-
Guntur, Patuha-Wayang-Windu, Galunggung-
Karaha-Talagabodas, Dieng dan Semeru.

Dari Bali ke Flores ada spektrum sempurna 
sepanjang lapangan calc-alkaline hingga alkali-
kapur K yang tinggi kadarnya. Korelasi positif antara 
kimia batuan dengan kedalaman Zona Benioff itu 
cocok bila diberlakukan pada spektrum tholeitic, 
calc-alkaline, dan high-K calc-alkaline. Sedangkan, 
sebagian gunung api dwimodal (bimodal), yaitu yang 
menekan batuan dasit (dacite) hingga basalt muncul 
membatasi rangkaian tholeitic dan calc-alkaline. 
Kimia batuan basa di Lombok dan Sumbawa yang 
tidak berkorelasi dengan kedalaman dan magma itu 
jelas rangkaian terpisah dari kecenderungan calc-
alkaline (“Petrogenetic and Tectonic Implications of 
near Coeval Calc Alkaline to Highly Alkaline Volcanism 
on Lombok and Sumbawa Islands in Eastern Sunda 
Arc,” J.D. Foden dan R.R. Varne, 1981). Oleh karena 
itu, munculnya spektrum dari tholeitic hingga high-K 
calc-alkaline pada batas tertentu berkaitan dengan 
Zona Benioff atau penunjaman.

Namun, sebagian magma basa yang ditekan di 
dalam daerah busur bisa jadi tidak berhubungan 
dengan penunjaman. Bisa jadi karena mempunyai 
asal tersendiri dari persesaran di bagian belakang 
busur (Hutchison, 1996). Persesaran busur belakang 
(back arc) cenderung merentang di timur-barat, yaitu 
di utara Flores mulai dari Pulau Lomblen di timur 
hingga ke Lombok, bahkan ke Pulau Bali di barat dan 
miring ke selatan ini diperkuat oleh Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Geologi (2003). Baik sistem 
penunjaman maupun busur belakang juga berperan 
penting dalam proses kegunungapian di daerah ini.

Busur Banda
Busur Banda adalah busur pulau yang 

menghadap ke selatan yang berada di arah timur 
sebagai penerusan dari Sistem Busur Sunda. Litosfer 
Lempeng Hindia-Australia ditunjam ke arah utara 
di bawah busur gunung api. Konvergensi antara 

Salah satu manifestasi panas bumi 
di Kamojang, Jawa Barat. 
Foto: Igan S. Sutawidjaja.
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Lempeng Hindia-Australia dan busur itu bisa jadi 
terus aktif sejak pemisahan benua Australia-New 
Guinea dari Antartika sekitar 85 juta tahun yang lalu. 
Sedangkan benua itu menumbuk Busur Banda pada 
masa Neogene akhir (Hutchison, 1996). Tumbukan 
ini bisa dipelajari di Pulau Timor Island mengarah 
ke selatan, dan di Pulau Seram mengarah ke utara, 
tempat bagian Australia diwakili oleh New Guinea 
dan Ekor Sula (Hutchison, 1996). 

Perbedaan antara sistem busur-parit Sunda 
dengan Busur Banda didasarkan pada adanya 
keterputusan data gravitasi di daerah Sumba dan 
adanya kedalaman yang dangkal hingga menengah 
dari persebaran gempa bumi; di timur Sumba, Zona 
Benioff menukik 77° pada kedalaman antara 300 dan 
600 km, sementara bagian barat Sumba, yang ada di 
bawah Jawa hanya 66° pada kedalaman yang sama; 
Ada keterputusan zona lurus gunung api di utara 
Sumba, yang diartikan sebagai kecenderungan sesar 
mendatar menganan (dextral strike-slip fault) antara 
Sumbawa dan Flores ke arah Sulawesi (“Tectonics 
Development of East Indonesia,” Nishimura dan 
Suparka, 1986). Daya dorong yang menekuk 
Busur Banda dapat dijelaskan dengan menyatukan 
pergerakan utara benua Australia dengan leleran barat 
dari bagian utara benua New Guinea secara berturut-
turut kepada paparan Sunda (“Tectonic, Volcanic and 
Stratigraphic Geology of Bajawa Geothermal Field, 
Central Flores, Indonesia,” Muraoka et al., 2002). 

Umumnya, lengkungan busur pulau terbentuk 
secara tektonik dan sekunder. Berdasarkan kajian 
paleomagnetik, lengkungan Busur Banda dicapai 
melalui proses tektonik sejak akhir Miosen, yaitu dari 
Zaman Pliosen (Muraoka et al.,2002). Busur gunung 
api Damar hingga Banda dianggap sebagai gunung 
api muda (Pliosen hingga kini), yang kebanyakannya 
monogenik. Gunung api di utara Pulau Wetar yang 
berada 405 km di atas Zona Benioff sangat berbeda 
karakteristiknya, di mana komposisi kimia seluruh 
batuan dan mineralnya sama dengan yang ada 
di Damar dan tidak mirip dengan Batutara yang 
dianggap berasal dari sumber tektonik yang sama. 
Pengelompokan data kimia dalam sebuah spektrum 
dari tholeitic hingga high-K calc-alkaline, bisa 
menggambarkan mudanya kegunungapian yang 
magmanya dihasilkan dari sebuah sumber, tapi tidak 
serumit dari pola tektonik yang berubah (Hutchison, 
1996).

Busur Sulawesi Utara-Sangihe
Zona tumbukan Laut Maluku terletak pada 

pertemuan Lempeng Eurasia, Australia, Pasifik, dan 
Lempeng Filipina. Baik busur gunung api Sangihe 
di barat maupun Halmahera di timur (yang sejajar) 
adalah aktif, keduanya menghadap ke Laut Maluku. 
Di sana ada yang topografinya tinggi dan lebar, yaitu 
Pematang Talaud-Mayu, yang jelas menandakan 

lokasi tumbukan dua sistem busur-parit yang 
menciptakan baji membumbun yang tertumbuk 
(collided accretionary wedge) dan cekungan busur 
depan (fore-arc basins). 

Busur Sangihe dan Halmahera yang magmatik 
dan saling berlawanan itu terpisah sejauh 250 km 
(Hutchison, 1996). Bagian baratnya menerus dari 
utara Sulawesi melalui Sangihe ke Filipina. Di sini, 
busur gunung apinya berkaitan dengan Zona Benioff 
dalam, yaitu menukik ke arah barat di bawah Laut 
Sulawesi, dan gunung api busur Sangihe yang 
silang-menyilang pada garis antara 130 dan 180 
km (“Geochemistry of Recent Lavas from Sangihe-
Sulawesi Arc, Indonesia,” Jezek et al., 1981).

Busur pulau Sulawesi Utara adalah sistem yang 
menghadap ke utara dan menciptakan parit, baji busur 
luar (outer arc ridge), dan cekungan busur depan (fore 
arc basin). Busur ini terbangun di atas busur pulau 
yang lebih tua yang mengarah ke timur, tapi berotasi 
membentuk lengan utara Sulawesi Utara (Hamilton, 
1979). Pengukuran paleomagnetik lengan utara 
Sulawesi menunjukkan bahwa lengan telah berotasi 
searah jarum jam lebih dari 90°. Pergerakannya 
dimulai tidak lama dari Miosen Tengah, dan rotasinya 
sempurna sebelum kegiatan dimulainya kegiatan 
gunung api selama Plio-Pleistosen (“Paleomagnetic 
Evidence for Clockwise Rotation of the Northern Arm 
of Sulawesi, Indonesia,” Y. Otofuji et al., 1982).

Batas barat sistem Sulawesi Utara berakhir dalam 
bentuk transformasi Sesar Palu (Hamilton, 1979). 
Mekanisme sumber gempa mengisyaratkan gerakan 
sesar mendatar mengiri (left lateral strike slip). 
Perluasannya yang lebih dari penunjaman bisa jadi 
menyebabkan pembentukan monogenik Gunung 
Unauna yang berada lebih dari 200 km di atas Zona 
Benioff, sedangkan kebanyakan gunung api di daerah 
Laut Maluku menindih Zona Benioff pada kedalaman 
sekitar 100 km (Hutchison, 1996).

Busur Sangihe adalah sistem yang menghadap ke 
timur di mana litosfer samuderanya ditunjam ke arah 
barat di bawah Busur Gunung Api Sangihe. Gunung 
api aktif menyebar dari utara ke timur Sulawesi 
melalui Kepulauan Sangihe hingga mengarah N4°E. 
Busurnya menjadi tidak aktif karena posisi gunung 
apinya terletak di atas kedalaman seismik yang lebih 
besar.

Busur Pulau Halmahera 
Busur ini merupakan sistem yang menghadap 

ke barat di mana litosfer samuderanya ditunjam 
di bawah Halmahera. Gunung api aktifnya ada di 
sepanjang pantai barat Halmahera dan di pulau-
pulau lepas pantai, termasuk Ternate. Busur ini hanya 
aktif selama masa Awal Kuarter. Zona Benioffnya 
menukik ke arah timur dari tengah Laut Maluku 
hingga kedalaman maksimum 229 km di bawah 
Halmahera.
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TEKTONIK DAN SEBARAN LOKASI PANAS 
BUMI

Tektonik dan kondisi geologi seperti 
kegunungapian, magmatisme, dan struktur geologi 
adalah faktor yang sangat penting dalam proses 
pembentukan panas bumi. Di antara ketiga kondisi 
geologi di atas, kegunungapian sangat menonjol 
dalam proses pembentukan panas bumi di Indonesia. 

Berdasarkan kajian Badan Geologi status 
Desember 2012, di Indonesia terdapat 299 lokasi 
lapangan panas bumi. Hingga saat ini, sebanyak 189 
lokasi (63,21%) lapangan panas bumi itu terpaut 
dengan proses kegunung-apian. Ada pun sisanya, 
sebanyak 110 lokasi (36,79%), berkaitan dengan 
magmatisme dan struktur atau di luar proses gunung 
api.

Lokasi panas bumi yang berkaitan dengan 
kegunung-apian, 189 lokasi (63,21% dari total lokasi 
panas bumi), terserak di kebanyakan daerah jalur 
gunung api Indonesia, yaitu di Sumatra 79 lokasi, Jawa 
61 lokasi, Bali 5 lokasi, NTB 6 lokasi, NTT 16 lokasi, 
Sulawesi 12 lokasi, dan Kepulauan Maluku 10 lokasi. 
Beberapa Contoh daerah yang sangat erat kaitannya 
dengan empat busur gunung api di Indonesia dan 
melepaskan panas bumi serta manifestasinya adalah 
Kerinci (Sumatra Selatan), Kamojang (Jawa Barat), 
Dieng (Jawa Tengah), Mataloko (Pulau Flores, NTT), 
dan Lahendong (Sulawesi Utara).

Sementara itu, wilayah panas bumi di Indonesia 
yang bersifat non-gunung api, sebanyak 110 lokasi 
(37,79% dari total lokasi panas bumi), tersebar di 
pulau-pulau besar seperti Sulawesi, Papua, Sumatra, 
dan Kalimantan. Rinciannya adalah: Pulau Sumatra 
11 lokasi, Pulau Jawa 10 lokasi, Pulau Bali 1 lokasi, 
Pulau Kalimantan 12 lokasi, Pulau Sulawesi 53 lokasi, 
Kepulauan Maluku 20 lokasi, dan Papua 3 lokasi. 

Mengacu kepada Standar Nasional Indonesia 
(SNI), panas bumi berdasarkan temperaturnya, 
dikelompokkan menjadi temperatur rendah (Tipe A), 
temperatur sedang (Tipe B), dan temperatur tinggi 
(Tipe C). Tipe A adalah panas bumi yang suhu fluidanya 
kurang dari 125° C, sedangkan Tipe B adalah panas 
bumi yang fluidanya memiliki temperatur antara 125 
dan 225° C; dan Tipe C adalah panas bumi dengan 
temperatur fluidanya lebih besar dari 225° C.

Panas bumi yang kejadiannya berkaitan dengan 
kegunung-apian, memiliki temperatur fluida yang 
tinggi, sedangkan panas bumi yang tidak berkaitan 
secara langsung dengan kegunungapian fluidanya 
biasanya memiliki temperatur yang lebih rendah. 

Di lapangan, umumnya manifestasi permukaan 
sistem panas bumi Indonesia ditemukan dalam 
bentuk mata air panas, , geiser, travertine, solfatara, 
fumarola, endapan alterasi atau ubahan hidrotermal, 
kawah lumpur panas, mineral ubahan, dan lain-lain. 

Secara garis besar, manifestasi permukaan lapangan 
panas bumi mengindikasikan adanya potensi panas 
bumi di dalamnya. Secara umum, potensi panas bumi 
pada pulau-pulau kecil kebanyakannya mempunyai 
entalpi lebih rendah dibanding yang ditemukan di 
pulau-pulau besar. Dengan demikian, pulau-pulau 
kecil memiliki sistem panas bumi yang lebih kecil 
dibanding pulau-pulau besar.

POTENSI PANAS BUMI DI INDONESIA
Berdasarkan kajian Badan Geologi status Tahun 

2012, dari sebanyak 299 lokasi lapangan panas bumi 
yang ada terdapat total potensi energi dari panas 
bumi sebesar 28.617 MWe. Jumlah potensi tersebut 
dibagi ke dalam dua kelas sumber daya dan tiga kelas 
cadangan, yaitu: sumber daya spekulatif sebanyak 
7.247 MWe (25,32%) dan sumber daya hipotetik 
sebesar 4.886 MWe (17,07%); cadangan terduga 
sejumlah 13.373 MWe (46,73%), cadangan mungkin 
823 MWe (2,88%), dan cadangan terbukti sebesar 
2.288 MWe (8,00%). 

Potensi energi panas bumi yang dimiliki Indonesia 
merupakan terbesar didunia. Sayangnya, Indonesia 
hingga sekarang baru menghasilkan sebanyak 1.348 
MWe tenaga listrik (total terpasang) panas bumi 
atau sekitar 4,71% dari total potensi energi panas 
bumi yang dimiliki. Di sini, Indonesia menjadi negara 
keempat di dunia yang mengembangkan listrik 
dengan menggunakan tenaga panas bumi setelah 
AS, Guatemala, dan Filipina. Maka, di masa datang, 
seharusnya Indonesia dapat memainkan peran dalam 
pemanfaatan energi panas bumi untuk daya listrik.

Eksplorasi panas bumi di Indonesia terus 
dilakukan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan 
informasi panas buminya. Namun, saat ini kebijakan 
pemerintah Indonesia lebih mengembangkan tenaga 
panas bumi untuk listrik di bagian timur Indonesia 
dibandingkan bagian baratnya. Di bagian timur 
Indonesia energi panas bumi sangat berlimpah, 
seperti di Kepulauan Nusa Tenggara. Kebutuhan 
listrik di sana bisa dipenuhi karena jumlah lapangan 
panas buminya banyak, kebutuhan listriknya 
sedikit, populasi penduduknya sedikit, demikian 
juga kebutuhan listrik bagi industri terbilang kecil. 
Implementasi pengelolaan panas bumi di Indonesia 
diatur melalui Undang-undang No. 27 Tahun 2003 
tentang Pengelolaan Panas Bumi, yang dilengkapi 
oleh beberapa Perpres dan Permen terkait sebagai 
amanah Undang-undang tersebut.n

A.D. Wirakusumah adalah Dosen STEM–Akamigas, Cepu, Blora, 
Jawa Tengah.

Oman Abdurahman adalah Kepala Bagian Rencana dan Laporan, 
Badan Geologi.

Atep Kurnia adalah peneliti literasi Sunda pada Pusat Studi Sunda 
(PSS).
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Oleh: Budi Brahmantyo
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Sambil bersender ke pagar, seorang interpreter menjelaskan 
terbentuknya kawah Seongsan Ilchulbong yang berada di 
belakangnya disaksikan peserta yang duduk berkeliling di panggung 
kayu berbentuk amfiteater. Foto: Oman Abdurahman.

Jeju. Akhirnya kami berhasil juga menginjakkan kaki di pulau vulkanik 

di selatan Republik Korea atau Korea Selatan. Perjalanan panjang 

di angkasa dari Jakarta di pagi hari, singgah di Hongkong sore 

hari, dan mendarat di Bandara Internasional Jeju saat matahari 

tenggelam. Suhu 22 - 24o C cukup sejuk di akhir musim panas Jeju 

yang berada di 33,37° Lintang Utara dan 126,53° Bujur Timur itu.
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Kamis malam, 5 September 2013 itu, setelah 
urusan imigrasi selesai, sedikit masalah justru 
muncul di luar bandara. Kami bertujuh 
kebingungan ketika mendapati hampir semua 

tulisan pada papan pengumuman bandara beraksara 
Korea. Igan Sutawijaya, anggota rombongan kami, 
langsung bercanda, “Wah, tulisan Arab semua. 
Gimana ini?” Untunglah, seorang petugas bandara 
yang bisa berbahasa Inggris menjadi penyelamat 
dengan menunjukkan pangkalan taksi. 

Tiga unit taksi siap mengantar kami ke pusat 
Kota Jeju. Saat seorang rekan kami hendak duduk di 
kursi depan, ia memilih kursi kiri yang ternyata ada 
supirnya. Barulah kami sadar bahwa lalu-lintas Korea 
bergerak di kanan jalan, dan sopir tentu saja berada 
di sisi kiri kendaraan! Kami yang terbiasa berlalu-
lintas di kiri, sedikit terkaget-kaget menghadapi lalu 
lintas kanan di Korea, seakan-akan mau bertabrakan 
saat taksi berbelok mengambil sisi jalan yang “salah”. 

Simposium APGN 2013
Demi Taman Bumi (Geopark) Indonesia, kami 

melanglangi Jeju. Delegasi Indonesia secara resmi 
diwakili oleh Kepala Badan Geologi, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan 
Direktur Jenderal Destinasi Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif untuk rapat advisory board. 
Namun, banyak peserta Indonesia lain datang untuk 
mempresentasikan calon-calon taman bumi global 
di Simposium Asia Pacific Geopark Network (APGN) 
2013 yang merupakan konferensi ketiga APGN di 
Geopark Jeju, Korea Selatan tersebut. 

Penyaji makalah dari Indonesia adalah Heryadi 
Rahmat dan Akbar Cita dengan topik pengembangan 
geowisata di Rinjani Lombok yang tengah dicalonkan 
untuk menjadi geopark, serta Heryadi Rachmat dan 
Igan Supriatman Sutawidjaja dengan topik peluang 
pengembangan taman bumi. Keduanya mendapat 

jadwal presentasi pada hari pertama simposium, 
9 September 2013. Ada jeda seminar sehari yang 
digunakan untuk ekskursi tengah konferensi, 10 
September 2013. Pada hari kedua simposium, 11 
September 2013, pemakalah dari Indonesia adalah I 
Wayan Kastawan, Akhyaruddin, I Made Gianyar dan 
Hanang Samodra yang membahas pengembangan 
komunitas di Geopark Global Batur, Bali, lalu Fauzie 
Hasibuan, Mohammad Sapari Dwi Hadian, dan 
Sofyan Suwardi yang membawakan tema tentang 
Flora Jambi di Geopark Merangin, Budi Brahmantyo 
dan Oman Abdurahman yang memperkenalkan 
calon taman bumi di Jawa Barat, serta Rosyadi 
Sayuti, Abdul Basit, dan Iwan Mulia Septeriansyah 
yang berupaya menggolkan Rinjani sebagai geopark 
global. Para penyaji poster adalah Munasri dan 
Haryadi Permana yang menyajikan keunikan zona 
subduksi Zaman Kapur di Karangsambung, serta 
Mohammad Sapari Dwi Hadian, dan Sofyan Suwardi 
yang membahas segi geologi lingkungan di calon 
Taman Bumi Merangin Jambi.

Tahun ini Global Geopark Network (GGN) telah 
menetapkan 10 geopark baru yang diumumkan saat 
APGN 2013 di Jeju. Hingga saat ini akhirnya telah 
terbentuk 100 geopark di dunia yang tersebar di 29 
negara. Indonesia dipastikan akan mengajukan dua 
usulan baru geopark global di akhir tahun 2013, 
yaitu Merangin, Jambi dan Gunungsewu, Jawa.

Bergeotrek di Taman Bumi Jeju
Pulau Jeju meraih anggota resmi GGN sebagai 

geopark global pada tahun 2010. Penghargaan 
ini melengkapi penghargaan sebelumnya sebagai 
Biosphere Reserve 2002 dan UNESCO World Heritage 
Site 2007. Akhir-akhir ini penghargaan baru diraih 
pula sebagai satu dari 7 Keajaiban Baru Dunia (The 
New World 7 Wonders of Nature). 

Pulau vulkanik yang didominasi oleh leleran 
lava basal ini terbentuk selama Kuarter dengan 
kejadian mirip seperti Kepulauan Hawaii. Bedanya, 
jika Hawaii dibentuk akibat adanya hotspot di 
dalam astenosfer yang menerobos Kerak Samudera 
Pasifik, di Jeju hotspot tersebut menerobos sisi Timur 
Sejauh kaki melangkah, batu-batu basal berwarna 
hitam atau abu-abu gelap berlubang Kerak Benua 
Eurasia -lubang (tekstur vesikuler) selalu menjadi 
pijakan kita. Batu basal ini selalu menjadi bagian 
dari rumah, kuil, jalan, pagar, atau patung khas Jeju 
yang dikenal sebagai dolhareubang. Di bagian timur 
pulau terbentuk gua lava (lava tube) yang diklaim 
sebagai terpanjang sedunia, yaitu Gua Manjang 
(Manjanggul). Di ujung timur terbentuk pula kerucut 
sinder Seongsan Ilchulbong yang mempunyai 
morfologi menarik seperti bentuk kopiah jika dilihat 
dari udara. Dua tempat ini adalah dua dari sembilan 
situs yang memang pantas diganjar penghargaan 

Bukit Seongsan Ilchulbong yang menjadi ikon tiga mahkota dunia Jeju. 
Foto: Budi Brahmantyo.
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UNESCO baik sebagai pusaka dunia World Heritage 
maupun geosites GGN.

Di sisi barat, selain lava basal, kerucut-kerucut 
sinder banyak menyembul dari permukaan Bumi. 
Lapisan piroklastik akibat letusan surge menghiasi 
tebing-tebing pantai barat dan barat daya. Ketika 
gelombang laut dan proses erosi bekerja, endapan 
piroklastik ini dikikis sedemikian rupa menghasilkan 
bentuk-bentuk ceruk yang mengagumkan, seperti 
di Suweolbong atau di Pantai Yongmeori. Sisi 
selatannya, di Jungmun, tersingkap tebing pantai 
yang seluruhnya dihiasi kolom-kolom basal yang 
berjajar rapi. 

Di bagian tengah pulau, titik tertinggi Pulau 
Jeju – juga titik tertinggi di Korea Selatan – adalah 
Hallasan + 1.950 m dpl. Hallasan - selanjutnya kita 
sebut Gunung Halla - juga menjadi satu geosite 
dengan Penghargaan UNESCO. Setiap Sabtu dan 
Minggu, para pendaki ramai menelusuri jalur-jalur 
(trails) menuju puncaknya yang mempunyai tingkat 
kesulitan yang berbeda-beda.

Bagi wisatawan yang melancong ke Jeju, tersedia 
bus wisata yang dibagi ke dalam dua jalur, yaitu 
barat dan timur. Bus itu mengunjungi hampir semua 
geosite yang luar biasa tersebut ditambah beberapa 
lokasi yang berkaitan dengan museum dan budaya. 
Untuk seorang pelancong, baik jalur barat maupun 

jalur timur, bus wisata itu mematok harga 79.000 
Won. Dalam kurs rupiah saat ini, harga itu kira-kira 
Rp 950.000,-. Jadi kalau ingin lengkap menjelajah 
Jeju, siapkan dana kira-kira Rp 2 juta hanya untuk 
bus saja selama dua hari. 

Bagi mereka yang jauh-jauh hari terdaftar 
sebagai peserta simposium, kesempatan bergeotrek 
ke tempat-tempat itu telah terakomodasi dalam 
3 kali ekskursi yang diselenggarakan panitia, yaitu 
sehari di tengah-tengah konferensi (mid-conference 
excursion) dan dua hari di pasca konferensi (post-
conference excursion). Empat buah bus berkapasitas 
60 tempat duduk yang masing-masing dengan 
bahasa pengantar yang berbeda (Inggris, China, 
Jepang, dan Korea), mengantar kami ke lokasi-lokasi 
Geopark Jeju.

Gua Lava Manjanggul
Lokasi pertama pada ekskursi tengah-konferensi 

adalah Manjanggul, alias Gua Manjang yang 
ternyata memang memanjang hingga 16 km. Pantas 
jika diklaim sebagai gua lava terpanjang di dunia. 
Lebarnya rata-rata 5 m dengan tinggi langit-langit 
gua antara 5 – 10 m. Tetapi yang dibuka untuk 
wisata hanya sepanjang kira-kira 2 km saja. 

Profesor Kyung Sik Woo, ketua panitia APGN 
2013, rupanya juga peneliti utama gua-gua ini. 

Lapisan-lapisan pyroclastic surge di Pantai Suweolbong yang menjadi geosite unggulan Geopark Jeju. Foto: Budi Brahmantyo.
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Ia menjelaskan berbagai fenomena gua lava di 
Manjanggul ini, di antaranya terbentuknya danau di 
dalam gua serta adanya stalaktit dari endapan pantai 
yang merembes. Aliran lava berasal dari kompleks 
Gunung Halla, tepatnya dari kerucut kecil yang dalam 
dialek Jeju disebut “oerum”, yaitu Geomunoerum. 
Bayangkan di satu waktu, 300.000 hingga 200.000 
tahun yang lalu, suatu aliran lava pijar dengan volume 
setinggi gedung mengalir menuruni lereng dari 
Kerucut Geomun. Ketika bagian permukaan lava pijar 
mendingin dan mengeras, bagian dalamnya masih 
panas pijar dan terus mengalir sampai seluruhnya 
keluar dan membeku di ujung lidah lava. Karena 
bagian permukaan telah membeku lebih dulu dan 
bagian dalam mengalir keluar, terbentuklah ruang 
memanjang yang membentuk gua lava tersebut. 

Di Indonesia, fenomena itu tentu terjadi juga 
seperti di Gunung Batur, Bali, atau Gua Lawa di lereng 
Gunung Slamet, Purbalingga. Namun, fenomena yang 
luar biasa di Manjanggul harus diakui merupakan 
pusaka Bumi yang tiada duanya. Kekaguman itu terus 
berlanjut saat kita tersuruk-suruk dalam kegelapan 
Manjanggul pada suhu cukup dingin, 15o C. Diapit 
pola-pola bergaris bekas aliran lava di dinding, dasar 
gua dengan lava yang berpola poligonal, dan langit-
langit tinggi yang remang-remang, kepenasaranan 
menjelajah lorong 2 km harus terbentur alokasi 
waktu yang sangat ketat diterapkan panitia. Akhirnya 

Profesor Kyung Sik Woo menjelaskan tentang berbagai fenomena gua 
lava di Manjanggul. Foto: Budi Brahmantyo.

Hallasan dilihat dari tempat observasi Hansedongsan. Foto: Oki Oktariadi.
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sesudah kira-kira hanya setengah jalan, kami harus 
kembali setelah mencoba mengarahkan kamera 
yang harus selalu dengan lampu kilat pada objek-
objek yang jarang kita lihat. Hasilnya? Buram, banyak 
gelapnya, dan kurang memuaskan.

Kerucut Sinder Seongsan Ilchulbong
Lokasi geosite kedua yang terpromosikan di semua 

buku dan selebaran wisata Jeju adalah sebuah bukit 
sinder berketinggian hanya 180 m dpl: Seongsan 
Ilchulbong, puncak matahari terbit. Sama seperti dari 
Kota Jeju, dari Manjanggul menuju Seongsan juga 
melalui jalan-jalan lebar yang mulus. Namun sebelum 
sampai ke tujuan, ekskursi singgah terlebih dahulu di 
Museum Haenyeo, yaitu museum yang memamerkan 
sejarah kebudayaan Jeju, terutama peran para 
wanita yang bermata pencaharian penyelam untuk 
mendapatkan kerang, teripang atau abalon. Mereka 
membantu para suaminya sebagai nelayan untuk 
bertahan hidup di Jeju zaman baheula. Di museum 
itu tergambarkan kerasnya kehidupan para wanita 
penyelam Jeju yang diwakili oleh ungkapan “lebih 
baik dilahirkan sebagai sapi ternak daripada seorang 
wanita”.

Dari museum, matahari sudah tepat di atas ubun-
ubun, panasnya sudah seperti di Indonesia. Pemandu 
bus dengan semangat mengatakan bahwa program 
berikutnya adalah makan siang di restoran dengan 

Gua Lava Manjanggul. Foto: Oki Oktariadi.

menu babi hitam yang terkenal sangat enak di Jeju! 
Peserta dari Indonesia dan Malaysia yang umumnya 
muslim hanya tersenyum kecut sambil menelan ludah, 
sampai akhirnya si pemandu mengatakan bahwa 
untuk peserta yang vegetarian akan disediakan menu 
lain: bibimbap. Nasi campur sayuran plus telor mata 
sapi itu, lumayan juga. Perut kenyang, hati tenang.

Setengah jam kemudian morfologi kerucut 
terpancung bak kopiah Seongsan mulai tampak 
di tepi pantai. Saat tiba di tempat parkir, bentuk 
morfologi Seongsan sekilas mirip Gunung Batu di 
Lembang, Bandung Utara. Para peserta terpencar, 
sebagian segera memburu teluk di bawah bukit yang 
menyajikan atraksi para wanita penyelam Haenyeo. 
Ya, zaman sekarang, ketika Jeju sejahtera secara 
ekonomi dari pariwisata, para wanita penyelam itu 
hanya menyelam sebagai atraksi wisata saja, bukan 
lagi sebagai mata pencaharian. Walaupun tetap 
kagum, tetapi tentu saja nuansa kerasnya kehidupan 
wanita Jeju sudah tidak tergambarkan lagi.

Sebagian peserta lain lebih memilih segera 
mendaki 500 anak tangga menuju puncak cincin 
tuf kerucut sinder tersebut. Dalam waktu 15 hingga 
20 menit, kita akan mendapati puncaknya yang 
cekung membentuk kawah yang tidak aktif lagi 
dan seluruhnya tertutup tanaman yang menghijau. 
Panggung-panggung kayu amfiteater dibangun di 
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Eorimok Trail
Hallasan atau Gunung Halla, berketinggian 1.950 
m dpl. merupakan titik tertinggi Pulau Jeju, bahkan 
untuk Korea Selatan sekalipun. Tidaklah heran jika 
penduduk Jeju dan Korea menganggap puncak Halla 
merupakan tempat untuk menggapai Jalur Susu (Milky 
Way) atau Galaksi Bima Sakti. Pendakian ke puncaknya 
dapat ditempuh melalui empat jalur pendakian (trail), 
yaitu dari sisi utara Gwaneumsa Trail, dari sisi timur 
Seongpanak Trail, dari sisi barat laut Eorimok Trail, dan 
dari sisi barat daya Yeongsil Trail. Pusat Informasi Wisata 
umumnya menyarankan untuk naik dari Seongpanak 
selama 5 jam dan turun melalui Gwaneumsa selama 4 
jam. Bagi yang tidak bermaksud ke puncak dan sekadar 
pendakian wisata, disarankan mengambil jalur Eorimok 
dan turun melalui Yeongsil.

Itulah yang kami lakukan, memilih Eorimok 
Trail. Karena keterbatasan waktu kami memilih 

sisi barat laut kawah. Saat tiba di puncak, tampak 
satu komunitas sedang aktif mendengarkan 
penjelasan seorang interpreter yang dilengkapi 
poster-poster gulung tentang kejadian terbentuknya 
Bukit Seongsan tersebut. Saat itu kami teringat 
aktivitas jelajah geotrek yang biasa dilakukan di 
Cekungan Bandung. Menurut buku panduan, 
Seongsan terbentuk akibat aktivitas magmatik 
yang ketika menerobos naik melewati lapisan akifer 
lava basal yang sangat jenuh air. Letusan bertipe 
hidrovulkanik strombolian menghasilkan piroklastik 

berupa tuf yang kemudian memunculkan kerucut 
sinder Seongsan tersebut. Bukti lapisan-lapisan tuf 
pasir kasar kerikilan tersingkap mulai dari dasar bukit 
di teluk tempat atraksi wanita penyelam, di dinding 
tangga naik, hingga pada dinding kawah di puncak 
bukit. Keseluruhannya kemudian ditata dan disajikan 
dengan baik. Papan-papan penjelasan tersebar di 
titik-titik penting sehingga bergeowisata di sini 
selain menikmati kesenangannya dengan panorama 
yang mengagumkan, juga langsung mendapatkan 
ilmunya. 

Endapan Piroklastik yang Eksotis di Suweolbong 
dan Pantai Yongmeori

Ekskursi pasca-konferensi sebenarnya dijadwalkan 
dua hari. Namun jadwal penerbangan pulang 
pada malam terakhir ekskursi membuat sebagian 
dari kami hanya ikut ekskursi hari pertama saja 
yang mengambil rute Gunung Halla, Suweolbong 
dan Pantai Yongmeori. Cerita perjalanan ke Halla 
dikisahkan sendiri pada kotak di artikel ini.

Suweolbong dan Pantai Yongmeori sebenarnya 
terpisah jauh puluhan kilometer, namun batuan 
keduanya hampir sama, yaitu endapan piroklastik. 
Suweolbong terbentuk dari letusan besar yang 
merambat lereng gunung api mengikuti proses 
yang disebut pyroclastic surge sekitar 18.000 tahun 
yang lalu, sedangkan kejadian Yongmeori lebih 

Diorama di Museum Haenyeo, museum yang memamerkan sejarah 
perempuan penyelam Jeju. Foto: Budi Brahmantyo.

Monorel untuk evakuasi di Gunung Hallasan pada saat musim dingin. 
Sumber: www.terragalleria.com.
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jalur termudah. Saya ditemani Oki Oktariadi dan 
Mohammad Sapari seolah-olah mencuri start sebelum 
ekskursi resmi diadakan panitia APGN 2013. Sehari 
sebelum simposium secara resmi dibuka, kami bertiga 
segera menuju Jeju Intercity Bus Terminal. Sebenarnya 
mirip terminal bus Cicaheum, Bandung, tetapi bersih, 
rapi, teratur dan bus berangkat tepat waktu. Tepat sesuai 
jadwal, pukul 9 pagi Bus No. 2 Jurusan Jungmun via 
Eorimok dengan harga karcis 1.500 won langsung kami 
naiki. Hampir semua penumpangnya berkostum kasual 
lapangan dengan sepatu untuk mendaki. Beberapa di 
antaranya membawa tongkat ski untuk pegangan saat 
mendaki atau turun gunung. Kira-kira 1 jam kemudian 
kami turun di Halteu Eorimok dan berjalan kaki sejauh 
500 m ke gerbang masuk Eorimok Trail pada ketinggian 
kira-kira 900 m.

Museum Taman Nasional Halla dengan label 
UNESCO di gerbang Eorimok adalah pengamatan 

kami pertama. Kejutan kami dapatkan ketika berbincang 
dengan pengunjung bule. Ketika bertukar kartu nama, 
ternyata ia adalah Profesor Ross K. Dowling, penulis 
buku Geotourism yang menjadi salah satu acuan untuk 
kuliah Geowisata di Program Studi Teknik Geologi ITB. 
Ia mengaku mabal dari rapat advisory board APGN yang 
dihadiri juga oleh wakil-wakil resmi delegasi Indonesia 
di Kota Jeju. Ia lebih memilih bergeowisata ke Taman 
Nasional Halla – walaupun tidak bermaksud mendaki 
Eorimok Trail – ditemani puteranya yang bekerja di Jeju 
dan beristerikan wanita Jeju.

Mendaki Eorimok Trail tidak terlalu sulit. Apalagi 
jalur itu ditata dengan pijakan kayu yang menyisakan 
pijakan dasar batu basal pada beberapa ruas saja. Jalur 
sejuk dengan pepohonan berkanopi rapat itu dilengkapi 
papan-papan interpretasi yang menjelaskan tentang 
flora, fauna, atau gejala geologi. Papan yang menjelaskan 
tentang kondisi jalur terpancang beberapa kali sehingga 

Endapan piroklastik tuf pasir dan kerikil yang berlapis-lapis di pesisir Yongmeori yang eksotik. Abrasi gelombang mengukirnya menjadi penanda bumi 
(landmark) yang sangat menarik. Foto: Budi Brahmantyo.
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menyerupai terbentuknya cincin tuf Seongsan akibat 
pengaruh air tanah saat terjadinya letusan magmatik 
yang menerobos kerak benua. Di buku panduan, 
kejadian letusan hidrovulkanik Yongmeori adalah 
salah satu yang tertua di Jeju. Singkapan di kedua 
tempat ini terpampang di dinding tebing pantai. Jalur 
geotreknya pun menelusuri garis pantai yang relatif 
lurus di Suweolbong, tetapi berkelok-kelok sempit di 
Yongmeori. 

Di Yongmeori yang berlekuk-lekuk akibat abrasi 
melalui retakan pada batuan, menghasilkan celah-
celah batu yang eksotik. Tidak salah jika tempat ini 

dipilih sebagai salah satu lokasi film drama Korea 
‘Danjeokbiyeonsu’ atau ‘Chuno’ yang mengharu biru 
penggemarnya di seluruh Asia Timur. Satu tempat 
lagi, Songaksan yang berada di selatan Yongmeori 
tetapi tidak sempat dikunjungi, merupakan tempat 
lokasi drama ‘Daejanggeum’ yang meledak dahsyat 
di televisi Indonesia, mengaduk-aduk perasaan 
penonton yang umumnya ibu-ibu. Wajar karena 
drama itu menceritakan tentang seorang wanita 
ahli obat istana yang terzalimi akibat intrik di istana 
hingga terbuang ke Pulau Jeju. 

Pantai sepanjang hampir 2 km 
menyingkap endapan pyroclastic 
surge di Suweolbong dan papan 
penjelasan tentang bagaimana 
endapan tersebut terbentuk. 
Foto: Budi Brahmantyo.

kita tahu berada pada posisi di mana untuk sampai ke 
tujuan. Menariknya, jalur ini dilengkapi juga dengan 
tugu-tugu batu yang menunjukkan ketinggian setiap 
kelipatan 100 m.

Dua jam kemudian kita sudah dapat mencapai 
morfologi datar puncak perbukitan Hansedongsan pada 
ketinggian 1.500 m. Dari sini dataran pantai Jeju dengan 
Kota Jeju terlihat jelas. Kerucut-kerucut dan kawah-
kawah oerum (dialek Jeju untuk istilah kerucut sinder 
atau lava) yang terhampar di lereng barat, tampak jelas 
semua dari sini. Sebuah papan dengan lukisan morfologi, 
menunjukkan masing-masing nama oerum tersebut. 
Begitu pula puncak Gunung Halla yang menjadi bidikan 
para fotografer dan selalu terpampang di poster, pamflet, 
atau buku-buku wisata, rupanya diambil dari Bukit 
Manse ini dalam berbagai musim.

Satu hal lagi pembelajaran yang dapat dipetik dari 
pendakian Eorimok Trail, yaitu antisipasi terjadinya 
kecelakaan. Jalur itu dilengkapi monorel yang 
menghubungkan gerbang awal pendakian Eorimok ke 
Witseoreum, bukit tertinggi sebelum puncak Halla. 

Satu sudut Eorimok Trail yang rapi tersusun dari pijakan kayu. 
Foto: Budi Brahmantyo.



77

Kolom Basal di Tebing Pantai Jungmun Daepo
Kunjungan ke kolom-kolom basal di Jungmun 

Daepo, pantai selatan Jeju, tidak terjadwal pada 
ekskursi APGN 2013, padahal kalau melihat foto-
fotonya, tempat itu sangat mempesona. Itulah 
sebabnya sebagian peserta Indonesia yang kebetulan 
tidak terdaftar di ekskursi pasca konferensi, memilih 
berangkat sendiri ke Jungmun Daepo. Pilihan yang 
tidak mengecewakan. Bagaimana tidak, fenomena 
kekar kolom pada lava basal itu begitu rapi 
tersingkap sepanjang hampir 2 km mulai dari Pantai 
Jungmundong hingga Daepodong di Seogwipo, kota 

yang stadion sepakbolanya sempat terpilih sebagai 
salah satu tuan rumah untuk World Cup 2002 Japan-
Korea.

Lava yang meleler keluar dari satu kerucut 
yang disebut Nokhajiakoerum itu terhampar luas 
memenuhi pantai selatan Seogwipo. Ketika lava 
yang bersuhu 900o C itu mendingin, kekar kolom 
mengontrol strukturnya sehingga menghasilkan 
kolom-kolom yang seragam dengan bentuk 
hexagonal (segi-enam). Kolom tertinggi terukur 
25 m sementara sebagian terbentuk menjadi dasar 
pantai berbatu menjadikannya seperti tangga-tangga 

Kekar kolom pada basal yang 
teratur rapi di sepanjang pantai 

antara Jungmun – Daepo. 
Foto: Oman Abdurahman.

Sayangnya bagaimana bentuk alat angkutnya tidak dapat 
kami amati. Mungkin terparkir di Witseoreum yang 
tidak kami jajagi. Gambaran kami, keretanya semacam 
papan untuk satu orang berbaring dengan seorang atau 
dua operator di depan dan belakang. Meluncur di internet 
didapati gambar monorel gunung untuk evakuasi itu, 
sesuai bayangan kami. 

Satu contoh lagi yang cukup kreatif untuk 
mengakali lereng licin, kami temui di jalur Eorimok 
ke bukit kecil yang dapat didaki selama 30 menit, 
dinamai Eoseungsaengak Trail. Menjelang puncak 
bukit berketinggian 1.169 m, satu ruas jalur ditutupi 
anyaman karet. Kita berpijak di atas potongan-potongan 
seperti fan-belt yang dianyam sedemikian rupa sehingga 
menyerupai karpet. Sangat kreatif untuk kita tiru dengan 
mengakali fan-belt atau ban bekas yang memang jadi 
limbah yang sulit diolah. n

Penulis: Budi Brahmantyo.Anyaman seperti fan-belt yang menyerupai karpet 
untuk jalur licin. Foto: Budi Brahmantyo.
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yang serupa dengan the Giant Causeway di Irlandia. 
Begitu rapinya kolom-kolom itu sehingga menyerupai 
struktur yang dibangun manusia. Seorang pejabat 
tinggi di Menparekraf (Kementerian Pariwisata dan 
Industri Kreatif) yang sempat berkunjung sebelumnya 
ke Jungmun berkomentar bahwa ia baru percaya 
kalau kolom-kolom itu bentukan alamiah dan 
bukan buatan manusia setelah menyaksikan sendiri 
fenomena itu di Jungmun. Ia tadinya mempercayai 
kalau kolom-kolom batu seperti itu dibentuk oleh 
manusia mengacu pada kolom-kolom batu di 
Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat.

Pembelajaran Berharga untuk Taman Bumi 
Indonesia

Pulau Jeju (tadinya dikenal sebagai Cheju) yang 
pada masa sejarah kuno Korea merupakan tempat 
pembuangan, seperti dialami tabib wanita Janggeum, 
dulunya merupakan pulau yang tidak senyaman 
sekarang. Pulau yang seluruhnya berpermukaan kasar 
dari batu basal ini pada awalnya merupakan pulau 
yang kering. Hujan yang sebenarnya cukup intensif 
turun di Jeju dibandingkan Korea daratan, meresap 
langsung ke dalam batu basal yang sangat berpori-
pori. Air hujan itu meresap jauh ke dalam tubuh 

batuan Pulau Jeju. Sungai-sungai yang berdasar 
batu basal, sama sekali tidak berair. Kehidupan keras 
yang digambarkan oleh wanita-wanita Haenyeo 
merupakan gambaran Jeju di masa silam yang suram. 
Pulau yang sempat diserbu pasukan Jengis Khan dan 
memperkenalkan kuda hingga sekarang itu, tidak 
layak juga untuk pertanian karena permukaannya 
yang berbatu-batu.

Namun, Bumi memang terus berputar, terus 
berubah. Tidak ada yang tidak berubah selain 
perubahan itu sendiri. Seperti halnya Australia atau 
Bandung yang awalnya tidak disukai dan dijadikan 
tempat pembuangan, juga Jeju yang kemudian 
menjelma di zaman modern jadi Taman Bumi yang 
tertata luar biasa. Alamnya yang lestari terjaga dan 
mendapat ganjaran pusaka dan cagar biosfer dunia, 
tidak mencerminkan sebagai tempat pembuangan 
seperti terjadi di zaman dulu. Pulau Jeju yang 
mempunyai luas 1.849 km2 (sepertiga luas Pulau 
Bali yang ternyata sister province-nya, atau setengah 
luas Cekungan Bandung) dengan penduduk 583.284 
jiwa (2011) dan kerapatan 287/km2 merupakan 
destinasi wisata utama Korea dan Asia Timur. Hingga 
Desember 2011 data statistik Jeju (english.jeju.

Ikon Jeju selain jeruk tangerine adalah patung-patung 
tanpa kaki yang dikenal dengan dolhareubang. Dol 
berarti batu, dan hareubang berarti kakek atau leluhur. 
Ketika pertama kali melihatnya tersebar di mana-mana 
di setiap penjuru Jeju, saya langsung teringat arca batu di 
Lembah Bada, Sulawesi Tengah. Polanya sama, monolit 
batu berbentuk lingga (menhir) yang diperlakukan 
mungkin sebagai penanda.

Gaya pembuatannya pun hampir sama. Kepala 
dengan badan lurus hanya dipisahkan lekukan leher. 
Badan yang lurus hanya berukirkan lengan yang 
diposisikan saling berhadapan di bagian perut. Rupanya 
gaya seperti ini tidak hanya dolhareubang dan arca 
Lembah Bada saja, tetapi juga tetangga sangat jauh 
mereka di Samudera Pasifik selatan, di Pulau Paskah, 
Chili, dan di Tiwanaku, Bolivia. Bedanya dolhareubang 
mempunyai wajah yang umumnya lengkap dengan 
mata, hidung, telinga, dan mulut yang terukir jelas. 
Patung Pulau Paskah yang disebut moai, wajahnya lebih 

Antara Dolhareubang, 
Arca di Lembah Bada, 
Moai Pulau Paskah, 

dan Tiwanaku Bolivia

Perbandingan patung monolit dari berbagai pelosok dunia. Dari kiri atas 
searah jarum jam: 1. Dolhareubang di Kota Jeju (Foto: Budi Brahmantyo), 
2. Monolit Tiwanaku Bolivia (Sumber: razpberryswirl.wordpress.com), 
3. Arca Lembah Bada laki-laki (Foto: Budi Brahmantyo), 4. Arca Lembah 
Bada perempuan (Foto: Budi Brahmantyo), 5. Moai Pulau Paskah, Chile 
(Sumber: uniqpost.com).
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go.kr) menunjukkan kunjungan tahunan wisatawan 
(mungkin termasuk kunjungan domestik dari Daratan 
Korea) mencapai 8.740.000 melebihi kunjungan 
wisatawan manca negara ke Indonesia tahun 2012 
(8.044.462 wisatawan) dengan menghasilkan 
pemasukan sebesar 4.505.200.000.000 won (4 
trilyun 505,2 miliar won, kira-kira 4 miliar dollar AS; 
ke rupiah silakan dikali 12 dari kurs won!).

Kunci kesuksesan itu secara sekilas adalah 
manajemen pulau yang tercerminkan dari 
kesejahteraan yang didapat dari masyarakatnya. 
Kota, permukiman, infra-struktur dan jalan-jalannya 
rapi dan mulus. Fasilitas kota terpenuhi, baik energi, 
air bersih maupun pengeloaan air limbah dan 
sampah. Dengan harga BBM sekitar Rp 20.000/liter, 
mobil-mobil buatan Korea sendiri (tidak dijumpai 
merek-merek Jepang) berseliweran, tetapi tidak 
ditemui kemacetan sama sekali. Fasilitas transportasi 
umum berupa bus dan taksi tersedia dengan baik. 
Wisata alamnya terurus baik, beberapa bahkan tidak 
dipungut karcis. Jalur geotrail dengan tangga kayu 
atau batu tertata rapi, dan … tidak ada sampah 
berserakan seperti di lokasi-lokasi wisata Indonesia 
termasuk di kotanya bahkan di pasar tradisionalnya 
sekalipun! Herannya, pengelola jarang menyediakan 

tempat sampah. Rupanya terdapat kesadaran 
masyarakat Jeju sendiri untuk membawa kembali 
sampah ke rumahnya. Luar biasa!

Fakta itu seharusnya menjadi tantangan bagi 
pengelolaan taman bumi di Indonesia. Jangan 
tanyakan potensi keragaman bumi, hayati, atau 
budaya Indonesia sebagai pendukung taman 
bumi, semuanya tidak kalah dengan Jeju. Namun, 
tanyakan bagaimana hal yang kelihatan sepele 
tetapi susah sekali diselesaikan: sampah. Kami yakin 
jika perubahan mental masyarakat kita dalam hal 
membuang sampah tersadarkan, urusan lain dalam 
pengelolaan taman bumi, atau destinasi wisata lain, 
atau di perkotaan sekalipun niscaya akan terselesaikan 
dengan baik. Itulah tantangan yang mestinya dapat 
terjawab secara optimis. Kita pun pasti bisa seperti 
Jeju! n

Penulis adalah staf pengajar di Prodi Teknik Geologi, Fakultas 
Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB), ITB

sederhana tetapi menunjukkan ekspresi yang serius, kasar, 
dan sangar. Monolit Tiwanaku berwajah lurus serius, 
berpakaian lengkap dengan kedua tangan di depan badan 
memegang suatu lempengan. Adapun arca Lembah 
Bada umumnya berekspersi ramah walaupun tanpa 
mulut. Bahkan arca Lembah Bada yang paling terkenal, 
Palindo, berekspersi jenaka. Perbedaan lain yang sangat 
mencolok dari arca Lembah Bada adalah diukirnya 
jenis kelamin, yang tidak tergambarkan di dolhareubang, 
moai maupun monolit Tiwanaku, walaupun ketiganya 
berkesan berwajah laki-laki.

Patung-patung dolhaerubang dan moai dibentuk 
dari bahan basalt sesuai dengan sumber bahannya yang 
berasal dari pulau-pulau gunung api. Begitu pula patung 
Tiwanaku jika tidak dari endapan piroklastik juga 
mungkin dari andesit. Di Lembah Bada, arca-arcanya 
dibuat dari sekis atau granit. Dolhaerubang menurut 
catatan sejarah Jeju yang terpamerkan di Taman Budaya 
Batu Jeju, diperkirakan baru dibuat sekitar pertengahan 
Abad ke-14, moai diduga didirikan pada tahun 400, 
begitu pula Tiwanaku berkembang pada tahun 300-1000 
(Wikipedia). Namun, arca di Lembah Bada diperkirakan 
sangat tua, yaitu 2.200 tahun yang lalu (www.satusulteng.
com). 

Patung dolhareubang ditempatkan sebagai penanda 
tempat, penolak bala, atau penjaga gerbang rumah, kuil, 

atau istana sehingga arah hadapnya tergantung posisi 
kawasan atau rumah yang dijaga. Adapun moai dikenal 
sebagai penjaga Pulau Paskah atau Rapanui yang seluas 
164 km2 yang ditempatkan di sekeliling garis pantai 
pulau kecil tersebut dan arah hadapnya ke laut. Patung 
monolit Tiwanaku tidak diketahui menghadap ke arah 
mana. Arca Lembah Bada mungkin lebih terorientasi 
karena umumnya diarahkan ke barat. Ada yang berteori 
bahwa arah hadap ini didasarkan pada arah tempat asal 
para leluhur mereka. 

Siapa meniru siapa, masih misterius. Umurnya pun 
masih dapat diperdebatkan. Namun, baik moai maupun 
monolit Tiwanaku dan apalagi arca Lembah Bada berasal 
dari budaya megalit di Zaman Prasejarah, sedangkan 
dolhareubang diperkirakan sedikit lebih modern. Lalu ide 
dolhaerubang yang lebih muda apakah datang dari moai 
Pulau Paskah atau Tiwanaku yang sangat jauh, atau dari 
Sulawesi yang lebih dekat? Atau ide itu tumbuh begitu 
saja secara lokal tanpa adanya informasi dan pengaruh 
dari tempat lain? Selama tidak ada catatan sezaman yang 
menjelaskannya, kita tidak akan pernah tahu secara pasti. 
Mungkin biarkan saja begitu, suatu teka-teki, misteri, 
atau kisah tak berjawab akan merentang pertanyaan yang 
terus akan menggugah generasi ke generasi. n

Penulis: Budi Brahmantyo.
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A. Djumarma 

Ketika melihat sebongkah batu, mata awam 

tidak menangkap apapun selain bentuknya. 

Ada yang bulat, lonjong, persegi, pipih, 

dan sebagainya. Ukurannya kadang besar 

seperti raksasa, kadang kecil seperti gundu. 

Mata awam tidak awas pada keiistimewaan 

batu. Adapun mata ahli geologi mampu 

menentukan jenis bahkan sumber batuan 

yang biasa kita lihat itu.
Foto: Deni Sugandi.

Perawi Gunung Api
Wirakusumah

81



82 GEOMAGZ    September 2013

Di mata ahli geologi, batuan bahkan menjadi 
semacam kunci ke masa lalu. Ungkapan 
tersebut ditimba dari ahli gunung api 
Achmad Djumarma Wirakusumah (59), 

yang sempat diwawancarai oleh tim Geomagz. Dari 
perbincangan di Bandung dan Cepu beberapa waktu 
lalu, tergambar pertautan antara batuan dan gunung 
api sebagai sumbernya. Bahkan tergambar pula 
kaitannya dengan peta geologi, peta rawan bencana, 
dan pendirian museum geologi.

Bagaimana pria kelahiran Bandung, 1 Januari 
1954, itu berkenalan dengan gunung api? Ade —
begitu sapaan akrabnya— mulai tertarik oleh geologi 
karena cita-citanya hendak mencari pekerjaan di kota 
yang memberikan peluang untuk sering bepergian ke 
daerah. 

Kebetulan, pada masa remajanya, Ade sangat 
dekat dengan pamannya, Hermia Patmaatmadja, 
yang mengajarkan aljabar. Sang paman yang 
mengajar di SMA BPI dan SMA 11 Bandung itu 
sering menanyakan perihal cita-cita Ade: Hendak 
melanjutkan ke sekolah mana? Pertanyaan tersebut 
terus berulang sekitar empat kali, dari sejak kelas 3 
SMP hingga kelas 3 SMA. Akhirnya, setelah dipikir-
pikir dan dikonsultasikan ke sana-ke sini, tekadnya 
bulat, “Saya hendak masuk sekolah yang nanti 
kerjanya di kota tapi sering ke daerah.” 

Mengenai geologi pun ia dengar mula-mula 
dari sahabatnya waktu SMA. Suatu saat ia pernah 
ngomong-ngomong dengan Sobur Koswara, 
sahabatnya waktu di SMA 5 Bandung. Kata 

sahabatnya itu ia terkesan dengan pamannya yang 
bekerja di bidang geologi. Katanya, pekerjaannya 
banyak pergi ke daerah.

Setelah Ade masuk ke Fakultas Teknik Industri 
Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1973 dan 
tinggal menunggu penjurusan, ia berbincang dengan 
pamannya mengenai geologi. Saat itu, kebetulan, 
ada pegawai Vulkanologi yang indekos di rumah 
bibinya, Nikmatul Akbar. Obrolan Ade dengan 
pamannya barangkali terdengar oleh Nikmatul. Dia 
pun kemudian sengaja datang ke rumah Ade untuk 
mengajak berbincang ihwal geologi. Obrolannya 
tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh 
Sobur. 

“Kemudian waktu ada penjurusan, kan jurusan-
jurusan yang bau-bau sering ke daerah itu, ada 
tiga, yaitu tambang, minyak, dan geologi. Saya 
jadi bingung. Tapi kemudian teringat ucapan 
Nikmatul Akbar mengenai geologi. Sehari menjelang 
penjurusan, akhirnya saya memilih geologi,” ujar 
lulusan ITB tahun 1979 itu. 

Setelah lulus kuliah pada Oktober 1979, Ade 
melamar ke Caltex dan diterima. Namun, orang 
tuanya tidak setuju karena tempat kerjanya jauh 
dari rumah. Untuk menjajal keahliannya, ia juga 
sempat ikut dalam pemboran untuk membangun 
bendungan di Cepu dan Ngawi. Selama tiga bulan 
ia bekerja di lapangan dan belajar membor kepada 
tukang bor. Kemudian, karena ada lowongan, Ade 
masuk menjadi PNS di Direktorat Geologi sejak Maret 
1980. 

Bersama Direktur Geologi Jepang di Tsukuba (2003). Foto: Koleksi pribadi.
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Di Lingkungan Geologi
Di lingkungan Direktorat Geologi sebenarnya 

Ade seharusnya masuk ke bagian geologi teknik. 
Hal itu berkaitan dengan skripsinya yang membahas 
Bendungan Wadas Lintang, Jawa Tengah. Namun, 
ia malah memilih menekuni kegunungapian, yaitu 
masuk ke Vulkanologi.

Namun, Ade punya alasan lain. Ia mengaku, 
“Saya selalu tertarik mencari bagian yang jarang 
dimasuki orang. Ditambah ada keinginan untuk 
sekolah lagi. Waktu itu, saya dengar di Vulkanologi 
bisa jadi banyak peluang. Akhirnya saya membelok 
ke Vulkanologi.” 

Meski untuk urusan keuangan di bagian 
vulkanologi cenderung tetap, tidak “basah” seperti di 
bagian lainnya, tapi menurut Ade di situ banyak kerja 
sama dengan pihak luar. Dengan jalan kerja sama 
demikian, maka peluang untuk melanjutkan studinya 
sangat besar.

Saat masuk ke vulkanologi, Direktur Vulkanologi 
Adjat Sudrajat menggagas kebijakan bagi sarjana 
baru yang masuk ke situ. Para pegawai baru, 
khususnya sarjana geologi, ditempatkan di Sub-
Direktorat Pemetaan Gunungapi khususnya Seksi 
Pemetaan Geologi Gunungapi. Ade menganggapnya 
sebagai kawah candradimuka, karena secara fisik 
memang paling berat, harus naik-turun gunung. 

“Namun,” menurut Ade, “Pemetaan geologi 
gunung api merupakan dasar dari kegunungapian. 
Bila pegawai baru sudah paham mengenai hal ini 
dan dapat menerbitan 2-3 peta geologi gunung 
api, si pegawai bisa saja pindah ke sub-direktorat 
lain di lingkungan Direktorat Vulkanologi, seperti ke 
Pengamatan Gunung api, analisa gunung api, dan 
panas bumi atau terus menetap di pemetaan gunung 
api juga bisa.”

Dari beberapa kali melakukan pemetaan, Ade 
pernah diangkat menjadi Kepala Tim Merapi. 
Kemudian saat itu ada kerja sama dengan USGS 
(United States Geological Survey) untuk menangani 
bencana Gunung Merapi, karena gunung ini sangat 
aktif, terkenal ke seluruh dunia, dan mempunyai tipe 
letusan khas. Karena menjabat sebagai Katim Merapi, 
Ade dilibatkan dalam kerja sama itu. 

Karena yang sehari-harinya terlibat dalam 
kerja sama itu adalah Sub-Direktorat Pengamatan 
Gunungapi, maka Ade pindah ke bagian itu pada 
1982. Tugas utamanya kala itu adalah mengamati 
kegiatan gunung api di seluruh Indonesia terutama 
di Sumatra dan Jawa. 

Untuk itu, Ade sering ditugaskan ke daerah yang 
bergunung api di Sumatra dan Jawa. Dari 129 gunung 
api aktif yang ada di Indonesia, hingga sekarang ia 
pernah menjajal 40% di antaranya. Ia pun pernah 

Djumarma mengajar di 
STEM-Akamigas Cepu. 

Foto: Deni Sugandi.
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Kesempatan kedua untuk belajar lagi datang dari 
beasiswa Asian Development Bank (ADB). Sejak 1987, 
ia tercatat sebagai mahasiswa S3 di Victoria University 
of Wellington, Selandia Baru. Di sana ia mendalami 
ihwal gunung api sampai lulus pada 1991.

Setelah kembali dari Selandia Baru, Ade sempat 
ditempatkan lagi di Direktorat Pemetaan sebagai 
Kepala Seksi Pemetaan Geologi. Kemudian Kepala 
Sub-Dit Pemetaan Gunung Api dan juga Kepala Sub-
Dit Analisa Gunung Api. Pada 1999 Ade diangkat 
menjadi Direktur Vulkanologi hingga 2004. Pada 
2004-2008, ia menjabat sebagai Direktur Tata 
lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan. 
Terakhir, sejak 2008 hingga 2012, Ade menjadi 
Kepala Pusat Survei Geologi. 

Secara keseluruhan, Ade pernah menjabat 
sebagai direktur atau kepala pusat di tiga bagian 
yang berbeda di lingkungan Direktorat Jenderal 
Geologi dan Sumber Daya Mineral yang kemudian 
berubah menjadi Badan Geologi sejak 2008. Di 
lingkungan tersebut, dialah orang pertama yang 
pernah menjabat sebagai kepala pusat di tiga bagian 
yang berbeda.

Selain itu, selama kariernya di dunia 
kegunungapian, Ade pernah mengikuti mitigasi 
bencana letusan gunung api, antara lain saat letusan 
Gunung Galunggung (1982), Gunung Colo (1983), 
Gunung Merapi (1984 dan 2001), serta letusan 
Gunung Papandayan (2002). Gunung Usu, Gunung 
Aso, dan Gunung Unzen di Jepang, Gunung St 
Helens di Amerika Serikat, serta Gunung Colima di 
Meksiko, Gunung Tarawera dan Ruapehu di Selandia 
Baru pernah didaki dan diselidikinya. 

Stratigrafi Gunung Api
Pengalaman Ade selama bergelut dengan 

gunung api melahirkan pemikiran baru di bidang 
pemetaan gunung api. Sejak melakukan pemetaan 
untuk pertama kalinya pada 1983 di Gunung Merapi, 
ia merasakan adanya yang kurang dalam pemetaan 
gunung api.

“Karena sedikit kami dibagi-bagi oleh Kepala Seksi 
Pemetaan Pak Edi Kasidi. Waktu itu cara kerjanya 
masih ke sana-ke sini. Campur baur, ada yang 
berdasarkan pada ini dan pada itu. Anak-anak muda 
dibiarkan untuk mengeksplorasi cara memetakan 
gunung api. Dan waktu itu ilmu gunung api masih 
baru, baik di Indonesia maupun dunia,” kenang Ade.

Memang, saat itu pemetaan geologi dilakukan 
dengan menggunakan metode lama. Pada 1970-an 
kegiatan itu menggunakan cara pemetaan geologi 
bersistem. Pada 1980 pemetaannya dilakukan 
dengan cara pemetaan khusus bagian gunung api. 
Batas lembarannya ditentukan berdasarkan sebaran 
batuan/endapan gunung api yang dipetakan.

mengunjungi hampir 90% dari 70 Pos Pengamatan 
Gunung Api di seluruh Indonesia. Selama itu, ia sering 
mengalami suka-dukanya. Ia sering bekerja sendirian 
di Pos Pengamatan Gunung Api di tempat terpencil 
selama beberapa lama. Demikian pula bahaya yang 
bisa jadi mengancamnya.

Keinginan untuk melanjutkan studinya mulai 
terbuka. Ia berkesempatan belajar di The International 
Institute of Seismology and Earthquake Engineering 
(IISEE) Tsukuba, Jepang, pada 1982. Ia lulus pada 
1983, dengan mendapat gelar Diplome in Seismology 
(Dipl, Seis).

Dua tahun kemudian, Ade ditunjuk sebagai 
kepala tim peneliti dari pihak Indonesia pada Ekspedisi 
Snellius II (1984-1985). Ekspedisi ini ditujukan untuk 
meneliti kegeologian kawasan Indonesia timur (Busur 
Banda). Kerja sama ilmuwan Indonesia-Belanda ini 
menjadi jembatan terciptanya kerja sama dengan 
negara lainnya. Juga menjadi salah satu mata rantai 
bagi Ade untuk melanjutkan studinya.

Hasil dari ekspedisi ini, paling tidak Ade bisa 
menulis empat tulisan ilmiah bersama peneliti 
Indonesia dan Belanda. Keempat tulisan tersebut 
adalah “The Sirung volcanic boiling spring: An 
extreme chloride-rich, acid brine on Pantar (Lesser 
Sunda Islands, Indonesia)” yang dimuat dalam 
Chemical Geology 76 (1989). Sementara tiga tulisan 
lagi dimuat dalam Netherlands Journal of Sea 
Research 24 (1989: 303-301), yaitu, “Volcanism 
and tectonics in the Eastern Sunda Arc, Indonesia,” 
“Spatial Geochemical variations of arc volcanism 
around the Banda Sea,” dan “Geochemistry of Hot 
Springs and Fumarolic gasses from the Banda Arc.”

Di Selat Sunda setelah dari Gunung Krakatau (1992). Foto: Koleksi pribadi.
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Menurut Ade, saat itu orang memetakan gunung 
api seperti memetakan aspek geologi yang lain, 
yakni dengan menggunakan metode litostratigrafi, 
berdasarkan sedimentasi batuan. Sehingga di 
dalam pemetaannya mengenal istilah formasi, yang 
didasarkan pada endapan paling jelas yang nampak 
di suatu daerah. “Tetapi,” kata Ade, “Di gunung 
api itu tidak didasarkan pada formasi, melainkan 
dari sumber mana dia diletuskan, jenis batuan apa 
yang diletuskan, dan bagaimana terjadinya atau 
genesanya.” 

Karena itu, setelah mencari-cari model pembuatan 
peta geologi baru, Ade bersama-sama dengan Rudy 
Bacharudin, Sujanto, dan Sutikno Bronto menggagas 

stratigrafi gunung api (volcano stratigraphy) pada 
1986. 

“Cara kerja stratigrafi gunung api dimulai 
dari puncak kemudian terus menurun ke bawah. 
Di puncak bisa melihat ke bawah, kiri-kanan, ke 
depan-belakang. Sehingga pemandangan dan 
penyebarannya jadi luas. Di atas itu, masalah gunung 
demikian kompleks untuk menerangkan bagaimana 
sejarah pembentukan gunung api itu. Ke bawahnya 
tinggal menelesuri apa yang terjadi di puncak,” jelas 
Ade.

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa pada 
hakikatnya, metode baru pemetaan gunung api 
itu terkait dengan jenis batuan, sumber letusan, 
dan genesa gunung api. Jadi, menurutnya, “Kalau 
kita menemukan sebongkah batu, dalam volcano 
stratigraphy, akan tertuju kepada dari mana asalnya. 
Karena batu adalah cerminan dari hasil letusan pada 
saat meletusnya gunung api di waktu tertentu. 
Sekarang, kita memetakan dan menemukan batu. 
Nah, batu itu kita terjemahkan bahwa waktu dulu 
pada suatu saat tertentu gunung itu pernah meletus 
yang cara meletusnya tertentu dan hasilnya ke 
sini. Dan dikonfirmasi dengan foto udara, bahkan 
sekarang dengan citra. Dengan urutan tersebut, 
kita jadi tahu karakteristik letusan gunungnya. 
Karakteristik gunung api itu dapat dipelajari dari peta 
geologi gunung api.”

Dari volcano stratigraphy, menurut Ade, kita jadi 
tahu urutan pembentukan gunung api. Sesudah itu 
baru aplikasi. Dengan mengetahui urutan itu, kita 
jadi tahu karakteristik gunung api tersebut. Berbekal 
peta geologi, kita dapat memetakan peta kawasan 
rawan bencana gunung tersebut. 

Pengetahuan mengenai stratigrafi gunung api 
ini digunakan oleh Ade saat dia menyusun disertasi 

Survei Busur Banda dalam Ekspedisi Snellius ke-2 (1984). 
Foto: Koleksi pribadi.

Djumarma saat diwawancara 
(2013). Foto: Deni Sugandi.
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doktoralnya di Victoria University of Wellington, 
Selandia Baru. Judulnya Some Studies of Petrology, 
Volcanology and Structures of Mt. Kelut, East Java, 
Indonesia (1991). Metode ini pun diajarkan pada 
para pegawai baru pemetaan geologi dan beberapa 
universitas yang pernah mengangkat Ade sebagai 
dosen luar biasa yang mengajarkan ilmu gunung api. 

Menggagas Museum Kegeologian
Selama berkiprah di dunia kegeologian, Ade 

mempunyai gagasan yang terkait dengan penyebaran 
informasi kebumian secara populer kepada masyarakat 
Indonesia. Dalam hal ini Ade mencetuskan pendirian 
museum gunung api, memprakarsai pendirian 
museum kars, museum tsunami, dan pemasangan 
panel informasi kegunungapian. 

Gagasan museum gunung api muncul saat Ade 
belajar di Jepang (1982-1983). Di sana dia melihat 
museum gunung api Aso di Pulau Kyushu dan 
Gunung Usu di Pulau Hokkaido. Ade merasa kagum 
sekaligus terinspirasi untuk mendirikan museum 
sejenis di Indonesia, mengingat Indonesia berada 
di alam geologi yang sangat kompleks termasuk 
kebencanaan geologinya.

“Ide pembangunan museum gunung api ini 
adalah dengan tujuan mempromosikan Indonesia 
melalui keberadaan gunung api. Selain itu, 
memberikan informasi kepada masyarakat luas 
terutama para wisatawan tentang kegunungapian 
bukan hanya dapat dinikmati keindahannya saja 
tetapi juga tahu bagaimana itu bisa terjadi, sehingga 

Survei di sekitar puncak Carsten Tembagapura (2007). Foto: Koleksi pribadi.

menjadi wisata bernuansa edukasi di bidang gunung 
api,” jelasnya.

Untuk mewujudkan museum gunung api itu 
terbilang panjang. Sekembalinya dari Jepang, ide 
itu disampaikan kepada para petinggi Direktorat 
Vulkanologi dan Departemen ESDM. Pada 1986, 
Direktur Vulknalogi Adjat Sudradjat pernah 
mendiskusikan hal ini dengan Menkokesra Azwar 
Anas. Demikian pula saat mengikuti Kursus Sepamen 
di LAN Jakarta pada 1999, Ade kembali mengutarakan 
idenya antara lain kepada Hary Santoso (Dephut) dan 
Tjakra Sudarsana (Depdagri). 

Kemudian, saat ada PKL (Praktik Kerja Lapangan) 
ke Bali, Ade memasukkan proposal pembangunan 
museum gunung api di Indonesia yang salah satunya 
adalah Gunung Batur (Bali). Saat itu, bersama Kepala 
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bali Tjakra 
Sudarsana, ia menjelaskan proposal tersebut kepada 
Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang kemudian 
menyetujui gagasan tersebut. 

Pada saat yang bersamaan, Menteri ESDM 
Kuntoro Mangkusubroto dan Gubernur DI Yogyakarta 
Hamengkubuwono X mengagas ide yang sama. 
Saat itu Kuntoro sedang mengunjungi Bantul untuk 
memberi bantuan pengeboran air tanah.

Pembicaraan mengenai gagasannya muncul 
kembali pada 2002. Dalam perjalanan mengantar 
rombongan anggota DPR dari Denpasar ke lapangan 
panas bumi Buyan Beratan, Bali, Ade bersama Direktur 
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Jenderal Geologi dan Sumber Daya Daya Mineral 
Wimpy S. Tjetjep, berkesempatan menyampaikan 
ide itu. Anggota perwakilan rakyat itu menyambut 
baik dan setelah kembali ke Jakarta, anggota DPR 
mengusulkan pembangunan museum gunung api di 
Indonesia kepada Menteri ESDM. Dari situ, keluarlah 
anggaran untuk pembangunannya dari APBN. 

Kemudian, secara maraton, Ade menemui 
Bupati Sleman (Yogyakarta) Ibnu Subiyanto untuk 
membicarakan usulan pembangunan Museum 
Gunung Merapi dan kemudian Bupati Bangli I 
Nengah Arnawa dan wakilnya I Made Gianyar untuk 
membicarakan usulan pembangunan Museum 
Gunung Batur. Ternyata setelah melalui diskusi 
panjang lebar, kedua usulan tersebut sangat disetujui 
dan didukung masing-masing bupati dan anggota 
DPRD. 

Sementara itu, pembangunan Museum Gunung 
Api Batur di Bali diresmikan Menteri ESDM pada 
2007 dan Museum Gunung Api Merapi di Sleman 
diresmikan Menteri ESDM pada 2009. Bahkan pada 
September 2012, Kawasan Gunung Batur diakui 
lembaga PBB UNESCO sebagai anggota taman 
bumi dunia (Global Geopark Network). Tentu saja, 
keberhasilan ini tidak lepas dari terbangunnya 
Museum Gunung Api Batur.

Kesuksesan menggagas dan merancang museum 
gunung api bersambung dengan pendirian museum 
kars. Pada 2005, saat menjabat Direktur Tata 
Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, 
Ade ditugaskan untuk membangun Museum Kars 
di Wonogiri, Jawa Tengah. Pada 2010, museum ini 
rampung dibangun dan diresmikan Menteri ESDM.

Demikian pula saat menjabat sebagai Kepala 
Pusat Survei Geologi, Ade ikut memikirkan dan 
membangun materi peragaan museum tsunami yang 
saat itu sedang dibangun. Museum yang terletak di 
Banda Aceh ini selesai dan diresmikan pada 2011.

Kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan 
Ade terus berlanjut. Sebagai ketua Ikatan Ahli Geologi 
Indonesia (IAGI) Pengurus Daerah Jawa Barat dan 
Banten, Ade bekerja sama dengan Dinas Kehutanan 
menggagas pemasangan panel informasi populer 
kegunungapian. Dengan panel tersebut, selain 
menikmati keindahan pemandangan wisatawan juga 
mendapatkan informasi kegunungapian. 

Panel tersebut berisi informasi kegunungapian 
Gunung Sunda-Gunung Tangkuban Perahu. 
Peresmian pemasangannya di mulut Gua Belanda, 
Dago Pakar, Bandung Utara, oleh Ketua Ikatan Ahli 
Geologi (IAGI) Pengurus Daerah Jawa Barat dan 
Banten pada 2011. 

Kegiatan Kini
Meski secara struktural telah pensiun dari 

lingkungan Badan Geologi, tapi kegiatan Ade 
untuk menyebarkan ilmu gunung api yang menjadi 
keahliannya tidaklah berhenti. Kini, ia mengabdikan 
dirinya sebagai tenaga pengajar di Sekolah Tinggi 
Energi dan Mineral (STEM)-Akademi Minyak dan Gas 
Bumi (Akamigas), Jl. Gajah Mada No. 38 Cepu, Blora, 
Jawa Tengah.

Di perguruan tinggi yang ada di bawah Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya 
Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral di itu sejak Februari 2012 Ade mengajar 
ilmu kegunungapian termasuk panas bumi. Di balik 
keputusannya untuk kembali ke kampus adalah, 
“Agar masyarakat dapat mengantisipasi kegeologian 
termasuk segala bentuk bencana geologi yang terjadi 
khususnya bencana yang disebabkan oleh gunung 
api.”

Bersama ketua panitia IAVCEI di Bali (2000). Foto: Koleksi pribadi.

Sebelum museum di Sleman selesai, dibangun 
juga museum gunung api Merapi yang lebih kecil 
di Ketep, Kabupaten Magelang. Pembangunan ini 
merupakan wujud kerja sama antara Menteri ESDM 
dengan Gubernur Jawa Tengah. Museum di Ketep 
ini selesai dan diresmikan oleh Menteri ESDM pada 
2003.
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Disebut kembali ke kampus sebab sudah lama 
ia aktif berbagi ilmu kebumian di perguruan tinggi. 
Sejak 1994 ia menjadi dosen luar biasa mata 
kuliah Vulkanologi di Jurusan Geologi, Universitas 
Padjajaran. Selain itu, ia pernah mengajar di 
Universitas Hasanudin (Makassar), Institut Teknologi 
Bandung (Bandung), Universitas Diponegoro 
(Semarang), Universitas Sriwijaya (Palembang), dan 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. 

Sebagai dosen, Ade terlibat sebagai pembimbing 
penelitian akhir mahasiswa untuk tingkat sarjana 
di Universitas Padjajaran dan pasca sarjana ITB. 
Demikian pula sebagai penguji, ia pernah menjadi 
penguji untuk S3 di ITB. 

Sekarang di perguruan tinggi yang sejak 2013 
berubah statusnya dari Akademi Minyak dan Gas 
Bumi (Akamigas) menjadi Sekolah Tinggi Energi 
dan Mineral (STEM) “Akamigas” itu Ade mengajar 
sembilan mata kuliah setiap minggunya. Untuk 
pengabdiannya itu, ia rela pergi-pulang Bandung-
Cepu setiap minggunya. Ia biasanya pulang 
ke Bandung menjelang akhir pekan, dengan 
menggunakan kereta api malam dari Cepu.

Selain mengajar, Ade ikut mengelola jurnal enam 
bulanan yang diterbitkan STEM Akamigas. Pada 
terbitan ilmiah yang diberi nama Jurnal ESDM dan 
mulai terbit sejak 2009 itu Ade ditunjuk sebagai 
ketua redaksi atau pemimpin redaksinya. 

Kegiatan di dunia publikasi ilmiah tersebut bagi 
Ade tidak aneh lagi. Karena di dunia kegunungapian 
yang digelutinya kemampuan menulis menjadi 
sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tentu hal 
tersebut berkaitan dengan upaya membuat laporan 
dari berbagai kegiatan yang ditugaskan kepadanya. 
Karena itu, sejak awal menjadi ahli gunung api, Ade 
mulai menulis. Pada 1981, Ade bersama H. Djuwarna 

menerbitkan Laporan Kemajuan I Pemetaan Geologi 
Daerah Gunung Galunggung. 

Berbagai makalah pun ia tuliskan untuk 
kepentingannya untuk menyajikan pengalaman dan 
penemuannya di hadapan beberapa perhelatan 
ilmiah yang diselenggarakan organisasi-organasasi 
ilmiah yang diikutinya. Dalam hal ini, Ade tercatat 
sebagai anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia 
(IAGI), International Association of Volcanology and 
Chemistry of Earth Interior (IAVCEI, sejak 1995), 
World Organization of Volcano Observatory (WOVO, 
sejak 1995), Himpunan Ahli Geofisika Indonesia 
(HAGI), dan Ikatan Ahli Panas Bumi Indonesia (IAPBI, 
sejak 2001).

Makalah-makalah yang ditulisnya untuk 
perhelatan ilmiah itu antara lain, “Kegempaan 
Sesudah Letusan Gunung Usu, Jepang, 1977, 
dan Gunung Galunggung, Indonesia, 1982” yang 
dimyuat dalam Prosiding PIT XII IAGI (1983), “Letusan 
Galunggung 1982-1983” yang dimuat dalam 
Kumpulan Makalah Hasil Penyelidikan Direktorat 
Vulkanologi (1986), “Evolution of the 1990 Kelut 
Eruption Energy Based on the Volume of Ejected 
Volcanic Materials” yang ditulisnya bersama L. 
Hendrajaya dan dimuat dalam Proceeding 17th HAGI 
Anual Scientific Meeting (1992), “Volcanic Hazard 
Mapping in Indonesia” bersama Rudy Bacharudin 
dan disajikan pada Ninth Regional Congress on 
Geology, Mineral, Energy Resources of Southeast 
Asia (1998), dan “Management of Volcanological 
Disaster in Indonesia” dalam Proceeding of the 2nd 
International Conference on Disaster Management 
(2002). 

Selain itu, sendirian atau bersama penulis lain, Ade 
sering menulis untuk jurnal ilmiah nasional maupun 
internasional. Tulisan yang dibuatnya bersama penulis 
lain pernah dimuat dalam jurnal Chemical Geology, 
Netherlands Journal of Sea Research, serta Journal of 
Applied Geodesy (Volume 2, Issue 3, 2008: 167–177) 
yang memuat tulisan “Land subsidence characteristics 
of the Bandung Basin, Indonesia, as estimated from 
GPS and InSAR” yang ditulisnya bersama H. Z. Abidin, 
H. Andreas, M. Gamal, D. Darmawan, T. Deguchi, 
dan Y. Maruyama. 

Sejumlah tulisannya yang tersebar di berbagai 
terbitan ilmiah dan prosiding itu kini dikumpulkan 
dalam bunga rampai berjudul, Gunung Api: Ilmu 
dan Aplikasinya (2012). Kegiatannya sekarang 
sebagai tenaga pengajar, tentu, kian mengeratkan 
Ade dengan dunia tulis-menulis. Apalagi kini dia 
ditunjuk sebagai pemimpin redaksi Jurnal ESDM yang 
diterbitkan oleh STEM-Akamigas.

Dari perjalanan karier Ade selama puluhan tahun, 
terlihat bahwa perannya sebagai ahli gunung api 

Gunung Usu di Pulau Hokkaido Jepang 1983. Foto: koleksi pribadi.
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sangat bergantung pada pembacaannya atas batuan 
yang ada di dalam dan di atas permukaan bumi. 
Berbekal pengalaman dan penalarannya dalam upaya 
menjejaki batuan, Ade dapat disebut perawi gunung 
api. Ia senantiasa mempehatikan asal-usul batuan 
yang ia temukan di lapangan. Setelah itu, akan ia 
jelaskan pertautan batuan dengan kejadian yang 
dialami gunung api. 

Dengan merawikan batuan ke gunung api 
dan mewujudkannya dalam peta geologi, Ade 
menggarisbawahi pentingnya mitigasi sejak dini. 
Karena itu, setelah peta gunung api dibuat, maka 
untuk kepentingan orang banyak, Ade menggagas 
museum kegunungapian dan museum kegeologian 
lainnya untuk membangkitkan kesadaran khalayak 
atas arti ilmu kebumian sekaligus konsekuensi hidup 
di Indonesia yang aspek kegeologiannya sangat 
beragam dan sangat mengandung risiko.n

Penulis: Atep Kurnia
Pewawancara: Oman Abdurahman, T. Bachtiar, Hawe Setiawan, 
Atep Kurnia
Fotografer: Deni Sugandi

Foto keluarga A. Djumarma. Foto: Koleksi pribadi.
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Lintasan

mulai dari Chairul Saleh, Ibnu Sutowo sampai kepada 
Jero Wacik. Terselip dalam deretan pemimpin tertinggi 
pertambangan itu Susilo Bambang Yudhoyono yang 
menjabat menteri pertambangan selama 10 bulan, 
yakni dari 26 Oktober 1999 sampai dengan 21 
Agustus 2000.

Sajian yang sangat mengagumkan adalah potret 
kunjungan presiden pertama Republik Indonesia, 
Soekarno, ke Museum Geologi pada tahun 1960. 
Potret yang sangat mengesankan itu menghiasi 
halaman pembuka. Penempatannya pada halaman 
itu sungguh tepat karena kunjungan tersebut telah 
membuka semangat kerja para ahli geologi dan 
pertambangan yang semuanya masih muda belia. 
Sudah pasti mereka merasa telah mendapat siraman 
motivasi yang menggelora dalam upaya menggali 
kekayaan sumber daya mineral yang dikandung Bumi 
Ibu Pertiwi. Itulah kunjungan yang menyadarkan kita 
semua betapa kekayaan itu menunggu keterampilan 
tangan putera-puteri anak bangsa.

DATA BUKU

Judul Buku Indonesian Mining in Images

Penulis Singgih Widodo, dkk

Tebal 208 halaman

Penerbit Perhimpunan Ahli Pertambangan 
Indonesia (Perhapi)

Tahun Terbit 2012

Oleh: Adjat Sudradjat

Baru-baru ini sebuah buku yang sangat 
mengesankan diterbitkan oleh Perhimpunan 
Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi). 
Buku itu mengambarkan perkembangan 

pertambangan di Tanah Air. Dari judulnya, Indonesian 
Mining in Images, orang mudah mengetahui bahwa 
buku itu menyajikan pesan utamanya dalam bentuk 
potret. 

Potret-potret yang indah, baik dari segi fotografi 
maupun dari segi pesannya, menghiasi tiap halaman 
buku tersebut. Pembaca disuguhi dengan alur cerita 
yang lugas mengenai kegiatan eksplorasi, produksi, 
pengolahan, pengapalan dan pemanfaatannya 
bagi kesejahteraan dan lingkungan serta icon yang 
semakin mengemuka dewasa ini: corporate social 
responsibility (CSR).

Dalam kata pengantar yang disampaikan oleh 
Presiden Perhapi Irwandy Arif, dikemukakan bahwa 
buku tersebut bermaksud untuk memberikan 
gambaran jejak panjang perjalanan pertambangan 
di Indonesia. Sebuah kilas balik yang padat berjudul, 
”Mining industry at a Glance” disampaikan pada 
halaman berikutnya. Isinya menceritakan jerih payah 
upaya perintisan sampai akhirnya meraih posisi 
yang punya makna sebagai sumbangsih kepada 
negara. Sumbangsih itu, baik dalam bentuk finansial, 
penciptaan lapangan kerja, maupun pembangunan 
ekonomi dan sosial, terarah kepada kesejahteraan 
rakyat. 

Pada halaman berikutnya, ditampilkan wajah para 
menteri yang memimpin di bidang pertambangan 

Resensi Buku

Sejarah
Pertambangan

dalam Gambar
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Ketika itu bangsa Indonesia baru memiliki 
sejumlah kecil ahli geologi. Lembaga yang mendidik 
ahli geologi memang hanya satu, yaitu Jurusan 
Geologi Universitas Indonesia yang di kemudian 
hari menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB). 
Sebelumnya, ada pula pendidikan darurat perang 
yang diselenggarakan di Magelang. Sebelumnya 
lagi, ketika hubungan Hindia Belanda terputus dari 
induknya di Eropah, Belanda menyelenggarakan 
kursus geologi dan pertambangan untuk mengisi 
kekosongan tenaga yang tidak bisa lagi didatangkan 
dari Eropa. Di antara sekian banyak peserta kursus 
hanya ada dua orang pribumi, yaitu Arie Frederick 
Lasut dan Sunu Sumosusastro. Di kemudian hari 
keduanya menjadi tokoh dan perintis dalam 
pengembangan geologi-pertambangan di Indonesia. 

Karena Arie Lasut secara gigih mempertahankan 
kantor Museum Geologi dari serbuan Belanda, serta 
menyelamatkan semua dokumen mengenai kekayaan 
mineral Indonesia, maka Belanda menculiknya. Arie 
Lasut kemudian ditemukan oleh penduduk di sekitar 
Sekip, Yogyakarta, dalam keadaan sudah wafat. 
Beberapa tahun kemudian pemerintah Indonesia 
menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 
Arie Lasut. 

Tahukah Anda bahwa ketika menyusun tesis pada 
Kursus Geologi Pertambangan, Arie Lasut dibimbing 
oleh R.W. van Bemmelen? Bahwa topik tesisnya 
adalah mengenai jarosit Ciater? 

Seperti kebetulan, atau memang diniatkan 
dengan penuh pertimbangan, dalam buku Indonesian 
Mining in Images, Perhapi menghadirkan Van 

R.W. van Bemmelen di usia tua. 
Sumber: wikipedia.

Kunjungan Presiden pertama Republik Indonesia, Sooekarno ke Museum Geologi tahun 1960. Tampak Presiden 
sedang mengamati stalagmit yang terbentuk dari kristal-kristal kalsit, sedangkan di sebelahnya Johannas 
memberikan penjelasan. Di sebelah kiri Presiden tampak M.M. Poerbo-Hadiwidjoyo dan Tjoek Suradi, sedangkan 
jauh di belakang tampak H. M. S. Hartono. Sumber: Badan Geologi.

Bemmelen, setidaknya dalam potret, untuk menyertai 
kunjungan Presiden Soekarno ke Museum Geologi. 
Van Bemmelen mendapat kehormatan untuk tampil 
dalam inset pada potret yang penuh makna historis 
tersebut. Sungguh penghargaan yang luar biasa dari 
masyarakat pertambangan kepada tokoh geologi 
Van Bemmelen. 

Sudah barang tentu, setiap orang yang menggali 
kekayaan mineral dari dalam perut bumi menyadari 
bahwa kunci untuk menemukan bahan tambang 
berharga tersebut ada dalam buku setebal 1000 
halaman yang ditulis oleh Van Bemmelen. Buku 
berjudul, The Geology of Indonesia, ini merangkum 
semua kegiatan penyelidikan geologi selama 100 
tahun dari tahun 1849 sampai tahun 1949. Bahkan 
notasi yang menyertai potret itu sangat mengesankan 
yang berbunyi: Van Bemmelen, penulis buku Geologi 
Indonesia, a major masterpiece dalam mengungkap 
geologi Indonesia.

Buku Indonesian Mining in Images benar-
benar memberikan inspirasi, baik bagi para pelaku 
pertambangan pada masa lalu, sekarang maupun 
di hari yang lebih cerah di masa yang akan datang. 
Begitu pun bagi masyarakat luas. Buku ini merupakan 
dokumen penting yang menunjukkan bagaimana 
kekayaan yang dikandung Ibu Pertiwi dengan penuh 
kejuangan telah diangkat ke muka bumi untuk 
dipersembahkan bagi kesejahteraan bangsa dan 
negara.n

Peresensi adalah staf pengajar di Fakultas Teknik Geologi, 
Universitas Padjadjaran.
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Daulat

Oleh: Hawe Setiawan, T. Bachtiar, Atep Kurnia

Esai Foto

di Ladang

Malam hari di Wonocolo, di punggung bukit, juga di lembah, banyak orang sibuk 
bekerja. Ada yang bekerja sendirian, ada pula yang berkelompok, terpisah satu dari 
yang lainnya. Penerangan yang mereka andalkan berasal dari lampu-lampu neon yang 
jangkauan cahayanya tak begitu jauh, atau dari api tungku yang menari-nari berkat gas 
alam. Ketimbang disebut terang, suasana di situ lebih tepat dibilang temaram. Sosok 
para pekerja tampak seperti siluet, atau terlihat sebagian dalam latar kelam. Mereka 
seperti kaum gerilyawan. Itulah penduduk setempat yang sedang memasak lantung 
alias minyak mentah. 

Minyak
Rakyat
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Foto: Deni Sugandi.
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Api menyala di dalam tungku 
penyulingan minyak. Sumber 
apinya dari kayu dan gas alam. 
Foto: Deni Sugandi.

Siang hari suasana di situ lebih ramai. Orang 
yang bekerja lebih banyak, jenis garapan lebih 
beragam. Pemandangan paling menonjol 
diperlihatkan oleh kelompok pekerja yang 

menggarap pengeboran. Di tengah deru mesin 
penarik pipa, tiada hentinya pipa masuk dan keluar 
sumur, dan tiap kali pipa diangkat tersembur lantung 
ke atas bak penampungan. Di sekitarnya tercipta 
keramaian: penampung lantung, pengemudi, 
pengendara motor, pengantar makanan, pengelola 
warung, dan sebagainya. 

Suasana itu sangat berbeda dengan suasana di 
tambang yang dikelola oleh Pertamina, perusahaan 
minyak negara. Di area tambang pelat merah, pompa 
bekerja sendiri seperti robot yang kesepian. Minyak 
yang tersedot dari perut bumi langsung disalurkan ke 
dalam pipa-pipa panjang yang rupanya tersambung 
ke pusat kendali, jauh dari tempat pengeboran. 
Papan peringatan selalu terpasang di tiap-tiap titik 
pengeboran: dilarang merokok, menyalakan api, dan 
sebagainya. 

Begitulah di Desa Wonocolo, Kecamatan 
Kedewan, Jawa Timur, daulat rakyat terwujud dalam 
pengelolaan sumber daya alam. Di luar area tambang 
minyak bumi negara, ada sumur-sumur minyak 
yang dikelola oleh penduduk setempat. Sebut saja, 
tambang minyak rakyat. Tambang minyak rakyat 
memanfaatkan sumur-sumur bekas peninggalan 
Belanda, juga sumur-sumur baru hasil pengeboran 
rakyat. 

Kini tambang minyak rakyat memanfaatkan mesin 
dan roda truk rongsokan. Pipa penimba lantung 
bisa naik dan turun sumur dengan tali kawat yang 
disambungkan ke roda truk. 

Pak Her, 45 tahun, adalah salah seorang 
“pengemudi” yang bertugas menarik dan mengulur 
tali itu dengan bantuan persneling. Caranya persis 
seperti pengemudi memajukan dan memundurkan 
kendaraan. Hanya, di tempat penambangan, 
kendaraannya tidak bergerak, melainkan terpaku 
pada pijakan di atas tanah. Sekitar 19 langkah dari 
mesin truk, berdiri tiang-tiang pengeboran yang 
terbuat dari batang-batang kayu yang diikat dengan 
kawat. Di samping sumur sedalam 300 m, terdapat 
semacam saung kecil tempat pekerja lain bertugas 
mengatur ketepatan keluar-masuknya pipa. 

Entah sejak kapan rakyat di sana terampil 
menambang dan memasak minyak bumi. Istilah 
lantung sendiri dikenal dalam bahasa Jawa Kuna yang 
berarti “minyak” (bumi). Menurut ahli migas Awang 
Satyana (2013), lapisan batuan yang mengandung 
minyak atau hidrokarbon (reservoir rocks) di kawasan 
ini adalah batupasir kwarsa, batupasir mikritik (micritic 
sandstone), batugamping koral (reefal limestone), 
dan batupasir tufan dari Formasi Kujung, Formasi 
Ngrayong, dan Formasi Mundu. Sedangkan sumber 
hidrokarbon itu berasal dari batuan induk serpih 
dari Formasi Ngrayong, Formasi Kujung, Formasi 
Ngimbang, dan Formasi Tuban. Adapun perangkap 
(trap) hidrokarbon – yang menyebabkan minyak 
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Ladang tambang minyak rakyat di Wonocolo. Foto: Deni Sugandi.

terjebak, terkumpul, dan bertahan pada reservoir 
- di kawasan Cepu pada umumnya adalah jebakan 
struktur (structural trap) berupa antiklin dan sesar 
naik (thrust fault). Hidrokarbon dari batuan induk 
bermigrasi, kemudian terjebak, lalu terakumulasi 
dalam reservoir pada puncak antiklin yang terbentuk 
pada Plio-Plistosen.

Cara rakyat memasak lantung tampak sederhana. 
Mula-mula, lantung dituang ke dalam drum. 
Drum itu dipanaskan dalam semacam tungku di 
permukaan tanah yang apinya berasal dari gas alam 
yang disambungkan dengan selang ke mulut tungku. 
Drum berisi lantung itu ditutup dan pada bagian 
tutupnya terdapat lubang yang dapat disambung 
dengan pipa, dan dikubur dengan tanah. Uap hasil 
pemanasan lantung disalurkan ke dalam dua batang 
pipa panjang yang terendam dalam air. Dari ujung 
pipa, keluarlah cairan jernih berupa minyak tanah 
diakhiri solar. 

Itulah yang dikerjakan oleh Gino, 35 tahun, yang 
berasal dari Banyuurip, juga oleh Yasin, 25 tahun. 
Mereka memasak lantung menjadi minyak tanah dan 
solar. Dalam sehari dihasilkan minyak tidak kurang 
dari 5 drum. Harga lantung yang kualitasnya bagus 
berkisar di sekitar angka 600-700 ribu per drum. 

Dari satu drum dihasilkan 5 gebés (jerigen) minyak 
tanah dan 1 gebés solar. Harga jual minyak tanah 
Rp 200.000 per gebés. Harga jual solar Rp 100.000 
per gebés. Yasin mengolah sendiri lantung sejak tiga 
tahun lalu. Dia membeli lantung dari pengebor, yang 
diantar ke tempat pengolahan dengan biaya antaran 
Rp 50 ribu. 

Tidak semua pekerja di tambang rakyat berasal 
dari wilayah setempat. Ada pula pekerja dari luar 
kota, seperti Pigil Trauna, 29 tahun, yang berasal dari 
Dago, Bandung. Dia bertugas sebagai asisten juru 
bor. 

Dalam pengelolaan sumber daya alam setempat, 
kegiatan penduduk Wonocolo antara lain mendorong 
peran koperasi unit desa. Peran KUD antara lain 
berkaitan dengan kelancaran jual beli hasil tambang 
dari penambag ke pihak lain, seperti yang terlihat 
antara lain dari mobil-mobil tangki yang mengangkut 
hasil penambangan rakyat ke luar desa. 

Dalam jumlah yang lebih kecil, hasil pertambangan 
rakyat diangkut dengan sepeda-sepeda motor yang 
dilengkapi dengan réngkék, wadah yang terbuat 
dari anyaman bambu tempat menaruh gebés dan 
dipasang di atas jok belakang sepeda motor. 
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Berdiri, mengamati aliran minyak ke dalam drum. Foto: Deni Sugandi.

Ilustrasi proses suling minyak lantung, Wonocolo, Jawa Timur. 1. Lantung dipanaskan dengan menggunakan gas alam dan kayu bakar, 2. Uap lantung 
dilakikan melalui pipa besi yang direndam air, 3. Uap lantung menyublim, lalu ditampung di drum menjadi minyak tanah dan solar. 
Ilustrator: Ajat Sutarya.

Sebagian hasil produksi tambang minyak rakyat 
dapat memenuhi kebutuhan masayarakat setempat. 
Sebagian lainnya dijual ke luar. Penampung minyak 
mentah selalu ada di tempat penambangan.

Sutopo, 24 tahun, pengepul minyak lantung dari 
penambang mengatakan bahwa rata-rata perhari 
dia menampung lantung 25 drum untuk dijual lagi 
ke pihak lain di Cepu. Dia membeli 1 drum lantung 
dengan harga Rp 650 ribu, dan menjual per “bul” Rp 
15.500.000. 1 tangki sama dengan 5 bul. 1 bul sama 
dengan 5 drum.

Investor dari luar daerah pada gilirannya masuk 
juga. Pertambangan terbukti berjalan, dan hasilnya 
jelas terlihat. Para penanam modal niscaya terpikat. 

Betapapun, peluang untuk melibatkan penduduk 
setempat dalam pengelolaan sumber daya alam 
kelihatannya perlu ditopang dengan upaya-upaya 
sungguh-sungguh, supaya mereka lebih mandiri 
dan lebih berkembang. Ladang minyak menjanjikan 

kesejahteraan, terutama bagi penduduk di sekitar 
tempat penambangan. Dalam konstitusi jelas 
diamanatkan bahwa bumi dan kandungan kekayaan 
alamnya dikuasai negara buat kemakmuran rakyat.n
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Tali kawat dan kerekan yang turun naik ke dalam sumur minyak. Foto: Deni Sugandi.

Mesin truk yang dipakai untuk menarik ulur pipa pengangkut minyak dari dalam sumur. Foto: Deni Sugandi.
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Tungku penyulingan yang masih membara. Foto: Deni Sugandi.
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Mengaduk-aduk lantung dalam drum penyulingan. Foto: Deni Sugandi.

Minyak tanah kemudian solar mengalir dari dalam penyulingan drum. Foto: Deni Sugandi.
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Mengangkut hasil penyulingan. Foto: Deni Sugandi.

Teks: Hawe Setiawan, T. Bachtiar, Atep Kurnia.
Fotografi: Deni Sugandi.

Bertransaksi hasil penyulingan minyak. Foto: Deni Sugandi.
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Fosil sepasang tulang kering (femur) Gajah Blora yang ditemukan dari Dusun Sungguh, Desa Medalem, Kecamatan 
Kradenan, Blora, Jawa Tengah. Fosil ini merupakan bagian dari 85% fosil yang dapat diangkat dari situs tersebut di 
teras Bengawan Solo (Teras Menden) yang berupa humerus, scapula, rusuk, dan gading, oleh Tim Riset Vertebrata 
Badan Geologi yang dipimpin Prof. Fachroel Aziz, pada Maret-Mei 2009. Gajah purba ini, tingginya diperkirakan 
3,75 m, genusnya termasuk Elephas, dan spesisnya diduga jenis hysudrindicus, tapi lebih primitif, digolongkan 
kedalam fauna Ngandong yang berumur Pliosen Tengah-Akhir, sekitar 800 ribu -200 ribu tahun yang lalu.

Foto: Deni Sugandi, teks: Disarikan dari artikel terkait oleh Oman Abdurahman.

Gajah Blora
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Warisan Bumi dari Jutaan Tahun Silam

Keterangan foto: 
Fosil kayu purba Araucarioxylon di tepi Sungai  Merangin, 
Taman Bumi (geopark) Merangin, Provinsi Jambi.

Foto: Ronald Agusta. 
Teks : Ronald Agusta dan Oman Abdurahman.

Berakit di Sungai Merangin, berperahu dari Air Batu 

menuju Biuku Tanjung; memuliakan bumi, memaknai 

alam. Berkhidmat pada pengetahuan, menghormati  

hadiah penting, sang Arau, kayu purba dari masa 300 

juta tahun silam,  yang jejak akarnya pun masih tampak 

jelas. Pusaka bumi yang pantas untuk diwariskan dari 

generasi ke generasi ini kini dilindung, namun juga dapat 

dinikmati di Taman Bumi Merangin, Jambi. Semoga 

sejahtera masyarakat setempat, semoga mendapat 

berkah para penjaganya.


