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Aura Tengger membuat terpana. Begitu banyak 
menyimpan pesona. Masyarakatnya yang arif 
bijaksana. Juga Bromo, Batok, dan Semeru yang 
merona. Dari Pananjakan, Pasik Berbisik, hingga 
Padang Sabana. Di bawah mentari semua menyala.

Resensi buku biasanya mengupas sebuah buku 
yang baru atau belum lama diterbitkan. Tulisan 
berikut ini juga mengupas sebuah buku, juga ada 
resensinya, tetapi untuk sebuah buku yang 
diterbitkan 45 tahun yang lalu. 

Dalam kepercayaan tradisional masyarakat Jawa 
Timur, khususnya Kediri dan Blitar, letusan Kelud 
dimaknai sebagai pertanda akan terjadi peristiwa 
besar di negeri ini, misalnya pergantian pimpinan 
atau huru-hara besar. Kepercayaan ini erat 
kaitannya dengan legenda dari Kerajaan Kediri di 
masa silam.

Kamis, 13 Februari 2014 malam, tepatnya pukul 
22.46 WIB, Gunung Kelud meletus dahsyat. 
Gelegar letusan menjelang tengah malam itu 

3membongkar sekitar 4 juta m  dari kubah lava yang 
terbentuk pada letusan 2007, hingga hancur 
berkeping-keping yang kemudian dilontarkan 
setinggi sekitar 17 km ke udara.
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PEMBACA YTH
 

Tiga peristiwa yang berkaitan dengan kebumian di kuartal pertama tahun 2014 ini 
menegaskan kembali dua segi strategis di bidang geologi, yaitu sumber daya energi dan 
mineral (georesources) serta ancaman bencana geologi (geohazard). Pertama, diberlakukannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 (PP No. 01/2014) tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara pada 11 Januari 2014. Kedua, dibentuknya Panitia 
Khusus (Pansus) Panas Bumi di DPR untuk membahas lebih lanjut revisi UU tentang Panas 
Bumi. Ketiga, Gunung Kelud yang meletus pada 13 Februari 2014. 

PP No. 01/2014 merupakan tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 130 dan Pasal 170, yaitu 
berkenaan dengan perlu dilakukannya peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan 
pengolahan dan pemurnian sumber daya mineral di dalam negeri. Aturan ini mengatur lebih 
lanjut tentang kewajiban melakukan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri, baik 
untuk pemegang kontrak karya maupun pemegang IUP Operasi Produksi. Khusus untuk 
pemegang IUP Operasi Produksi, selain wajib melakukan pemurnian, juga wajib melakukan 
pengolahan hasil penambangan. Ini berarti, sejak diberlakukannya PP tersebut, sudah tidak 
boleh lagi ada pelaku pertambangan yang mengekspor langsung bahan mentah hasil 
penambangannya tanpa diolah terlebih dahulu. 

Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia. Namun, baru sekitar 4% dari 
total potensi itu yang telah dikembangkan menjadi energi listrik. Revisi UU Panas Bumi 
diperlukan guna mempercepat pengembangan sumber energi panas bumi menjadi energi 
listrik. Beberapa masalah yang akan direvisi dalam UU tersebut adalah: penggolongan panas 
bumi sebagai kegiatan pertambangan, kolaborasi saham panas bumi, kegiatan panas bumi di 
hutan konservasi, penugasan BUMN atau lembaga lain untuk mengembangkan panas bumi 
yang tidak menarik bagi investor; perizinan panas bumi, pengalihan saham atau pembatasan 
pemilikan IUP, participating interest (PI) bagi pemerintah daerah yang ingin bergabung, dan 
Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang belum jalan agar dialihkan ke pihak lain. Dengan 
revisi UU tersebut diharapkan semakin banyak investor di bidang panas bumi. Potensi panas 
bumi yang dikembangkan menjadi energi listrik pun meningkat.

Revisi UU Panas Bumi yang ditargetkan selesai pada April 2014 akan meningkatkan 
kebutuhan akan WKP. Informasi awal tentang WKP bersumber dari Badan Geologi. Penerapan 
PP No. 01/2014 berdampak pada kegiatan eksplorasi. Strategi eksplorasi yang tepat dengan 
data dan informasi sumber daya mineral yang akurat akan semakin dituntut oleh dunia 
pertambangan. 

Adapun letusan Kelud, 2014, menyadarkan kembali pentingnya kita hidup secara harmoni 
dengan gunung api. Hal ini menuntut upaya mitigasi bencana gunung api yang tak kenal 
lelah. Pengamatan terus-menerus terhadap gunung api aktif, pengambilan keputusan pada 
saat yang tepat oleh otoritas yang berwenang, dan ketaatan dari masyarakat atas keputusan 
tersebut menjadi suatu kewajiban. Letusan Kelud itu juga mengingatkan kita akan ancaman 
bencana gunung api yang dapat muncul setiap waktu. Kita perlu senantiasa melakukan 
usaha bersama untuk mengurangi risiko bencana akibat letusan gunung api sampai tingkat 
sekecil mungkin. 

Maka, untuk ketiga hal tersebut, bidang geologi perlu meningkatkan kualitas penelitian 
dan pelayanannya.n

Oman Abdurahman
Pemimpin Redaksi

Editorial
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Setelah membaca Geomagz yang saya temui di 
ITB, saya berminat untuk berlangganan majalah 
Geomagz. Bagaimana prosedur berlangganannya? 

Satrio Wicaksono
Mahasiswa S2 Prodi Teknik Geologi ITB

Jawaban:

Saat ini Geomagz belum dapat dijual untuk umum. 
Para peminat dapat mengajukan pemohonan 
berlangganan melalui surat yang ditujukan kepada 
Kepala Badan Geologi cc Redaksi Geomagz. 
Pemenuhan permohonan tersebut oleh Badan 
Geologi diutamakan untuk pemohon dari institusi 
seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, LSM, 
himpunan mahasiswa, dan komunitas, selama 
persediaan masih ada. 

Geomagz selalu saya tunggu kehadirannya karena 
fotonya yang penuh makna serta narasinya mudah 
dipahami. Geomagz merupakan salah satu sumber 
bacaan untuk lebih mengenal bentang alam 
Indonesia untuk mahasiswa saya. Majalah ini juga 
saya gunakan dalam mata kuliah “Geomorfologi 
Regional Indonesia” dan “Bentang Alam Kars”. Saya 
usul untuk terbitan yang akan datang Geomagz 
dapat lebih mengupas tentang kars di Indonesia. 

Ratna Saraswati
Dept. Geografi FMIPA UI

Saya memperoleh salah satu edisi majalah Geomagz 
dari seorang kerabat. Saya pikir ini bisa menjadi 
pesaing majalah National Geographic dari sisi 
penampilan luar. Namun setelah menyimak isinya, 
sempat terbersit apakah ini merupakan jurnal; karena 
tulisan-tulisannya tampaknya dibuat oleh para 
eksper langsung, bukan oleh wartawan. Terlebih lagi 
beberapa tulisannya cukup teknis. Tapi jika memang 
begitu, adalah upaya yang bagus untuk jurnal. 
Oh, tapi ternyata bukan jurnal, karena jelas tertulis 
“majalah geologi populer”.

Kata “geologi” tampaknya akan membuat majalah 
ini tidak perlu diperbandingkan dengan National 
Geographic yang cakupannya lebih luas. Tentu saja 
dari sisi “geologi”-nya, informasi yang disampaikan 
Geomagz spesifik mengenai kegeologian. Namun dari 
sisi “populer”-nya, jika yang menulis dan meliputnya 
adalah para pakar langsung, tak heran jika jadi terasa 
seperti jurnal.

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

Suasana rapat redaksi Geomagz. Foto: Priatna.

Surat

Apalagi ternyata ini memang majalah “pelat merah” 
ya? Jadi, dana operasionalnya tidak tergantung iklan 
dan oplah misalnya. Sebaiknya memang begitu, 
karena kalau untuk komersial sepertinya masih 
kurang “ngepop”. Beberapa artikel masih terasa 
berat. Tapi tidak masalah jika segmen pembacanya 
memang peminat kisah-kisah terbentuknya Bumi, 
seperti saya. 

Puji Astuti 
(pujisejati@yahoo.com), Bandung

Geofoto di Geomagz memang luar biasa. Keajaiban 
penciptaan alam begitu mengagumkan. Foto-foto 
fenomena alam dikemas oleh para fotografer dan 
narator dengan begitu indah dalam bahasa populer 
sehingga membuat takjub bagi setiap orang yang 
melihatnya baik para geologiwan maupun para 
pecinta alam. Keindahan alam Indonesia yang 
terbentang luas sepanjang 1.700 km dan lebar 
5.150 km membuat para fotografer tidak akan 
kehabisan foto indah untuk dituangkan di Geomagz. 
 
Geomagz layak disandingkan dengan majalah 
National Geographic. Geofoto dan esai foto 
mengenai lokasi geowisata menjadikan Geomagz 
sebagai salah satu katalog tempat wisata bagi 
wisatawan dalam maupun luar negeri dan tentunya 
hal ini bisa mengangkat citra Badan Geologi. Bravo 
Geomagz! 

 
Kushendratno

PVMBG



5

GUNUNG SELAAWI, PEGUNUNGAN SANGGABUANA, PURWAKARTA.

Gunung Selaawi, tegak setinggi 448 m, menjadi ciri bumi sisi selatan Waduk Jatiuhur, Purwakarta, Jawa Barat. 
Kerucut lava andesit ini bagian dari Pegunungan Sanggabuana yang berumur Pliosen (lebih kurang 4 juta 
tahun) bersama-sama dengan kerucut-kerucut lainnya seperti Gunung Parang, Gunung Bongkok, dan Gunung 
Lembu. Waduk Jatiluhur terbentang seluas 8.300 ha membendung aliran Ci Tarum sebagai bendungan serba 
guna, di antaranya untuk PLTA dengan kapasitas 187,5 MW, irigasi untuk 242.000 ha sawah, air baku dan 
air bersih, hingga untuk perikanan air tawar. Kolam-kolam jaring terapung sebagaimana terlihat dalam sketsa 
merupakan bagian dari sistem budi daya air tawar bendungan Jatiluhur yang jumlahnya mencapai lebih dari 
15.000 unit dengan perputaran uang mencapai 1,2 triliun per tahun.n

Sketsa: Bunyamin
Teks: Oman Abdurahman & Budi Brahmantyo
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Derasnya air terjun setinggi 125 meter yang berada di celah sempit ujung utara Danau Toba itu layaknya bilah pisau yang tajam 
mengiris alam. Mungkin ini sebabnya masyarakat setempat menamakan air terjun itu “Sipisopiso” yang berarti pisau. Air terjun yang 
terletak di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara ini merupakan jejak sesar normal, bagian dari 
runtuhan kaldera Toba. Dinding kaldera ini berupa bongkah-bongkah raksasa dari batuan dasar berumur Mesozoikum-Paleozoikum 
yang tersingkap akibat runtuhan kaldera pascaerupsi Tuff Toba Muda (Young Toba Tuff). Keindahan air terjun Sipisopiso ini menambah 
pesona Taman Bumi Kaldera Toba sebagai warisan geologi di Sumatra Utara. 

Foto: Gunawan
Teks: T. Bachtiar.

SIPISOPISO
Mengiris Alam Setajam Pisau
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The swift of 125 meter waterfall situated in the narrow gap at the north end of Lake Toba, is like a sharp blade slicing the nature. 
Possibly, that is why the local people name it Sipisopiso which means ‘knife’. Located in Tongging Village, Merek District, in North 
Sumatra’s Regency of Karo, the waterfall is a trace of normal faults, part of the ruins of a Toba caldera. The caldera’s wall is a giant 
block of bedrock dating back to Mesozoic-Paleozoic age that were exposed when the caldera collapsed in the post-eruption of Young 
Toba Tuff. The beautiful scenic view of Sipisopiso enriches the enchantment of Geopark of Toba Caldera, North Sumatra.

SIPISOPISO: SHARP AS KNIFE, SLICING THE NATURE
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SEMBURAN GAS DIENG 
YANG MEMATIKAN
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Asap putih gas merayapi lahan pertanian penduduk di sekitar Kawah Timbang Pegunungan Dieng. Gas yang 
didominasi oleh CO2 dan H2S itu alirannya mengarah ke selatan dengan jarak luncur mencapai 200 meter. 
Bau belerang tercium tajam pada jarak 200-300 meter dari kawah dan pada jarak 70-150 meter arah selatan 
kawah, beberapa hewan liar ditemukan tergeletak tak bernyawa. Dengan kesiapan masyarakat dan kemajuan 
peralatan pemantauan semoga peristiwa tahun 1979 tidak terulang lagi. Saat itu 149 warga harus kehilangan 
nyawa karena terjebak semburan gas beracun.

Foto: Azis 
Teks: Priatna

White smoke of gas creeps a local farmland around Timbang Crater of Dieng Mountains. The gas stream 
that is filled with CO2 and H2S were heading south to reach the sliding distance of 200 meters. The pungent 
odour of sulphur reaches a distance of 200-300 meters from the crater and 70-150 meters at the southern 
region of the crater. Some wild animals are found dead. With a community readiness and the progress of 
monitoring equipment the 1979 tragedy may not be happened again. That’s a disaster that led 149 people 
lost their lives for being trapped in the bursts of toxic gas.

THE BURST OF DEADLY DIENG GAS
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Sungai Pagat melintas deras di kawasan kars Batubenawa, Desa Pagat, Kecamatan Batubenawa, Kabupaten 
Hulusungaitengah, 7 km dari Kota Barabai, atau sekitar 4 jam dari Kota Banjarmasin. Bentang alam perbukitan dengan 
ladang di bagian yang datar, di lembahnya berupa persawahan yang subur. Nampak Pegunungan Meratus membentang 
di kejauhan. Di pinggir sungai, di kaki Bukit Batubini, terdapat gua yang sudah menjadi tujuan wisata. Dalam cerita 
lisan, bukit ini merupakan pecahan kapal milik Raden Penganten, anak yang dianggap mirip Malin Kundang. Untuk 
menuju gua dan Bukit Batubini harus menyeberangi Sungai Pagat dengan meniti rakit yang disusun sebagai jembatan. 
Untuk memudahkan pengunjung mencapai puncak bukit, telah dibangun tangga kayu. Bekantan bersahutan di atas 
pepohonan yang rimbun menghijau.

Foto: Ronald Agusta
Teks: T. Bachtiar

JEMBATAN RAKIT
SUNGAI PAGAT

Pagat River flows freely in the karst region of Batubenawa, Pagat Village, Batubenawa District, Hulusungaitengah 
Regency, 7 kilometres from Barabai City, or some four hours drive from the capital of Banjarmasin. The hilly landscape 
shows the fields in its flat parts, whereas in its valley there is a fertile rice fields. On the edge of the river, at the foot of 
Mount Batubini, there is a cave, which has become a tourist destination. A folktale has it that the hill is a fractional boat 
belongs to Raden Penganten, a child who is considered as similar to Malin Kundang. To visit the cave and Batubini Hill 
you have to cross Pagat River to pursue a raft that is structured as a bridge. To facilitate visitors in reaching the hilltop, 
a wooden staircase has been built. Proboscis monkeys shouted to each other above the leafy green trees. 

RAFT BRIDGE OF PAGAT RIVER
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Interesting images of Sidoarjo mud were caught by infrared 
camera in the morning of July 2008 at around 6:00 and 6:30 
am. The photography was conducted via helicopter aircraft that 
passing over the region. The infrared thermal camera and digital 
camera were carried out for thi shooting. The sunlight had not 
yet illuminated the area but the weather was sunny, so it supports 
the shooting at the altitude of 9,000-10,000 feet. The shooting 
is focussed to the mud to anticipate the spread of heat from 
the center of explosion. As seen in the image, the white colour 
represented the maximum temperature of the mud, i.e. 85° C, 
and the dark blue coluor depicted the minimum temperature of 
27° C. Infrared shooting was done at an angle.

Rona-rona citra yang menarik dari lumpur Sidoarjo tertangkap 
kamera inframerah pada pagi hari sekitar pukul 06.00-06.30 WIB, 
Juli 2008. Pemotretan dilakukan melalui helikopter yang melintas 
di atas kawasan tersebut. Kamera termal bersinar inframerah dan 
kamera digital dibawa untuk pemotretan. Cahaya matahari belum 
menyinari kawasan tersebut tetapi cuacanya cerah, sehingga 
sangat mendukung pemotretan pada ketinggian 9.000–10.000 
kaki itu. Pemotretan diarahkan ke semburan lumpur untuk 
mengantisipasi sebaran panas dari pusat semburan. Dalam citra 
tersebut, warna putih mewakili suhu maksimum lumpur, yaitu 
85° C dan warna biru tua menggambarkan suhu minimum, yakni 
27° C. Pemotretan inframerah dilakukan secara miring karena 
menggunakan helikopter. 

Foto dan teks: Igan S. Sutawidjaja

RONA INFRAMERAH
LUMPUR SIDOARJO

INFRARED IMAGE OF SIDOARJO MUD
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Pegunungan Kars Karangbolong di Gombong Selatan, Kebumen, Jawa Tengah, berbatas 
tebing-tebing terjal dengan Samudera Hindia. Teluk-teluk berbatu berdinding curam 
tampak berrelief kasar saat difoto dengan menggunakan pesawat ultralight trike. Salah 
satu sungai bawah tanah yang tampak di kiri foto, muncul kembali ke permukaan 
membentuk air terjun. Sungai bawah tanah yang mula-mulanya mengalir di permukaan 
kemudian masuk ke dalam tanah melalui Gua Surupan sepanjang kira-kira 500 m. 
Alirannya dikontrol oleh kekar dan lapisan mendatar batugamping Formasi Kalipucang 
berumur Miosen Tengah. 

Foto: Deni Sugandi
Teks: Budi Brahmantyo

TEBING TERJAL 
PEGUNUNGAN KARS 
KARANGBOLONG 

Karangbolong Karst Mountains in South Gombong, Kebumen, Central Java, bounded to 
the steep cliffs to the Indian Ocean. Rocky coves with steep wall has rough relief when 
photographed using trike ultralight aircraft. One of the underground river appears in the 
left picture, resurfaced forming waterfalls. This underground river were first flowed on the 
surface and then goes into the ground through the Surupan Cave along approximately 500 
m. The flow is controlled by joints and horizontal layers of limestone of Middle Miocene 
Kalipucang Formation.

THE STEEP CLIFF OF KARANGBOLONG KARST MOUNTAIN
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Pulau Galang, salah satu pulau di antara enam pulau yang dihubungkan oleh Jembatan Barelang atau Jembatan 
Habibie, di Provinsi Kepulauan Riau. Nama barelang berasal dari nama tiga pulau di antara keenam pulau itu, yaitu 
Batam, Rempang, dan Galang yang tersusun dari granit plutonik berumur Trias Akhir. Hasil rombakannya berupa 
batuan sedimen kaya kuarsa yang menutupi hampir sebagian besar Paparan Sunda dan Kepulauan Riau. Sirkulasi air 
laut yang melintasi kawasan ini sering menjadi kendala bagi pelayaran. Namun, sebenarnya, arus laut itu merupakan 
potensi energi baru dan terbarukan. Keberadaan energi arus ini memperkaya kawasan Kepulauan Riau dengan 
potensi sumber energi terbarukan selain sumber energi migas di Natuna. 

Foto: Ai Yuningsih
Teks: Ai Yuningsih dan Oman Abdurahman

Rempang and Galang are two islands among the six islands that are connected by Barelang Bridge or Habibie Bridge, 
in Riau Islands Province. The local word barelang condensates the name of three islands among the six islands, 
namely Batam, Rempang, and Galang. The whole region is composed of granite plutonic of Late Triassic. From the 
erosion of these rocks, there appear quartz-rich sedimentary rocks that cover most of Sundaland shelf and Riau 
Islands. The circulation of seawater across the region has often obstracted shipping activities. This sea current, 
however, is a prospect of renewable energy. The present of this current energy will enrich the potential of renewable 
energy sources of Riau Islands region other than oil and gas resources in Natuna.

BETWEEN REMPANG AND GALANG, THE SEA AND RENEWABLE ENERGY

ANTARA REMPANG DAN GALANG 
LAUT DAN ENERGI 
TERBARUKAN
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Sejak 1976, meski dalam keadaan normal, Gunung Karangetang sering menampakkan sinar api di puncaknya. Warnanya 
yang merah menyala di malam hari tak ubahnya seperti mercu suar alam bagi para pelaut di sekitar gugusan Kepulauan 
Sangihe-Talaud. Gunung Karangetang, kadang disebut “Api Siau”, berketinggian 1.787 meter, berada di tengah Laut 
Sulawesi membentuk Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Ciri khas gunung api yang termasuk paling 
aktif di Indonesia ini adalah hampir di setiap aktivitas letusannya selalu mengeluarkan leleran lava yang mengalir hingga 
beberapa kilometer ke lerengnya. Aliran lava yang terpanjang selama ini mencapai 16 km dari puncak ke arah utara 
yang dinamakan Lava Arengkambing terbentuk pada 1976. Letusan Karangetang berupa awan panas guguran terjadi 
bila volume aliran lava cukup besar sehingga akan membentuk tonjolan di ujung aliran tempat guguran tersebut terjadi. 
Letusan khas Karangetang ini disebut sebagai letusan “Tipe Karangetang”.

Foto: Iyan Mulyana
Teks: SR. Wittiri

Since 1976, even under normal conditions, Karanagetang volcano has often been showing a firelight at its peak. Its 
glowing red colour is like natural lighthouse for sailors around the Sangihe–Talaud Islands. Karangetang volcano, 
sometimes referred to as “Fire Siau”, is at 1,787 m height in the middle of the Celebes Sea, forming Siau Island in the 
North Sulawesi’s regency of Sitaro. One of the most active volcanoes in Indonesia, this volcano is unique in sense that 
in almost every eruption its lava flows some kilometres away from it’s creater. The longest flow of the lava appeared in 
1976, up to 16 km from the summit to the north. This lava is known as Arengkambing lava. A very typical eruption known 
as Karangetang type was formed from its glowing cloud. It happened when the volume of lava flow is large enough to 
form a bulge at the end of the flow where the glowing cloud occurred.

A NATURAL LIGHTHOUSE IN SULAWESI SEA

MERCUSUAR ALAM
DI LAUT SULAWESI
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Gelegar 
Kelud 
2014
Kamis, 13 Februari 2014 malam, tepatnya pukul 

22.46 WIB, Gunung Kelud meletus dahsyat. 
Gelegar letusan menjelang tengah malam itu 
membongkar sekitar 4 juta m3 dari kubah lava 

yang terbentuk pada letusan 2007, hingga hancur 
berkeping-keping yang kemudian dilontarkan setinggi 
sekitar 17 km ke udara. Materialnya, terutama yang 
berukuran debu, diterbangkan angin sejauh ratusan 
kilometer hingga mencapai Bandung, Jawa Barat, 
bahkan Jakarta. 

Letusan Kelud kali ini diawali dengan frekuensi 
kejadian gempa vulkanik tipe B atau gempa vulkanik 
dangkal yang semakin sering dan kemudian diikuti 
oleh munculnya gempa tremor yang beramplitudo 
overscale atau melebihi skala pengukuran yang 
terekam pada seismograf. Sekitar 90 menit sebelum 
letusan, atas dasar terjadinya tremor tersebut, status 
tingkat aktivitas Kelud tersebut dinaikkan dari Siaga 
(Level III) menjadi Awas (Level IV atau status tingkat 
kegiatan tertinggi sebelum meletus). 

Gunung Kelud, ada juga yang menyebutnya 
Kelut, termasuk gunung api aktif. Gunung api yang 
berada di antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, 
dan Kabupaten Malang, Jawa Timur ini menurut Data 
Dasar Gunung Api Indonesia (2011), mulai tercatat 
meletus sejak tahun 1000 Masehi. Karakter umum 
letusannya dicirikan oleh letusan magmatik yang 
bersifat eksplosif (ledakan) dari dalam kawah puncak 
yang melontarkan bahan lepas (klastik) berupa abu, 
pasir, lapili (kerikil), kerakal (batu), dan bongkah 
(diameter > 30 cm) disertai luncuran awan panas. 
Dalam letusan ini lontaran material berukuran pasir-
kerikil yang panas dapat mencapai radius 20 km dari 
kawah puncak Kelud. Letusan magmatik umumnya 
diawali oleh letusan freatik, yaitu letusan yang 

Oleh: Hetty Triastuty, dkk.

terjadi karena interaksi material panas dengan air. Di 
samping letusan tipe eksplosif, Kelud juga memiliki 
juga letusan tipe efusif (leleran lava) seperti terjadi 
pada 2007 yang menghasilkan kubah lava yang 
dibongkar pada letusan 2014 yang lalu. 

Sejak terjadinya peningkatan aktivitas Gunung 
Kelud, Tim Tanggap Darurat Gunungapi dari Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), 
Badan Geologi, telah mengambil serangkaian 
langkah antisipasi (sebagai bagian prosedur mitigasi) 
berupa pengamatan, analisis potensi bahaya, dan 
mengeluarkan rekomendasi selama periode 1 Januari 
hingga 28 Februari 2014 yang disertai catatan 
pengamatan letusan sebelumnya. Dari langkah 
mitigasi inilah keputusan penting peningkatan status 
mulai dari Waspada hingga Awas dan kembali ke 
Waspada Kelud ditentukan. Berikut ini disajikan 
laporan mitigasi Letusan Gunung Kelud 2014. 

Pengamatan
Pengamatan dan penyelidikan Gunung Kelud 

baik pada keadaan normal maupun keadaan 

Gunung Kelud. 
Foto: Akhmad Zaennudin.
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krisis meliputi pengamatan visual kawah puncak, 
kegempaan vulkanik, deformasi tubuh gunung api, 
pengukuran suhu air panas kawah, dan laju emisi 
(fluks) gas SO2. Kronologi hasil pengamatan selama 
krisis dapat diuraikan seperti di bawah ini.

Visual
Pemantauan secara visual dilakukan dari Pos 

Pengamatan Gunung api (PGA) Kelud yang berada di 
Desa Margomulyo, Kecamatan Ngancar, sekitar 7,5 
km dari puncak Kelud, baik pengamatan langsung 
tubuh gunung maupun pengamatan keadaan kawah 
puncak melalui CCTV yang dipasang di lapangan 
dan gambarnya ditransmisikan ke pos pengamatan 
secara telemetri (nirkabel atau tanpa kabel). Sesekali 
dilakukan juga pengamatan visual secara langsung ke 
Kawah Kelud.

Dari pemantauan visual antara 1 Januari-20 
Februari 2014 umumnya Kelud tampak jelas 
walaupun kadang-kadang berkabut. Cuaca di sekitar 
Kelud umumnya cerah - mendung diselingi hujan 
gerimis hingga deras. Angin bertiup rata-rata ke arah 

selatan dan barat. Temperatur udara berkisar antara 
19–26° C, kelembaban sekitar 81–88%. Pada periode 
3-10 Februari cuaca kadang-kadang cerah tetapi lebih 
sering mendung disertai hujan gerimis hingga deras. 
Angin tenang dan temperatur udara berkisar 20–26° 
C, kelembaban 72– 86% dan gunung teramati lebih 
sering berkabut.

Pemantauan visual atau pemeriksaan Kawah 
Kelud menunjukkan bahwa sejak bulan Desember 
2013 mulai terlihat asap putih tipis mengepul lemah 
dari puncak kubah lava. Pada awal Februari 2014 
asap fumarola tersebut mulai tampak meluas dan 
juga terlihat bualan dari genangan air di dekat inlet 
Danau Kawah Kelud.

Pada 13 Februari 2014, pukul 00.00-18.00 WIB, 
keadaan cuaca cerah, angin bertiup perlahan dari 
selatan, gunung tampak jelas, kelembaban udara 
berkisar 70-82%, temperatur udara 21-22° C. Pada 
pukul 18.00-24.00 WIB, cuaca terpantau cerah dan 
angin tenang. Pada pukul 22.50 WIB terjadi letusan 
dari Kawah Kelud setelah status kegiatan dinaikkan 
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dari Siaga ke Awas pada pukul 21.15 WIB dan 
perintah evakuasi bagi penduduk di dalam radius 10 
km. Secara visual letusan awal dapat diamati melalui 
CCTV, yaitu tampak percikan api atau lontaran 
material pijar dari dinding Kubah Lava 2007. Lima 
menit kemudian dalam kegelapan malam secara 
samar-samar tampak abu hitam tebal mengepul 
kuat dari kawah puncak yang membumbung ke atas 
disertai kilatan petir. Suara dentuman tidak begitu 
jelas terdengar dari Pos Kelud. Pada saat itu semua 
anggota Tim Tanggap Darurat Gunung Api Kelud 
mengevakuasi diri ke Kota Kediri. 

Puncak letusan eksplosif (fase paroksimal) 
berlangsung dari 13 Februari 2014 pukul 22.46 
WIB sampai 14 Februari 2014 pukul 02.30 WIB. 

Hasil pemantauan satelit cuaca Biro Meteorologi 
(BOM) atau Volcanic Ash Advisory Committe (VAAC) 
Darwin menunjukkan bahwa kolom abu letusan 
mencapai ketinggian 17 km. Setelah pukul 02.30 
WIB letusan sudah mulai mereda secara drastis, 
tidak ada lagi jatuhan tefra (material lepas). Pada 
pukul 05.47 WIB secara visual tampak dari kawah 
puncak abu mengepul tidak begitu kuat. Begitu pula 
hari berikutnya, kepulan abu tampak sangat lemah 
mencapai ketinggian 400-600 meter. 

Hasil pengamatan visual pascaletusan, antara 
15-20 Februari 2014 diperoleh bahwa pada 
umumnya cuaca di sekitar Kelud cerah berawan 
sampai mendung, angin tenang bertiup perlahan 
dari keempat mata angin. Gunung tampak jelas dan 

Kondisi dalam Kawah Gunung Kelud pada 8 Februari 2014. Foto: Ronald Agusta (atas), M. Hendrasto (bawah).
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Kepulan abu tebal dari kawah puncak pada 14 Februari 2014, pukul 05.47 
WIB dan endapan tefra warna putih (dominan fumice) di sekitar pos 
PGA tebal 5-7 cm (kiri) dan keadaan kawah pada 15 Februari 2014 pukul 
10.35 WIB (tengah) setelah fase paroksimal (Foto: Suantika). Foto kanan: 
kawah puncak pada 18 Februari 2014. Foto: PVMBG.

Jatuhan bom vulkanik berukuran kerakal ke arah barat sejauh 3 km (kiri 
atas) dan endapan awan panas ke arah barat ke Lembah Kali Bladak 
sejauh 2 km (kanan atas). Foto: Khoirul /PVMBG/Februari 2014. Lubang 
kawah berdiamater 400 m hasil letusan eksplosif Kelud. Foto: PVMBG. 

 

 

 

300-500 m. Pada 20 Februari 2014 uap putih tebal 
mengepul condong ke timur laut dengan tekanan 
lemah mencapai ketinggian 300 m. Pada 18 Februari 
2014 lahar hujan dan letusan sekunder terpantau di 
Kali Ngobo, Mangli (Kediri), Kali Bladak (Blitar), dan 
Kali Konto (Malang).

Pada fase paroksimal ini material lepas hasil 
letusan berupa abu sebagian besar menyebar ke arah 
barat dan barat daya. Abu menyebar mencapai Jawa 
Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan pasir-lapili-kerikil 
dilontarkan dalam radius 20-30 km. Kerikil-kerakal 
sebagian besar dari volume hasil letusan diendapkan 
dalam radius 5 km. Total volume material letusan 
diperkirakan sekitar 105 juta m3. Letusan eksplosif 
ini menghancurkan secara total Kubah Lava 2007 
dan menyisakan lubang kepundan berdiameter 400 
m. Letusan juga menghasilkan awan panas yang 
meluncur ke arah barat sejauh 2 km dari puncak.

Kegempaan
Pengamatan kegempaan bertujuan untuk 

mengetahui dinamika kegiatan vulkanik baik di 
bawah permukaan maupun di atas permukaan. 
Pengamatan ini menggunakan 5 stasiun gempa 
atau 5 sensor seismometer terdiri dari 4 stasiun 
ditempatkan di sekitar Kawah Kelud dan 1 stasiun 
dipasang di Puncak Umbuk sekitar 5 km arah barat 
Kawah Kelud. Jenis gempa vulkanik yang biasa 
muncul adalah Vulkanik A (vulkanik dalam), Vulkanik 
B (vulkanik dangkal), Low Frequency (aliran fluida), 
Hybrid (campuran gempa vulkanik frekuensi tinggi 
dan rendah mewakili dorongan dan aliran), Tremor 
(vulkanik dangkal menerus atau terjadi aliran fluida), 
Hembusan, dan Gempa Letusan.

Dalam kondisi normal, gempa vulkanik Kelud 
hanya terekam kurang dari 5 kejadian per bulan. 
Peningkatan kegempaan dimulai pada 15-17 Januari 
2014, yaitu jumlah gempa Vulkanik B (VB) dan Vulkanik 
A (VA) cenderung meningkat meski berfluktuasi (Lihat 
gambar atas di halaman 24). Gempa VB pada periode 
15-26 Januari 2014 terjadi antara 6-24 kejadian atau 

  

kadang-kadang berkabut, kelembaban 67-97%, dan 
temperatur udara 19-28° C. Hasil pengamatan visual 
setiap hari pascaletusan dapat diterangkan berikut 
ini. Pada 15 Februari 2014 uap tebal berwarna putih 
keabuan mengepul ke atas dengan tekanan sedang 
mencapai ketinggian rata-rata 300 m (pernah 
mencapai ketinggian 3.000 m). Pada 16 Februari 
2014 kepulan asap putih tebal dengan tekanan 
sedang mencapai ketinggian 350-1.000 m. Pada 17 
Februari 2014 uap tebal putih keabuan mengepul 
condong ke utara mencapai ketinggian 200-600 
meter. Pada 18 Februari 2014 uap putih condong ke 
timur dan timur laut mengepul mencapai ketinggian 
300-500 m. Pada 19 Februari 2014 uap putih tebal 
condong ke timur mengepul mencapai ketinggian 



24 GEOMAGZ    Maret 2014

Grafik Kegempaan Vulkanik Gunung Kelud pada 1 Januari - 28 Februari 2014.

Grafik yang menunjukkan Energi Gempa Vulkanik Dangkal (VB, kiri) dan Gempa Vulkanik Dalam (Vula, kanan). Satuan energi dalam erg 
(1 erg = 1 gr cm2/det2) ). Normal, Waspada, dan Siaga adalah status Kelud; Energi kum = energi kumulatif.
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rata-rata 13 kejadian per hari. Sedangkan Gempa VA 
berkisar 1-9 kejadian atau rata-rata harian 4 kejadian 
per hari. Estimasi energi gempa vulkanik yang 
dibebaskan juga menunjukkan adanya peningkatan 
secara pertahap sejak pertengahan Januari 2014 
(Lihat gambar bawah di halaman 24).

Sejak 27 Januari 2014 hingga 2 Februari 2014 
pukul 11.00 WIB, gempa VB terus meningkat dengan 
kisaran 22-100 kejadian atau rata-rata 45 kejadian 
per hari. Pada 2 Februari gempa VB meningkat secara 
drastis menjadi 100 kejadian. Begitu pula sejak 27 
Januari 2014, gempa vulkanik dalam (VA) cenderung 
terus naik tetapi berfluktuasi, yaitu mencapai 23 
kejadian pada 30 Januari dan 14 kejadian pada 2 
Februari 2014. Sehubungan dengan peningkatan 
kegempaan tersebut maka pada 2 Februari 2014 
pukul 11.00 WIB status kegiatan Gunung Kelud 
dinaikkan dari Aktif Normal (Level I) menjadi Waspada 
(Level II).

Periode 3-10 Februari 2014 (hingga pukul 12.00 
WIB) kegempaan didominasi oleh gempa VB dan 
VA. Gempa VB berkisar 37-244 kejadian atau rata-
rata 109 kejadian per hari. Gempa VA berkisar 12-90 
kejadian dengan rata-rata harian 42 kejadian. Awal 
Februari 2014 laju energi energi yang dibebaskan 
meningkat terkait seiring peningkatan jumlah dan 
besaran gempa vulkanik (Lihat gambar bawah di 
halaman 24). Pemantauan peningkatan energi gempa 
vulkanik per satuan waktu dapat dilakukan secara 
cepat melalui perhitungan jumlah amplituda getaran 
per satuan waktu dikenal sebagai RSAM (Real-time 
Seismic Amplitude Measurement). RSAM mulai 
dihitung secara kontinyu sejak 5 Februari 2014 (Lihat 
gambar atas di halaman 26) dan mulai meningkat 
sejak 6 Februari 2014. Pada 9 Februari 2014 jumlah 
energi vulkanik meningkat cukup berarti karena baik 
jumlah gempa maupun amplituda juga meningkat. 
Hasil perhitungan hiposenter menunjukkan bahwa 
lokasi sumber gempa-gempa vulkanik ini berada di 
bawah kawah Gunung Kelud pada kedalaman 0,5-
6 km dari puncak (Lihat gambar bawah di halaman 
26). Oleh karena terus terjadi peningkatan jumlah 
gempa vulkanik maka status kegiatan Gunung Kelud 
dinaikkan dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level 
III) pada 10 Februari 2014.

Dalam keadaan Siaga antara 11-13 Februari 
2014, Gempa VB meningkat drastis pada kisaran 
386-1135 kejadian dan Gempa VA berkisar 68-440 
kejadian per hari serta mulai muncul Gempa Low-
Frequency (LF) yaitu gempa vulkanik dangkal yang 
merepresentasikan adanya aliran fluida (gas atau 
cair) di dalam pipa magma pada 12-13 Februari 
2014, jumlahnya berkisar 198-244 kejadian per hari. 
Saat itu energi gempa vulkanik semakin meningkat. 
Penentuan hiposenter gempa menunjukkan sumber 

gempa berada pada kedalaman 1-4 km dan 
terkonsentrasi di bawah puncak (lihat gambar kiri 
bawah dan kanan di halaman 26).

Pada 13 Februari 2014 kemunculan gempa 
vulkanik dangkal VB semakin sering dan dalam 
seismogram terlihat semakin rapat. Pada pukul 21.11 
WIB gempa vulkanik Tremor dengan amplituda 
melebihi skala yang ada (overscale) mulai terekam 
menerus. Dengan kemunculan Tremor tersebut, maka 
status Gunung Kelud dinaikkan menjadi Awas (Level 
IV) pada pukul 21.15 WIB dan rekomendasi evakuasi 
dikeluarkan bagi penduduk yang bermukim di dalam 
radius 10 km dari puncak. Sesudah Gempa Tremor 
terekam menerus yang berlangsung sekitar 1,5 jam, 
kemudian tepat pukul 22.46 WIB letusan pertama 
terekam oleh seismograf Gunung Kelud.

Setelah letusan 13 Februari 2014, empat dari lima 
stasiun seismik Kelud rusak terkena lontaran material 
letusan. Yang masih tersisa dan beroperasi adalah 
Stasiun Umbuk yang berlokasi sekitar 5 km sebelah 
barat dari kawah. Kemudian sejak 16 Februari 2014, 
Pukul 17.00 WIB dipasang dua stasiun seismik 
berjarak 2-3 km sebelah barat dari kawah. Adapun 
hasil rekaman kegempaan pascaletusan, berdasarkan 
rekaman stasiun seismik di Umbuk adalah berikut ini: 
Pada 14 Februari 2014 Gempa Hembusan terekam 
menerus dengan amplituda 10-15 mm. Pada 15 
Februari 2014 terekam 15 kali Gempa Hembusan dan 
muncul juga Tremor harmonik berfrekuensi rendah 
terekam agak menerus dengan amplituda 0,5-3 
mm. Pada 16 Februari 2014 terekam agak menerus 
sebanyak 14 kali Gempa Hembusan dan Tremor 
harmonik berfrekuensi rendah dengan amplituda 
0,5-3 mm. Pada 17 Februari 2014 terekam agak 
lama 7 kali Gempa Hembusan dan Tremor harmonik 
berfrekuensi rendah dengan amplituda 0,5-2,5 mm. 
Pada 18 Februari 2014 terekam cukup lama 9 kali 
Gempa Hembusan dan Tremor harmonik berfrekuensi 
rendah dengan amplituda 0,5 - 3 mm, juga pada hari 
itu terekam menerus getaran lahar hujan pada pukul 
15.16-16.25 WIB dengan amplituda 1-3 mm. Pada 
19 Februari 2014 terekam 1 kali Gempa Hembusan, 
1 kali Gempa Vulkanik A (VA), dan Tremor menerus 
dengan amplituda 0,5–2,5 mm. Pada 20 Februari 
2014 antara pukul 00.00-10.00 WIB terjadi 1 kali 
Gempa VA, 4 kali Gempa VB, 4 kali Gempa Hembusan 
dan Tremor menerus dengan amplituda 0,5-1 mm.

Seminggu pascaletusan terjadi penurunan 
aktivitas kegempaan vulkanik secara drastis sehingga 
status kegiatan Gunung Kelud diturunkan dari Awas 
(Level IV) menjadi Siaga (Level III) pada 20 Februari 
2014. Delapan hari kemudian diturunkan dari Siaga 
(Level III) menjadi Waspada (Level II) pada 28 Februari 
2014 seiring dengan amplituda tremor semakin 
menurun dan secara perlahan Gempa Tremor 
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titik patok ukur. Tiltmeter terdiri dari dua komponen 
water pass (Komponen Y dan Komponen X) yang 
dipasang horizontal saling tegak lurus satu sama 
lainnya. Kalau komponen Y dipasang radial ke arah 
kawah maka Komponen X-nya terpasang dalam arah 
tangensial. Alat tiltmeter ditempatkan di dekat pintu 
masuk Terowongan Ganesha, 700 m sebelah barat 
pusat kawah, dan diberi nama Stasiun Lirang Selatan. 
Pada 8 Februari 2014 dilakukan penambahan 
peralatan tiltmeter di Stasiun Seismik Lirang Utara. 
Tiltmeter di Lirang Selatan merekam data dengan 
baik sampai 13 Februari 2014 (Lihat gambar kiri 
di halaman 27), dalam rekaman ini terlihat adanya 
indikasi inflasi baik Komponen Tangensial (X) maupun 
Komponen Radial (Y) sejak 1 Januari 2014.

Rekaman deformasi kemiringan oleh tiltmeter 
di Stasiun Lirang Utara (Lihat gambar kanan atas 
di halaman 27) juga merespon dengan baik inflasi 
letusan 13 Februari 2014. Adanya rekaman “spike” 
pada Komponen X atau Komponen Tangensial pada 
11 Februari 2014 disebabkan oleh gempa terasa 
yang berpusat di Malang bagian selatan dengan 
magnituda 4,5 Skala Richter. Intensitas guncangan di 
sekitar Gunung Kelud sekitar III-IV MMI.

Pengukuran Temperatur Air Panas Danau Kawah
Beberapa bulan setelah tumbuhnya kubah 

lava 2007 air mulai tergenang di sekitar kubah. 
Temperatur air mulai meningkat pada awal Januari 
2014. Hasil pengukuran suhu air panas danau kawah 
Kelud periode 10 September 2013 - 13 Februari 
2014 menunjukkan peningkatan total sebesar 5,5° 
C dari nilai awal 52,5o C menjadi 58,0o C (Lihat 
gambar kanan bawah di halaman 27). Pada periode 

Grafik RSAM Gunung Kelud dengan sumbu vertikal menunjukkan 
RSAM atau pengukuran amplitudo saat itu juga (realtime) per 1 menit 
(RSAM 1 Menit) dan per 10 menit (RSAM 10 Menit), sumbu horizontal 
menunjukkan waktu (hari/tanggal).

Distribusi hiposenter (titik kedalaman) gempa Vulkanik Gunung Kelud pada periode status Wasapada (bulatan biru), dan periode status Siaga (bulatan 
merah), tampak horizontal (gambar kiri atas, penampang Barat-Timur (kiri bawah), dan penampang Selatan-Utara (kanan).

menerus hilang. Kendati demikian gempa VB, VA, 
dan Hembusan masih sempat terekam tetapi dalam 
jumlah yang tidak signifikan.

Deformasi
Pengamatan dan penyelidikan deformasi 

bertujuan untuk mengetahui penggelembungan 
(inflasi) dan pengempisan (deflasi) tubuh gunung api. 
Dalam hal ini pengamatan dilakukan menggunakan 
alat tiltmeter untuk mengukur kemiringan di suatu 
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pendek, 23 Januari-9 Februari 2014, terjadi kenaikan 
secara drastis sebesar 4° C. Pada 10 Februari 2014 
temperatur air Danau Kawah Kelud sedikit menurun, 
tetapi sampai menjelang letusan pada 13 Februari 
2014 kembali meningkat sekitar 4° C. 

Fluks SO2

Tujuan pengukuran emisi per satuan waktu (flux) 
gas gunungapi SO2 yang keluar dari kawah adalah 
untuk mengetahui jumlah berat massa gas SO2 per 
hari (ton/hari). Semakin besar jumlah SO2 yang keluar 
semakin meningkat kegiatan magma gunungapi itu. 
Alat ukur flux SO2 disebut Mini Doas yang bekerja 
berdasarkan metoda spektrometer. Pengukuran SO2 

sebelum letusan 13 Februari 2014 belum pernah 
dilakukan. Walaupun begitu untuk mengetahui base 
line SO2 Gunung api Kelud maka perlu dilakukan 
pengukuran sesudah letusan untuk mengantisipasi 
bila akan ada letusan susulan. Pengukuran flux SO2 

pada 17 Februari 2014 sebesar 89,3 ton/hari dan 
pada 18 Februari 2014 terukur 81,1-82,3 ton/hari. 
Jumlah flux SO2 semakin menurun menunjukkan 
bahwa aktivitas Kelud mulai menurun juga.

Analisis Potensi Bahaya
Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) 

Gunung Kelud daerah potensi ancaman bencana 
sudah ditentukan (Lihat gambar di halaman 28). 
Ada tiga kategori kawasan rawan bencana yaitu: 
Pertama, Kawasan Rawan Bencana III (KRB III) yaitu 
kawasan yang selalu terancam awan panas, gas 
beracun, lahar letusan, aliran lava, dan kawasan 
yang sangat berpotensi tertimpa lontaran batu (pijar) 
dan hujan abu lebat dalam radius 2 km dari pusat 
letusan. Kedua, Kawasan Rawan Bencana II (KRB II), 

yakni kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, 
aliran lava, dan lahar letusan, serta kawasan yang 
berpotensi tertimpa lahar hujan dan hujan abu lebat 
dalam radius 5 km dari pusat letusan. Dan ketiga, 
Kawasan Rawan Bencana I (KRB I), yaitu kawasan 
yang berpotensi terlanda lahar hujan, serta kawasan 
yang berpotensi; tertimpa lahar letusan dalam radius 
10 km dari pusat letusan.

Potensi ancaman setelah letusan 13 Februari 
2014 adalah letusan freatik yang sewaktu-waktu 
dapat terjadi yang menghasilkan semburan material 
lepas seperti abu sampai lapili (berukuran 2-6 cm) 
yang jatuh di sekitar kawah hingga mencapai radius 

Hasil pengukuran tiltmeter stasiun Lirang Selatan periode Desember 2013-
13 Februari 2014 pukul 22.40 WIB, temperatur (grafik atas), dan sumbu 
Y atau komponen Radial dan sumbu X atau komponen Tangensial (grafik 
bawah). Sumbu Y (satuan MicroRad atau mRD) menunjukkan besaran 
deformasi, dan Sumbu X menunjukkan koordinat.

Hasil pengukuran tiltmeter stasiun Lirang Utara periode 8-13 Februari 
2014 hingga pukul 20.38 WIB

Data temperatur air panas Kawah Kelud (outlet Bladak) periode 
September 2013-13 Februari 2014 hingga pukul 20.00 WIB.
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2-5 km. Letusan 13 Februari 2014 juga menghasilkan 
awan panas yang terendapkan di sekitar radius 3 
km dari puncak dengan temperatur yang masih 
tinggi, bila bersentuhan dengan air (hujan) dapat 
menimbulkan letusan sekunder. 

Ancaman lain adalah lahar di musim hujan 
mengingat sebagian besar material lepas masih 
menumpuk di sekitar puncak. Ancaman lahar masih 
tinggi di lembah-lembah atau sungai yang berhulu 
di puncak Gunung Kelud. Lahar tersebut berasal dari 
endapan abu atau material hasil letusan dan curah 
hujan yang tinggi. Demikian pula, potensi keluarnya 
gas vulkanik berbahaya dari Kawah Kelud masih 
tinggi.

Kesimpulan
Letusan Gunung Kelud 2014 bersifat eksplosif. 

Letusan menghasilkan volume material sebanyak 105 
juta m3 dan tinggi kolom letusan lebih dari 17.000 
m di atas kawah atau 19.000 m di atas permukaan 
laut. Oleh karena itu, magnituda letusan menjadi 4 
VEI (Volcanic Explosivity Index). VEI adalah angka 
yang menunjukkan tingkat kehebatan letusan sebuah 
gunung api. 

Letusan Kelud bernilai 4 VEI memuntahkan 
magma dan menghancurkan Kubah Lava 2007. 
Bongkah dan blok batuan jatuh di sekitar kawah 
pada radius 3 km, material yang berukuran pasir-
kerakal jatuh hingga jarak 30 km dari kawah. Abu 
vulkaniknya terbawa angin ke segala arah terutama 
ke arah barat menyelimuti Jawa Tengah dan sebagian 
Jawa Barat.

Letusan faroksimal berlangsung singkat sekitar 
3 jam dan setelah itu berangsur-angsur mereda dan 
hingga saat ini belum terjadi letusan lagi. Aktivitas 
kawah pascaletusan eksplosif adalah teramati uap 
yang berwarna putih tebal membubung mencapai 
ketinggian maksimal 3.000 m di atas kawah dan 
condong ke utara - timur. Data kegempaan masih 
merekam gempa-gempa Vulkanik B (vulkanik 
dangkal) dalam jumlah sedikit. Sejak 24 Februari 
2014 Gempa Tremor tidak terekam lagi.

Sistem peringatan dini Gunung Kelud ke 
masyarakat berjalan cukup baik mulai dari tahap 
Normal, Waspada, Siaga, dan Awas.

Rekomendasi
Berdasarkan hasil pemantauan visual dan 

instrumental serta potensi ancaman bahaya Gunung 
Kelud, maka terhitung sejak 28 Februari 2014 mulai 
Pukul 16.30 WIB, status aktivitas Kelud diturunkan 
dari Siaga (Level III) menjadi Waspada (Level II). 
Dalam status Waspada ini direkomendasikan kepada 
pemerintah kabupaten dan masyarakat di sekitar 
Gunung Kelud sebagai berikut. Pertama, masyarakat 
di sekitar Kelud dan pengunjung atau wisatawan 
tidak diperbolehkan mendekati kawah yang ada di 
puncak Kelud dalam radius 3 km dari kawah aktif. 
Kedua, masyarakat di sekitar Kelud diharap tenang, 
tidak terpancing isu-isu tentang letusan Kelud dan 
harap selalu mengikuti arahan dari BPBD/SATLAK 
setempat. 

Ketiga, masyarakat yang berada dalam Kawasan 
Rawan Bencana II (KRB II) untuk selalu waspada 
dan memperhatikan perkembangan Kelud yang 
dikeluarkan oleh BPBD/SATLAK setempat. Keempat, 
sehubungan dengan masih adanya material lepas 
yang menumpuk di sekitar puncak serta adanya 
potensi hujan lebat di sekitar Kelud, maka masyarakat 
yang bermukim di lereng Kelud, terutama yang 
tinggal dekat sungai-sungai yang berhulu di puncak 
Kelud, agar tetap waspada terhadap ancaman 
bahaya lahar. Kelima, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi selalu berkoordinasi dengan BNPB, 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BPBD Provinsi 
Jatim) dan SATLAK PB Kabupaten Kediri, BPBD 
Kabupaten Blitar dan BPBD Kabupaten Malang dalam 
memberikan informasi tentang aktivitas Gunung 
Kelud.n

Penulis: Hetty Triastuty (Ahli Seismologi Gunungapi, Badan 
Geologi), Iyan Mulyana & Sucahyo Adi (Ahli Pengamatan dan 
Penyelidikan Gunungapi, Badan Geologi), Khoirul Huda, Budi 
Prianto, dan Ananta Bagus Kuncoro (Pengamat Gunungapi 
Kelud, Badan Geologi), dan Gede Suantika (Ahli Seismologi 
Gunungapi, Badan Geologi). 

 

Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Kelud, KRB III radius 3 km 
(merah tua), KRB II radius 5 km (merah), dan KRB I radius 10 km 
(kuning).
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Letusan Kelud 
Dulu dan 2014

Gunung Kelud, atau biasa juga ditulis “Kelut”, 
secara etimologi berasal dari kata yang berarti sapu. 
Penamaan ini sesuai dengan karakter letusannya yang 
selalu menyapu bersih segala yang dilewatinya karena 
letusannya disertai dengan lahar primer (lahar letusan, 
sering juga disebut sebagai lahar panas) akibat adanya air 
di dalam kawah (danau kawah). Namun karakter tersebut 
berubah pada letusan Februari 2014 karena munculnya 
sumbat lava yang menggantikan posisi air di kawah yang 
terbentuk pada penghujung 2007. 

Gunung Kelud tumbuh di atas dataran Kediri di 
bagian barat dan Lembah Sungai Brantas di sebelah 
selatan. Keseluruhan tubuhnya masuk kedalam tiga 
wilayah administratif, yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten 
Blitar, dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Dalam sejarah gunung api Indonesia, Kelud 
mempunyai arti yang sangat penting. Letusannya pada 
1919 yang menimbulkan korban meninggal lebih dari 
5.000 orang membuat Pemerintah Kolonial Belanda 
prihatin. Atas kejadian tersebut, setahun kemudian, 
pada September 1920 didirikan Vulkaanbewaking Dienst 
atau Dinas Gunung Berapi. Dinas inilah cikal bakal 
dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
sekarang. Istilah “lahar” yang kini mendunia, juga berasal 

dari peristiwa alam yang biasa terjadi pada saat Kelud 
meletus (lahar letusan) atau setelahnya ketika terjadi 
hujan (lahar hujan). 

Karakter Letusan yang Berubah
Gunung Kelud adalah satu dari enam gunung api di 

Indonesia yang memiliki danau kawah. Tiga di antaranya 
meletus dan menghasilkan sumbat lava di dasar kawah, 
yaitu Gunung Kie Besi, Pulau Makian, Maluku Utara 

Danau Kawah Gunung Kelud sebelum letusan 2007. Foto: Kristianto 

Puncak Gunung Kelud dini hari dengan latar depan antena seismograf. Foto: SR. Wittiri. 
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(1988); Gunung Awu, Pulau Sangihe, Sulawesi Utara 
(2004), dan Gunung Kelud, Jawa Timur (2007).

Semula volume air danau kawah Kelud berjumlah 
38 juta meter kubik. Jumlah air yang demikian banyak 
tersebut menjadi unsur utama penyebab banyaknya 
korban jiwa setiap kali terjadi letusan. Tahun 1968 
berhasil dibuat terowongan untuk mengalirkan sebagian 
air kawah keluar yang dikenal sebagai Terowongan 
Ampera. Dengan berfungsinya terowongan tersebut air 
kawah bisa dikurangi dan dipertahankan hingga volume 
4,5 juta meter kubik. Dengan demikian jumlah korban 
akibat letusan bisa ditekan. 

Sebelum 2007 letusan Kelud selalu melontarkan 
bebatuan bercampur air danau yang dikenal dengan lahar 
primer atau lahar letusan, dan awan panas. Lahar letusan 
berdampak sangat dahsyat karena material bebatuan 
tersebut masuk ke dalam lembah besar, yaitu Lembah 
Kali Badak dan Kali Putih, yang kemudian menerjang ke 
wilayah Kabupaten Blitar dan Kediri. Letusan terakhir 
dalam kondisi kawah berisi air terjadi pada 10 Februari 
1991 silam. 

Krisis vulkanik yang terjadi pada 2007 tidak 
melontarkan air karena air kawah sudah menguap terlebih 
dahulu akibat terpanaskan oleh magma dari perut Kelud 
yang bermigrasi hingga mencapai permukaan. Dalam 
perkembangan selanjutnya, aktivitas ini berakhir dengan 
terbentuknya sumbat lava di dasar kawah. Volumenya 
ditaksir mencapai 4 juta meter kubik, hampir menyamai 
volume air danau sebelumnya

Dengan terbentuknya kubah lava di dasar kawah 
sudah dipastikan jauh hari sebelumnya bahwa letusan 
Kelud berikutnya akan berubah karakter. Wilayah 
sekitarnya tidak lagi dilanda oleh lahar letusan seketika 

Kubah Lava Gunung Kelud yang sudah mencapai tahap stabil. 
Foto: SR. Wittiri. 

Seismogram yang merekam gempa vulkanik-dangkal (tipe B) secara seri 
(swarm) yang berangsur menjadi tremor menjelang meletus. 

itu, tetapi akan diguyur hujan lapilli (kerikil) dan abu 
yang lebat. Letusan yang terjadi pada Februari 2014 
membuktikan hal tersebut. 

Sepintas Letusan 2014 
Masa istirahat Gunung Kelud semasa berdanau 

kawah antara 15 – 30 tahun. Semula diduga Kelud akan 
menjalani masa istirahat panjang dengan adanya kubah 
yang menyumbat dasar kawah di 2007 itu. Perkiraan 
tersebut berdasarkan logika sederhana. Karena ada 
sumbat lava di dasar kawah, maka magma membutuhkan 
energi yang ekstra besar untuk mendorong batuan 
penutup. Untuk mencapai energi yang diperlukan 
tersebut, dibutuhkan waktu yang relatif lama. Contohnya 
Galunggung yang istirahat lebih dari 80 tahun atau 
Guntur yang sampai sekarang masih tidur nyenyak. 

Sungguh tidak dinyana, dugaan tersebut meleset 
sama sekali. Ternyata Kelud mengadopsi perilaku 
Gunung Merapi, meskipun tumbuh kubah, masa 
istirahat tetap pendek. Hal tersebut diduga disebabkan 
adanya kantong magma yang dangkal. 

Boleh jadi, fluida magma tidak sepenuhnya membeku 
ketika terbentuk kubah di kawah Kelud, tetapi sebagian 
masih berbentuk cair dan tersimpan di kantong magma 
yang dangkal. Hal tersebut terbukti dengan naiknya 
suhu kawah dalam beberapa hari sebesar > 5° C. Nilai 
5° C itu terbilang luar biasa untuk ukuran suatu kawah 
dengan kubah sebesar 4 juta meter kubik di atasnya. 
Dengan adanya proses geologi, tektonik dan sebagainya, 
terbentuk rekahan/celah di permukaan kubah. Fluida 
magma memanfaatkan kesempatan tersebut naik ke 
permukaan dan mendobrak batuan penutup dengan 
seketika. 

Nilai normal gempa vulkanik Kelud adalah antara 
1 – 2 kejadian setiap hari. Namun, pada 3 Februari 
2014 gempa vulkanik yang terekam seismograf tiba-tiba 
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melonjak dari nilai normal menjadi sebanyak 85 kejadian. 
Informasi dari rekaman seismograf ini menerangkan 
bahwa telah mulai terjadi perekahan yang luar biasa 
besar. Kegempaan yang terus bertambah jumlahnya 
setiap hari menandakan bahwa perekahan itu berlanjut. 

Beberapa jam sebelum terjadi letusan 13 Februari 
2014, terekam ribuan gempa vulkanik-dangkal secara 
seri (swarm) kemudian berubah menjadi tremor 
(Sumber: vsi@esdm.go.id). Informasi yang direkam 
oleh seismograf tersebut dapat diinterpretasikan bahwa 
perekahan sudah terjadi pada kedalaman kurang dari 
1 km di bawah permukaan. Ketika tekanan berlanjut, 
magma berhasil bermigrasi melalui celah yang terbentuk. 
Timbulnya vibrasi akibat migrasi magma tersebut 
direspon oleh seismograf sebagai tremor. Akhirnya 
bisa ditebak, ketika tekanan dari dalam perut Kelud 
lebih besar dari pada tekanan batuan penutup, kubah 
terdobrak dan menghasilkan letusan.

Letusan kali ini terbilang luar biasa. Kubah lava 
sebesar 4 juta meter kubik hancur dan dilontarkan ke 
udara. Material yang berukuran debu diterbangkan 
angin hingga ratusan kilometer jauhnya. Di sekitar 
gunung, ditemukan adanya adanya pumice (batu apung) 

mulai ukuran lapilli, umumnya sebesar biji kacang hijau; 
sampai dengan bom gunung api, umumnya seukuran 
kepalan tangan orang dewasa. Material ini berasal dari 
magma asam yang memiliki kandungan gas yang tinggi. 

Melihat kenyataan ini tidak mengherankan ketika 
magma mendesak keluar, ia mempunyai tenaga yang 
ekstra karena didukung oleh daya dorong yang besar 
akibat adanya kandungan gas yang tinggi pada fluida 
magma. Fenomena seperti ini pernah terjadi di Gunung 
Lokon pada letusan 1991 yang juga menghancurkan 
sumbat lava di dasar kawah.n
Penulis: SR. Wittiri

Kondisi Kawah Kelud setelah letusan 13 Februari 2014. Saat ini terbentuk lubang baru di dalam kawasan kawah yang ditinggalkan oleh kubah lava. 
Foto: SR. Wittiri. 
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Indonesia hampir terlelap dalam tidurnya pada 
Kamis 13 Februari 2014 jelang tengah malam kala 
gelegar dentuman terdengar dari arah Gunung 
Kelud. Sejurus kemudian, material vulkanik pekat 

mulai menyembur bergulung-gulung ke atas disertai 
kilat yang menyambar-nyambar, seperti hendak 
meninju langit. 

Dalam catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi (PVMBG) amukan Gunung Kelud 
kali ini memuntahkan tak kurang dari 120 juta 
meter kubik material vulkanik, sehingga letusannya 
mencapai skala 4 VEI (Volcanic Explosivity Index) atau 
sekelas dengan letusan Gunung Merapi di tahun 
2010 silam. 

Bahan vulkaniknya berupa debu yang menyebar 
jauh seiring hembusan angin membedaki sebagian 
besar wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah serta 
sebagian Jawa Barat. Akibatnya, aktivitas penduduk 
di berbagai kabupaten/kota sempat terhambat saat 
hujan debu mendera sepanjang Jumat 14 Februari 
2014. Hingga dua hari pascaletusan, Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 4 orang 
tewas akibat paparan debu vulkanik yang berlebihan 
itu, dan sebanyak 56.089 orang mengungsi. 
Sementara itu, angka kerugian masih dihitung, 
namun ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Di 
Kabupaten Malang saja kerusakan bangunan dan 
lahan pertanian sejauh ini diperhitungkan sebesar Rp 
392 miliar. 

Seperti halnya letusan gunung api lainnya 
di masa kini, amukan Kelud pun tak lepas dari 
pengamatan mata tajam di langit, yakni armada 
satelit cuaca maupun observasi Bumi melalui aneka 
rupa instrumen yang diangkutnya. Observasi dari 
langit memiliki keuntungan tersendiri, sebab selain 
berkemampuan menyajikan citra letusan gunung api 
dari waktu ke waktu juga memberikan pemandangan 
tentang dampak letusan tersebut dalam skala luas 
terutama sebaran debu vulkanik dan gas sulfur 
dioksidanya. Dalam letusan Gunung Kelud, citra-
citra satelit cuaca dan observasi Bumi menyajikan 
gambaran mengagumkan sekaligus menggidikkan 
tentang dinamika letusan dalam jam-jam pertamanya 

Mengamati

Oleh: Muh. Ma’rufin Sudibyo

Letusan Kelud
dari Angkasa
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dan perubahan wajah puncak Kelud pascaletusan. 
Demikian pula perluasan awan debu vulkanik (plume) 
dan ketinggiannya di dalam lapisan atmosfer yang 
merupakan informasi yang cukup penting untuk lalu 
lintas penerbangan sipil maupun militer. Dengan 
demikian, insiden seperti yang terjadi ketika jumbo 
jet Boeing-747 British Airways penerbangan 9 tanpa 
sengaja memasuki awan debu letusan Galunggung, 
24 Juni 1982, hingga nyaris celaka, dapat dihindari. 

Satelit
Letusan Gunung Kelud diobservasi oleh 

satelit cuaca seperti MTSAT-2 dan Suomi NPP. 
Menurut laman Gunter SpacePage, satelit MTSAT-2 
(Multifunctional Transport Satellite-2) atau dikenal 
juga dengan nama Himawari-7 adalah satelit 
seberat 4.650 kg yang dioperasikan oleh Japan 
Meteorology Agency (Jepang) untuk fungsi ganda, 
yakni komunikasi lalu-lintas penerbangan sipil dan 
pemantauan cuaca. Satelit bertenaga surya ini 
menempati orbit geostasioner di atas garis 145° BT 
sejak 2008. MTSAT-2 membawa lima instrumen yang 
bekerja pada spektrum visual (5.500 hingga 8.000 
Angstrom) dan inframerah (40.000 hingga 113.000 
Angstrom) dengan resolusi spasial masing-masing 
1,25 km dan 5 km. 

Sementara satelit Suomi NPP (National Polar-
orbiting Partnership) menempati orbit polar sejak 2011 
dan dioperasikan NOAA (AS). Satelit seberat 2.540 kg 
yang bertenaga surya ini mengorbit pada ketinggian 

824 km dari permukaan laut (dpl) dengan inklinasi 
98,78° sehingga sudut pencahayaan Matahari relatif 
sama untuk setiap saat. Suomi NPP juga membawa 
lima instrumen yang bekerja di lingkungan spektrum 
visual, inframerah dan gelombang mikro. 

Selain satelit cuaca, letusan Gunung Kelud pun 
diamati sejumlah satelit observasi Bumi seperti 
CALIPSO, TerraSAR-X dan WorldView. Satelit CALIPSO 
(Cloud-Aerosol Lidar dan Infrared Pathfinder Satellite 
Observation) yang beratnya 560 kg dan bertenaga 
surya menempati orbit polar setinggi 676 hingga 
687 km dpl pada inklinasi 98,2° sejak 2006. Satelit 
hasil kerjasama NASA (AS) dan CNES (Perancis) ini 
bertumpu pada teknologi lidar (Light and Radar) 
dalam dua panjang gelombang berbeda masing-
masing 5.320 dan 10.640 Angstrom. Sementara 
satelit TerraSAR-X juga menempati orbit polar 
setinggi 514 km dengan inklinasi 97,44° sejak 2007 
dan dioperasikan oleh DLR (Jerman). Satelit seberat 
1.250 kg ini memanfaatkan gelombang radar dengan 
teknik SAR (synthetic apperture radar) yang mampu 
menghasilkan citra dengan resolusi spasial hingga 
satu meter. 

Satelit WorldView merupakan satelit dengan 
resolusi spasial paling tinggi yakni hingga 0,5 meter 
pada spektrum visual. Satelit seberat 2.500 kg yang 
menempati orbit polar setinggi 450 km dengan 
inklinasi 97,2° sejak 2007 ini adalah satelit komersial 
yang dioperasikan Digital Globe (AS). Satelit ini 

Pengukuran lidar satelit CALIPSO 
pada 13 Februari 2014 pukul 18.10 

UTC, sekitar dua jam setelah Gunung 
Kelud meletus. Dipadukan dengan 

citra Suomi NPP kanal visual, 
terlihat bahwa mayoritas awan debu 
vulkanik Kelud menjulang hingga 20 

km dpl dan cukup pekat dibanding 
awan-awan di sekelilingnya. Namun 
puncak awan debu Kelud mencapai 

ketinggian 26 km dpl. 
Sumber: NASA, 2014.
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menjadi penerus satelit sebelumnya, yakni QuickBird, 
yang populer dengan peranannya mencitra kota 
Banda Aceh dan sekitarnya sebelum dan sesudah 
peristiwa tsunami 2004. Citra-citra WorldView (dan 
juga satelit lainnya yang sejenis QuickBird) menjadi 
tulang punggung utama basis data untuk aplikasi 
Google Earth maupun laman yang mirip seperti 
Google Maps. 

Tiang Debu Vertikal
Letusan Kelud 13 Februari 2014, pertama 

kali terdeteksi oleh satelit MTSAT-2 seiring posisi 
istimewanya sehingga mampu memantau Asia 
timur-tenggara dan Australia secara menerus. Debu 
vulkaniknya pertama kali terdeteksi pukul 16.09 UTC 
(23.09 WIB) dan terus meluas hingga menghasilkan 
awan debu vulkanik raksasa berbentuk lonjong dalam 
dua jam berikutnya. Gambaran itu berdasarkan 
pencitraan dalam kanal inframerah (panjang 
gelombang 108.000 Angstrom) dengan moda rapid 
scan setiap 10 menit sekali. Analisis dari Cooperative 
Institute for Meteorological Satellite Studies (CIMMS) 
di Universitas Wisconsin (AS) memperlihatkan awan 
debu vulkanik ini memiliki inti yang bertemperatur 
sekitar -60° Celcius dengan bagian tepinya yang lebih 
dingin (temperatur sekitar -75 hingga -80° Celcius), 
sehingga memunculkan dugaan bahwa puncak 
kolom letusan Kelud menjangkau lapisan stratosfer. 

Pencitraan satelit MTSAT-2 dalam kanal 
inframerah ini juga mendeteksi adanya pola bow 
shock-wave di sisi timur awan debu vulkanik itu 
yang menandakan pekat dan masifnya konsentrasi 
debu sehingga mampu membatasi pengaruh angin 
timuran yang mengarah ke barat. Sementara itu, 
pencitraan di kanal visual (panjang gelombang 6.800 
Angstrom) yang dipadukan dengan GOES-R Volcanic 
Ash Height menunjukkan adanya bagian awan debu 
vulkanik yang memasuki ketinggian 18 sampai 20 km 
dpl dalam jumlah yang signifikan. Pencitraan yang 
sama juga memperlihatkan pola bow shock-wave 
masih tetap bertahan hingga enam jam setelah awan 
debu vulkanik terdeteksi untuk pertama kalinya. 

Pemandangan yang lebih detil disuguhkan oleh 
satelit Suomi NPP yang melintas di atas Indonesia 
sejam setelah awan debu vulkanik terdeteksi untuk 
pertama kalinya. Suomi NPP mencitra dengan 
instrumen VIIRS (visible infrared imaging radiometer 
suite) pada kanal inframerah (114.500 Angstrom, 
resolusi spasial 375 meter) dan kanal visual (7.000 
Angstrom, resolusi spasial 750 meter). Selain pola 
bow shock-wave terlihat jelas, awan debu vulkanik ini 
juga mudah dibedakan dibanding awan-awan lainnya 
di sekitarnya karena lebih kelabu. Titik terdingin 
pada awan ini adalah -98 derajat Celcius. Berselang 
40 menit kemudian satelit CALIPSO melintas dan 
melakukan pengukuran Lidar. Hasilnya memastikan 

Wajah puncak Gunung Kelud hasil pencitraan satelit 
WorldView dalam lima hari setelah meletus. Nampak 

jelas kubah lava 2007 telah hancur dan digantikan 
oleh sebuah lubang besar dengan dasar masih 
berasap. Terlihat pula endapan material letusan 
melampar di sekeliling lubang besar ini dan di 

lembah-lembah yang terhubung. 
Sumber: USGS, 2014 dengan nama-nama kubah 

lava purba Kelud ditambahkan oleh Ma’rufin 
Sudibyo.
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bahwa sebagian besar awan debu vulkanik Kelud 
memang membumbung hingga setinggi 20 km dpl. 
Namun, puncaknya ternyata menjangkau ketinggian 
26 km dpl. 

Observasi tersebut menunjukkan bahwa pada 
jam-jam pertamanya geometri awan debu vulkanik 
Kelud berkembang dari sferis (berbentuk lingkaran) 
menjadi lonjong dengan diameter cukup besar, 
yakni lebih dari 100 km. Dipadukan dengan hasil 
pengukuran lidar oleh CALIPSO, jelas bahwa awan 
debu vulkanik Kelud memiliki bentuk awan kol 
(cauliflower clouds) yang merupakan tahap lanjut 
dari awan jamur (mushroom clouds) sebagai ciri khas 

erupsi plinian. Ini menunjukkan betapa besarnya 
tekanan gas vulkanik yang terlibat dalam letusan 
Kelud kali ini. Sehingga terbayang betapa hancurnya 
kubah lava 2007 yang menyumbat ujung saluran 
magma Kelud. Bagaimana nasib kubah lava 2007 
terjawab melalui satelit TerraSAR-X yang mencitra 
puncak.n

Penulis adalah astronom, bertugas di Badan Hisab dan Rukyat Daerah 
Kebumen (Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah) dan Badan Hisab Rukyat 
Kementerian Agama RI (Jakarta).
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Profil

36

Surono
Berdiri di Cincin Api

Ketika banyak orang terkesiap oleh letusan gunung api dan 
berlarian menjauhinya, Dr. Surono hadir dan siaga di pusat 
bencana. Ia membaca gelagat bencana seraya menggugah warga 
sekitar agar siaga. Ia menyiasati bencana seraya menenangkan 
masyarakat. Ia tampil di Cincin Api seperti bentara yang 
menjaga gunung api sehingga banyak orang menyapanya Mbah 
Rono. Terdidik di bidang Geofisika baik di Indonesia maupun 
di Prancis, Surono terpanggil pula untuk mempelajari gunung 
api sejak bergabung dengan Badan Geologi. Baginya, hal 
terpenting dalam mitigasi adalah manusia itu sendiri, bukan 
teknologinya. Teknologi mitigasi yang canggih sekalipun, bakal 
sia-sia jika masyarakat penghuni daerah rawan bencana tidak 
melek bencana. “Ketimbang membahas mitigasi di hotel-hotel 
berbintang, lebih baik orang turun ke lapangan,” begitulah 
katanya. Itulah yang ia sebut “mitigasi tanpa dasi dan roti”. 
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Foto: Gunawan
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Kamis malam, 13 Februari 2014, Gunung 
Kelud di Jawa Timur meletus. Gelegar dahsyat 
terdengar. Kilat-kilat berkelebat. Dentuman 

terus berulang. Kerikil dan pasir terlontar. Suasana 
sangat mencekam. Letusan kali ini terasa sangat kuat. 
Letusan pertama terjadi pukul 22.50, disusul letusan 
pukul 23.30.

Sebelum Kelud meletus, Pusat Vulkanologi dan 
Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menentukan status 
Kelud. Pada 2 Februari 2014, pukul 14:00, PVMBG 
meningkatkan status gunung itu dari “Normal” ke 
“Waspada.” Delapan hari kemudian Kelud naik lagi 
statusnya. Pada 10 Februari 2014 pukul 16:00, Kelud 
dinyatakan “Siaga”. Rekomendasinya, masyarakat di 
sekitar Kelud dan pengunjung tidak diperbolehkan 
mendekati kawah yang ada di puncak dalam radius 
5 km dari kawah aktif.

Berdasarkan hasil pemantauan visual dan 
instrumental serta potensi ancaman bahaya, tanggal 
13 Februari 2014 pukul 21.15, Kelud dinaikkan 
menjadi “Awas”. Masyarakat dan pengunjung di 
sekitarnya pun diminta menjauh dalam radius 10 km 
dari kawah aktif.

Selang 95 menit setelah itu, Kelud meletus. Abu 
letusan menyebar hingga jarak ratusan kilometer. 
Hujan batu sampai ke Pare, hujan kerikil sampai ke 
Wates dan Nganjuk. Abu yang menyebar membuat 

jarak pandang di sejumlah wilayah Jawa Timur, Jawa 
Tengah, dan Daerah Istimnewa Yogyakarta menjadi 
terbatas. Penerbangan dari bandara di Jawa Timur 
dan Jawa Tengah pun dibatalkan.

Pemerintah cepat tanggap menghadapi bencana 
alam itu. Jum’at pagi, 14 Februari 2014, pemerintah 
mengadakan Rapat Terbatas di kantor Presiden. Saat 
membuka rapat, Presiden SBY menyatakan, “Agenda 
pertemuan kita pagi ini adalah kegiatan tanggap 
darurat yang mesti kita lakukan menyusul terjadinya 
letusan Gunung Kelud tadi malam sekitar pukul 
22.50 WIB. Tadi saya sudah mendapatkan penjelasan 
dari Menteri ESDM beserta Dr. Surono tentang apa 
yang terjadi termasuk apa yang sudah dilakukan 
sebelum letusan tadi malam hingga sekarang dan 
ke depan termasuk situasi di Jawa Timur dan Jawa 
Tengah utamanya sebaran abu yang menggangu 
penerbangan di zona itu.”

Memang, pada rapat hari itu, SBY mula-mula 
meminta keterangan Menteri ESDM dan Surono. 
“Oleh karena itu, rapat kita hari ini untuk pertama-
tama mendengarkan secara sekilas dari Menteri 
ESDM dan kemudian Pak Rono tentang situasi terkini 
dan apa yang bisa terjadi pada hari-hari kemudian 
sehingga tanggap darurat termasuk bantuan dan 
pelibatan Pemerintah Pusat itu tepat. Itu yang 
menjadi fokus dan agenda kita pada pertemuan hari 
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ini. Panglima TNI masih ada di luar negeri, namun 
KSAD, KSAL, KSAU, dan KASUM saya hadirkan agar 
pelibatan TNI betul-betul sesuai dengan kebutuhan 
di lapangan, dengan demikian akan menyukseskan 
kegiatan tanggap darurat yang ada di lapangan.”

“Sebelum kita lanjutkan, seperempat jam yang 
lalu, Sekretaris Kabinet mengajukan draf Keppres 
untuk pengangkatan Dr. Ir. Surono menjadi Kepala 
Badan Geologi ESDM, sudah saya tanda tangani dan 
dengan tugas baru, Pak Rono jalankan tugas dengan 
sebaik-baiknya. Pak Rono adalah tokoh yang memiliki 
pengetahuan sangat luas tentang kegunungapian 
di Indonesia, juga pakar vulkanologi pada tingkat 
internasional dan selama ini menangani semua 
masalah keerupsian termasuk erupsi gunung-gunung 
berapi dengan tugas baru ini langsung bekerja, 
langsung berangkat ke lapangan menjalankan tugas 
dengan baik, bersama tentu Kepala Pusat Vulkanologi 
yang ada sekarang Saudara Hendrasto, saya kira yang 
bersangkutan sudah ada di lapangan,” kata SBY.

Keputusan Presiden SBY itu sangat wajar. Surono 
yang saat itu menjabat sebagai Staf Ahli Menteri 
ESDM Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 
sebelumnya adalah Kepala PVMBG yang bertugas 
dari 2006 hingga 2013. Tentu saja Surono sangat 
kompeten menangani gunung api berikut bahaya 
letusan serta ihwal mitigasi bencana alam lainnya. 

Kepakaran Surono di bidang tersebut dikenal luas. 
Menteri ESDM Jero Wacik, sesaat setelah mengikuti 
Rapat Terbatas, menyatakan pendapatnya tentang 
Surono. Katanya, “Beliau ahli gunung api, sudah 
pengalaman luar biasa. Banyak sekali beliau ditempa 
oleh pengalaman mengurus gunung api di Indonesia 
dan juga sekarang menjadi pakar gunung api di 
dunia. Jadi kalau ada seminar gunung api di dunia, 
di Italia, di manapun biasanya Pak Surono selalu jadi 
salah satu yang diundang. Jadi penghargaan dunia 
kepada kepakaran beliau.”

Titian Karier

Sejatinya Surono adalah seorang ahli geofisika. 
Lelaki kelahiran Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah, 8 Juli 
1955, itu menyelesaikan studi S1-nya dari Institut 
Teknologi Bandung (1982). Untuk bahan skripsinya di 
Jurusan Fisika yang dimasukinya sejak tahun 1977 itu, 
ia menyusun penelitian seputar analisis data refraksi 
seismik dengan menggunakan metode Hagiwara, 
Masuda dan Kaneko.

Pada tahun ia lulus kuliah pula, Surono 
bergabung dengan Direktorat Geologi. Ia terpanggil 
menekuni kegunungapian setelah pengalamannya 
membawa seorang periset Amerika Serikat ke 
Gunung Galunggung, Jawa Barat, tahun 1982. “Saya 
masuk vulkanologi itu bukan tertarik pada ilmunya 
sebenarnya. Saya dulu calon dosen ITB. Begitu 

Menerima ucapan selamat setelah menerima Bintang Jasa Utama dari Presiden RI pada perayaan HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2011.
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Di tahun ketiganya kuliah di negeri Napoleon itu, 
Surono memboyong istri tercintanya Sri Surahmani 
yang dinikahinya saat Surono kuliah S1 dan yang 
memberinya dua orang putri, Amy Rahmawati dan 
Bestri Aprilia.

Sekembali ke tanah air, Surono dipercaya sebagai 
Kepala Vulkano Fisika antara 1993-2001. Setelah itu, 
ia menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Mitigasi 
Bencana Geologi (2001-2006). Antara Agustus 2006 
hingga Juli 2013 ia diangkat sebagai Kepala PVMBG. 
Selain mengawasi setidaknya 69 gunung api aktif di 
Indonesia, Surono juga harus memantau berbagai 
bencana dari gempa, tsunami hingga banjir bandang 
dan tanah longsor.

Selama bergiat menekuni gunung api Indonesia, 
Surono sering kali menulis dan menyampaikan 
pendapatnya terkait kegunungapian Indonesia pada 
forum ilmiah yang diikutinya di dalam maupun di 
luar negeri. Ia antara lain pernah menulis Eruption du 
volcan Kelut (Java East, Indonesia), de Fevrier 1990 
Analyse preliminaire des observation geologiques 
et geophysiques (1991); Characteristic of volcanic 
earthquake proceeding the eruption of Kelut 
Volcano, Indonesia, on February 10, 1990 yang 
disajikannya di Mainz, Jerman; Seismic precursors 
of February 10, 1990 eruption of Kelut volcano, 
Java(1995); “Risques volcaniques en Indonesie; le cas 
du Kelut (East Java)”, Volcanism and Natural Hazard 
in Indonesia Archipelago, Result and Perspectives 
(2001); “Landslide Hazard Mitigation in Indonesia,” 

pada tahun 1982, saya diminta Pak Lilik Hendrajaya 
menemani kawannya dari Wisconsin ke Galunggung. 
Gunung tersebut waktu itu sudah meletus. Saya 
melihat bagaimana pengungsi begini-begitu. Di situ, 
saya tidak melihat gunung apinya, tetapi melihat 
orang-orang yang mengungsi, dan lain-lain. Dari 
situ, saya menyadari bahwa mitigasi bencana geologi 
apapun, subyeknya manusia, bukan ilmu, karena 
ilmu hanyalah alat,” ungkap Surono.

Untuk mendalami ihwal kegunungapian, 
kemudian, ia mengasahnya dari berbagai lembaga 
dunia, seperti dari Unesco (Organisasi Pendidikan, 
Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa) dan USGS (sebuah lembaga Survei 
Geologi AS).

Hingga tahun 1986, ia bekerja sebagai seorang staf 
Divisi Pengamatan Gunungapi. Setahun kemudian, ia 
punya kesempatan untuk melanjutkan studinya ke 
Grenoble University. Dari kampus yang ada di Prancis 
itu, ia memperoleh gelar D.E.A Mechanique Milieux 
Geophysique et Environment pada tahun 1989.

Kesempatannya untuk melanjutkan studinya 
kian terbuka. Terbukti, setelah lulus dari Grenoble 
University, Surono meneruskan studinya ke jenjang 
doktoral di Savoie University, Chambery, Prancis 
hingga selesai pada tahun 1992. Saat itu ia berhasil 
mempertahankan disertasinya yang berjudul Etude de 
phenomenes physiques observes lors d’une intrusion 
magmatique: Cas du volcan Kelut et de la Caldaeira 
de Long Valley.

Mendampingi para pejabat asing saat mengunjungi Gunung Tangkuban Parahu.
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dalam Volcanism and Natural Hazard in Indonesia 
Archipelago, Result and Perspectives (2001); dan 
High explosive 2010 Merapi eruption : evidence for 
shallow-level crustal assimilation and hybrid fluid 
(2012).

Selain itu, antara tahun 2002-2007, Surono 
pernah terlibat penelitian dengan Michel Halbwachs 
dari Universitas Savoie, Prancis. Mereka berdua 
melakukan penelitian pada suara akustik dan suhu 
Gunung Kelud. Ia lalu menggunakan alat akustik yang 
bisa merekam suara frekuensi tinggi. Dasarnya sangat 
sederhana, Sarjana Teknik Fisika Institut Teknologi 
Bandung (ITB) ini tertarik dengan bayi yang mampu 
mendengar suara sekecil apa pun. Padahal, suara 
itu tidak terdengar oleh orang dewasa. Alat akustik 
inilah yang diharapkan Surono mampu menangkap 
gerakan tubuh Gunung Kelud.

Dan pada tanggal 15 Agustus 2013, ia naik 
pangkat menjadi Eselon I dengan jabatan Staf Ahli 
Menteri ESDM Bidang Tata Ruang dan Lingkungan 
Hidup. Di pundak Surono, berbagai persoalan seputar 
tata ruang dan lingkungan itu diamanatkan, untuk 
diperoleh solusinya yang jitu, guna memperlancar 
program-program di sektor energi. Akhirnya, 
Surono ditetapkan menjadi Kepala Badan Geologi 
sebagaimana disampaikan Presiden SBY pada 14 
Februari 2014.

Mbah Rono Menangani Gunung Api

Surono sangat berpengalaman menangani 
gunung api. Hal yang paling menonjol tentu saja 
saat ia menjabat sebagai Kepala PVMBG. Surono 
disibukkan dengan berbagai aktivitas yang terjadi 
di negeri ini. Dalam hal tersebut, ia mengaku 
bertanggung jawab pada naiknya status Gunung 
Kelud (2007), Sinabung (2010), Merapi (2010), 
Lokon (2011), dan Dieng (2011). 

Pada 16 Oktober 2007, Surono bertanggung 
jawab menaikkan status Kelud menjadi “Awas”. 
Implikasinya penduduk dalam radius 10 km dari 
gunung harus menjauh, harus mengungsi. Meskipun 
akibat aktivitas tahun 2007 yang memunculkan 
kubah lava dan danau kawah nyaris sirna itu, pada 
akhirnya Kelud tidak meletus. Dan sejak 8 November 
2007, karena aktivitas pelepasan energinya semakin 
berkurang, maka status Kelud diturunkan menjadi 
“Siaga”.

Untuk menangani aktivitas Kelud 2007, Surono 
rela menginap selama seminggu di pos pemantau 
aktivitas Kelud. Posisi Kelud yang berada di Jawa 
menjadi alasan utama karena rentan munculnya 
korban, jadi perhatian dunia. Begitu Kelud berstatus 
“Awas”, Surono datang lagi ke Kediri. Bahkan, supaya 
tidak kecolongan, ia memutuskan turun langsung 
ke Kelud. Tiap hari, ia terus berkoodinasi dengan 

Bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Surono menjelaskan perihal kebencanaan geologi.
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seluruh ahli gunung api yang bertugas di pemantau. 
Ia meminta pendapat masing-masing penanggung 
jawab gunung api dalam menentukan naik turunnya 
status. 

Dari pengalaman menangani Kelud, Surono 
beroleh julukan Mbah Rono. Katanya, “Panggilan 
itu berawal dari Ibu Ani Yudhoyono pada 2007, 
saat terjadi letusan Gunung Kelud. Barangkali untuk 
membedakan dengan sekitar 11 mbah di sana yang 
rata-rata peramal. Tapi panggilan itu baru melekat 
kuat atau populer pada 2010, saat Presiden SBY di 
depan banyak media memanggil saya Mbah Rono. 
Saya tidak risi. Bahkan, di Sinabung, pun saya juga 
dipanggil Mbah.”

Gunung Sinabung di Sumatra Utara meletus pada 
27 Agustus 2010. Kemudian, pada 7 September 
2010, gunung di Tanah Karo ini kembali metelus 
dan menjadi letusan terbesar sejak gunung ini aktif 
lagi pada 2010. Letusannya terdengar hingga jarak 8 
kilometer. Debunya menyembur hingga 5.000 meter 
di udara dan menutupi sebagian Kota Medan. Surono 
menaikkan status Sinabung menjadi “Awas” setelah 
gunung api itu terlelap tidur lebih dari 400 tahun. 
Letusan 27 Agustus 2010 menyebabkan Sinabung 

berubah status dari gunung api Tipe B menjadi Tipe 
A. Sebanyak 12.000 warga di sekitarnya dievakuasi 
mendadak.

Kemudian, saat Gunung Merapi ditingkatkan 
statusnya dari “Siaga” menjadi “Awas” pada 25 
Oktober 2010 pukul 06.00 WIB, Surono pun ikut 
bersiaga. Sejak 21 Oktober 2010, ia mengamati 
lekat-lekat gejolak yang terjadi di Merapi, hampir 
detik ke detik. Ia mengambil alih pemantauan dan 
mitigasi bencana yang sebelumnya dipegang BPPTK. 
Sejak saat itu seluruh data pemantauan instrumental 
dan visual Merapi diolah, diserap, dan dianalisisnya 
untuk mengambil keputusan-keputusan penting, 
khususnya terkait dengan keamanan warga di sekitar 
Merapi.

Memang, sejak berstatus “Waspada” pada 
September 2010, Merapi “bertingkah” aneh. 
Tahapan-tahapan letusan yang biasa terjadi seperti 
dilanggarnya sendiri. Oleh karena itu, Surono pun 
mengimbanginya. Merapi dinaikkan “Awas” pada 25 
Oktober 2010, tanpa menunggu titik api berhenti. 
Keesokan harinya, Merapi meletus dahsyat. Ribuan 
orang bisa saja menjadi korban jika sehari saja status 
Awas terlambat dinaikkan. Kemudian Surono menarik 

Memberikan keterangan pers ihwal letusan Merapi 2010 di BPPTK Yogyakarta.
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ke sana. Sejak 2010, saya sudah mengedukasi 
masyarakat di sekitar Sinabung lewat pendeta dan 
tokoh agama. Saya mengajak masyarakat Sinabung 
bersinergi dengan masyarakat Merapi. Mengundang 
mereka ke Jakarta di United Nation for Humanity 
Affair untuk berbagi pengalaman dan mendapat 
pembelajaran dari masyarakat Merapi,” ujar Surono.

Selain aktivitas kegunungapian, ia disibukkan 
pula dengan upaya mitigasi bencana geologi 
lainnya. Di antaranya, ia terlibat sebagai koordinator 
pemantauan lumpur Sidoarjo (2006), koordinator tim 
ESDM untuk gempa bumi Padang (2009), ikut terlibat 
dalam proyek Mitigate and Assess Risk from Volcanic 
Impact on Terrain and Human Activities (2008-2012), 
dan mempersiapkan Blue Print Strategi Pemantauan 
Gunungapi di Indonesia (Pengembangan Teknologi 
Pemantauan Gunungapi untuk Peringatan Dini Erupsi 
Gunungapi Tahun 2010-2014).

Mitigasi Tiada Henti

Kepulauan Indonesia merupakan bagian dari 
Cincin Api (Ring of Fire). Kecuali Kalimantan, hampir 
semua pulau di Nusantara dikelilingi oleh gunung 
api. Semuanya mencapai 129 gunung api yang masih 
aktif, atau 13% dari jumlah keseluruhan gunung api 
di dunia.

Di satu sisi, keberadaan gunung api, di Indonesia 
menurut Surono, sebenarnya berkah, karena material 
letusannya membuat tanah subur dan nyaman, serta 
air berlimpah. Karena itu, ada sekitar 4 juta jiwa 

jarak aman dari hanya 5 km dari puncak menjadi 10 
km dan akhirnya 15 km dari puncak. Ratusan ribu 
orang pun mengungsi. Merapi kemudian mencapai 
puncak letusan pada 5-6 November. 

Saat-saat letusan Merapi 2010, keterangan 
dan pendapat Surono sering dikutip berbagai 
media. Hampir setiap hari ia muncul di layar kaca, 
media online, radio, hingga media cetak. Setiap 
pernyataannya selalu menjadi acuan bagi liputan detik 
demi detik perkembangan gunung di perbatasan 
Jawa Tengah-Yogyakarta itu.

Demikian pula saat Gunung Lokon menunjukkan 
aktivitasnya pada 2011. Surono berada di balik 
keputusan dinaikkannya status Lokon pada hari 
Minggu 10 Juli 2011 dari “Siaga” menjadi “Awas”. 
Keputusan tersebut menyelamatkan ribuan jiwa, 
karena empat hari kemudian, pukul 22.45, gunung 
yang ada di Kawah Tompaluan itu meletus. Letusannya 
melontarkan material pijar, pasir, dan hujan abu 
mencapai 1.500 meter. Selanjutnya, letusan kembali 
terjadi pada Jumat dini hari sekitar pukul 01.30 
dengan lontaran material vulkanik mencapai 600 
meter. Letusan ini mengakibatkan ribuan warga di 
beberapa desa mengungsi ke Tomohon dan Manado.

Kemudian ketika Sinabung meletus lagi bulan 
September 2013, meski Surono tidak menjabat lagi 
sebagai Kepala PVMBG, ia menjadi salah satu pakar 
yang ditugaskan menteri ESDM ke sana. “Begitu 
Sinabung meletus awal September, saya ditugaskan 

Diundang sebagai narasumber dalam acara “live” salah satu tv swasta.
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masyarakat Indonesia bermukim dan beraktivitas di 
daerah rawan gunung api. Semua daerah di gunung 
api aktif memiliki produk unggulan. Contohnya 
daerah Karo dengan Sinabungnya memiliki jeruk 
Medan yang terkenal. Lembang jadi penghasil 
sayuran karena ada Tangkubanparahu, begitu juga 
dengan Garut yang terkenal dengan tomat dan 
jeruknya karena di sana ada Guntur dan gunung api 
lainnya. Belum lagi potensi energi panas bumi.

Namun, di sisi lainnya, gunung api berpotensi 
menimbulkan bencana kebumian, berupa letusan 
gunung api. Dalam hal ini, Surono berpendapat 
bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar gunung 
api harus mengalah dulu apabila gunung api 
tersebut menunjukkan tanda-tanda aktivitas bahkan 
meletus. Filosofinya, menurut Surono adalah living 
harmony with volcanoes (hidup harmonis bersama 
gunung api). Karena menurutnya, “Manusia tidak 
mungkin mengalahkan alam. Dan alam ini tidak 
hanya dapat didekati dengan sains. Karena alam itu 
berproses sehingga selalu berubah. Saya percaya 
termodinamika, bahwa letusan gunung api saat ini 
bergantung proses saat sekarang. Tidak harus sama 
dengan masa lalu. Kalau sama dengan masa lalu, 
mengapa gunung itu harus dipantau? Nanti juga 
akan begitu kan. Kalau alam seperti itu buat apa ada 
sains dan teknologi.”

Untuk menghadapi gunung api aktif, menurut 
Surono, data dari pos-pos pengamatan gunung api 
(PGA) adalah lini pertahanan terdepan. Lini kedua ada 
di kantor Pusat Vulkanologi di Bandung (PVMBG). 
Selain itu, menurutnya, sistem peringatan dini yang 
dipasang harus disertai riset tentang karakter setiap 
gunung api. Riset itu penting, tetapi tetap harus 
berguna, harus bisa dipakai untuk mitigasi. Jangan 
sampai riset itu kesimpulannya masih kurang data 
dan perlu riset lanjutan. Namun, katanya, “Mitigasi 
tanpa riset itu ibarat orang buta menginterpretasi 
gajah. Riset memang penting, tetapi yang jauh 

Surono memberikan keterangan mengenai longsor di Cililin, Bandung Barat.

Mendampingi wamen ESDM yang berkunjung ke kantor PVMBG, saat 
Surono menjabat kepala pusatnya.
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lebih penting adalah bagaimana menyelamatkan 
manusia.”

Bila ada gunung api menunjukkan peningkatan 
aktivitasnya pada rangkaian Cincin Api Indonesia, 
Surono tampil seperti bentara yang menjaga gunung. 
Ketika banyak orang terkesiap oleh gunung api yang 
“batuk-batuk”, kemudian berlarian menjauhinya, 
Surono hadir dan siaga di pusat bencana. Tenaga 
dan pikirannya dicurahkan untuk membaca gelagat 
bencana seraya menggugah warga sekitar agar 
siaga. Di saat-saat seperti itu, Surono akan tetap 
menerapkan prinsipnya, yaitu toleransi nol demi 
keselamatan jiwa manusia (zero tolerance for a safe 
life). Hal ini dibuktikannya saat terjadinya letusan 
Gunung Sinabung pada bulan September 2013. 

“Pada September 2013, saya katakan kepada 
teman-teman di Karo agar siap-siap dengan kondisi 
letusan Sinabung. Ini maraton, bukan sprint. Dalam 
keadaan begitu, anda bukan sibuk membayangkan 
garis finish melainkan harus mengatur strategi, 
mengelola dan mempersiapkan tenaga untuk 
membuat tenang para pengungsi. Jangan terburu-
buru ingin melihat finish, karena anda akan habis 
duluan tenaganya. Peringatan dari siaga ke awas 
itu bukan untuk meramal kejadian letusan dan 
seberapa besarnya letusannya, tetapi itu adalah hak 
masyarakat untuk memperoleh perlindungan dari 

negara. Terus rekomendasi-rekomendasi itu pun hak 
masyarakat juga. Tolong dong hak masyarakat ini 
jangan pernah dilanggar. Ya, kan harus dilihat apa 
dan siapa yang membahayakan. Apa gunungnya 
atau orang yang membahayakan dirinya dengan 
melanggar haknya itu. Kan status Normal, Siaga, dan 
Awas itu merupakan hak gunung saat ia beraktivitas. 
Di sini teknologi hanya bisa mengetahui apa sih yang 
diinginkan gunung api itu. Selain itu, masyarakat 
juga harus mau dilatih dan dilindungi,” kata Surono.

Tentu saja, dalam hal ini, ia sangat mengedepankan 
peranan komunikasi dalam upaya mitigasi bencana 
geologi. “Saya berkali-kali mengatakan saya bukan 
subyek, tetapi masyarakat di sekitar gunung api itu 
yang menjadi subyeknya. Tetapi itu semua butuh 
komunikasi. Kalau menurut saya, bisnis dalam arti 
luas adalah komunikasi. Tanpa komunikasi sudah 
pasti bisnis gagal. Oleh karena itu, ketika pertama 
saya ditugaskan oleh menteri ESDM ke Sinabung, 
saya melihat satu hal. Waktu itu masih status Siaga.
Tiga kilometer radius bahayanya. Pengungsinya ada 
17 ribu. Padahal saya kan menangani Sinabung 
dari 2010. Saya gagal masuk melalui Pemda, waktu 
saya masih kepala PVMBG. Maka saya masuk lewat 
channel mana pun,” ujarnya.

Bulan Januari 2014, atas penugasan menteri 
ESDM, Surono datang ke Sinabung untuk melakukan 

Di tengah-tengah masyarakat, memilih jalan mitigasi tanpa roti dan dasi.
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sosialisasi. Di dalam satu ruangan ia dikepung oleh 
warga dari tiga desa. Ia bercerita, “Bapak-ibu tahu 
tidak mengapa daerah Karo sangat subur?” Tidak ada 
yang tahu alasannya. “Ingin tahu?” Ia mengatakan 
bahwa 800 tahun yang lalu Sinabung meletus 
kemudian abunya menyebar ke daerah Karo dan 
sekarang menjadi daerah yang sangat subur. Oleh 
karena itu, selama ratusan tahun kemudian manfaat 
Sinabung itu bisa dinikmati. Sekarang ini Sinabung 
akan memberikan kesuburan yang baru. “Dua puluh 
tahun ke depan bapak dan ibu akan menikmati 
kesuburan Sinabung. Tuhan menggunakan Sinabung 
untuk memberikan berkah kepada Anda. Adakah di 
sini yang berkeberatan dan mengeluh dan terangkan 
mengapa? Waktu itu tidak ada seorang pun yang 
mengacung protes. Anda tidak usah dulu pulang, 
karena rumah dan lahan sudah habis. Untuk apa 
pulang.” Saat akhirnya Surono menerima kabar ada 
yang meninggal di Sinabung, ia mengaku sangat 
heran mengapa setelah ia peringatkan masih jatuh 
korban.

Prinsip Surono yang mengedepankan toleransi 
nol memang sejalan dengan tugas pokok lembaga 
PVMBG yang bertugas melaksanakan penelitian, 
penyelidikan, perekayasaan dan pelayanan di 
bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. 

Memberikan penjelasan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, di Jakarta Convention Center.

Prinsip Surono di atas juga bersambungan dengan 
visi dan misi Badan Geologi, yang menjadi tempat 
bernaung PVMBG. Visi lembaga yang berada di 
Kementerian ESDM ini mengedepankan geologi 
untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. 
Dalam wujud nyatanya, visi ini bertaut dengan misi 
mempromosikan geologi, mengungkap potensi 
sumber daya geologi, mengungkap potensi bencana 
geologi dan mendorong penerapan geo-sciences.

Selain itu, prinsip tersebut juga dilatari oleh rasa 
kasih-sayang yang mendalam yang tumbuh dalam 
diri Surono kepada sesama manusia. Oleh karena 
itu, ia mengatakan, “Ingat sains dan teknologi itu 
hanya tercipta dari pengalaman. Bagaimana saya 
bisa melampaui alam itu sendiri? Saya hanya bisa 
melakukan pekerjaan sesuai dengan batasan saya. 
Itupun dengan intuisi karena mempunyai pengalaman 
serta mencintai yang dikaji. Manakala tidak mencintai 
betul, tidak akan terasa klik dengan apa yang dikaji. 
Manakala ada suatu passion atau gairah untuk 
mencintai yang dikaji, maka terjadilah pencarian 
terus-menerus pada pertanyaan-pertanyaan yang 
muncul atas obyek tersebut. Pada saya, passion itu 
bukan hanya karena kegunungapiannya, melainkan 
bagaimana menyelamatkan nyawa manusia.”
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Oleh karena itu pula, demi kepentingan rasa cinta 
kepada sesama itu, Surono mengajak semua pihak 
yang terpaut dengan mitigasi bencana geologi untuk 
bekerja cerdas, cepat, dan berani. “Kalau cepat saja, 
tetapi tidak punya kecerdasan itu mirip badak yang 
kerjanya menyeruduk saja. Memiliki kecepatan dan 
kecerdasan tetapi tidak punya keberanian itu juga 
nothing. Jadi harus ada tiga landasan itu. Karena 
kalau kita terlambat, banyak orang bisa menjadi 
korban. Terus keberanian, anda tentukan 10 km ya 
harus dipatuhi 10 km,” katanya.

Atas dedikasinya untuk kemanusiaan, Surono 
mendapatkan beberapa penghargaan. Antara lain 
ia menjadi juara terfavorit pada kategori Sistem 
Peringatan Dini yang diselenggarakan Kementerian 
ESDM, 2008; memperoleh anugerah Parwata Reksa 
Utama dari Universitas Gadjah Mada, 2010; anggota 
kehormatan BPD PHRI, Yogyakarta 2010; Ganesha 
Widya Jasa Adiutama dari Institut Teknologi Bandung, 
2011; anugerah Bintang Jasa Utama dari Presiden RI, 
2011; Cendekiawan Berdedikasi dari Harian Umum 
Kompas, 2012; dan Satya Lencana Pembangunan 
dari pemerintah Indonesia.

Di balik penampilannya yang sederhana, Surono 
adalah sosok yang cerdas dan sangat humanis. Ia 

terbiasa bekerja keras, meski harus maraton selama 
sekian waktu tanpa jeda. Namun, ia tak pernah 
mengeluh. Itu semua dilakukannya demi keselamatan 
dan demi hajat hidup orang banyak, yang tentu 
membutuhkan informasi terkait dengan potensi 
bencana geologi yang bisa jadi mengancam mereka.

Masyarakat, menurut Surono, harus dipersiapkan 
sedini mungkin untuk menghadapi berbagai 
kemungkinan apabila terjadi bencana, termasuk 
skenario terburuk. Itu sebabnya pemahaman yang 
terus berkesinambungan kepada masyarakat harus 
senantiasa dilakukan, agar toleransi nol demi 
keselamatan jiwa manusia bisa terlaksana dengan 
baik. Oleh karena itu, Surono lebih memilih sosialisasi 
yang tidak formal seperti di gedung atau hotel-hotel. 
Ia lebih terjun langsung ke lapangan, ke tengah-
tengah masyarakat. Di saat-saat demikian, Surono 
menunjukkan sikap akrab, tegas, terbuka, dan jujur. 
Ia memilih jalan mitigasi tanpa roti dan dasi. Ia terjun 
mengabdi di tengah cincin api.n

Penulis: Atep Kurnia.
Pewawancara: Priatna, T. Bachtiar, Atep Kurnia.
Fotografer: Gunawan.

Berpakaian khas Jawa, menaungi sang istri, dalam acara siraman pernikahan putrinya.
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Indonesia secara geologi dikenal kaya akan 
berbagai jenis mineral, batubara, panas bumi, 
serta minyak dan gas bumi (migas). Namun, 
kegiatan eksplorasi mineral industri, selain 

sangat tergantung pada permintaan, kelangkaan, 
harga mineral di pasar internasional, juga sangat 
tergantung pada kedekatan lokasi industri dengan 
lokasi tambang, dan harga produk mineral industri 
itu sendiri. Faktor lain yang berpengaruh adalah 
kondisi geologi dan geografi daerah atau negara 
tempat endapan mineral tersebut, perkembangan 
teknologi (eksplorasi, produksi, teknologi pemurnian), 
modal, faktor-faktor situasi politik, dan kepastian 
hukum negara pemilik mineral. Terdapat pula faktor 
eksternal lainnya yang sangat sukar diperhitungkan. 
Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
eksplorasi, diperlukan kajian tentang permintaan dan 
kapasitas pasar komoditi mineral dalam skala dunia 
(global). Demikian juga halnya dengan kegiatan 
penelitian oleh instansi pemerintah, diperlukan kajian 
pasar mineral dan pengetahuan akan kebutuhan 
mineral tertentu di masa depan. 

Tulisan ini merupakan kajian pasar mineral. 
Hasilnya antara lain berupa kapasitas pasar mineral 
yang dapat digunakan untuk memudahkan 

pengambilan keputusan dalam strategi eksplorasi 
mineral. Pembagian kapasitas pasar ini juga dapat 
menggambarkan tentang kenaikan permintaan 
beberapa mineral di pasar internasional. Kajian ini 
adalah kajian awal dan informasi yang dihasilkan 
akan berubah dengan sangat dinamis, bergantung 
dinamika produksi dan harga mineral di pasar dunia, 
sehingga perlu terus dimutakhirkan.

Eksplorasi dan Pasar Mineral

Bila kita pelajari sejarah usaha pertambangan, 
tampaknya kegiatan eksplorasi dan produksi 
pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas 
bumi, termasuk investasi yang tanpa henti meskipun 
berlangsung Perang Dunia Pertama (1914-1920) dan 
Perang Dunia ke-2 (1939-1945). Pada masa Perang 
Dunia ke-2, pemerintah pendudukan Jepang di 
Indonesia menerbitkan 2.607 konsensi pertambangan 
di Indonesia yang sebagian bertujuan menggali 
mineral logam seperti bauksit dan timah hitam untuk 
kepentingan industri mesin perang Jepang. Konsensi 
tersebut dibekukan atau dibatalkan oleh Pemerintah 
Indonesia pada tahun 1959, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan 
Hak Pertambangan Sebelum 1949. 

Oleh: Teuku Ishlah

Mineral Indonesia:
Dari Pasar Mineral ke 

Strategi Eksplorasi

 

Konsep Model Porfiri Cu-Au dan 
Epitermal Au-Ag (Greg Corbett, 
1998).
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1989 2006 2011

No Jenis Mineral Nilai No Jenis Mineral Nilai No Jenis Mineral Nilai

1. Aluminium 24.300 1. Batubara 154.500 1. Batubara 280.000

2. Emas 21.000 2. Tembaga 113.147 2. Tembaga 216.000

3. Tembaga 17.300 3. Aluminium 105.428 3. Aluminium 120.592

4. Batubara 12.400 4. Nikel 62.655 4. Nikel 93.564

5. Bijih besi 7.200 5. Emas 59.721 5. Emas 96.462

6. Belerang 7.100 6. Uranium 15.466 6. Uranium 36.632

7. Seng 6.500 7. Potasium 12.870 7. Potasium 26.640

8. Titan dioksid 6.400 8. Platinum 12.201 8. Platinum 19.800

9. Batu posfat 5.400 9. Molibdenum 12.095 9. Molibdenum 14.805

10. Silikon 4.000 10. Bijih Besi 11.970 10. Bijih Besi 13.882

11. Nikel 3.700 11. Silikon 11.807 11. Silikon 12.670

12. Timah hitam 3.300 12. Perak 8.831 12. Perak 9.655

13. Perak 3.000 13. Timah hitam 8.530 13. Timah hitam 9.415

14. Potasium 3.000 14. Vermikulit 7.280 14. Vermikulit 8.800

15. Platinum 2.500 15. Batu posfat 5.777 15. Batu posfat 8.360

16. Uranium 1.592 16. Bauksit 5.130 16. Bauksit 5.697

17. Asbestos 1.575 17. Intan 4.410 17. Intan 5.060

18. Bauksit 1.400 18. Mangan 3.650 18. Mangan 3.967

19. Timah 1.350 19. Seng 3.495 19. Seng 3.167

20. Mangan 1.100 20. Belerang 2.640 20. Belerang 3.132

21. Magnesium 1.082 21. Tungsten 2.500 21. Tungsten 2.720

22. Titan ioksid 2.194 22. Titan ioksid 1.502

23. Magnesium 2.100 23. Magnesium 1.292

24. Krom 1.571 24. Krom 1.260

25. Boron 1.230 25. Boron 1.110

26. Flourspar 1.152 26. Flourspar 1.045

Kapasitas Pasar Tinggi (> 1 miliar Dolar AS)- nilai dalam Juta Dolar AS

 Sumber : US Geological Survey, 2008, Mineral Commodity Summaries 2008, diolah kembali.

Produksi dan harga komoditas mineral naik tajam 
sejak 1990 dan terjadi lonjakan kenaikan harga untuk 
emas, nikel, besi, molibdenum, aluminium, uranium, 
batubara dan lainnya. Dari hasil kajian besaran 
nilai pasar, kondisi geologi dan minat investasi di 
Indonesia, diusulkan jenis mineral yang diutamakan 
untuk dieksplorasi, meliputi antara lain emas, 
tembaga, batubara, dan sebagainya. Demikian pula 
diusulkan jenis mineral yang perlu untuk dilakukan 
kajian, riset, atau penelitian bersama seperti untuk 
timah, timbal, seng dan lainnya. Selama ini, terdapat 
kecenderungan bahwa eksplorasi mineral bergiat 
bila pasar memburunya. Perusahaan besar yang 
bergerak dalam bisnis pertambangan (mineral dan 
perminyakan) umumnya berasal dari negara-negara 

 

Teknologi aluminium berkembang pesat antara lain untuk kenyamanan 
mobil mewah (Sumber:http://mobil.otomotifnet.com)
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Untuk menjawab pertanyaan tentang jenis-jenis 
mineral yang dapat dijadikan prioritas eksplorasi, 
hasil kajian kapasitas pasar yang telah dilakukan perlu 
dilengkapi dengan kajian komoditi mineral yang 
dikaitkan dengan kondisi geologi endapan mineral 
penting yang telah ditemukan di Indonesia. Hasilnya 
secara singkat disajikan berikut ini.

Aluminium 
Aluminium dihasilkan dari tambang bauksit 

yang diolah menjadi alumina dan alumina diolah 
menghasilkan alumunium. Indonesia pada 2013 tercatat 
menjadi negara eksportir bauksit terbesar di Asia, 
yakni 40 juta ton, tetapi tidak terdaftar dalam statistik 
mineral USGS. Pada 2010, nilai pasar aluminium dunia 
mencapai 93,5 miliar dolar AS, dan produksi bauksit 
Dunia 211 juta ton. Indonesia memiliki potensi bijih 
bauksit yang memadai walaupun mutunya lebih rendah 

Sekelumit Komoditi 
Mineral Penting

1989 2006 2011

No Jenis Mineral Nilai No Jenis Mineral Nilai No Jenis Mineral Nilai

1. Logam Tanah Jarang 759 1. Vanadium 956 1. Mangan 910

2. Trona 680 2. Logam Tanah Jarang 759 2. Logam Tanah Jarang 893

3. Boron 610 3. Trona 680 3. Flourspar 810

4. Flourspar 600 4. Asbestos 584 4. Silikon 759

5. Molibdenum 600 5. Berilium 560 5. Nikel 435

6. Kromium 460 6. Indium 405 6. Barit 373

7. Vanadium 450 7. Titanium ilminit & rutil 342 7. Indium 321

8. Barit 400 8. Antimoni 324 8. Germanium 113

9. Titanium metal 330 9. Barit 320 9. Rhenium 114

10. Kadmium 280 10. Rhenium 237

11. Berilium 235 11. Zirkon 214

12. Tunsten 207 12. Bismut 173

13. Litium 150 13. Kadmium 163

14. Zirkon 133 14. Litium 150

15. Antimoni 126 15. Germanium 124

16. Intan industry 100

Kapasitas Pasar Menengah (100 juta s.d 1 miliar Dolar AS)- nilai dalam Juta Dolar AS

 Sumber : US Geological Survey, 1989, 2006, dan 2008, Mineral Commodity Summaries 2008, diolah kembali.

bila dibandingkan dengan endapan bauksit di daratan 
Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Akhir tahun 2013, 
harga bauksit turun menjadi $US 19 per ton. 

Pada 2009, cadangan bijih bauksit Indonesia 
mencapai 145.903.500 ton, dan meningkat jadi 
432.860.520 ton pada 2012 dari 110 IUP (Izin Usaha 
Pertambangan) Operasi Produksi. Jumlah sumber 
dayanya juga meningkat dari 502.748.000 ton pada 
2009 menjadi 971.720.142 ton pada 2012. Sementara 
itu, produksi bauksit Indonesia mencapai 30 juta ton 
lebih pada 2010 yang menjadi 40 juta ton pada 2013. 
Peningkatan produksi ini telah berlangsung sejak 2004 
yang sebenarnya merupakan komoditi ekspor bahan 
mentah tanpa olahan. 

Bijih Besi-Pasir Besi 
Pada 2010, nilai pasar bijih besi sangat tinggi yakni 

mencapai $US 216 miliar. Pada 2009, bijih besi Indonesia 
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mencapai 393.195.567 ton sumber daya dan 2.216.000 
ton cadangan. Bijih besi selama periode 2000 – 2009 
termasuk mineral yang diburu oleh perusahaan tambang 
swasta nasional yang bekerja sama dengan perusahaan 
dari Cina, Singapura dan Hongkong, sehingga terjadi 
peningkatan bijih besi yang mencapai 712.464.366 ton 
sumber daya dan 65.579.500 ton cadangan pada 2012. 

Tembaga-Emas-Perak
Dari 79 daerah prospek emas di Indonesia daerah 

yang mempunyai cadangan lebih dari 30 ton Au pada 
kadar 1 ppm hanya ditemukan di sekitar Tembagapura 
(Papua), Batuhijau (360 juta ton bijih, Cu 0,7% dan Au 
0,7 ppm), Gunung Pongkor Jawa Barat (102 ton, Au 10-
18 ppm, kapasitas produksi 2 ton), Messeel di Sulawesi 
Utara (60 ton, kapasitas produksi 8 ton Au/tahun, tutup 
pada 2004), dan Kelian (cadangan awal 59 ton, kapasitas 
produksi 12-14 ton Au/tahun, tutup pada 2002). Dalam 
hal ini, Gosowong di Halmahera Tengah juga perlu 
disebutkan (29,5 ton Au, kadar 20 ppm). 

Berdasarkan Neraca Sumber Daya Mineral 
dari Badan Geologi, 2013, hasil kegiatan eksplorasi 

memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan sumber daya 
dan cadangan tembaga dan emas. Pada 2009, sumber 
daya bijih tembaga mencapai 4,925 miliar ton dan emas 
6.575 ton meningkat menjadi 17,464 miliar ton bijih 
tembaga dan 9.837 ton emas pada 2013. Berhubung, IUP 
emas yang diterbitkan pemerintah kabupaten dengan 
luas areal kecil-kecil, maka perlu pengawasan kandungan 
emas yang ditambang. Oleh karen itu, berkenaan dengan 
emas, tembaga, dan perak, sangatlah penting untuk 
dilakukan survei tinjau.

Kelompok Platina
Mineral yang termasuk ke dalam kelompok platina 

terdiri dari platinum, palladium, rhodium, ruthenium, 
iridium dan osmium. Potensi pasar dunia untuk platinum 
dan palladium pada 2010 mencapai 12,5 miliar dolar 
AS. Indikasi mineralisasi platina di Indonesia terdapat 
di Kalimantan Selatan dan Aceh Selatan yang keduanya 
berhubungan dengan batuan ultrabasa. Eksplorasi bijih 
platina di Indonesia masih dalam bentuk riset ilmiah 
yang jangka waktunya pendek dan bersifat tinjauan yang 
dilakukan atas dasar kerja sama konsultasi teknik antara 
Pemerintah Indonesia (Direktorat Sumberdaya Mineral, 

1989 2006 2011

No Jenis Mineral Nilai No Jenis Mineral Nilai No Jenis Mineral Nilai

1. Grafit Alam 94 1. Merkuri 85 1. Berilium 97,10

2. Germanium 85 2. Kolombium 67 2. Vermikulit 76,90

3. Vermikulit 67 3. Grafit 62 3. Tantalum 53,60

4. Kolumbium 67 4. Arsen 59 4. Tellerium 26,25

5. Merkuri 63 5. Galium 30 5. Vanadium 16,80

6. Arsen 55 6. Selenium 11,20 6. Tungsten 10,98

7. Tantalum 40 7. Tantalum 11,11 7. Litium 1,40

8. Bismut 33 8. Tellurium 10,8 8. Zirkon 1,02

9. Galium 21

10. Indium 18

11. Rhenium 18

12. Selenium 17

13. Tellurium 7

Kapasitas Pasar Kecil (<100 juta Dolar AS)- nilai dalam Juta Dolar AS

 Sumber : US Geological Survey, 2008, Mineral Commodity Summaries 2008, diolah kembali.

maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Perancis, 
Jepang, Kanada, dan Australia. 

Sejak 2001, muncul pula perusahaan yang 
berasal dari India dan China yang mengawali dengan 
melakukan kajian, yaitu “Kajian Strategis Perencanaan 
Pemilihan Mineral” (Mineral Screening Study 
Strategic Planning). Kajian ini sebagai dasar untuk 

menentukan langkah kegiatan selanjutnya sehingga 
kegiatan eksplorasi dapat dipertanggungjawabkan 
dengan benar terutama kegiatan yang dianggarkan 
dari anggaran pemerintah dan belanja perusahaan 
yang dibiayai oleh perbankan dan pasar modal. 
Kajian semacam ini sebenarnya diperlukan oleh 
pemerintah untuk menetapkan rencana strategis, 
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kini Pusat Sumber Daya Geologi PSDG, Badan Geologi) 
dengan Amerika Serikat (US Geological Survey/ USGS) 
yang berlangsung pada 1986-1987. 

Atas dasar kajian pasar, untuk kelompok mineral 
platina ini perlu dilakukan riset dalam bentuk kerja 
sama bilateral, sehingga ahli geologi yang mempelajari 
mineral ini bertambah banyak. Riset untuk platina dapat 
juga disertakan pada penyelidikan dan pemetaan geologi 
regional sekala 1:50.000 yang mulai dilaksanakan oleh 
Pusat Survei Geologi, Badan Geologi KESDM.

Molibdenum 
Mineral molibdenum (Mo) termasuk kelompok 

paduan besi, tetapi terdapat juga mineralisasi berupa 
mineral ikutan dalam tipe porfiri Cu-Mo dan tipe 
urat. Keterdapatannya sebagai mineral ikutan pada tipe 
porfiri Cu-Mo merupakan kondisi umum kehadiran 
molibdenum. Indonesia memiliki mineralisasi Porfiri 
Cu-Mo yang ditemukan oleh PT Tropic Eandevour 
pada 1980 yang selanjutnya diambil alih oleh PT. 
Utah Indonesia dan BHP Minerals. Saat ini sedang 
dilakukan eksplorasi oleh PT Gorontalo Minerals. 

Namun, endapan molibdenum di sekitar Sungai Mak di 
Gorontalo ditinggalkan. Padahal, dalam kajian kelayakan 
tambang, endapan tersebut layak ditambang dengan 
kapasitas 15.000 ton bijih per hari dengan investasi 300 
juta dolar AS. Indonesia memiliki areal lain endapan 
molibdenum lain di Tangse, Provinsi NAD; Malala, 
Buol, Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dan beberapa 
daerah prospek lainnya di Kalimantan Barat. 

Dengan harga molibdenum yang naik, diperlukan 
riset mineral molibdenum untuk penambangan skala kecil 
terutama mineralisasi dalam bentuk urat kuarsa. Pada 
periode 2008-2011, pengusaha dari RRC yang mencari 
molibdenum meningkat. Namun, saat ini menurun 
karena tidak menemukan bijih molibdenum berkadar 
lebih dari 0,20%. Bahkan IUP tambang molibdenum 
di sekitar Tangse Aceh, Pidie, tidak melakukan kegiatan 
sejak 2012.

Belerang 
Apabila melihat kapasitas pasar yakni sekitar 2,7 

miliar dolar AS, kebutuhan belerang untuk industri sangat 
besar. Tapi, saat ini Dunia kelebihan pasok belerang 

rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana 
pembangunan lima tahunan yang akan ditetapkan 
oleh presiden terpilih dalam waktu dekat.

Sebagai contoh, hasil kajian mineral oleh Amerika 
Serikat dipantau oleh kedutaan besar negara lain 
di seluruh dunia termasuk Kedutaan Besar RI di 
Washington. Tujuan negara maju melakukan kajian 
sumber daya mineral adalah untuk kepentingan 
industri dalam negeri di negara bersangkutan, 
baik kepentingan pemilihan komoditas mineral 
untuk kegiatan kerja sama internasional (bilateral) 

bidang mineral dan kepentingan ketahanan energi, 
ketahanan pangan, maupun kegiatan kerja sama 
pertahanan dan keamanan. 

Tujuan kajian pasar mineral adalah untuk melihat 
perkembangan permintaan mineral secara mendunia 
dan regional dari berbagai segi, baik produksi, 
permintaan industri, ekspor, impor, mineral ikutan 
dan lainnya. Kajian ini dimaksudkan untuk memilih 
jenis-jenis mineral apa saja yang dapat dijadikan 
prioritas atau unggulan untuk dilakukan kegiatan 
eksplorasi, baik yang dilakukan oleh negara maupun 

 

Timbunan sulfur di pengolahan 
PT Arun di Blanglancang, 
Aceh Utara.



53

yang berasal dari produk tambahan minyak bumi dan 
bijih sulfida (konsentrat tembaga, nikel, bijih pirit) yang 
dihasilkan oleh smelter konsentrat tembaga di Jepang, 
Jerman, Perancis dan Amerika Serikat. Akibatnya, harga 
belerang sangat rendah bahkan tidak mampu menutupi 
ongkos produksi. Kilang minyak Balongan Indramayu 
Jawa Barat yang mengolah minyak mentah dari 
Lapangan Duri Riau dengan kapasitas kilang 125.000 
barel/hari, menghasilkan belerang sebanyak 20.000 ton 
per hari. Pabrik pengolahan LNG di Arun, Aceh Utara 
juga menghasilkan belerang. 

Meskipun demikian, belerang masih sangat 
diperlukan oleh beberapa industri seperti industri 
gula, industri bahan kimia dan industri farmasi. Hal 
ini disebabkan belerang dari sumber-sumber selain 
sumber migas tersebut tidak mengandung kerosene 
yang merusak saraf, dan merupakan bahan produk anti 
serangga. Indonesia memiliki potensi bijih pint masif 
di Kalimantan Selatan, yang menarik untuk dijadikan 
bahan baku belerang. Selain itu, masih terdapat beberapa 
tambang belerang yang berkaitan dengan lapangan 
solfatara dan fumarol seperti di Gunung Ijen Jawa 

Timur, Gunung Kaba di Bengkulu, dan beberapa tempat 
lainnya.

Titan Dioksid
Di Indonesia banyak ditemukan indikasi endapan 

Ilminit dan Rutil, bahan pembuatan titan dioksid. Lokasi 
keterdapatannya ada disepanjang pantai selatan Pulau 
Jawa seperti di Pelabuhan Ratu, Cidaun, Cipatujah, 
Pantai Selatan Tasikmalaya, Cilacap, Kulon Progo dan 
pantai di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, beberapa di 
tempat di Sumatera dan pantai utara Papua serta daerah 
lainnya.

Di pantai utara Jayapura dan Sarmi, ditemukan rutil, 
ilminit, zirkon, emas, kromit, leuxene dan sebagainya 
yang prospek sepanjang 220 km. Di pantai selatan 
Pulau Jawa, terdapat endapan pasir besi mengandung 
titan. Namun, bila dilihat kadar ilminit antara 9-11 % 
TiO2 yang terdapat di pantai selatan Pulau Jawa, sulit 
untuk mewujudkan pabrikasi titan sintetis di negeri ini. 
Walaupun demikian, riset dan kajian tentang endapan 
titan, ilminit, dan rutil diperlukan. Saat ini, logam titan 
menjadi barang ekspor bersama pasir besi. 

oleh perusahaan pertambangan. Kegiatan ini 
mencakup evaluasi indikasi dan evaluasi jumlah serta 
nilai pasokan mineral di pasar internasional, besaran 
pasar yang dikaitkan dengan nilai jual suatu mineral 
yang menghasilkan nilai pasar atau kapasitas pasar 
dari berbagai mineral. 

Kapasitas Pasar Mineral

Dalam kajian ini, pertama-tama dilakukan 
pengumpulan data produksi dan harga mineral di 
pasar dunia. Kemudian dilakukan penghitungan 
nilai pasar atau kapasitas pasar yang merupakan 
hasil perkalian antara jumlah produksi dengan harga 
mineral pada tahun yang sama. Selanjutnya dilakukan 
urutan nilai pasar dari terbesar hingga terendah dan 
dibuat tiga skenario. Pertama, kelompok mineral 
Kapasitas Pasar Tinggi (Kelompok I), yakni lebih dari 
1 miliar dolar Amerika Serikat (dolar AS). Kedua, 
kelompok mineral Kapasitas Pasar Menengah 
(Kelompok II), antara 100 juta sampai dengan 1 
miliar dolar AS. Ketiga, kelompok mineral Kapasitas 
Pasar Rendah (Kelompok III), yaitu lebih kecil dari 100 
juta dolar AS. Data yang digunakan bersumber dari 
statistik mineral dari USGS (United States Geological 
Survey) tahun 1989, 2006, dan 2011. Hasil kajian ini 
sebagaimana pada Tabel1, 2 dan 3. 

Dari data statistik produksi mineral dunia 
tersebut, pada 1989 diperoleh 21 jenis mineral yang 
kapasitas pasarnya melebihi 1 miliar Dolar Amerika 
Serikat (dolar AS) dengan nilai seluruhnya mencapai 
135.199,00 miliar dolar AS, 16 jenis mineral yang 

termasuk dalam katagori kedua yakni Kapasitas Pasar 
Menengah yang nilainya mencapai 6,120 miliar 
dolar AS; dan 13 jenis mineral yang termasuk dalam 
kelompok Kapasitas Pasar Rendah yakni lebih rendah 
dari 100.000.000,00,- dolar AS yang jumlahnya 
mencapai 585.000.000,00 dolar AS. 

Pada 2008 dan 2011 terjadi pertumbuhan 
besar dalam produksi dan nilai mineral dunia. Pada 
2006 terjadi lonjakan besar atas nilai pasar mineral 
di dunia, baik dalam tingkat produksi maupun 
harga komoditas mineral terutama mineral logam 

 

Endapan pasir permukaan (surface sand) yang mengandung besi dan 
titan. Setelah besi dan titan dipisahkan, lahan meningkat produktivitas 
hasil pertanian, contoh terong, cabe, tomat di Kulon Progo Yogyakarta. 
Foto: Teuku Ishlah.



54 GEOMAGZ    Maret 2014

Penambangan di kawasan KK pertambangan 
pasir besi di Kulon Progo yang menurut rencana akan 
berproduksi pada tahun 2014, akan menghasilkan pasir 
besi untuk industri dalam negeri. Kontrak Karya ini 
merupakan KK terakhir yang diizinkan berdasarkan UU 
Nomor 11 tahun 1967 yang ditanda tangani pada akhir 
2008. KK ini menjalankan usaha dengan pengolahan 
dalam negeri dan menjual hasil pengolahannya juga 
untuk industri baja dalam negeri. Perusahaan ini juga 
akan menghasilkan titan dioksida. 

Timah Hitam dan Seng 
Mineralisasi timah hitam (timbal) dan seng di 

Indonesia banyak ditemukan dalam jumlah kecil 
terutama di Pulau Sumatera dan Jawa, seperti di Pagar 
Gunung (Natal, Sumatera Utara), Tanjung Balit dan 
Sungai Tuboh (Sumatera Barat), Gunung Limbung 
(Garut, Jawa Barat), Gunung Sawal (Ciamis, Jawa 
Barat), Kasihan (Pacitan, Jawa Timur), Ketapang 
(Kalimantan Barat), dan lainnya. Penambangan 
timbal tanpa izin berlangsung di Cibugis (Bogor) dan 
Sukabumi, Jawa Barat. Indonesia juga memiliki potensi 
timbal yang berasosiasi dengan seng, tembaga dan emas. 

Usaha eksplorasi timbal juga dilakukan melalui kerja 
sama bilateral antara Direktorat Sumberdaya Mineral 
(sekarang PSDG, Badan Geologi) dengan Korea Selatan 
untuk lokasi Pacitan (1991-1994), dan kerjasama dengan 
Jepang untuk lokasi Pagar Gunung (1980-1984) dan 
Sungai Taboh (1983-1987).

Penemuan bijih timbal terakhir terjadi di tiga 
areal prospek di Sopokomil (Dairi, Sumatera Utara), 
yakni Anjing Hitam, Bonkaras dan Lae Jahe milik PT. 
Aneka Tambang berkerja sama dengan Herad Resource 
Limited. Di daerah prospek Anjing Hitam ditemukan 
bijih timbal dengan cadangan pra-kajian kelayakan 
sebesar 10 juta ton, berkadar 15,3% Zn, 9,4% Pb dan 14 
ppm Ag. Tipe mineralisasinya Sedex-style. Di Lae Jahe 
diperoleh sumber daya tereka sebesar 8,2 juta ton dengan 
kadar 7,7% Zn dan 4,1% Pb. Di Bonkaras, terdapar 
sumber daya tereka sebesar 0,8 juta ton dengan kadar 
7,2% Zn dan 4,3% Pb. Bila diperhatikan hasil Pemetaan 
Geokimia Bersistem Pulau Sumatera Bagian Utara 
Khatulistiwa (Direktorat Sumber Daya Mineral-British 
Geological Survey, 1982) daerah Sopokomil merupakan 
daerah anomali geokimia dengan unsur timbal, seng dan 

(emas, tembaga, nikel, timah, molibdenum, bijih 
besi), uranium dan batubara yang naik secara tajam 
mencapai antara 2 sampai dengan 7 kali lipat bila 
dibandingkan dengan kondisi pada 1989.

Produksi batubara dunia pada 1989 sekitar 1,2 
miliar ton sedangkan pada 2006 mencapai 3.090 
miliar ton. Untuk kelompok Kapasitas Pasar Tinggi 
dengan nilai pasar di atas 1 miliar dolar AS, pada 
2006 terdapat 26 jenis mineral yang sebagian berasal 
dari jenis mineral yang pada tahun 1989 termasuk 
kelompok Kapasitas Menengah seperti molibden, 
uranium, intan dan sebagainya. Nilai pasar ke-26 
jenis mineral dari kelompok Kapasitas Pasar Tinggi ini 
mencapai 632.083 miliar dolar AS, naik dari 135.199 
miliar dolar AS pada 1989. Bahkan, terdapat mineral 
yang pada 1989 termasuk Kelompok III, seperti 

vermikulit, pada 2006 memasuki Kelompok I dengan 
nilai pasar 7.200 miliar dolar AS. Peningkatan juga 
terjadi pada nilai pasar silikon hingga 295% pada 
2006 dari 1989.

Pada 2011, terdapat 26 jenis mineral dengan nilai 
pasar lebih dari 1 miliar dolar AS dari yang terendah 
dengan nilai pasar mencapai 1,045 miliar dolar AS 
yaitu intan sampai tertinggi, mencapai 280 miliar 
dolar AS, yang ditempati oleh batubara. Kenaikan 
nilai batubara ini disebabkan meningkatnya harga 
batubara sedangkan jumlah produksi batubara dunia 
cenderung stabil sekitar 3 miliar ton per tahun. Bila 
dibandingkan dengan 2008 dan 2009, nilai pasar 
batubara pada 2011 mengalami penurunan karena 
menurunnya harga batubara di pasar dunia yang 
pada periode tersebut antara 130-150 dolar AS/ton. 

Nilai pasar mineral yang sangat menarik pada 
tahun 2010 (juga selama lima tahun sebelumnya) 
adalah besi. Terjadi peningkatan produksi bijih besi 
yang nilai pasarnya mencapai 216 miliar dolar AS. 
Pada tahun 2006, bijih besi menduduki peringkat ke-
10. Meningkatnya kebutuhan bijih besi oleh negara 
Brazil, Rusia, India, dan Cina sebagai bahan baku 
industri baja. Baja dan besi beton serta produk besi 
lainnya diperlukan untuk pembangunan sarana dan 
prasarana transportasi, misalnya untuk rel kereta api 
di Cina, total dibutuhkan 17.000 km per tahun. 

Baja juga sangat diperlukan untuk membangun 
sarana olah raga di Cina, Korea Selatan, Afrika 
Selatan, misalnya untuk mendukung kegiatan 

 

Singkapan Asbes dalam batuan ultrabasa terserpentinisasi di Abepura, 
Jaya Pura.
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arsen. Data anomali ini ditindaklanjuti dengan eksplorasi 
oleh PT. Aneka Tambang dan berhasi menemukan 
timbal. 

Saat ini mineralisasi timah hitam diminati 
oleh banyak pengusaha lokal. Beberapa lokasi yang 
mengandung timbal juga ditemukan seperti di desa 
Cihaur, Sukabumi, dalam kawasan perkebunan. Kajian 
tentang timbal dan seng ini diperlukan. Pusat Sumber 
Daya Geologi, Badan Geologi, melakukan eksplorasi 
di Kerinci untuk mencari Timah hitam tipe Sedex, 
namun tidak berhasil. Mineralisasi di sungai Tuboh 
(Lubuk Linggau) dan Pagar Gunung menjadi lahan KK 
pertambangan emas dengan timbal dan seng sebagai 
mineral ikutan. 

Logam Tanah Jarang (LTJ)
Potensi pasar mineral LTJ pada 2010 mencapai 893 

juta dolar AS dan naik dari 759 juta dolar AS pada 2006. 
Indonesia memilik potensi LTJ sekitar 2.715 ton Monasit 
dan Xenotim (LTJ). Bila dibandingkan dengan RRC 
yang memiliki sebesar 55 juta ton LTJ, maka potensi 
Indonesia itu tidak ada artinya. Malaysia sendiri memiliki 

30.000 ton LTJ. Bila dibandingkan dengan luasan areal 
negara Malaysia yang sebesar pulau Sumatera, dan 
potensi LTJ Indonesia di kepulauan Bangka, Belitung 
dan Singkep, maka potensi LTJ Indonesia bisa jadi lebih 
kecil dari Malaysia. Namun, sebelumnya, Pemerintah 
perlu melakukan eksplorasi mineral LTJ ini.

Bijih Nikel 
Berdasarkan hasil kajian PSDG, Badan Geologi, 

tahun 2013, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel 
sebesar 3,25 miliar ton dengan cadangan sebesar 1,16 
miliar ton yang berasal dari IUP Produksi sebanyak 38 
lokasi. Potensi Indonesia cukup besar dan perlu dilakukan 
penyelidikan dan eksplorasi. Keunggulan lain, endapan 
nikel Indonesia juga mengandung mineral ikutan kobalt 
(Co) dan besi.

Batubara 
Pada 2006, produksi batubara Dunia sebesar 3.090,1 

miliar ton, naik dari 1,3 miliar ton pada 1989. Konsumsi 
batubara dunia saat ini mencapai 3.079,7 miliar ton 
(257 juta ton per bulan, 8,5 juta ton per hari) sehingga 
terjadi kelangkaan batubara di pasar dunia karena selisih 

Olimpiade dan Asean Games. Meningkatnya 
pembangunan sarana pemukiman, gedung tinggi, 
dan gedung bawah tanah sehingga pabrik baja juga 
memerlukan pasokan bijih besi yang lebih besar 
dari tahun sebelumnya. Sedangkan mineral lainnya 
seperti tembaga dan aluminium relatif tidak berbeda 
dengan perkembangan pada periode sebelumnya. 
Magnesium sangat menarik pertumbuhannya untuk 
keperluan industri pupuk dan industri logam. Pada 
2010 potensi pasar magnesium mencapai 36 miliar 
dolar AS. 

Mineral yang termasuk dalam Kelompok 
Pasar Menengah pada tahun 2006 sebanyak 15 
jenis mineral atau menurun 1 jenis mineral bila 
dibandingkan dengan data tahun 1989, namun 
jenis mineralnya sangat berbeda. Pada tahun 2011, 
kapasitas pasar dalam kelompok ini hanya terdapat 
9 jenis mineral. Nilai pasar keseluruhan pada 2006 
mencapai 5.991 miliar dolar AS dan pada 2011 
mencapai 4.724 miliar dolar AS. Angka ini menurun 
dari 6.120 miliar dolar AS pada 1989. Penurunan ini 
disebabkan nilai beberapa mineral pada Kelompok II 
ini meningkat tajam dan pindah ke Kelompok I akibat 
kebutuhan akan mineral tersebut meningkat tajam. 
Misalnya untuk silikon yang digunakan sebagian 
besar dalam industri optik, elektronik dan perangkat 
komputer, muncul pada 2011 sebagai mineral 
kelompok Kapasitas Pasar Menengah dengan total 
nilai pasar mencapai 759 miliar AS.

Sebagian besar jenis mineral dalam Kelompok 
Pasar Menengah merupakan hasil tambahan dari 

penambangan bijih logam dasar atau dari produk 
tambang kelompok mineral Kapasitas Pasar Tinggi. 
Secara geologi, mineral tersebut merupakan mineral 
ikutan. Proses pengambilan mineral ikutan ini melalui 
proses pengolahan tailing dari industri pengolahan 
dan pemurnian mineral. Contohnya mineral logam 
tanah jarang (LTJ) basnasit, galium, indium, dan 
lainnya. Khusus untuk logam LTJ, sebagai akibat 
pembatasan ekspor oleh Cina, hanya Jepang yang 
menghadapi kelangkaan sedangkan Eropa dan AS 
tidak mengalami goncangan, hanya harga meningkat. 
Sedangkan di Australia, kegiatan eksplorasi dan 
produksi mineral LTJ meningkat untuk mengisi 
kelangkaan pasokan ke Jepang. Pada Kelompok III, 
umumnya mineral LTJ ini dihasilkan dari hasil olahan 
dengan teknologi tinggi. Dapat dikatakan bahwa 

Puteri Malu, intan kedua terbesar (130 karat), setelah Intan Trisakti (166 
karat), yang ditemukan oleh penambang di Martapura, Kabupaten Banjar. 
Sumber: Banjarmasin Post, 23-1-2008/Donny Sophandi.
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produksi dan konsumsi hanya 11 juta ton sepanjang 
2006. Akibatnya, batubara langka di pasar internasional 
yang berakibat harganya naik mencapai 100 dolar AS per 
ton pada 4 Januari 2008. Indonesia saat ini merupakan 
negara eksportir batubara ke-4 terbesar di Dunia dengan 
kapasitas produksi mencapai 119,9 juta ton pada 2006. 
Pada 2013, Indonesia mengekspor batubara sebesar 350 
juta ton dari produksinya yang mencapai 400 juta ton. 

Endapan batubara tersebar di pulau Sumatera, 
Jawa, Kalimantan dan Papua. Dengan program PLTU 
batubara sebesar 10.000 MW yang direncanakan akan 
selesai pada 2010, Indonesia akan memerlukan batubara 
sebanyak 45 juta ton per tahun untuk kepentingan 
domestik. Sedangkan sebagian besar batubara dari 
kontrak pertambangan yang ada (PKP2B dan KP) 
saat ini telah terikat kontrak penjualan dengan pihak 
pembeli dari luar negeri. Oleh karena itu, eksplorasi 
batubara untuk keperluan PLTU perlu dilakukan 
terutama pada lahan PKP2B dan KP yang lambat dalam 
melaksanakan kewajiban eksplorasinya. Saat ini endapan 
batubara di Indonesia telah seluruhnya menjadi IUP 
bahkan batubara dengan ketebalan 0,30 meter pun telah 

dijadikan IUP. Namun Indonesia memliki kandungan 
gas metana batubara.

Uranium
Indonesia mulai melakukan pencarian uranium 

pada 1950 oleh Tm Ekspedisi Universitas Delf Belanda 
dengan lokasi di Kepala Burung di Papua. Pada 1960, 
eksplorasi secara kecil-kecilan dilakukan oleh Badan 
Tenaga Atom Nasional. Pada 1969, Batan melakukan 
eksplorasi uranium dengan kerja sama bilateral antara 
lain dengan pemerintah Perancis, Jerman dan sebagainya. 
Secara geologi, uranium di Indonesia ditemukan pada 
lingkungan geologi batuan granit tipe-S, berasosiasi 
dengan batuan malihan, dan endapan hasil pelapukan 
keduanya. Mineralisasi uranium terbaik saat ini 
ditemukan di daerah Kalan yang berasosiasi dengan 
mineral apatit, turmalin, pirit dan molibdenum, juga 
mineral uranit dalam bentuk urat yang tersebar diantara 
hablur apatit dan monazit. Sumber daya terukur (U3O8), 
mencapai 1.360 ton, terunjuk 7.728 ton, dan tereka 2004 
ton. 

sangat sedikit mineral dari Kelompok II dan Kelompok 
III yang merupakan hasil tambang langsung kecuali 
kromit, barit dan intan. 

 Mineral barit yang banyak digunakan untuk 
lumpur dalam pemboran migas juga mengalami 
penurunan. Hal ini disebabkan sejak 1990 sampai 
dengan 2006 eksplorasi minyak bumi tidak menarik 
karena harga minyak bumi pada periode tersebut 
sekitar 12-18 dolar AS per barel. Dengan melonjaknya 
harga minyak bumi hingga diatas 100 dolar AS 
per barel pada 2008, kebutuhan bentonit yang 
berasal dari lempung yang kaya akan natrium, juga 
sebagai bahan lumpur bor, tidak memperlihatkan 
peningkatan. Tampaknya ledakan eksplorasi minyak 
bumi mengalami kejenuhan. Setelah ledakan 
pada periode 1970-1986, produksi minyak bumi 
di seluruh dunia tidak menunjukkan kenaikan. 
Bahkan di beberapa negara Timur Tengah, produksi 
minyak bumi mengalami penurunan. Indonesia juga 
mengalami hal yang sama, sehingga cadangan migas 
Indonesia menurun tajam. 

Dalam kelompok Kapasitas Pasar Rendah pada 
2006 terdapat 8 jenis mineral yang sebelumnya 13 
jenis mineral dengan nilai pasar 336 juta dolar AS, 
turun dari 585 juta dolar AS pada 1989. Kelompok 
kapasitas ini pada 2011 masih ditempati oleh 8 
jenis mineral, yaitu berrilium, vermikulit, tantalum, 
telerium, vanadium, tungsten, litium dan zirkon. 
Merkuri sebelumnya termasuk Kelompok III, namun 
pada 2011, mineral ini sangat kecil digunakan sebagai 

dampak pelarangan penggunaannya dalam dunia 
farmasi, kosmetika, dan pengolahan dan pemurnian 
mineral. Merkuri dalam pengolahan dan pemurnian 
mineral digantikan dengan karbon.

Usulan Strategi Eksplorasi

Dari kondisi geologi, kapasitas pasar yang 
diperlukan oleh industri dan teknologi pengolahan, 
maka dapat diusulkan tiga kelompok mineral untuk 
eksplorasi lebih lanjut. Kelompok pertama, adalah 
jenis mineral yang termasuk prioritas utama untuk 
eksplorasi dengan alasan kondisi geologi dan harga 
mineral sangat mendukung. Kelompok kedua, adalah 
mineral-mineral yang diperlukan riset dan survei 
tinjauan (reconnaissance survey) dengan alasan 
cadangan/sumber daya yang rendah, kadar lumayan, 
dan diperlukan oleh industri lokal. Ketiga adalah 
kelompok mineral prioritas eksplorasi rendah. Ketiga 
kategori ini dapat diusulkan sebagai program prioritas 
inventarisasi sumber daya mineral di Indonesia.

Jenis mineral yang termasuk kategori prioritas 
utama untuk eksplorasi adalah bauksit dengan mineral 
ikutan galium, tembaga dan mineral ikutannya (emas, 
perak, dan molibden); batubara untuk gas metana 
batubara, potasium, titanium dioksid, nikel-kobalt-
krom, bijih besi, dan logam tanah jarang (LTJ atau 
REE). Kelompok kedua, mineral yang memerlukan 
riset atau survei tinjau, meliputi: emas, molibden, 
timah hitam (timbal)-seng, belerang gunung api, 
intan, dan platinum. Sedangkan kelompok ketiga 
yaitu prioritas rendah untuk dieksplorasi, meliputi 
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Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1997 Tentang 
Tenaga nuklir, mineral uranium menjadi wewenang Badan 
Tenaga Nuklir, dimana badan ini dapat menerbitkan 
kuasa pertambangan. Berdasarkan hasil penyelidikan 
BATAN-BGR 1976, Indonesia memiliki daerah 
prospek mineralisasi uranium di Papua, Kalimantan 
dan Sumatera. Permasalahannya mineral uranium ini 
menjadi isu lingkungan dan isu politik negara adidaya. 
Oleh karenanya, eksplorasi uranium diusulkan tidak 
prioritas utama, tapi perlu riset dan kajian lebih dalam 
untuk kepentingan kesehatan dan medis.

Mineral Industri
Mineral industri seperti potasium, silikon, 

verrnikulit, batu posfat, intan, flouspar (kalsium fluorida, 
CaF) termasuk kelompok Kapasitas Pasar Tinggi 
(Kelompok I). Secara geologi, Indonesia berpeluang 
untuk menghasilkan potasium, intan dan flouspar. 
Penambangan intan secara tradisional terdapat di 
Martapura, Kalimantan Selatan, Purukcahu, Kalimantan 
Tengah, dan Sungai Landak di Ngabang, Kalimantan 
Barat. Oleh karena itu lembaga pemerintah perlu 
melakukan riset terhadap endapan pengandung intan di 

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang hingga 
saat ini di daerah tersebut belum diketemukan endapan 
intan-primernya. Diperkirakan intan di Kalimantan 
Selatan terdapat dalam konglomerat Formasi Pamali. 
Namun, hasil penyelidikan Direktorat Sumber Daya 
Mineral (1984-1986, kini PSDG, Badan Geologi) tidak 
menemukan intan dalam konglomerat Pamali. 

Kelompok mineral industri umumnya digunakan 
sebagai pupuk seperti magnesium, potasium dan fospat. 
Ketiga jenis mineral ini mempunyai nilai pasar lebih 
dari 65,2 miliar dolar AS. Hal yang menarik adalah 
Asbes. Nilai pasar mineral ini mencapai 1,292 miliar 
dolar AS pada 2011 dan termasuk Kapasitas Pasar 
Tinggi. Indonesia Timur seperti Papua dan Kepulauan 
Maluku memiliki potensi mineral asbes yang ditemukan 
dalam batuan ultrabasa yang termalihkan (terubah atau 
mengalami proses metamorfosa). Untuk itu, Indonesia 
perlu melakukan penelitian potensi asbes. Karena potensi 
asbes yang diketahui sangat kecil, maka penelitian asbes 
termasuk pilihan terakhir.n 
Penulis: Teuku Ishlah.

mineral-mineral tungsten, barit, asbestos, dan batu 
posfat.

Dari kajian statistik kapasitas pasar mineral di 
dunia dan dibandingkan dengan kondisi geologi 
di Kepulauan Indonesia, kajian Mineral Screening 
Strategic Planning diperlukan secara terus menerus. 
Hasil perencanaan strategis ini nantinya digunakan 
untuk menyusun pemilihan mineral untuk diusulkan 
apakah dieksplorasi atau cukup dilakukan riset atau 
survei tinjau saja. 

Setelah dilakukan kajian informasi kapasitas 
pasar, setiap komoditas mineral perlu dilengkapi 
dengan data dan informasi tentang cadangan, 
kondisi geologi, teknik pengolahan, ongkos produksi, 
dan ongkos energi (untuk prosesing; terutama 
pengolahan mineral yang memerlukan tenaga 
listrik sangat besar seperti aluminium, tembaga dan 
nikel). Informasi lainnya juga diperlukan seperti segi 
lingkungan hidup, faktor yang berpengaruh lainnya 
seperti isu hak asasi manusia (HAM), pembangunan 
masyarakat sekitar kegiatan pertambangan 
(Community Development, CD), tanggung jawab 
sosial perusahaan pertambangan terhadap 
lingkungan sosial (Corporate Social Responsibility, 
CSR) sekitar kegiatan pertambangan, aspirasi politik 
masyarakat setempat, dan lainnya. 

Perusahaan pertambangan tentunya mempunyai 
kepentingan yang berbeda dengan lembaga 
pemerintah. Fungsi lembaga pemerintah adalah 
melaksanakan inventarisasi dan penyelidikan mineral, 

batubara, panas bumi, dan migas untuk mengetahui 
potensi, areal prospektif, mineral ikutan, dan bahan 
galian lain dalam suatu areal kuasa pertambangan. 
Hasil inventarisasi dan penyelidikan juga diperlukan 
untuk mengetahui kemungkinan jenis mineral 
terbuang, kepentingan pengawasan dan penerapan 
kaidah konservasi mineral, penerapan konservasi dan 
diversifikasi energi. 

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara, diamanahkan 
bahwa perolehan wilayah usaha pertambangan 
mineral logam dan batubara harus melalui proses 
pelelangan. Oleh karenanya, kajian pasar mineral 
yang dilengkapi dengan inventarisasi data geologi 
dan potensi mineral menjadi sangat penting sebelum 
kegiatan eksplorasi dilakukan.n 

Penulis adalah Perekayasa Madya di Pusat Sumber Daya Geologi, 
Badan Geologi.
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Indonesia merupakan bagian dari jalur Metalogeni 
Asia ( Jalur Timah Asia) dan Jalur Metalogeni New 
Guinea (Tembagapura Porfiri). Jalur-jalur yang termasuk 
wilayah Sundaland itu terbentuk pada puluhan juta tahun 
yang lalu (tyl), yaitu Mesozoikum (250 – 65 juta tyl) 
dan pascamesozoikum pada pinggiran Benua Eurasia. 
Sementara Jalur Timah Bangka terbentuk pada Triass-
Kapur (Mesozoikum) dan Jalur Au-Cu Papua pada 
Pliosen-Pleistosen (kl. 5,5 juta – 55.000 tyl).

Keberadaan jalur metalogeni ini memang berkaitan 
dengan evolusi tektonik regional Indonesia. Evolusi ini 
terpaut erat dengan sejarah tumbukan tiga lempeng 
(Eurasia, Pasific, Hindia-Australia), yang bercirikan 
pemekaran, perkembangan busur kepulauan dan 
lempeng mikro, penyatuan lempeng mikro dengan 

Jalur Metalogeni Indonesia
Eurasia, subduksi kerak samudera, dan juga benturan 
(collision atau kolisi) antara lempeng benua, kolisi benua-
busur kepulauan dan underthrusting kerak benua.
Jalur Metalogeni

Jalur metalogeni adalah jalur-jalur wilayah tempat 
terbentuknya mineral logam. Adapun yang pertama 
kali memperkenalkan jalur metalogeni Indonesia adalah 
Jan Westerveld. Orang Belanda ini menulis “Phases 
of mountain building and mineral provinces in the East 
Indies” (1952) yang dimuat dalam International Geological 
Congress “Report of the Eighteenth Session Great Britain 
1948”, part 13.

Dalam tulisannya, Westerveld menunjukkan 
bahwa jalur metalogeni berkaitan dengan setiap orogen 
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Peta Metalogeni Indonesia
Di Indonesia, peta metalogeni skala 1:5.000.000 

disusun pada tahun 2012-2013 oleh tim kelompok kerja 
metalogeni Pusat Survei Geologi (PSG) bekerja sama 
dengan Pusat Sumber Daya Geologi (PSDG), serta 
didukung perusahaan BUMN dan swasta yang bergerak 
di bidang mineral. Selain itu tim yang ikut serta dalam 
pembuatan peta metalogeni ini adalah IAGI (Ikatan 
Ahli Geologi Indonesia) melalui MGEI (Masyarakat 
Geologi Ekonomi Indonesia) dan para akademisi 
dari ITB (Institut Teknologi Bandung) dan UNPAD 
(Universitas Padjadjaran). 

Tim pembuatan peta metalogeni Indonesia 
diketuai oleh Bhakti Hamonangan Harahap didukung 
oleh anggota, yaitu Hamdan Zainal Abidin, Duddy 
Djumhana, Harry Utoyo, Armin Tampubolon, Prima M. 
Hilman, Ernowo, Mesker H. J. Dirk, Wahyono, Kaspar 
Lumban Batu, Rum Yuniarni, dan Purnama Sendjaja.

Di balik penyusunan peta metalogeni Indonesia, ada 
konsep yang mendasarinya, yaitu melakukan pengeplotan 
mineral logam baik yang telah ditambang, pascatambang, 
indikasi mineral ataupun informasi mineral yang pernah 
dilaporkan baik oleh lembaga pemerintah terkait, 
perusahan swasta, ataupun lembaga-lembaga kerjasama 
pemerintah, laporan penelitian maupun tulisan yang 
diterbitkan. Sementara parameternya meliputi sebaran 
dan tipe mineral logam, sebaran variasi litologi, arah 
struktur geologi, jalur tektonik, sebaran umur batuan, 
jalur mineralisasi.

Dalam proses penyusunan peta metalogeni tim 
melakukan uji petik di beberapa tempat antara lain 
Tambang Timah di area PT Timah Bangka, Tambang 
emas PT Freeport Grasberg Timika Papua. Dan hasilnya 
peta metalogeni Indonesia ini bersifat dinamis dan akan 
terus mengalami penyempurnaan terutama dalam skala 
ukuran, kedetailan informasi, dan parameter yang lebih 
rinci.

Akhirnya, Peta Metalogeni Indonesia skala 
1:5.000.000 serta buku dapat diluncurkan pada tanggal 4 
Juni 2013, di Jakarta, bersamaan dengan peluncuran buku 
Magmatism in Kalimantan. Acara tersebut dibuka oleh 
Kepala Badan Geologi R. Sukhyar dan menampilkan 
dua narasumber, yaitu Sekjen MGEI Arif Zardi Dahlius 
(“Peta Metalogeni Indonesia Dari Sudut Pandang 
Geologi Ekonomi”) dan akademisi Teknik Geologi 
UGM Lucas Donny Setiadji (“Metallogenic Map as Tool 
for National Mineral Resources Assessment and Sustainable 
Mining Industry”). n

Penulis: Rum Yuniarni, 
Penyelidik bumi di Pusat Survei Geologi, Badan Geologi.

(pembentukan pegunungan) yang terjadi. Di Indonesia 
sendiri dikenal empat orogen, yaitu Malaya, Sumatra, 
Sunda, dan Maluku. Westerveld-lah yang menerbitkan 
peta jalur magmatisme Indonesia dalam kaitannya 
dengan keterdapatan mineral logam.

Setelah Westerveld, beberapa pakar mengembangkan 
jalur dengan versi lain seperti Katili (1973, 1979), 
Hutchinson (1978), Hamilton (1979), Djumhani (1986), 
Yaya Sunarya (1990), Sukirno (1995), Carlile & Mitchell 
(1994), van Leeuwen dkk (1994), Sukamto dkk (2003), 
Harahap dkk (2011), dan Harahap dkk (2013).

Untuk menyediakan data mineral logam atau 
metal, mutlak diperlukan adanya Peta Metalogeni. 
Peta ini menggambarkan sebaran dan genesis mineral 
logam terkait dengan kondisi geologi (litologi, struktur, 
tektonik, umur, serta jalur magmatik) berskala regional. 
Di dalam peta tersebut, ada istilah provinsi metalogeni, 
yaitu daerah yang dicirikan oleh himpunan cebakan 
mineral tertentu atau oleh lebih dari satu jenis cebakan. 
Provinsi metalogeni mungkin mengandung lebih dari 
satu episode cebakan metalogeni.
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Soetaryo Sigit
IN MEMORIAM

(1929-2014)

Awal tahun 2014, geologi Indonesia 
kehilangan salah satu putra terbaiknya. 
Dialah Soetaryo Sigit, salah seorang 
generasi pertama sarjana geologi Indonesia, 

meninggal dunia di RS Pertamina, Kamis dini hari 
pukul 00.42, 23 Januari 2014. Ia meninggalkan 
seorang istri, Moertiningsih, beserta tiga anak 
perempuan, yaitu Anna Sigit, Indria Sigit, dan Liliek 
Sigit.

Soetaryo adalah lulusan awal Jurusan Geologi-
FIPIA, Universitas Indonesia, Bandung, tahun 1956. 

Pendiri dan ketua pertama Ikatan Ahli Geologi 
Indonesia (IAGI). Ia pun saksi sekaligus pelaku sejarah 
pertambangan Indonesia. Ia berkontribusi dalam 
membangun sektor mineral Indonesia dan memegang 
peranan yang besar dalam pengembangan sistem 
Kontrak Karya untuk eksplorasi mineral Indonesia. 

Ia dilahirkan di Blitar, Jawa Timur, pada 18 Juli 
1929 dari pasangan Sigit Wongsoatmodjo dan 
Soewarni. Seluruh masa sekolah, dari dasar hingga 
pendidikan menengahnya dilalui di Jawa Timur. 
Pada tahun 1956, ia lulus ujian sarjana geologi. 
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Energi (1995). Pada tanggal 9 Maret 1996, Soetaryo 
mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Institut 
Teknologi Bandung. Saat itu, ia menyampaikan orasi 
imiah berjudul Potensi Sumber Daya Mineral dan 
Kebangkitan Pertambangan Indonesia. 

Soetaryo pun terbilang rajin menulis, baik 
untuk keperluan presentasi maupun publikasi. 
Tulisan-tulisan yang pernah ditulisnya, antara lain, 
dibukukan dalam Sepenggal Sejarah Perkembangan 
Pertambangan Indonesia: Kumpulan Tulisan S. 
Sigit 1967-2004. Di samping aktivitasnya di dalam 
kebumian, pertambangan, dan penulisan, ahli 
geologi ini dianugerahi bakat melukis. Karya-karya 
bergambarnya banyak menghiasi rumahnya yang 
ada di bilangan Kompleks Jakarta Housing No.1, Jl. 
Madrasah, Gandaria Selatan, Jakarta.n

Penulis: Atep Kurnia dan Oman Abdurahman.

Pada tahun 1957 setelah mendapat pengangkatan 
sebagai Ahli Geologi pada Direktorat Pertambangan, 
Soetaryo pindah kerja ke Jawatan Geologi (kini, 
Badan Geologi). 

Sebagai Kepala Jawatan Geologi, tugas Soetaryo 
saat itu terpusat pada pembangunan institusi, 
mengembangkan organisasi jabatan dengan semua 
prasarananya. Untuk mengorganisir ahli geologi 
di Indonesia, Soetaryo ikut mendirikan organisasi 
profesi Ikatan Ahli Geologi (IAGI) pada 13 April 1960. 
Bahkan ia menjadi ketua pertama organisasi tersebut, 
yaitu antara 1960-1961, dan Jawatan Geologi, kantor 
Soetaryo, yang mula-mula menjadi sekretariat IAGI . 

Selama berkiprah di Jawatan Geologi yang 
kadang harus merambah pelosok Nusantara, ada 
dua pengalaman yang sangat berkesan baginya. 
Pada tahun 1958 ia ikut melakukan eksplorasi 
batubara di Pulau Laut dan Pulau Sebuku. Kemudian 
pada tahun 1963, ia memimpin tim ilmiah Ekspedisi 
Cenderawasih ke Puncak Sukarno (Puncak Carstenz) 
di Papua. 

Hasil ekspedisi ke Papua kemudian dibukukan 
dengan judul Madju Terus Pantang Mundur!: Kisah 
Pendakian Puntjak Sukarno disertai Album Kenang-
kenangan Ekspedisi Tjendrawasih: Kisah Pendakian 
Puntjak Sukarno (1964). Setelah menunaikan tugas 
ke Pulau Papua itu, Soetaryo dianugerahi kenaikan 
pangkat istimewa dari Chairul Saleh dan Bintang Jasa 
RI kelas II dari Presiden RI.

Pada 1965, Soetaryo diangkat menjadi Pembantu 
Menteri Pertambangan. Dan pada masa peralihan 
dari Orde Lama ke Orde Baru, ia mendapat tugas 
mengganti Undang-undang Pertambangan yaitu 
UU No.37 Prp.1960. Panitia Penyusunan Undang-
undang Pertambangan berhasil menyusun RUU 
Pertambangan yang kemudian disahkan menjadi 
UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan. Sementara Panitia 
Teknis Perundingan Kerjasama Luar Negeri berhasil 
menyusun konsep Kontrak Karya Pertambangan 
(KKP) yang terbukti dapat menarik PMA di bidang 
pertambangan. 

Pada tahun 1973, Soetaryo diangkat menjadi 
Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan. 
Tugas ini dijalaninya hingga tahun 1984. Selanjutnya, 
hingga pensiun tahun 1989, ia menjabat sebagai 
Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Selama berdinas di pertambangan, Soetaryo juga 
pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas 
Bank Dagang Negara (1970-1980), Ketua Dewan 
Komisaris PT Tambang Batubara Bukit Asam (1982-
1989), dan Ketua Dewan Pengawas PERUM Tambang 
Batubara (1982-1989). Dan setelah memasuki masa 
purnabakti, antara lain, dia berkarya sebagai komisaris 

independen PT INCO Indonesia; Ketua Komite Audit 
PT INCO Indonesia; dan penasihat bagi PT ADARO 
Indonesia, Indonesian Mining Association (IMA), 
serta Indonesian Coal Mining Association (APBI).

Atas kinerja dan dedikasinya, Soetaryo meraih 
beberapa penghargaan, antara lain: Satyalencana 
Wira Karya Pembangunan, R.I. (1964), Bintang 
Jaya Klas II, R.I (1966), U.S. Medal of Peace and 
Commerce (1979), Satyalencana Karyasatya Tk.I, 
R.I. (1982), Bintang Jasa Utama, R.I. (1995), dan 
Piagam Dharma Karya Utama, Dept. Pertambangan & 
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Langlang Bumi
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Aura Tengger membuat terpana

Begitu banyak menyimpan pesona

Masyarakatnya yang arif bijaksana

Juga Bromo, Batok, dan Semeru yang merona

Dari Pananjakan, Pasik Berbisik, hingga Padang Sabana

Di bawah mentari semua menyala
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Kemilau Pagi
di Tengger
Teks & Foto: Ronald Agusta

63

Sinar mentari pagi menerobos di 
antara pohon-pohon cemara di Cemoro 
Lawang, difoto dari Penanjakan. 
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SEPERTINYA belum lama kami terlelap saat Mas 
Gono, pengemudi dan pemilik kendaraan roda 
empat yang kami sewa, menyambangi penginapan. 
Tak lama, kami berenam, sudah berada di dalam 
mobil Mas Gono. Udara dingin Pegunungan Tengger, 
Desember lalu, merasuk ke dalam tubuh. “Selamat 
pagi, sekarang kita akan berangkat. Pertama-tama 
kita akan ke Penanjakan dulu. Lalu ke kaki Bromo, 
setelah itu ke Padang Savana. Terakhir kita akan ke 
Pasir Berbisik”, ujar Mas Gono, yang juga menjadi 
Ketua Bromo Tengger Land Cruizer Club. 

Dari pekarangan penginapan, jalanan tiba-tiba 
menukik. Bintang-bintang bertaburan di langit, 
semua berkelip. Kami bersyukur, rupanya pagi yang 
dingin ini, langit tanpa awan, pertanda hari akan 
cerah. Setelah menukik tajam, tibalah pada dasar 
kaldera, lautan pasir yang terhampar luas. Di sana, 
sudah banyak kendaraan 4 WD yang bergerak ke arah 
yang sama. Ada juga sepeda motor yang ‘ngojek’ 
membawa pelancong ke Pananjakan.

Mas Gono lincah mengendalikan kendaraan di 
dasar kaldera. Memilih jalan di atas pasir yang keras, 
agar mobil tak terperosok. Susul menyusul dengan 
mobil lainnya yang semuanya sama, berjenis jip. 
“Semua anggota klub yang menyewakan mobil, 
harus pakai merk yang sama, kalau tidak, tidak boleh. 
Ini memudahkan perawatan, agar kami dapat saling 
meminjam onderdil bila terjadi kerusakan, selain 
supaya tidak ada persaingan di antara kami, dengan 
berlomba-lomba membeli mobil jenis baru,” kata 
Mas Gono.

Di ujung lautan pasir, tampak tebing yang 
pada punggungnya terdapat jalan yang berliuk-liuk 
menanjak. Setibanya di ujung tebing, Mas Gono 
memindahkan tuas pengerak roda empat. “Sekarang 
kita naik ke atas”, ujarnya. Deru kendaraan semakin 
terdengar. Tampak tebing-tebing tinggi di kiri jalan. 
Di kanan, jurang menganga, dalam.
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Setelah kira-kira dua belas kilometer menempuh 
jalan menanjak, tibalah kami di Pananjakan. Dari 
sana, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki 
sekitar 300 meter, berbelok kanan dan meniti tangga. 
Kami beruntung, pagi itu hanya berjalan 300 meter, 
karena bila sedang musim liburan sekolah, parkir 
kendaraan bisa mencapai 3 kilometer. Otomatis kami 
pun harus berjalan sejauh itu. Bisa dibayangkan, di 
kawasan Tengger ada sekitar 800 kendaraan jenis 
jip yang disewakan. Ini menandakan, kawasan ini 
adalah primadona bagi pelancong, baik dalam dan 
luar negeri, yang ingin menikmati keindahan alam 
nusantara yang menakjubkan.

Pananjakan
Pananjakan adalah pelataran di atas bukit 

berketinggian 2.770 meter, untuk melihat dan 
menikmati matahari terbit di Pegunungan Tengger. 
Inilah tempat paling ideal untuk melihat the famous 
sunrise. 

Foto: Ronald Agusta.

KIRI Kabut mengelilingi Gunung Batok, 
asap kawah yang terus mengepul dari 
Gunung Bromo, serta Gunung Semeru 
di latar belakang yang gagah, yang 
meletus setiap lima belas menit sekali.

KANAN Pelataran di Pananjakan tempat 
paling ideal untuk mengabadikan 
pesona Kaldera Tengger, Gunung Batok, 
dan Semeru.

Kawasan ini adalah 
primadona bagi 
banyak pelancong, 
baik dari dalam dan 
luar negeri, yang ingin 
menikmati keindahan 
alam nusantara yang 
menakjubkan.
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Dari sana, selain bisa menyaksikan lautan pasir 
kaldera Tengger, kita dapat melihat Gunung Batok, 
Bromo dan Semeru yang nyaris sejajar, yang dapat 
dinikmati dalam satu kali pandang, berbalut sinar 
mentari pagi. Dapat pula menyaksikan aliran kabut 
yang rapi mengitari gunung, seolah ada yang menata 
dengan teratur. Kepulan asap Semeru yang meletus 
setiap 15 menit ikut menghiasi pemandangan. 
Semuanya kemilau diterpa sinar mentari.

Pagi itu, selain wisatawan dalam negeri, banyak 
pula pelancong asing. Hampir semua memegang 
kamera, berdesakan di pinggir pagar pembatas 
jurang. Semua membidik dan mengabadikan ke 
hamparan bentang alam nan megah, yang bisa bikin 
merinding, dan terus-menerus berdecak kagum. 
“Amazing”, kata salah seorang pelancong asing yang 
berdiri di samping. “Incredible”, ujar kawannya di 
sebelah. Bidikan-bidikan para pelancong inilah yang 
membuat Pananjakan terkenal ke seantero dunia.

Pagi itu memang benar-benar dahsyat. 
Bila kita melirik ke arah timur, ternyata dinding 
kaldera diselimuti kabut yang bergerak perlahan. 

Merayap mengaliri bentukan alam, seakan 
ingin mempertontonkan fenomena alam yang 
mengagumkan, yang bisa memberikan energi positif 
ke dalam tubuh. Sungguh menyegarkan. Juga, kontur 
dinding kaldera yang meliuk-liuk seperti berpinggul.

Pemandangan spektakuler dari Pananjakan ini, 
seperti tak mau berakhir. Kami melihat berkas cahaya 
menerobos di sela-sela cemara, di Cemorolawang, 
terus menerobos ke sela-sela pemukiman masyarakat 
Suku Tengger. 

Ketika melihat pemukiman Tengger dari atas sana, 
kami teringat pada kisah antropologi, yang bercerita 
betapa hebatnya orang-orang Suku Tengger. Betapa, 
mereka sangat menjaga kearifan lokal secara turun-
temurun. Masyarakat di sana tidak diperbolehkan 
menjual tanah adat kepada orang di luar Tengger. 
Kalau ingin menjual, harus kepada sesama Suku 
Tengger. 

Begitupun dengan pemilik dan penyewa 
kendaraan 4WD, ‘ojek’ kuda dan sepeda motor, 
semuanya orang Tengger. Di sana ada koperasi yang 
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berasas gotong-royong. Jadi, bila ada anggota klub 
yang mobilnya rusak dan memerlukan onderdil baru, 
anggota klub itu bisa meminjam dana dari koperasi 
untuk membelinya. Dana itu pun bisa diangsur dari 
pendapatan ‘ngojek’. 

Semua anggota klub diwajibkan meyimpan sedikit 
penghasilannya sebagai sumber dana koperasi. 
Mereka semua guyub dalam sebuah paguyuban. 
Sebuah kisah yang mengagumkan, karena mereka, 
benar-benar memuliakan fenomena alam untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraaan masyarakat lokal.

Puncak Bromo
Dari Pananjakan, sekitar pukul 7 pagi, kami 

melanjutkan perjalanan. Meluncur kembali naik jip, 
menuju dasar kaldera. Di tengah-tengah lautan pasir, 
semua jip berhenti. “Kita berhenti di sini, mobil tidak 
diperkenankan merapat ke Bromo”, kata Mas Gono. 
“Untuk mencapai puncak Bromo, kami bisa menyewa 
kuda, atau berjalan kaki ke puncak”, tambahnya. 
Kuda-kuda pun mendekati jip, menjemput pelancong. 

Memang kebijakan ini diatur oleh masyarakat 
Tengger, untuk berbagi penghasilan, dan semuanya 
sama. Tidak boleh lebih atau kurang. Oleh karena itu, 
para pemilik jip di sini, berbagi rejeki dengan pemilik 
kuda, untuk mengantar pelancong hingga lereng 
Bromo. Sebuah kearifan lokal yang rukun.

Kami memilih menikmati berkuda di lautan pasir, 
merasakan semilir angin pagi menerpa wajah yang 
berbinar menikmati pemandangan. Di sebelah kanan 
terlihat Gunung Batok yang unik, karena betul-
betul menyerupai batok. Di depan, di kaki Bromo, 
terdapat Pura Luhur Poten Bromo, tempat beribadah 
masyarakat Tengger yang beragama Hindu. Di pura 
ini, setahun sekali, setiap tanggal 14 atau 15 bulan 
kasodo atau kesepuluh menurut penanggalan Jawa, 
masyarakat Tengger mengadakan upacara Yadnya 
Kesada.

Kami terus berkuda melewati pura. Jalanan mulai 
menanjak, menaiki lereng pasir yang berbukit. Di 
tengah lereng, kuda berhenti. Kami pun melanjutkan 
perjalanan dengan meniti tangga berpagar tembok, 
kuning warnanya. Tangga itu terjal, membuat napas 
terengah-engah. Ukurannya pas dua baris, satu baris 
di kiri untuk yang naik, dan baris kanan untuk yang 
turun. Di sepanjang tangga itu, ada tiga tempat 
istirahat. Kita dapat menepi, untuk mengaso sejenak. 

Dari puncak Bromo, pemandangan langsung 
terhampar. Di depan, kawah berlubang yang 

KIRI Pemukiman Suku Tengger di 
Cemorolawang di tepi Kaldera Tengger.

KANAN ATAS Tangga menuju puncak 
Bromo yang berketinggian 2.392 m di atas 
permukaan laut.

KANAN TENGAH Masyarakat Suku Tengger 
berdagang di depan Gunung Batok.

KANAN BAWAH Kawanan kuda milik 
masyarakat Tengger siap mengantar hingga 
ke lereng Bromo.
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ujungnya tak terlihat, sangat dalam. Kawahnya 
bergaris tengah sekitar 600 hingga 800 meter. Dari 
dalamnya asap terus-menerus mengepul, sebagai 
tanda gunung ini masih aktif. Asapnya memberi 
nuansa warna yang berbeda di tengah birunya langit. 
Dari puncak gunung yang berketinggian 2.392 meter 
ini, kita menyaksikan lautan pasir seluas sekitar 
sepuluh kilometer persegi. 

Dari puncak Bromo, Batok terasa sangat dekat, 
seolah kami dapat meloncat pindah gunung. Lalu 
kami berbelok ke kiri, mengitari bibir kawah pada 
jalan setapak yang kecil. Kiri dan kanan sama-sama 
terjal. Di kiri lereng pasir yang curam, di kanan lubang 
kawah yang menganga. Kedua lutut pun bergetar di 
jalan setapak itu.

Kami terus menapaki pinggiran kawah, sambil 
mengabadikan keindahan pegunungan dan kaldera 
Tengger. Agak menenggara, tampak jalan setapak 
menurun curam tanpa pagar, mengarah kembali ke 
kaki gunung. Kami memutuskan untuk mencoba 
menuruni gunung melalui jalur itu. Rasanya 
mengasyikkan. 

Landasan turunan di sana berpasir lembut, 
sehingga bila diinjak, kaki bisa amblas ke dalam pasir 
yang halus. Lokasi turunan terjal ini dipakai pula 
untuk pembuatan film 5 Cm, yang disutradarai oleh 

KANAN Jalan Setapak menurun curam tanpa 
pagar, mengarah kembali ke kaki Gunung 
Bromo.

Rizal Mantovani dan dirilis 12 Desember 2012. Film 
yang berkisah tentang proses pendakian ke Gunung 
Semeru itu dianggap menginspirasi banyak orang. 

Di tengah lereng, kami berkuda kembali, menuju 
ke tempat parkir kendaraan di tengah lautan pasir. 

Padang Sabana 
Perjalanan dilanjutkan ke padang sabana. Lokasi 

wisata ini ada di balik Gunung Bromo. Persisnya ada 
di Lembah Jemplang, yang dapat ditempuh kira-kira 
30 menit melewati lautan pasir di dalam kaldera. 
Di kiri adalah tebing-tebing kaldera yang tinggi, 
sedang di kanan perbukitan hijau, yang semuanya 

Pemandangan spektakuler dari Pananjakan 
ini seperti tak mau berakhir. Kami melihat ray 

of light menerobos di celah-celah cemara, di 
Cemorolawang, terus menerobos ke sela-sela 

pemukiman masyarakat Suku Tengger.
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ada di dalam sebuah kawah raksasa. Perbukitan hijau 
berupa sabana melengkapi rasa cinta pada alam ini. 
Benar-benar meneduhkan mata.

Padang sabana dikenal oleh para pelancong 
sebagai ‘Bukit Teletubbies’, karena menyerupai 
lingkungan rumah para tokoh film anak-anak yang 
berjudul Teletubbies yang populer tahun 1990-an. 
Kawasan perbukitan ini ditumbuhi pakis, ilalang, 
lavender serta rerumputan lainnya, yang terhampar 
luas hingga meyerupai karpet hijau raksasa. Ada yang 
bilang kawasan ini mirip dengan pemandangan di 
dataran tinggi Selandia Baru atau Skotlandia.

Di tempat ini, juga, sering dijumpai fotografer dan 
pasangan laki-perempuan yang sedang melakukan 
pemotretan pra-pernikahan (pre-wedding) serta 
untuk dekorasi gedung pernikahan. Juga banyak pula 
penghobi foto berburu di padang sabana ini. Bagi 
yang membawa panganan, di sini pun nyaman untuk 
‘botram’. Membuka perbekalan dan menggelar 
tikar. Sarapan setelah melakukan perjalanan sejak 
pukul tiga dini hari tadi, tentunya bisa sangat lahap, 
karena udaranya begitu sejuk. Hamparan rumput 
liar berwarna kuning keemasan menari indah tertiup 
angin, seolah bisa membantu menghilangkan 
dahaga.
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Suara angin sayup, tapi terdengar sangat 
jelas. Jernih. Jauh dari kebisingan deru kendaraan, 
kegaduhan pabrik, dan hiruk-pikuk orang di pasar. 
Ia nyata, seolah berbisik tepat di daun telinga. 
Kami berusaha mendekati alam: merasakan angin, 
melepaskan pandangan jauh ke depan, serta 
mendapatkan kedamaian dan kesejukan. 

Dari perjalanan langlang bumi Tengger, kami bisa 
belajar peduli pada sesama dari masyarakat Tengger 
yang arif. Bentang alam Bromo, Batok, dan Semeru 
yang mempesona dilihat dari Pananjakan, Lautan Pasir 
yang terhampar luas dengan pasir berbisiknya, dan 
petualangan menjelajahi semua itu, membuat kami 
mendapat energi positif. Hal itu seperti sinar mentari 
yang menerpa permukaan bumi dan meresapi semua 
makhluk hidup di atasnya.n

Penulis adalah fotografer dan trainer jurnalistik.

KIRI Sejauh mata memandang, hampir 
seluruhnya pasir yang terhampar berundak-
undak bergelombang, seluas sekitar sepuluh 
kilometer peregi. 

KANAN Padang sabana, beberapa pelancong 
menyebutnya bukit Teletubbies.

Pasir Berbisik
Titik terakhir perjalanan kami adalah Pasir 

Berbisik. Mendengar istilah ini, ingatan kita tentu 
dibawa pada film besutan Garin Nugroho. Di dalam 
film itu, dapat kita lihat, pasir terhampar sangat luas. 
Pasirnya berterbangan mengikuti arah angin, sangat 
memutih ritmis, mengikuti landasan berbukit-bukit. 
Bila dicampur embun di atasnya, tentu membuat kita 
seolah-olah berada di planet lain. 

Benar saja, setelah sekitar 20 menit perjalanan 
dari padang sabana, kendaraan berhenti tepat di 
tengah padang pasir. Sejauh mata memandang, 
hampir seluruhnya pasir yang terhampar, berundak-
undak, dan bergelombang. Angin menghembus, 
membentuk dorongan di permukaan pasir, sehingga 
menjadikan butiran pasir beruntai berterbangan di 
atas permukaan bumi. Warnanya bergradasi lembut 
memutih. 
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PETA LANGLANG BUMI 
KALDERA TENGGER

LOKASI YANG DIKUNJUNGI 
TIM LANGLANG BUMI 
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PETA LANGLANG BUMI 
KALDERA TENGGER

LOKASI YANG DIKUNJUNGI 
TIM LANGLANG BUMI 

Peta diolah oleh Hadianto berdasarkan peta citra Google Earth (Google, 2014) dan Peta Rupabumi 
Indonesia Lembar Tosari skala: 1:25.000 (Bakosurtanal, 2000)
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Kompleks pegunungan Tengger merupakan 
dataran tinggi yang terdapat di Kabupaten Pasuruan, 
Probolinggo, dan Lumajang, Jawa Timur. Dataran tinggi 
ini tersusun oleh batuan hasil letusan beberapa gunung 
api di sekitarnya. Bentuk morfologinya memperlihatkan 
bentuk sangat spesifik seperti kerucut maha besar 
terpancung bagian atasnya. 

Sesuai sebutannya sebagai wilayah kompleks 
pegunungan, wilayah ini terbentuk dan tersusun oleh 
beberapa gunung api yang dulu aktif. Gunung-gunung 
api tersebut mengeluarkan material letusan ketika masih 
aktif. Kini gunung api tersebut hampir semuanya telah 
tidak aktif lagi, kecuali Bromo yang aktif hingga saat ini. 

Hasil letusan kompleks gunung api itu terdiri 
atas berbagai macam bahan batuan vulkanik yang 
terendapkan saling menindih. Skala letusan yang terjadi 
berbeda-beda. Kesemuanya meninggalkan kawah dan 
kaldera di bagian puncaknya yang membentuk posisi 
berderet atau melingkar atau bahkan saling memotong 
antara satu dengan lainnya. 

Hasil penelitian para ahli gunung api menunjukkan 
bahwa endapan batuan dari kompleks gunung api ini 
tersebar sangat luas. Persebaran hasil letusan ini ke 
sampai masuk ke Selat Madura di utara, kota Lawang 
dan Malang di bagian barat, Ranu Pani di sebelah 
selatan, dan Klakah di arah timur. Kompleks gunung api 
Tengger yang sangat luas, lebih dari 1.200 km2, ini terdiri 
atas gunung api berumur Kuarter dan gunung api Resen 
yang masih aktif sampai saat ini yaitu Gunung Bromo. 
Gunung ini muncul di dalam kaldera Lautan Pasir 
yang sangat terkenal di seluruh dunia karena keindahan 
panoramanya.

Ada dua kompleks kaldera besar di wilayah ini, yakni 
Kaldera Kompleks Tengger yang berumur Kuarter dan 
kaldera Kaldera Nangka Jajar yang berumur Tersier yang 
berada di sebelah baratnya. Di kompleks Tengger sendiri 
sedikitnya ada dua kaldera, yaitu Kaldera Ngadisari 
di sebelah timur dan Kaldera Lautan Pasir di sebelah 
barat yang berumur lebih muda dari Kaldera Ngadisari. 
Kemungkinan ada satu kaldera lagi yang berukuran lebih 
kecil di wilayah ini. Di samping kaldera-kaldera tersebut, 
ada lembah yang sangat besar dan dalam dengan ukuran 
lebar pada bagian atasnya sekitar 3,7 km yang menyempit 
ke arah kaki timur laut dari Kompleks Tengger. Lembah 
yang disebut Sapikerep ini mempunyai kedalaman 
sekitar 1.000 m sepanjang 6-7 km. 

Kondisi alam Pegunungan Tengger yang sangat 
spesifik dan unik tersebut menarik perhatian para ahli 
dari berbagai manca negara sejak zaman Belanda, baik 
dari ahli gunung api maupun ahli ilmu lainnya seperti 
ahli botania dan sebagainya. Hasil penelitian para 
ahli gunung api mengerucut pada dua teori tentang 
pembentukan Pegunungan Tengger, yaitu bahwa 
pegunungan ini terbentuk oleh dua gunung api kembar, 
dan teori lainnya yang berpendapat bahwa hanya satu 
gunung api yang cukup besar yang membentuk Tengger. 

Teori pertama menyatakan bahwa kompleks 
pegunungan Tengger terbentuk oleh dua gunung api 
kembar yang mempunyai ketinggian sekitar 4.500 m 
dengan jarak 4,5 km antara kedua puncaknya. Teori 
kedua mengemukakan bahwa kompleks gunung api ini 
hanyalah gunung api tunggal yang kemudian meletus 
dengan sangat hebat membentuk kaldera sebanyak dua 
kali atau lebih dalam waktu yang berbeda.

Lima Tahap Evolusi
Secara singkat, proses geologi di sekitar Pegunungan 

Tengger terjadi dalam lima tahapan dengan urutan 
berikut ini. Tahap Pertama, Gunung Tengger yang 
berketinggian sekitar 4.000 m dengan pusat letusannya 
berada sekitar daerah Ngadisari mempunyai danau 
kawah di puncaknya dan kerucut parasit yang berada di 
kaki baratnya yang hadir sekitar 265.000 tahun yang lalu 
(tyl). Kerucut ini kini disebut Gunung Ijo. 

Tahap Kedua, setelah aktivitas Gunung Ijo terhenti, 
pusat aktivitas kemudian kembali ke sekitar Ngadisari. 
Kemudian berlangsunglah peningkatan aktivitas yang 
menerus sampai terjadi letusan paroksima (letusan 
dahsyat) pada 152.000 tyl lalu membentuk kaldera 
pertama yang disebut Kaldera Ngadisari. Aktivitas 
itu diawali dengan terjadinya letusan-letusan freatik 
kemudian berlanjut dengan letusan magmatik dan 
diakhiri oleh letusan katastropis yang melongsorkan 
dinding timur kaldera tersebut. Letusan ini, disamping 
menghasilkan endapan piroklastik jatuhan dan “surge”, 
juga menghasilkan endapan aliran piroklastik (ignimbrit) 
yang volumenya sangat besar dan sebarannya luas 
mencapai Selat Madura. Endapan ignimbrit ini berupa 
campuran material antara fragmen batuan, abu, air, 
dan gas bergulung-gulung melewati lembah Sapikerep 
menuju lereng Gunung Tengger dan tersebar ke arah 
barat, timur, dan utara melalui celah Sukapura seperti 
adukan yang dicurahkan dari celah tersebut. Ignimbrit 

Sekilas Geologi 
Pegunungan Tengger
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ini membentuk kipas raksasa seluas sekitar 320 km2 
dengan ketebalan rata-rata 40 m yang bagian pangkalnya 
berada di Sukapura dan bagian mulutnya ke arah utara 
sampai di Selat Madura. 

Tahap Ketiga, setelah terbentuknya kaldera Ngadisari 
aktivitas vulkanik kemudian terhenti cukup lama karena 
dapur magma yang ada telah tercurahkan semua isinya 
dalam letusan paroksisma pada tahap kedua. Aktivitas 
vulkanik kemudian meningkat lagi dengan terbentuknya 
kerucut baru di sekitar Gunung Lingker di sebelah 
selatan, Gunung Penanjakan di sebelah barat daya, 
Gunung Argowulan di sebelah utara, dan sekitar Cemara 
Lawang. Aktivitas vulkanik pada kala ini diawali dengan 
terbentuknya lava andesit pada 144.000 tahun yang 
lalu. Pada tahap ini terbentuklah selang-seling endapan 
freatomagmatik dan magmatik dari endapan jatuhan 
piroklastik, aliran piroklastik, dan aliran lava yang diakhiri 
terbentuknya endapan abu setebal 8-9 meter. Endapan 
ini berkaitan dengan pembentukan kawah berukuran kl. 
3 km yang dapat katagorikan sebagai kaldera kecil yang 
kemudian disebut kaldera Argowulan. Tetapi kaldera 
ini kemudian terbongkar lagi ketika terjadi letusan 
paroksimal berikutnya dan hanya meninggalkan bagian 
tepi dindingnya seperti Gunung Argowulan, Lingker, 
dan Penanjakan yang tampak saat ini.

Tahap Keempat, pembentukan kerucut baru yang 
pusat letusannya di antara Pematang Cemara Lawang 
dengan Gunung Batok, berjarak sekitar 1,5 km sebelah 
barat dinding Cemara Lawang. Kerucut ini aktivitasnya 

diawali dengan terbentuknya endapan freatomagmatik, 
disusul selang-seling aliran lava, jatuhan piroklastik, dan 
aliran piroklastik. Tahap ini didominasi oleh letusan 
eksplosif yang menghasilkan endapan jatuhan piroklastik 
dan aliran piroklastik. Tercatat sekitar delapan jenis aliran 
piroklastik yang tersebar menutup Kaldera Ngadisari 
berumur antara 100.000-33.000 tahun yang lalu. Tahap 
ini diakhiri dengan terbentuknya Kaldera Lautan Pasir 
yang menghasilkan endapan aliran abu yang tersebar ke 
segala arah dengan radius 10 km dan tebal dari beberapa 
meter hingga 30 meter pada tepi dinding kaldera.

Tahap Kelima, tahapan aktivitas vulkanik yang 
berada dalam Kaldera Lautan Pasir. Aktivitas tersebut 
membentuk enam kerucut gunung api, yaitu Widodaren, 
Segoro Wedi Lor, Segoro Wedi Kidul, Kursi, Batok, dan 
Bromo. Berdasarkan endapan jatuhan piroklastik dari 
pembentukan kawah Widodaren menunjukkan bahwa 
kerucut ini sudah ada sekitar 1.810 tyl. 

Tahap Keenam, aktivitas vulkanik yang masih terus 
berlangsung sampai saat ini terjadi pada kerucut Bromo 
berupa letusan eksplosif yang menghasilkan endapan 
jatuhan piroklastik yang tersebar sampai ke wilayah 
sekitarnya dengan jeda letusan antara beberapa bulan 
sampai 16 tahun. Aktivitas terakhir Gunung Bromo 
terjadi pada November 2010 sampai Juli 2011 berupa 
letusan freatomagmatik dan magmatik.n 
Penulis: Akhmad Zaennudin.
Ilustrasi: Ayi Sacadipura.

Gunung Tengger tinggi sekitar 4.000 m 
dpl ada danau kawah, terdapat Gunung Ijo 
sebagai kerucut eksentriknya (265.000 tyl).

Setelah Gunung Ijo padam, aktivitasnya kembali ke 
pusat dengan danau kawah di puncaknya, kemudian 
terbentuk kaldera Ngadisari (152.000 tyl).

Aktivitas vulkanik terjadi pada dinding 
barat kaldera Ngadisari, terbentuklah 
kerucut Argowulan (144.000 tyl).

Terbentuk kaldera Arguwulan, berukuran 
lebih kecil (100.000-33.000 tyl).

Aktivitas pembentukan kerucut Cemara Lawang di 
dinding barat kaldera Argowulan, kemudian terjadi 
pembentukan kaldera Lautan Pasir (1.810 tyl).

Kondisi sekarang, dengan enam kerucut 
gunung api di dalam Kaldera Lautan Pasir.
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Potensi panas bumi Indonesia yang diketahui 
masyarakat umumnya masih sebatas panas 
bumi yang berkaitan dengan gunung api. 

Tayangan di berbagai media selama ini tentang 
indikasi panas bumi seperti pemandian air panas 
terkenal di Cipanas, Garut dan Ciater di dekat kawah 
Tangkubanparahu dan bukit traventin seperti di 
sekitar Sipaholon, Tapanuli, menunjukkan hal itu. 
Kebanyakan kita mungkin tak pernah membayangkan 
untuk memperoleh peluang sumber daya panas 
bumi di suatu tempat yang jauh dari gunung api. 
Keberadaan potensi panas bumi di lingkungan 
nirgunungapi (nonvulkanik) jarang kita dengar. 
Padahal panas bumi nirgunungapi itu ada. Salah 
satunya terdapat di bumi Kalimantan. 

Munculnya sejumlah manifestasi panas bumi 
di daerah Kalimantan menjadi perhatian tersendiri, 
karena di pulau besar itu tidak ditemukan adanya 
gunung api aktif. Data tentang tanda-tanda panas 
bumi, terutama mataair panas, di Kalimantan telah 
dikumpulkan dan menambah data manisfetasi 
panas bumi Indonesia. Hasil inventarisasi oleh Badan 
Geologi hingga saat ini mencatat sebanyak 312 
lokasi manifestasi panas bumi yang tersebar baik di 
berbagai pulau besar maupun kecil, termasuk Pulau 
Kalimantan.

Kalimantan seperti yang kita ketahui, merupakan 
ladang energi yang sangat besar. Kita mengenal 
banyak sekali perusahaan asing maupun BUMN 
yang menambang minyak dan gas, dan batubara, 
disana. Namun, potensi energi Kalimantan sepertinya 
bukan hanya energi fosil. Beberapa survei yang telah 
dilakukan menunjukkan adanya potensi energi lain, 
yaitu sumber energi terbarukan (renewable energy, 
sustainable energy) yang ramah lingkungan yang 
dikenal sebagai panas bumi (geothermal energy). 

Di manakah letak dan posisinya? Dan bagaimana 
karakter dari manifestasinya? Mari kita kenali lebih 
jauh.

Magmatisme Kalimantan

Beberapa peneliti telah melakukan kajian geologi 
Pulau Kalimantan. Kita tinggal mengkaji ulang 
hasilnya. Pulau Kalimantan dinyatakan sebagai pulau 
yang terletak pada tepian benua Asia bagian tenggara 
yang berbatasan dengan lempengan mikro kontinen 
Australia. Pada jaman Kapur, Kalimantan Barat masih 
merupakan bagian dari tepi Timur Benua Eurasia. 
Kalimantan Barat kemudian memisahkan diri dari 
daratan Eurasia sebagai akibat dari membukanya Laut 
China Selatan (Wang, 1982). Akibatnya, terbentuk 
cekungan di Kalimantan Barat dan Tengah. Efek 
lainnya dari peristiwa pemisahan itu adalah terjadinya 
penyusupan lempeng samudera yang mengakibatkan 
terbentuknya busur magmatik di Kalimantan Barat ke 
arah Tengah (Kapur-Eosen). 

Pada Paleosen, di bagian tenggara Kalimantan 
terjadi interaksi konvergen antara lempeng mikro-
Australia dengan lempeng mikro-Sunda. Hasil 
interaksi ini berupa zona subduksi di sekitar Meratus 
berarah barat daya – timur laut yang biasa dikenal 
sebagai pola Meratus. Pembentukan magmatisme 
berlangsung hingga Tersier dan berhenti setelah 
terjadinya tumbukan lempengan Gondwana 
menabrak subduksi Meratus di bagian utaranya. Pada 
Oligo-Miosen di Kalimantan Timur terbentuk subduksi 
yang mengakibatkan pembentukan vulkanisme di 
Kalimantan Timur sekitar Kelian dan Muara Wahau. 

Cekungan Sedimen Kalimantan

Pembentukan cekungan sedimen di Kalimantan 
berkaitan dengan proses tektonika – deformasi 
yang mengakibatkan retakan atau rekahan 

Oleh: Mochamad Nur Hadi dan Andri Eko Ari Wibowo

Panas Bumi 
Nirgunungapi

di Kalimantan
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Peta (tanpa skala) yang menunjukkan perkembangan 
jalur magma di Pulau Kalimantan dari berbagai zaman 
(ditandai dengan warna dan pola tekstur pada lajur-lajur) 
yang digambarkan pada keadaan Kalimantan dan pulau-
pulau lainnya seperti keadaannya saat ini.

Keterangan gambar: Palu-Koro fault : Sesar Palu-Koro, 
Early Tertiary magmatic arc : Busur magma Tersier Awal, 
Early Tertiary subduction zone: Zona subduksi Tersier 
Awal (dst. Late: Akhir, Cretaceous: Kapur, Jurrasic: 
Jura, Permian : Perm, arc : busur), MERATUS MTS: 
Pegunungan Meratus, SCHWANER MTS: Pegunungan 
Schwaner (warna dan bulatan/arsiran dalam kotak = 
jalur magma, tanda panah besar = arah gerak lempeng 
tektonika; segitiga-garis = arah penunjaman, garis dan 
tanda panah kecil (strike-slip faults) = sesar geser dan 
arah relatif, lingkaran hitam = gunung api). 
Sumber: infotambang.com 

Peta sebaran lokasi mata air panas di Pulau Kalimantan.
Sumber: Badan Geologi, 2012.
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(rifting) di daerah tersebut selama Tersier. Terdapat 
tiga cekungan yang mengontrol pembentukan 
sedimentasi di Kalimantan, yaitu cekungan Tarakan 
- Kutei di Kalimantan Timur, Cekungan Barito di 
Kalimantan Selatan, dan Cekungan Ketungau – 
Melawi di Kalimantan Barat. 

Ada hubungan apa antara magmatisme dan 
cekungan terhadap munculnya manifestasi panas 
bumi di Kalimantan? Bila kita kembali pada teori 
terbentuknya panas bumi, sistem panas bumi dapat 
dibedakan berdasarkan kehadiran fluida panasnya 
menjadi dua sistem, yaitu sistem hidrotermal dan 
sistem hot dry rock. Sistem panas bumi hidrotermal 
membutuhkan kehadiran fluida panas dimana 
keterdapatan sumber panas, fluida, reservoir dan 
batuan penudung terintegrasi dalam satu siklus 
hidrologi yang berkesinambungan. Sedangkan panas 
bumi sistem hot dry rock memiliki perbedaan dalam 
hal kehadiran reservoir dalam bentuk rekahan yang 
intensif dan fluidanya merupakan fluida buatan 
dimana fluida diinjeksikan melalui sumur supaya 
terperangkap dalam reservoir buatan. 

Kalimantan memiliki wilayah daratan dengan 
hutan yang sangat luas. Letak geografisnya sangat 
menunjang terbentuknya siklus hidrologi di seluruh 
kawasan dan bahkan dengan curah hujan yang tinggi. 
Air yang terdapat di permukaan meresap melalui 
kantong–kantong daerah resapan terus masuk 
hingga menjangkau akuifer yang paling dalam. Di 
samping itu, batuan pun mengandung air seperti 
yang dikenali sebagai conate water atau air yang 
terperangkap di dalam formasi batuan. Umumnya, 
conate water ini terdapat pada batuan sedimen. 
Selain itu, kita pun mengenal adanya juvenile water 
atau magmatic water sebagai air yang terperangkap 
pada batuan magmatik, yaitu air yang terbawa sejak 
bahan-bahan pembentuk batuan itu masih berupa 
magma. 

Dengan kehadiran jumlah air yang banyak 
terakumulasi di wilayah Kalimantan dan dengan iklim 
tropisnya, maka kemungkinan besar sistem panas 
bumi yang terbentuk di daerah Kalimantan adalah 
sistem hidrotermal. Dalam hal ini kehadiran batuan 
magmatik sebagai sumber panas dan juga pemasok 
air ke dalam reservoir menjadi sangat penting. 
Sedangkan cekungan sedimen yang terdapat di 
Kalimantan merupakan wadah atau tempat yang 
mengakumulasikan fluida tersebut dalam suatu 
reservoir.     

Komposisi litologi berjenis lempungan di suatu 
cekungan sedimen kemungkinan sebagai batuan 
penutup (cap rock) yang menahan keluarnya panas 
dan fluida di reservoir. Teori lain mengatakan 
bahwa terjadinya pembebanan oleh endapan 
diatasnya dalam waktu yang relatif singkat pada 
suatu cekungan mengakibatkan terakumulasinya 

panas yang kemudian menjadi sumber panas pada 
cekungan tersebut. 

Manisfestasi panas bumi yang telah didata di 
Kalimantan berada di 12 titik yang tersebar di tiga 
provinsi yaitu provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan 
Timur dan Kalimantan Selatan. Kemungkinan masih 
banyak lagi pemunculan air panas yang belum 
teridentifikasi. Di Kalimantan tidak ditemukan adanya 
indikasi fumarol atau solfatara seperti yang biasa 
ditemukan di Jawa dan Sumatera. 

Panas Bumi Kalimantan Barat

Pemunculan gejala panas bumi di Kalimantan 
Barat tersebar di lima daerah panas bumi, yaitu: 
Sape, Nanga Dua, Sibetuk, Jagoi, dan Meromoh. 
Daerah panas bumi Sape berada di dusun Peruntan, 
Desa Sape, Kecamatan Jangkang, Kabupaten 
Sanggau. Manifestasi panas bumi di permukaan 
terdiri dari dua mata air panas, yaitu Sipatn Lotup 1 
dan 2. Temperatur air panas terukur antara 55,6-57o 

C pada suhu udara sekitar 28,1o C. Sedangkan tingkat 
keasamannya normal yang ditunjukkan oleh pH 6,97-
7,2. Debit air panas mencapai 4 liter/detik (l/det). 
Air panas di sini muncul di sekitar batuan sedimen. 
Sedangkan tektonik yang berkembang berupa sesar 
dengan arah barat daya – timur laut.

Daerah Panas Bumi Nanga Dua, berada di Desa 
Nanga Dua, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten 
Kapuas Hulu. Pemunculan manifestasi panas bumi 
berupa satu mata air, yaitu mata air panas Sipatn 
Api yang memiliki temperatur 38o C pada suhu udara 
sekitar sebara 25,2o C. Ciri lainnya: pH 7,6 dan debit 
sekitar 2 lt/det. Air panas ini muncul pada batuan 
serpih dengan kontrol sesar yang berarah barat timur.

Daerah Panas Bumi Sibetuk berada 0,75 km 
dari Sungai Ketungau, berada di Desa Merekai, 
Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang. 
Air panas ini memiliki temperatur sebesar 45 – 56o C, 
dengan debit mencapai 3,8 l/det, dan pH mencapai 
7 (normal). Air panas muncul di sekitar batuan 
malihan (metamorf) derajat rendah seperti sekis hijau 
dan sabak. Kemungkinan munculnya air panas ini 
dipengaruhi sesar berarah barat daya – timur laut. 

Daerah Panas Bumi Jagoi Babang, terletak pada 
lokasi sekitar 1,25 kilometer timur laut Jagoibabang. 
Air panas muncul dari dasar lingkungan rawa. Tem-
peraturnya mencapai 36o C, sementara temperatur air 
rawa terukut 29o C. Tingkat keasaman air panas (pH) 
menunjukkan netral (sekitar 7). Mata air di sini mun-
cul pada endapan aluvium di sekitar rawa.

Daerah Panas Bumi Meromoh, berada sekitar 
19 kilometer sebelah tenggara kota Kecamatan 
Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang. Manifestasi 
panas bumi ini telah tertutup oleh genangan air 
akibat pembendungan alur sungai kecil. Temperatur 
lumpur di dasar pemunculan manifestasi sekitar 29o 
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Mata air panas Sipatn Api, Temperatur (T) < 40° C di daerah Sape.

C dengan suhu udara sekitar 27o C. Air panas muncul 
pada batuan sedimen, batupasir, namun di bagian 
utaranya terdapat batuan plutonik granit. Terdapat 
sesar berarah barat-timur yang mungkin mengontrol 
pemunculan air panas ini.

Panas Bumi Kalimantan Selatan

Pemunculan manifestasi panas bumi (air panas) 
di Kalimantan Selatan tersebar di tiga daerah panas 
bumi yaitu: Batubini, Tanuhi, dan Hantakan. Daerah 
panas bumi Batubini berada di Desa Batu Bini, 
Kecamatan Padang Betung, Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan. Pemunculan manifestasi di permukaan terdiri 
dari 2 mata air panas, yaitu Batubini dan Lokbahan, 
dengan temperatur air panas terukur 39,4-41,5o C 
pada suhu udara sekitar terukur 27,4o C. Air panas 
ini memiliki tingkat keasaman netral (pH 7), daya 
hantar listrik (DHL) sebesar 472-485 mikromhos 
per sentimeter (µS/cm) dan debit relatif kecil, yaitu 
sebesar 0,1 lt/detik. Air panas Batubini muncul pada 
celah-celah disekitar batugamping yang dikontrol 
sesar berarah barat daya – timur laut. Sedangkan air 
panas Lokbahan muncul pada breksi vulkanik dengan 
arah kontrol sesar yang sama.

Daerah Panas Bumi Tanuhi, berada di Desa Tanuhi, 
Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
Pemunculan manifestasi panas bumi di sini berupa 
sebuah mata air panas, air panas Tanuhi, yang memiliki 
temperatur sebesar 48,8° C, tingkat keasaman (pH) 
netral, debit 0,2 (l/det), dan DHL sebesar 977 µS/cm. 
Air panas muncul pada celah batuan plutonik granitik 
dengan kontrol sesar berarah barat daya – timur laut.

Daerah panas bumi Hantakan memiliki dua mata 
air panas, yaitu Hantakan dan Pembakulan. Air panas 
Hantakan berada di Desa Murung B, Kecamatan 
Batubenawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan 
temperatur terukur 49,4° C, pH netral, debit 0,2 l/
detik, dan DHL 1205 µS/cm. Air panas Pembakulan 
yang berada di Desa Pembakulan, Kecamatan Batang 
Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki 
temperatur terukur 44,8° C, pH netral, debit 0,2 l/
detik, dan DHL mencapai 672 µS/cm.

Air panas yang tersebar di Kalimantan Selatan 
bertipe Sulfat, yaitu bercirikan konsentrasi SO4 tinggi. 
Fenomena ini kemungkinan sebagai akibat/dikontrol 
oleh kelarutan anhydrite (CaSO4) yang tinggi. Air 
panas mungkin telah mengalami netralisasi oleh 
pengendapan kalsium (Ca, yang asalnya mungkin 
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Mata air panas Sibetuk yang muncul di sekitar Merekai (T 45-56 o C).

dari batuan sedimen) pada zona steam loss di bawah 
permukaan. 

Panas Bumi Kalimantan Timur

Pemunculan manifestasi di Kalimantan Timur 
tersebar di daera panas bumi Sebakis, Sajau, 
Semolon, dan Mengkuisar. Di Sebakis terdapat 
satu pemunculan mata air panas, air panas Sebakis 
namanya. Air panas ini terletak di dekat desa 
Srinanti, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. 
Temperaturnya sangat panas, mencapai 50,1° C 
dengan temperatur udara sekitar sebesar 28,8° C. 
Ciri lainnya adalah adanya sedikit tercium bau H2S, 
tingkat keasaman normal (pH sebesar 7,11) dan daya 
hantar listrik (DHL) sebesar 819 µS/cm. Air panas 
muncul pada batuan sedimen berupa batupasir dan 
konglomerat.

Di Sajau terdapat satu pemunculan mata air 
panas, air pana Sajau, yang terletak di antara desa 
Tanjung Agung dan Desa Sajau, Kecamatan Tanjung 
Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Air panas ini 
muncul pada batugamping yang telah terkekarkan.
Temperatur air panas Sajau merupakan yang 
terpanas, yaitu: 92,1° C (bandingkan suhu udara 

sekitarnya yang terukur 26,8° C). Di sini pun seperti 
di Sebakis, tercium bau H2S, bahkan cukup kuat, di 
sekitar pemunculan air panas Sajau. Selain itu, di 
sekitar mataair juga terdapat endapan sinter travertin 
dan sedikit endapan belerang berwarna kuning. Air 
panas Sajau mempunyai pH normal sebesar 7,43 dan 
DHL sebesar 4360 µS/cm. 

Di daerah Semolon, terdapat satu pemunculan 
mata air panas yang berada di Desa Paking, 
Kecamatan Mentarang dengan temperatur terukur 
sebesar 51,2 – 60,4° C dengan temperatur udara 
sekitar 28 °C, pH netral berkisar antara 6 – 7 dengan 
debit > 10 l/det. Air panas muncul pada batupasir 
dengan traventin yang tebal. 

Daerah Panas Bumi Mengkuisar, terdapat 
manifestasi air panas di daerah Mengkuisar dengan 
temperatur 60,5° C, pH 6,79, debit 0,5 l/det dan DHL 
2110 µS/cm. Air panas muncul pada batupasir.

Analisis Kimia 

Panas bumi di Pulau Kalimantan, berdasarkan 
diagram segitiga klorida-sulfat-karbonat (Cl-SO4-
HCO3), pada umumnya didominasi oleh air panas 
bertipe bikarbonat, terutama air panas di Kalimantan 
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Mata air panas Tanuhi (T 48,8o C) yang 
muncul di areal penggalian batugamping.

Mata air panas Hantakan (T 49,1° C) digunakan sebagai pemandian dan tempat wisata.

Mata air panas Pembakulan (T 44,8o C) yang digunakan 
untuk pemandian dan wisata.
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Barat. Tipe air panas bikarbonat diduga berasosiasi 
dengan naiknya fluida panas bumi yang mengandung 
gas, terutama karbondioksida (CO2) yang kemudian 
mengalami kondensasi di dalam akuifer (lapisan 
batuan yang mengandung air tanah) dangkal. 

Penyebaran air panas Sajau, Sebakis, dan Semolon 
yang berada di Kalimantan Timur bertipe Klorida-
bikarbonat. Tipe ini ditandai dengan kandungan ion 
klorida dan bikarbonat yang cukup tinggi terutama 
pada air panas Sajau (Cl 1053,90 ppm; HCO3 748,76 
ppm) dan air panas Semolon (Cl 527,29 ppm; HCO3 
1795,62 ppm). Kandungan klorida yang tinggi pada 
air panas Sajau dan Semolon menandakan bahwa air 
panas di kedua tempat tersebut kemungkinan berasal 
dari tempat yang lumayan dalam. Pemunculan sinter 
karbonat yang cukup intensif di sekitar air panas 
Semolon juga merupakan indikasi kuat tingginya 
konsentrasi karbonat yang terkandung dalam air 
panas ini.

Analisis kimia lainnya memanfaatkan diagram 
segitiga Natrium-Kalium-Magnesium (Na-K-Mg) 
khususnya dalam bentuk Na/1000, K/100, dan √Mg. 
Diagram tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan 
apakah fluida panas bumi sepenuhnya berada dalam 
kesetimbangan dengan batuan pada temperatur 
tertentu, kesetimbangan sebagian, atau immature 
(pelarutan batuan dengan sedikit atau tanpa 
kesetimbangan kimia). Hasil pengeplotan dalam 
diagram segitiga Na/1000-K/100-√Mg menunjukkan 
mata air panas di Provinsi Kalimantan Barat dan 
sebagian di Kalimantan Selatan, yaitu Batubini dan 
Pembakulan, berada di zona immature water. Hal 
ini menunjukkan bahwa kandungan senyawa kimia 
dalam sampel air panas tersebut bukan merupakan 
hasil dari proses reaksi kesetimbangan antara fluida 
dengan batuan reservoir, melainkan hasil interaksi 
fluida dengan air permukaan. Sedangkan air panas 
di Provinsi Kalimantan Timur dan sebagian di 
Kalimantan Selatan, yaitu air panas Lokbahan, Tanuhi 
dan Hantakan, berada di zona partial equilibrium 
yang menandakan adanya interaksi fluida air panas 
dengan batuan reservoir.

Berdasarkan diagram segi tiga Cl-Li-B, hampir 
semua pemunculan air panas di Pulau Kalimantan 
berada pada zona B, yaitu lingkungan sedimen, 
kecuali air panas Sebakis dan air panas Semolon. Air 
panas Sebakis yang berada pada zona Cl, diperkirakan 
bukan berasal dari lingkungan vulkanik, tetapi berasal 
dari sedimen marine. Sedangkan air panas Semolon 
yang lebih dekat ke zona Li mengindikasikan bahwa 
pada kejadian pemunculan air panas itu telah terjadi 
interaksi antara fluida dengan batuan.  

Berdasarkan hasil perhitungan termperatur 
bawah permukaan didapatkan bahwa daerah panas 
bumi di Pulau Kalimantan seluruhnya berada pada 
medium–low entalphy. Temperatur yang didapat dari 

pengukuran dengan menggunakan geotermometer 
Silika adalah 68–153o C, sedangkan hasil pengkuran 
dengan geotermometer NaK memperoleh 
angka temperatur sebesar 116–187o C. Aplikasi 
geotermometer NaK pada air panas Jagoibabang, 
Sibetuk, Meromoh, Batubini, Sipatn Api dan Sipatn 
Lotup tidak dapat digunakan karena kemungkinan 
telah terjadi percampuran (mixing) yang cukup tinggi 
antara fluida air panas dengan air permukaan.

Penutup

Daerah Kalimantan merupakan suatu lempeng 
benua yang berperan juga dalam pembentukan 
sistem panas bumi di Indonesia. Pembentukan sistem 
panas bumi di Pulau Kalimantan kemungkinan 
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berhubungan dengan sistem tektonik subduksi tua 
yang menghasilkan produk batuan plutonik sebagai 
penyimpan sisa panas dan juga pada cekungan 
sedimen sebagai tempat berkembangnya reservoir 
dan batuan penutup. Mata air panas sebagai 
manifestasi panas bumi yang tersebar umumnya 
memiliki temperatur menengah dengan tipe air 
bikarbonat dan sulfat yang berada pada zona 
immature water. 

Perhitungan geotermometer menunjukkan sistem 
panas bumi yang terbentuk berada pada entalpi 
rendah – menengah. Namun, kehadiran manifestai 
air panas dengan temperatur cukup tinggi di daerah 
Bulungan, Kalimantan Timur, yaitu air panas Sajau 

(temperatur), cukup memiliki peluang akan adanya 
potensi panas bumi yang besar.

Hasil kajian awal tentang panas bumi di daerah 
nirgunungapi di Pulau Kalimantan menunjukkan 
bahwa panas bumi hadir walau pun di daerah 
yang tidak memiliki fenomena gunung api. Hasil 
inventarisasi sementara ini membuka mata kita 
bahwa ada kemungkinan pengembangan panas 
bumi walaupun lokasinya di Daerah Kalimantan. 
Panas bumi tak selalu harus berdekatan dengan 
gunung api.n

Mochamad Nur Hadi dan Andri Eko Ari Wibowo: 
Penyelidik Bumi Muda di Pusat Sumber Daya Geologi

Mata air panas Semolon (T 60,4 °C) dengan undak sinter karbonat (traventine) sebagai tempat wisata
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Oleh: Atep Kurnia

Riwayat

Pengembangan panas bumi sebagai energi 
bermula dari negeri Itali. Pada 4 Juli 1904, 
Pangeran Piero Ginori Conti menguji generator 

panas bumi pertama di Larderello, daerah selatan 
Tuscany. Dan pada 1911, di Valle del Diavolo, 
Larderello, dibangun pembangkit listrik tenaga panas 
bumi yang pertama. 

Perkembangan tersebut mendorong para ahli 
geologi, gunung api, dan peminat kebumian di Hindia 
Belanda untuk mencoba menggali potensi panas 
bumi di tanah jajahannya. Meskipun, sebenarnya, 
kebutuhan tenaga listrik sebelum Indonesia merdeka 
itu bisa dikatakan relatif sedikit. 

Orang yang mula-mula mengusulkan gagasannya 
adalah J.Z. van Dijk. Dalam majalah bulanan Koloniale 
Studiën (1918) ia menulis “Krachtbronnen in Italie”. 
Di situ guru HBS di Bandung itu menitikberatkan 
perhatiannya pada potensi panas bumi dari gunung 
api dengan acuan pengalaman yang telah dilakukan 
di Italia. Meski demikian, catatan awal perihal sumber 
panas menunjukkan bahwa panas bumi sudah diamati 
sejak lama sebelum van Dijk menulis. Buktinya, Franz 
Wilhelm Junghuhn menuliskan amatannya atas 23 
sumber air panas dalam Java, deszelfs gedaante, 
bekleeding en inwendige struktuur (1854). 

di Kamojang
Panas Bumi

Rumah seorang mantri dari Dinas Vulkanologi di Kawah Kamojang sebelum Perang Dunia II. Sumber: Tropenmuseum
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Selanjutnya, Berend George Escher mengeritik 
van Dijk. Dalam tulisannya, “Over de Mogelijkheid 
van Dienstbaarmaking van Vulkaan Gassen” (dimuat 
dalam De Mijningenieur, 1920), ia menyatakan 
bahwa sebagian besar lapangan solfatara di Hindia 
Belanda berada di ketinggian, wilayah yang datarnya 
sedikit, sementara proses pengeboran di wilayah 
gunung api sangat sulit dilakukan karena solfatara 
bersifat korosif.

Namun, N.J.M. Taverne (dalam “Omzetting van 
vulkanische in electrische energie,” De Mijningenieur, 
Jg. 6, 1925) lebih optimis ketimbang Escher. Dalam 
tulisannya, Taverne memperlihatkan keberhasilan 
orang Italia mengelola panas bumi di Larderello. 
Itu sebabnya, pada Februari 1926, Volcanologische 
Onderzoek mengadakan pengeboran eksplorasi di 
lapangan fumarola Kawah Kamojang. 

Inilah yang dianggap sebagai upaya awal 
pengeboran eksplorasi panas bumi pertama di 
Hindia Belanda (Asosiasi Panasbumi Indonesia, 
2004). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Pusat 
Survei Geologi Hindia Belanda yang mengadakan 
pemetaan gunung api berikut lapangan solfatara dan 
fumarolanya antara tahun 1900-1914 (Hochstein 
dan Sudarman, 2008). Dalam eksplorasi pada 1926, 
beberapa lubang di Kawah Kamojang menghasilkan 
geofluida, yaitu uap dan air panas. Hingga tahun 
1928 telah dilakukan lima pemboran eksplorasi 
panas bumi di kawah tersebut. Namun, lubang bor 
yang berhasil mengeluarkan uap hanya sumur KMJ-3 

dengan kedalaman 66 meter. Sampai saat ini KMJ-3 
masih menghasilkan uap alam kering dengan suhu 
1400 C dan tekanan 2,5 atm.

Pada tahun 1928 pula, R.W. van Bemmelen yang 
pada tahun 1927 mengunjungi Larderello menulis 
“Over de toekomst an een met vulkanisches stroom 
gedreven centrale in Nederlandsch Indie” dalam 
De Mijningenieur Jg. 9, 1928). Di situ, tampak 
van Bemmelen sangat optimis dan mendukung 
gagasan pengembangan potensi panas bumi di 
wilayah gunung api. Pada 1929, muncul lagi tulisan 
yang terkait dengan panas bumi Kamojang. Kali 
itu Ch. E Stehn menulis “Kawah Kamodjang” yang 
diperuntukkan sebagai panduan ekskursi pada 
Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik Ke-IV (Fourth 
Pacific Sciene Congress) di Batavia dan Bandung. 
Dalam tulisan tersebut, Stehn menghitung kapasitas 
panas bumi yang dihasilkan Kawah Kamojang.

Pengusahaan panas bumi di Hindia Belanda 
Nampak tidak berkembang setelah tahun 
1928. Kemudian setelah Indonesia merdeka, 
Volcanologische Onderzoek atau Volcanological 
Survey berubah menjadi Dinas Gunung Berapi 
atau Urusan Vulkanologi (1966), Sub-Direktorat 
Vulkanologi (1976), atau Direktorat Vulkanologi 
(1978). Lembaga kegunungapian pasca Indonesia 
merdeka itu kemudian mengadakan pengamatan 
lapangan panas bumi pada 1960-an, dengan 
bantuan PLN dan ITB. 

Wisata dengan mobil 
ke Kawah Kamojang 

(1920-1937). Sumber: 
Tropenmuseum
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Ada juga eksplorasi panas bumi yang dilakukan 
Misi Gunung Api UNESCO (UNESCO Volcanological 
Mission) ke Indonesia yang dimulai pada November 
1964, berlanjut hingga Januari 1965. Eksplorasi 
hanya dilakukan di Jawa dan Bali, di antaranya 
mencakup Kawah Kamojang, dan Pegunungan 
Dieng. Misi ini berakhir pada Januari 1965 karena 
keluarnya Indonesia dari PBB (Panasbumi: Energi Kini 
dan Masa Depan, 2004).

Lembaga kegunungapian di Indonesia selanjutnya 
menyelesaikan pengamatan atas potensi panas bumi 
di Jawa, Bali, dan Lampung pada 1968. Adapun 
eksplorasi panas bumi yang melibatkan pihak asing 
dimulai lagi dengan adanya Misi Eurafrep. Saat itu, 
para penelitinya berasal dari Vulkanologi, ITB, PLN, 
dan Eurafrep. Mereka menyelidiki potensi panas 
bumi di Kamojang, Dieng, Bayah-Sukabumi (Cisolok-
Cisukarame), Gunung Tampomas (Sumedang), 
Gunung Karang (Banten), Gunung Kromong 
(Cirebon), dan Bali.

Pada tahun 1971, utusan Geothermal Energy Ltd 
(GENZL) dari Selandia Baru mengunjungi beberapa 
lapangan panas bumi yang sebelumnya telah 
diamati dan diselidiki. Hasilnya, ada proyek bantuan 
bilateral Colombo Plan. Selama periode 1971-1974, 
eksplorasi-eksplorasi awal pun dilakukan, antara lain, 
di Kamojang. 

Perkembangan cukup penting di Kamojang terjadi 
pada tahun 1974. Saat itu, Pertamina dengan PLN 
mengembangkan pembangkit tenaga listrik sebesar 
30 MW. Sebuah sumur eksplorasi berkedalaman 600 
meter dibuat. Sumur itu menghasilkan uap yang dapat 
dikembangkan menjadi energi listrik. Pengembangan 
ini selesai tahun 1977. Selain itu, Pertamina juga 
membangun sebuah monoblok dengan kapasitas 
total 0,25 MW di lapangan Kamojang, yang 
diresmikan Mentamben Subroto pada 27 November 
1978. Turbin berkekuatan 250 kW dipasang untuk 
menghasilkan listrik degan menggunakan uap dari 
sumur KMJ-6.

Selama tahun 1980 hingga 1982, Unit 1 
stasiun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 
(PLTP) berkekuatan 30 MW dibangun di Kamojang. 
Inilah PLTP komersial pertama di Indonesia yang 
pengoperasiannya mulai dilakukan pada 29 Januari 
1983. Peresmiannya sendiri pada 7 Februari 1983 
oleh Presiden RI Soeharto. Antara bulan September-
Oktober 1987, PLTP Unit II dan III di Kamojang mulai 
dioperasikan. Untuk Unit III mulai masuk jaringan 
pada tanggal 2 Februari 1987.

Pada 1997, ada penundaan Proyek 
Pengembangan Kamojang setelah terbitnya Keppres 
No. 39/1997. Selanjutnya, antara tahun 2003-2007, 
ada pengembangan PLTP Unit IV (60 MWe). Oleh 
karena itu, hingga 2007, empat unit pembangkit 

Kamojang. Foto: Deni Sugandi.
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Setiap membaca tulisan mengenai sejarah 
pengembangan panas bumi di Indonesia, kita akan 
bersua dengan satu nama: J.Z. van Dijk. Dia dianggap 
sebagai perintis upaya pengembangan panas bumi di 
negeri ini. Dialah penulis artikel “Krachtbronnen in 
Italie” (1918) yang sering dikutip itu. Namun, siapakah 
dia sebenarnya? Di antara yang rajin mengutip namanya 
hampir bisa dibilang, tidak ada yang menyertakan unsur 
biografis tokoh panas bumi tersebut.

Selidik punya selidik dari beberapa media dan 
buku berbahasa Belanda zaman kolonial, sedikit 
jejak van Dijk bisa ditemukan. Tulisan pertama yang 
menyatakan mengenai dia adalah “De Exploitatie van 
de Energiebronnen van den Kawah Kamodjan” karya S. 
A. Reitsma. Dalam tulisan yang dimuat dalam bulanan 
Tropisch Nederland edisi 17 Juni 1929 itu, Reitsma 
menyebut van Dijk sebagai “Bandoengsche HBS-leeraar” 
alias guru yang mengajar di HBS Bandung. 

Tulisan kedua yang menyatakan tentang van Dijk 
adalah buku berjudul Garoet en omstreken: Zwerftochten 
door de Preanger. Buku yang diterbitkan oleh penerbit G. 
Kolff (Batavia) pada 1922 itu menyatakan pengalaman 
van Dijk meliput potensi wisata yang ada di daerah 
Garut dan sekitarnya. Di situ dia menulis, antara lain, 

perihal Cipanas, Situ Cangkuang, Situ Bagendit, Kawah 
Manuk, Kawah Kamojang, Kawah Papandayan, Hotel 
Villa Paulina di Cisurupan, kerajinan di Indihiang 
(Tasikmalaya), dan Situ Panjalu. 

Dalam kata pengantar buku itu, ia menyatakan 
bahwa Nederlandsch Indische Hotelvereeniging alias 
The East Indian Travelling and Tourist Offices (Eitto) 
yang berkantor di Jalan Braga No. 56, Bandung, 
menawarinya untuk berkelana mengunjungi tempat-
tempat menarik di Jawa. Atas tawaran tersebut, van Dijk 
sangat menyambut baik bahkan menikmatinya karena 
menurutnya sangat jarang ada orang yang berkesempatan 
berkeliling mengunjungi obyek-obyek menarik.

Bisa jadi tulisan “Krachtbronnen in Italie” terilhami 
saat dia berkunjung, bahkan saat dia sedang berada di 
Garut. Buktinya tulisan “Krachtbronnen in Italie” itu 
diakhiri dengan titimangsa “Garoet, Febr. 1918” atau 
sama dengan ditulis di Garut pada bulan Februari 1918. 

Dari sisi biografinya juga menarik. Betapa seorang 
guru setingkat SMA di zaman yang masih belum 
canggih teknologinya, betapa luas pengetahuannya. 
Ilmu kebumiannya pasti mumpuni, begitu pula wawasan 
pariwisatanya, sehingga karya tulisnya sering dikutip 
orang dari dulu hingga kini. Adakah sekarang guru SMA 
seperti itu? n 

Penulis: Atep Kurnia

telah dibangun di Kamojang dan keseluruahannya 
menghasilkan 200 MW tenaga listrik.

Tentang pengelolanya sendiri, ada perubahan. 
Dengan terbitnya UU No. 27/2003 tentang panas 
bumi, PT Pertamina tidak lagi memiliki hak monopoli 
dalam pengusahaan energi panas bumi di Indonesia. 
Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 
31/2003, Pertamina diharuskan mengalihkan usaha 
panas bumi ke anak perusahaannya. Untuk itu PT 
Pertamina membentuk PT Pertamina Geothermal 
Energy (PT PGE) sebagai anak perusahaan yang akan 
mengelola kegiatan usaha di bidang panas bumi 
sejak tahun 2006. Kamojang pun tidak terlepas 
dari PT PGE, sehingga dikenal sebagai PT Pertamina 
Geothermal Energy Area Kamojang (PGE-AK).

Demikian pula dengan PLN. Kini pengusahaan 
pembangkitan listrik PLTP Kamojang ada di bawah PT 
Indonesia Power, anak perusahaan PLN. Perusahaan 

yang semula bernama PT Pembangkitan Jawa Bali I 
(PT PJB I) dan didirikan 3 oktober 1995 itu kemudian 
berubah nama menjadi PT Indonesia Power pada 3 
Oktober 2000. PLTP Kamojang di bawah PT Indonesia 
Power dikenal sebagai Unit Bisnis Pembangkitan 
(UBP) Kamojang, yang mempunyai tiga Sub Unit 
Bisnis, yaitu Kamojang (140 MW), Darajat (55 MW), 
dan Gunung Salak (180 MW).

Kini, PGE-AK tengah bersiap-siap mengoperasikan 
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang 
Unit 5 pada Juli 2015. Pembangunan pembangkit 
berkapasitas 30 MW itu mulai dilakukan pada Januari 
2013. Ini ditandai dengan penandatanganan prasasti 
yang dilakukan di Gedung Dipa Bramanta Kantor 
PGE-AK oleh Menteri ESDM Jero Wacik pada tanggal 
12 Januari 2013.n

Penulis adalah peneliti literasi, bergiat di Pusat Studi sunda (PSS).

J.Z. van Dijk, Sang Perintis
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Dulu, mungkin orang mengenal Belitung 
karena kekayaan timahnya saja. Tapi, semua 
mulai berubah seiring dengan kesuksesan 

novel Laskar Pelangi dan adaptasi filmnya yang 
berjudul sama. Kesuksesan kisah tentang masa kecil 
Andrea Hirata, sang penulis novel tersebut, yang 
menayangkan eksotisme Pulau Belitung berdampak 
pada pariwisata Provinsi Bangka Belitung. Koran lokal, 
misalnya, memberitakan bahwa terjadi kenaikan 
penumpang angkutan udara di Bandara Depati Amir, 
Pangkal Pinang, demikian pula di Bandara H. As. 
Hanandjoeddin, Tanjung Pandan, dengan kenaikan 
mencapai 4,4% pada periode Januari-Februari 2013. 
Kedua pangkalan udara itu adalah pintu gerbang ke 
Pulau Belitung.

Oleh: Iqbal E. Putera

Meningkatnya jumlah wisatawan tersebut juga 
mengakibatkan berjamurnya agen-agen perjalanan 
yang menawarkan berbagai paket liburan. Salah 
satu paket liburan yang menjadi andalan di Pulau 
Belitung, selain wisata Laskar Pelangi, ialah wisata 
pulau (island tour). Wisata dengan perahu nelayan 
ini memiliki rute tetap, apapun agen perjalanan 
yang digunakan. Start dari Pantai Tanjung Kelayang 
yang merupakan lokasi event tahunan Sail Belitong-
Wakatobi, pengunjung akan diantar mendekati Batu 
Komodo sebelum berkunjung ke Pulau Pasir, Pulau 
Batu Berlayar, Pulau Burung, dan Pulau Lengkuas. 

Walau disebut wisata pulau, namun sejatinya 
daya tarik sesungguhnya ialah keberadaan batu-batu 
granit berukuran raksasa dengan berbagai bentuknya 

Geowisata Belitung: 

Menyusuri Laut
dan Pulau Batu
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Batu Komodo, landmark Pantai Tanjung Kelayang, Belitung.

yang unik. Secara geologi granit ini dikenal sebagai 
granit Tanjungpandan berumur 208-245 juta tahun 
yang merupakan salah satu tipe dari tiga jenis granit 
yang ada di Belitung. Bisa dibilang, kota-kota di 
kawasan ini adalah “kota batu” karena banyak 
tersusun oleh batuan granit. Wisata menelusuri 
granit Tanjungpandan di pesisir laut Pulau Belitung 
ini adalah salah satu potensi geowisata laut.

Pantai Tanjung Kelayang

Pantai Tanjung Kelayang dikenal karena 
merupakan lokasi event tahunan Sail Belitong-
Wakatobi. Letaknya tak jauh dari Pantai Tanjung 
Tinggi, lokasi shooting film Laskar Pelangi. 

Seperti Tanjung Tinggi, di pantai ini pun banyak 
terdapat bongkah-bongkah granit dengan Batu 

Peta jalur wisata pulau Tanjung Kelayang, Belitung.
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Pemandangan Pulau Batu Berlayar.

Kiri: Batu Garuda yang merupakan daya tarik utama Pulau 
Burung. Kanan Atas: bintang laut yang banyak terdapat di 
pesisir Pulau Burung. Kanan Bawah: Batu Becinte yang 
diunduh dari situs www.belitungland.com.

Komodo sebagai point of view pantai ini. Tumpukan 
granit yang menyerupai reptil ini berada di lepas 
pantai. Pengunjung yang ingin mengambil gambar 
dari dekat bisa melakukannya dari atas perahu saat 
wisata pulau (island tour) berlangsung.

Pulau Pasir

Pulau ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai 
gosong pasir karena hanya terdiri dari gundukan pasir 
yang berada di tengah laut. Sama seperti gosong 
pasir pada umumnya, Pulau Pasir ini pun terbentuk 
akibat dinamika gelombang dan arus laut di perairan 
sekitarnya dan umumnya hanya muncul saat muka 

laut surut. Oleh karena itu, pulau ini merupakan 
pulau pertama yang disinggahi dalam wisata pulau. 
Selain hamparan pasir yang berbentuk melengkung 
di tengah laut, daya tarik lain pulau temporer ini ialah 
kehadiran spesies bintang laut berduri (Protoreaster 
nodosus).

Pulau Batu Berlayar

Deretan granit setinggi 10 meter yang berbaris 
tegak seperti deretan layar pada perahu layar. Inilah 
daya tarik Pulau Batu Berlayar. Pulau ini tidak selalu 
menjadi pulau kedua yang dikunjungi. Saat cuaca 
kurang bersahabat, pulau ini justru menjadi pulau 
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terakhir yang dikunjungi setelah Pulau Lengkuas 
dan Pulau Burung. Memang tidak banyak yang bisa 
dieksplorasi dari pulau ini selain pesona deretan granit 
dan perairan sekitarnya yang dangkal dan jernih.

Pulau Burung

Berbeda dengan Pulau Batu Berlayar, pulau ketiga 
yang dikunjungi dalam paket wisata pulau ini tidak 
hanya berisi granit. Pulau Burung namanya. Pulau ini 
sudah berpenghuni walau hanya beberapa rumah 
yang penghuninya berprofesi sebagai petani rumput 
laut dan nelayan. Di pulau ini pengunjung bisa 
melakukan observasi pulau ataupun hanya sekadar 
berfoto di sekitar pantainya. Setidaknya ada 3 objek 
foto yang menarik, yaitu Batu Garuda, Batu Becinte 
dan kumpulan bintang laut jenis Sclerasterias yang 
benyak terdapat di pesisir Pulau Burung.

Sesuai namanya, Batu Garuda merupakan 
granit yang bentuknya menyerupai kepala Garuda 
Pancasila yang merupakan lambang negara kita. 
Granit yang fotogenik ini tidak berada tepat di pulau, 
namun agak ke tengah. Saat surut, batu ini dapat 
disinggahi dengan berjalan kaki karena kedalaman 
air hanya sebatas paha orang dewasa. Namun di 
saat pasang, kedalamannya bisa mencapai hingga 2 
meter. Batu Becinte berada di sisi lain Pulau Burung, 
agak berjauhan dengan Batu Garuda. Disebut 
becinte mungkin karena sepasang tiang granit yang 
“menempel” ini mirip seperti orang yang sedang 
bercinta.

Pulau Lengkuas

Inilah pulau terluar, terjauh, dan terfavorit bagi 
para peserta wisata pulau sekaligus pulau yang 

Pulau Lengkuas dengan mercusuarnya.

paling lama disinggahi. Entah mengapa pulau ini 
disebut lengkuas, padahal tidak terlihat adanya 
tanaman lengkuas yang tumbuh di sekitar pulau ini. 
Ciri khas utama pulau ini ialah keberadaan mercusuar 
yang dibangun sejak pemerintahan kolonial Belanda. 
Ketika mercusuar ini dibangun, nama lengkuas sudah 
digunakan untuk menyebut pulau ini.

Banyak kegiatan yang menarik dapat dilakukan di 
pulau ini. Misalnya, bermain atau berendam di antara 
hamparan granit, berenang, menikmati keindahan 
pulau dari atas mercusuar, snorkling, atau sekedar 
merasakan suasana pulau sambil menyantap kelapa 
muda. Ada yang menarik dari hamparan granit 
ini, yaitu arah “kemiringan” bongkahannya yang 
nampak seragam. Orientasi kemiringannya membuat 
bongkahan granit tersebut seperti menggantung. 
Arah kemiringan yang relatif ke utara ini mungkin 
terjadi lebih karena pola rekahan pada granit tersebut 
mengingat pada batuan beku jenis granit tidak lazim 
terdapat kemiringan lapisan batuan.

Pulau ini sebenarnya tidak berpenghuni, 
kecuali petugas jaga mercusuar beserta beberapa 
temannya. Pengunjung bisa naik ke mercusuar 
setelah menyumbang uang seikhlasnya namun tidak 
boleh kurang dari Rp 5.000,- yang dimasukkan ke 
dalam kotak yang telah disediakan. Dari puncak 
mercusuar, kita bisa melihat keindahan pulau-pulau 
yang dikunjungi sebelumnya dengan latar belakang 
daratan utama Pulau Belitung. Jernihnya perairan 
pulau membuat kumpulan koral dan gradasi biru di 
sekitar pulau terlihat jelas. Perbatasan zona koral dan 
perairan dalam ternyata menjadi lokasi snorkling di 
pulau ini.
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Hamparan granit di Pulau Lengkuas dengan “kemiringan” yang seragam. Arah utara berada di kiri foto.
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Fasilitas snorkling yang disediakan pengusaha 
wisata tur terbilang lengkap termasuk pelampung 
standar dan kacamata yang telah disewa di 
Tanjung Kelayang sebelum memulai wisata 
pulau. Perlengkapan tersebut merupakan pilihan 
pengunjung. Mereka yang mahir menyelam, biasanya 
tidak menyewa pelampung. Tak ada batasan waktu 
bagi pengunjung untuk menikmati keindahan bawah 
laut Pulau Lengkuas. Kalaupun ada, batasan tersebut 
ialah cuaca yang kurang bersahabat di sore hari.

Kota batu di tengah laut

Wisata pulau yang sudah dijalankan selama ini 
merupakan awal yang baik untuk mengenalkan daya 
tarik Pulau Belitung selain lokasi syuting film Laskar 
Pelangi di Tanjung Tinggi dan Gantong. Tanjung 
Kelayang beserta empat pulau lainnya cukup mewakili 
keindahan pantai ala Belitung.

Tumpukan granit itu sendiri sebenarnya banyak 
juga dijumpai di daratan. Namun tanpa cerita geologi 
yang dikemas dengan baik, tumpukan semuanya 
tidak lebih dari sebuah gunung batu yang hanya 
menantang untuk didaki. Padahal granit tersebut 
berusia 200 juta tahun atau berumur Trias (Priem 
et al., 1975 dalam Baharuddin dan Sidarto, 1995), 
yaitu awal mula era dinosaurus mendominasi planet 
bumi. Menarik untuk diketahui, bagaimana granit 
yang sesungguhnya merupakan batuan dalam perut 
bumi dapat terpapar ke permukaan bahkan muncul 
di tengah laut dengan bentuknya yang unik dan 
fotogenik.

Hamparan granit tersebut memberikan 
keharmonisan warna alam yang indah dipandang. 
Perpaduan antara biru lautan, putih granit dan biru 
langit yang tampak dari atas perahu menghasilkan 
eksotisme pantai yang tiada tara. Laksana berkunjung 
ke kota batu di tengah birunya laut. Penduduk 
setempat pun sudah menyadari potensi geowisata ini 
sehingga menolak semua izin eksploitasi timah demi 
menjaga keutuhan kota batu tersebut.n

Penulis adalah geologiwan pada perusahaan tambang swasta.
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Inspirasi 
Investasi 
dari Sebuah Buku Tua

berteknologi tinggi. Saat mengawali pembangunan 
jangka panjang itu, Indonesia belum cukup mampu 
untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sendiri 
atas sumber daya tambangnya. Maka keputusan 
Pemerintah pun dibuat, yaitu membuka investasi 
asing, mengundang mereka agar berusaha di 
Indonesia, mengeksplorasi dan mengeksploitasi 
bahan tambang di Indonesia dengan skema atau 
perjanjian kontrak tertentu yang sudah diatur dan 
diawasi, agar bahan tambang Indonesia dapat 
dimanfaatkan untuk menjadi modal pembangunan. 
Sejak tahun 1967 Pemerintah memutuskan 
mengundang para investor asing itu.

Begitulah situasi dan kondisi bisnis yang terjadi 
pada saat Indonesia mengawali pembangunan 
jangka penjangnya melalui Repelita I pada tahun 
1969.

Informasi Resmi untuk Investasi
Karena pertambangan akan menjadi tumpuan 

modal pembangunan, dengan pilihan membuka 

DATA BUKU

Judul Buku Minerals and Mining in Indonesia 

Penulis Soetarjo Sigit, M.M. Purbo-
Hadiwidjojo, Bambang Sulasmoro, 
dan Suharsono Wirjosudjono

Penerbit Kementerian Pertambangan

Tahun Terbit 1969

Oleh: Awang Harun Satyana

Resensi buku biasanya mengupas sebuah buku 
yang baru atau belum lama diterbitkan. Tulisan 
berikut ini juga mengupas sebuah buku, juga 
ada resensinya, tetapi untuk sebuah buku 

yang diterbitkan 45 tahun yang lalu. Ditulis untuk 
mengenang Bapak Geologi Pertambangan Indonesia, 
Soetarjo Sigit, yang meninggalkan kita semua 
menghadap Penciptanya pada 23 Januari 2014 lalu. 
Sang penulis boleh pergi, karya tulisnya tetap tinggal 
bersama kita.

Situasi dan Kondisi Bisnis 1969
Membenahi perekonomian Indonesia yang 

terpuruk pada pertengahan 1960-an, Pemerintah 
Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto 
mencanangkan program pembangunan jangka 
panjang yang dibagi-bagi per lima tahun, disebutlah 
“Repelita” (Rencana Pembangunan Lima Tahun). 
Tahun 1969-1974 adalah Repelita I. 

Pembangunan tentu membutuhkan modal besar. 
Dari mana Indonesia mendapatkan modal besarnya 
itu? Dari hasil Bumi Indonesia, modal itu bisa datang. 
Pertambangan lalu dipandang sebagai sumber daya 
alam Bumi Indonesia yang sangat potensial untuk 
menjadi modal pembangunan Indonesia. Bahan 
tambang itu bila dieksplorasi dan dieksploitasi, 
lalu dijual ke negara-negara yang memerlukannya, 
juga dimanfaatkan di dalam negeri sebagai bahan 
mentah dan energi, tentu sangat signifikan menjadi 
penggerak roda pembangunan Indonesia.

Namun, usaha eksplorasi dan eksploitasi bahan 
tambang berisiko tinggi, bermodal besar, dan 

Resensi Buku
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investasi asing, maka haruslah ada suatu informasi 
resmi dari Pemerintah yang menjelaskan tentang 
bahan-bahan tambang Indonesia dan peluang untuk 
berinvestasi. Informasi itu harus tepat, mutakhir, 
dan resmi; sehingga para calon investor dapat 
mempercayainya dan tertarik untuk berinvestasi di 
Indonesia.

Prof. Dr. Sumantri Brodjonegoro, Menteri 
Pertambangan Republik Indonesia saat itu, 
menugaskan Soetarjo Sigit, seorang ahli geologi 
pertambangan, untuk menulis buku yang berisi 
informasi mutakhir, tepat, bisa dipercaya tentang 
bahan tambang Indonesia. Buku ini akan merupakan 
publikasi resmi Kementerian Pertambangan. Soetarjo 
Sigit saat itu sedang bertugas sebagai Sekretaris 
Jenderal Kementerian Pertambangan. Sebelumnya, 
Soetarjo Sigit adalah Kepala Jawatan Geologi dari 
tahun 1959-1967, sekaligus merupakan kepala 
Jawatan Geologi yang pertama. Ini merupakan 
penugasan yang tepat karena Soetarjo Sigit adalah 
seorang ahli geologi yang menekuni pertambangan.

Maka Pak Soetarjo Sigit pun mengumpulkan 
beberapa teman dari Jawatan Geologi untuk sama-
sama menyusun buku tersebut. Terkumpullah para 
penulis buku itu, yaitu Soetarjo Sigit sendiri, M.M. 
Purbo-Hadiwidjojo, Bambang Sulasmoro, dan 
Suharsono Wirjosudjono.

Maka usaha untuk menulis buku dengan data 
yang lengkap dan mutakhir pun dilakukan. Sebanyak 
82 laporan dan publikasi penelitian geologi dan 
pertambangan di Indonesia dari zaman Belanda 
dipelajari dan dirujuk. Data-data mutakhir dari 
perusahaan-perusahaan negara di bidang minyak, 
batubara, dan pertambangan umum dikumpulkan, 
misalnya dari P.N. Pertamina, P.N. Tambang Timah, 
P.N. Tambang Batubara, dan P.N. Aneka Tambang. 

Akhirnya, oleh keahlian dan pengalaman 
para penulis buku ini, selesailah sebuah buku 
resmi Kementerian Pertambangan yang mutakhir, 
komprehensif namun ringkas, informatif. Judul buku 
tersebut Minerals and Mining in Indonesia (Soetarjo 
Sigit dkk., Juli 1969).

Informasi Ragam Tambang Indonesia
Minerals and Mining in Indonesia adalah sebuah 

tamasya ilmiah dan bisnis geologi pertambangan di 
seluruh kawasan Indonesia dalam 123 halaman yang 
dilengkapi dengan gambar, peta, foto, dan tabel. 
Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pertambangan. 
Buku ditulis dalam bahasa Inggris karena buku 
memang terutama ditujukan sebagai publikasi resmi 
bagi kalangan investor asing untuk menarik minat 
mereka menanamkan modalnya di Indonesia. 

Buku tersebut meliputi empat bab. Bab I 
memberikan informasi tentang Indonesia secara 

umum serta memberikan gambaran status mutakhir 
pertambangan di Indonesia, terutama bahan 
tambang utama yang meliputi minyak, timah, 
bauksit, bijih besi, emas, perak, dan batubara.

Selanjutnya, Bab II hingga Bab IV adalah 
keterangan lebih rinci tentang berbagai aneka bahan 
tambang yang sudah diusahakan maupun potensial di 
Indonesia. Sebagai ahli geologi, para penulis sedapat 
mungkin selalu mengemukakan latar belakang 
geologi kejadian bahan tambang di Indonesia, lokasi 
dan area potensialnya, sejarah penambangannya, 
dan statistik cadangan, serta produksi sampai status 
mutakhir saat itu (1968). 

Meskipun buku ini terutama ditujukan bagi 
kalangan investor asing, siapa pun dapat memetik 
manfaat dengan membaca buku ini. Para mahasiswa 
geologi dan pertambangan misalnya, dapat sangat 
memanfaatkan buku ini untuk mengetahui kekayaan 
bahan tambang negerinya. Masyarakat juga bisa 
mengetahui status mutakhir pengusahaan aneka 
bahan tambang di Indonesia.

Mengapa mutakhir? Sebab buku yang diterbitkan 
pada tahun 1969 ini memuat semua data produksi 
bahan tambang sampai akhir 1968. Mengapa 
lengkap? Sebab buku ini membahas banyak hal, mulai 
dari latar belakang geologi, regulasi pengusahaan 
pertambangan, ringkasan usaha pertambangan di 
Indonesia, hingga banyak sekali bahan tambang 
di Indonesia. Referensi yang lengkap, pedoman 
untuk konversi satuan, 14 peta, 34 tabel cadangan 
dan produksi bahan tambang, serta 15 foto sangat 
membantu pemahaman dan menyediakan informasi 
yang rinci tentang geologi dan aneka bahan tambang 
Indonesia. Meskipun komprehensif, keterangan 
dalam buku ini disiapkan secara ringkas tapi padat, 
sehingga para calon investor mendapatkan gambaran 
lokasi untuk berinvestasi dalam pertambangan 
Indonesia.

Buku ini mestinya telah menjadi inspirasi investasi 
pertambangan di Indonesia pada masanya sebab 
masa-masa sesudahnya investasi pertambangan 
Indonesia meningkat signifikan. Kini, 45 tahun 
kemudian, buku ini menjadi saksi sejarah eksplorasi 
mineral yang bernilai tinggi. Selain itu, karena di 
dalamnya memuat juga keterangan tentang kejadian 
geologi bahan tambang dan lokasi-lokasinya, buku 
ini tetap dapat bermanfaat, dan dapat menjadi 
inspirasi para ahli geologi masa kini.n

Penulis resensi adalah seorang ahli geologi, bekerja di SKK Migas.
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Esai Foto
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Waktu 
Kelud 
Menyeru

Oleh: 
SR. Wittiri dan M. Nizar Firmansyah
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Foto: SR. Wittiri.
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Dalam kepercayaan tradisional masyarakat Jawa Timur, khususnya Kediri dan Blitar, letusan Kelud dimaknai 
sebagai pertanda akan terjadi peristiwa besar di negeri ini, misalnya pergantian pimpinan atau huru-hara 
besar. Kepercayaan ini erat kaitannya dengan legenda dari Kerajaan Kediri di masa silam. Itulah sebabnya 
mereka menganggap bahwa letusan Kelud adalah sabda alam yang patut dicermati. Pada kenyataannya tidak 
demikian. Contohnya, letusan dahsyat Kelud pada 1966 yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 260 orang 
meninggal dunia justru terjadi setelah huru-hara besar peristiwa Gerakan 30 September 1965. 
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Seismograf yang memantau aktivitas Kelud merespon sabda alam itu 
dengan merekam gempa vulkanik menjelang letusan berlangsung. Data 
Pos Pengamatan Gunung Kelud beberapa hari sebelum letusan 13 Februari 
2014. Foto: SR. Wittiri.

Danau Kawah Gunung Kelud dalam kondisi sebelum letusan 1990. Foto: Suratman.

Tadinya Kelud adalah gunung api yang 
berdanau, danau kawah disebutnya. Volume 
air danau itu sebanyak 38 juta meter kubik. 
Air yang demikian banyak ini menjadi biang 

keladi jatuhnya korban jiwa setiap kali Kelud meletus. 
Menyadari hal itu, berbagai upaya dilakukan untuk 
mengurangi volume air danau. Upaya ini dimulai pada 
1907 di masa kolonial Belanda dengan pembuatan 
terowongan pengalir air danau untuk menurunkan 
muka air danau sampai tingkat yang dikehendaki. 
Pada 1968 Pemerintah Indonesia menyempurnakan 
pembuatan terowongan yang dikenal dengan 
Terowongan Ampera itu. Dengan berfungsinya 
terowongan ini volume air danau berhasil dikurangi 
menjadi sekitar 4 - 4,3 juta meter kubik. Sejak itu, 
setiap kali Kelud meletus terhitung tidak banyak 
korban jiwa.

Dalam sejarah pernah tercatat terjadi letusan 
efusif Kelud yang membentuk kubah lava, seperti 
pada Desember 1920. Pada 1921, kubah itu 
terendam air hingga tidak nampak sama sekali. 
Sejarah berulang, pada November 2007 terjadi 

letusan efusif dan berakhir dengan terbentuknya 
kubah lava di dasar kawah. Namun, usia kubah 2007 
ini tidak berlangsung lama. Setelah mengalami masa 
istirahat selama tujuh tahun, pada 13 Februari 2014 
letusan dahsyat membongkar sumbat lava itu hingga 
tidak bersisa. 
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Kubah lava yang terbentuk pada November 2007. Volumenya dipekirakan 
sebesar empat juta meter kubik. Foto: Kushendratno.

Letusan freatik purna letusan utama. Letusan ini dipicu oleh steam yang 
terperangkap di bawah endapan letusan yang panas. Foto: M. Nizar 
Firmansyah.

Berbagai fasilitas dibangun oleh Pemda Kebupaten Kediri untuk menarik 
pelancong berkunjung ke kawasan puncak/kawah Kelud. 
Foto: SR. Wittiri.

Batas kawasan yang rusak hangus antara 3 - 3,5 
km dari kawah. Batas ini sesuai dengan batas aliran 
awan panas yang ditemui di dinding Kali Badak. 
Sungai ini berhulu di puncak dan merupakan lembah 
yang berhubungan langsung dengan bukaan kawah 
sekaligus lokasi keluaran (outlet) pembuangan air 
Terowongan Ampera.n

Syamsul Rizal Wittiri adalah ahli gunung api.
M. Nizar Firmansyah adalah penyelidik bencana geologi di PVMBG, 
Badan Geologi.

Letusan ini sungguh tak terduga. Gejala awalnya 
berlangsung singkat, kurang dari dua minggu, 
sehingga berbagai pihak, pemerintah, penduduk, 
dan pengelola wisata Kelud tidak begitu siap 
menghadapinya. Beruntung tidak ada korban jiwa 
karenanya, tetapi semua bangunan fasilitas bagi 
wisatawan hancur tidak berbekas terkubur material 
letusan.

Satu bulan setelah letusan itu, tim Geomagz, 
Badan Geologi, yang berkunjung ke Kelud, berhasil 
mencapai kawah. Kalimat pertama yang terucap, 
“Luar biasa, letusan yang dahsyat”. Betapa tidak, 
semua infrakstruktur, jalan, jembatan, bangunan, 
tiang listrik, bahkan Terowongan Ganesa yang 
menghubungkan area parkir dengan kawah, hilang 
tertutup material letusan. 

Letusan tersebut menghasilkan batuapung 
(pumice). Ini menunjukkan bahwa letusan ini 
didobrak oleh magma asam yang mengandung gas 
yang tinggi. Batuapung mulai ditemui sekitar 500 - 
700 m di luar kawah. Area di dalam kawasan kawah 
ditutupi oleh meterial pecahan kubah.
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Kawasan kawah saat ini. Terbentuk lubang baru di dalam kawah yang ditinggalkan oleh kubah lava. Tidak diketahui berapa garis tengah lubang karena 
tertutup asap yang tebal dan bergemuruh. Lantai kawah lama menjadi dangkal tertimbun material letusan. Foto SR. Wittiri.

Kubah purba, Gunung Sumbing sebelum dan sesudah letusan. Foto: SR. Wittiri.
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Pemandangan ke arah puncak Gunung Kelud, sebelum dan
sesudah letusan. Foto: SR. Wittiri
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Gunung Sumbing dari sisi lain, sebelum dan sesudah letusan. Foto: SR. Wittiri.

Batas antara hijau dan coklat di dinding Kali Badak. Lokasi ini diduga sebagai batas luncuran awan panas sejauh 2,8 - 3 km dari kawah. Foto: SR. Wittiri.

Jalan menuju ke puncak Kelud, sebelum dan sesudah letusan. Foto: SR. Wittiri, kiri dan M. Nizar Firmansyah, kanan.
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Fosil gading “gajah purba”, Stegodon trigonocephalus florensis, hasil ekskavasi temuan di Matamenge, 

Flores,  pada 2012.  Ini merupakan contoh  fosil gading gajah purba yang utuh dengan panjang mencapai 

1,56 m dan diameter pangkal mencapai 20 cm. Bersamaan dengan fosil ini ditemukan pula fosil hewan 

lainnya seperti komodo, buaya, burung dan tikus. Keberadaan “gajah purba” di Flores menunjukan bahwa 

mamalia keluarga gajah (Proboscidea) ini merupakan pengembara yang handal.  Kelompok gajah ini datang 

melalui jalur barat dari daratan Asia – paparan Sunda  menyeberangi garis Wallace (Wallace's line) atau boleh 

jadi melalui jalur utara, dari daratan Asia via Pilipina dan Sulawesi, tiba dan hidup berkembang di Cekungan 

Soa, Flores sekitar 800.000 tahun yang lalu (tyl) dan akhirnya punah akibat bencana besar (katastrofi) erupsi 

gunung api Soa. Di lokasi yang sama, ditemukan pula fosil “gajah purba” yang berasosiasi dengan “alat batu 

purba” yang menunjukan bahwa “manusia purba” juga sudah menghuni Flores paling tidak sejak 800.000 

tyl. Mereka hidup bersama (co-existensi) dan beradapatasi dalam lingkungan yang sama.

Foto: Deni Sugandi
Teks: Fachroel Aziz

Gading Gajah Matamenge
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Foto: Igan S. Sutawidjaja
Teks: Oman Abdurahman

Air dalam tradisi di Nusantara, termasuk kabuyutan, sesuatu yang sakral, sehingga harus diagungkan dan dilindungi. 
Sakralitas kabuyutan bukan karena daya magisnya, melainkan karena penting untuk kelangsungan hidup manusia. 
Menyucikan air itu untuk menjamin air senantiasa tersedia di alam. Vitalitas air sebagai sumber pembangkitan energi 
baru dan terbarukan. Di PLTA sepanjang Ci Tarum, Jawa Barat, vitalitas air menjamin sumber air dan energi bagi 
masyarakat. Ci Tarum, mulai dari hulu hingga hilir, adalah kabuyutan yang harus dilestarikan dan selalu dijaga vitalitasnya. 
“Selamat Hari Air Sedunia 2014, 31 Maret 2014. Semoga abadi hubungan Air dan Energi!”. 

Kabuyutan Air


