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Editorial

PEMBACA YTH
    
Adakah keuntungan dari konservasi warisan geologi (geoheritage)? Adakah 

suatu pola atau konsep pengembangan kawasan warisan geologi yang melibatkan 
masyarakat lokal sehingga tercipta berbagai keuntungan ekonomi, budaya, dan 
lingkungan bagi mereka dan kawasan itu? Geopark adalah jawabannya. 

Geopark atau Taman Bumi tidak hanya melindungi warisan geologi, tetapi 
juga memberi nilai tambah kepada masyarakat sekitar berupa peluang berusaha. 
Pengelolaan geopark mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat  setempat, 
di samping kegiatan ekonomi utama yang berbasis kawasan warisan geologi yang 
terintegrasi dengan konservasi kawasan itu. Geopark berhasil dipraktekkan di 
Langkawi, Malaysia; Huangshan, Taishan di Cina; Itoigawa, kawasan volkanik Unzen 
di Jepang; dan di beberapa negara di Eropa. Adapun di Indonesia, geopark baru 
dalam tahap pengusulan ke Global Geopark Network (GGN) UNESCO. 

Indonesia sebenarnya mempunyai kekayaan geologi yang tinggi dan layak untuk 
diusulkan sebagai geopark di bawah GGN UNESCO. Kita sudah seharusnya giat 
melakukan inventarisasi keragaman geologi (geodiversity) dan identifikasi nilai-nilai 
yang dikandungnya, penetapan warisan geologi yang dipilih dari keragaman geologi 
itu, dan perencanaan bersama pengembangan program geopark-nya. 

Berkaitan dengan isu geopark di Indonesia, Geomagz kali ini menyajikan 
tulisan utama yang membahas geopark mulai dari potensi, upaya dan kendala 
pengembangan, serta strategi percepatan pencapaiannya. Tiga tulisan melengkapi 
sajian utama itu, yaitu artikel tentang kawasan pantai di selatan Banten, kawasan 
bahari Pulau Tegal di Lampung, dan kawasan kars di Kalimantan Timur.  Esai foto 
kali ini juga bercerita tentang salah satu keragaman geologi Indonesia, yaitu Pulau 
Lombok. Demikian pula beberapa foto eksklusif tampil mewakili keragaman geologi 
Indonesia yang melimpah.  

Dalam Geomagz edisi ini ada rubrik baru, geotravel. Rubrik ini dapat menampung 
tulisan-tulisan tentang geotrek, geowisata, dan perjalanan geologi lainnya. Geotravel  
yang pertama mengisahkan perjalanan ke kawasan Dieng, Jawa Tengah yang memiliki 
potensi geopark.  Tulisan itu dilengkapi dengan beberapa tulisan pendek tentang 
lokasi yang sama karya para pembaca setia Geomagz hasil dari suatu pelatihan 
penulisan populer yang dilaksanakan oleh Badan Geologi. 

Profil kali ini menampilkan tokoh geologi Indonesia, seorang Ahli Peneliti 
Utama (APU) purnabakti dari Badan Geologi, yaitu Dr. Rab Sukamto. Tentu banyak 
pengalaman di bidang survei dan riset geologi serta kisah hidupnya yang menarik 
dan bermanfaat bagi kita semua.

Sementara itu, dunia geologi Indonesia kehilangan salah seorang putera 
terbaiknya yang turut membesarkan majalah geologi populer ini, yaitu Ir. Hardoyo 
Rajiyowiryono, M.Sc, yang wafat pada 10 Maret 2012. Untuk mengenangnya, 
Geomagz kali ini memuat tulisan terakhir beliau yang dikirim pada awal tahun 2012.n

  

 

Oman Abdurahman
Pemimpin Redaksi
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Surat 
Pemuatan dan pembahasan beberapa karakteristik 
gunung api cukup menarik dan komprehensif, 
sehingga menjadi bahan pembelajaran tentang 
kegunungapian secara  populer dan mudah dipahami. 
Gambar-gambar dan foto-foto cukup menarik dan 
indah. Tampak adanya kontras gambaran bumi saat 
marah dan bumi saat tenang. Geo-circles Majalengka 
tulisan Prof. Koesoemadinata pada Geomagz Vol. 1 
No. 3, September 2011, memberikan perspektif lain 
berkenaan dengan pemahaman geologi setempat. 
Tulisan ini mampu memancing kepenasaran, lebih 
bagi para pembaca, manakala tidak hanya sampai 
pada tahap hipotesis. Yang menjadi pertanyaan 
adalah mengapa pola struktur dan kemiringan formasi 
batuan di daerah tersebut tampak tidak terdeformasi 
kuat, layaknya diakibatkan oleh hantaman ataupun 
benturan dari jatuhnya benda angkasa dengan 
dimensi kiloan meter. 

Dida Kusnida
Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi 

Kelautan, Bandung 

Bumi itu menarik. Bentukan-bentukan unik yang 
dimilikinya lebih-lebih lagi. Itulah yang selama ini 
lebih banyak saya nikmati, saya ingat-ingat dan saya 
abadikan. Sementara pengetahuan saya tentang 
Ilmu Kebumian itu sendiri sangat tidak sebanding. 
Bukannya malas membaca referensi-referensi yang 
sudah ada dan tidak susah didapat; saya terkendala 
dalam memahami kalimat-kalimat cenderung 
non-deskriptif yang tidak banyak disertai ilustrasi. 
Akibatnya, ya pengetahuan yang saya miliki benar-
benar sekedarnya.

Pertama kali menemukan Geomagz (Vol. 1 No. 2, 
Juni 2011), 80% saya suka. Esei Foto jadi favorit saya. 
Artikel-artikel yang disajikan buat saya relatif menarik, 
terlebih ketika dilengkapi ilustrasi yang membantu 
proses pemahaman. “Kotak” kebumian di otak saya 
menjadi agak lebih berisi. 

Harapan saya, selain tetap terjaga tradisi penyajian 
yang apik dilengkapi ilustrasi penguat, semoga 
Geomagz dapat segera dinikmati oleh masyarakat 
umum. Masyarakat tidak hanya sekadar menikmati 
keindahan Bumi, tetapi juga terdidik dengan 
pengetahuan kebumian yang mencukupi.

Ayu “Kuke” Wulandari
Penikmat keindahan bentukan-bentukan Bumi

Majalahnya keren. Sarat ilmu dan penuh warna. Yang 
paling menarik pada edisi Geomagz Vol. 1 No. 3, 
September 2011 menurut saya adalah artikel Super 
Volcano Krakatau. Artikel mengenai pariwisata yang 
berhubungan dengan geologi adalah hal pintar dalam 
majalah ini, promosi pariwisata di suatu tempat yang 
mengetengahkan keindahan akibat aktivitas geologi 
di Bumi. It’s so smart! Hanya saja artikel  ekonomi/
industri/sumber energi kurang. Hanya ada satu artikel 
yaitu Nilai Tambah Batubara. 

Elita Sofyan
Bumi Siak Pusako, Kepulauan Riau

Geomagz Vol. 1 No. 4, Desember 2011 sangat 
bagus, luks, dan membanggakan. Saya sarankan 
agar mulai ada satu atau dua tulisan, begitu pula 
narasi foto/gambar dalam Bahasa Inggris, agar bisa 
disebarluaskan ke luar negeri, atau dibaca oleh orang 
asing sehingga membantu promosi mendatangkan 
wisatawan asing. Saya tergerak untuk usul, karena 
foto-foto singkapan dan lokasinya bagus dan sangat 
menarik untuk didatangi. Begitu juga artikelnya 
menarik, tidak kalah dengan National Geographic. 
Jadi jika ada Bahasa Inggrisnya nanti, coba juga 
dikirim ke kedutaan-kedutaan asing di Jakarta, 
The British Council, dll., maka Geomagz jadi ikut 
memperkenalkan wajah, aspek alam, dan budaya 
Indonesia.

Prof. Dr. Yahdi Zaim
Guru Besar Paleontologi Teknik Geologi ITB

Terima kasih banyak. Akhir-akhir ini majalah Geomagz 
memang sering saya tunggu, karena akan saya 
tunjukkan kepada rekan-rekan non geolog untuk 
penyebaran informasi, baik dari segi informasi ilmu 
kebumian maupun geowisata dalam bahasa yang 
populer. Usulan saya, bagaimana jika Geomagz 
memuat tulisan terpilih berseri, sehingga Geomagz 
edisi selanjutnya selalu ditunggu. Sukses selalu.

Dr. Sc. Rachmat Fajar Lubis
Peneliti Hidrogeologi Puslit Geoteknologi LIPI
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KERBAU PURBA
Sketsa: MuseumCare. Teks: T. Bachtiar.

Kerbau purba menjelajah Pulau Jawa pada Kala Pleistosen antara 1,2 - 1 juta tahun 
yang lalu. Hidup di padang rumput dan rawa dengan hutan kayu terbuka. Ciri fisik 
utama Bubalus palaeokerabau adalah tanduknya yang besar dan mempunyai panjang 
2,5 – 4 m dari ujung ke ujung. Kerbau purba yang memiliki tinggi antara 1,5 - 2 
m ini sudah punah dengan sebab yang belum diketahui (Disketsa dari koleksi fosil 
Museum Geologi Bandung).
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Dewa dan dewi bersemayam di gunung mulia ini. Begitulah menurut kepercayaan masyarakat Bali 
tentang Gunung Agung. Menjulang dengan ketinggian 3.014 meter di Karangasem, Bali, gunung 
ini merupakan kerucut gunung api yang masih simetris. Pada 1963, setelah 120 tahun lamanya 
beristirahat, Gunung Agung meletus dengan menyemburkan awan panas dan menelan korban 
lebih dari 3.000 jiwa. Sejak itu, belum ada aktivitas vulkanik yang berarti. Di sekelilingnya, selaras 
dengan kepercayaan masyarakat setempat, berdiri banyak pura, seperti Pura Besakih dan Pura 
Pasar Agung.  

Foto dan teks: Igan S. Sutawidjaja

GUNUNG AGUNG 
MeNARA SUCI DI BALI

Gods and goddesses dwell on this glorious volcano. That is what Balinese believe of Agung 
Volcano. Standing tall at 3,014 meters in the Regency of Karangasem, Bali, the volcano is a 
volcanic cone that is still symmetric. In 1963, after 120 years of rest,  Agung Volcano  erupted 
belching hot clouds and claimed more than 3,000 people. Since then, there has been no significant 
volcanic activity. Around the volcano, in harmony with its local belief, there are many temples, 
such as Pura Besakih and Pura Pasar Agung.

AGUNG VOLCANO, A SACRED TOWER OF BALI
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Cukang berarti jembatan kecil, taneuh berarti tanah. Toponim ini mengacu 
kepada sebuah jembatan alami yang tersusun dari batugamping, sisa-sisa 
gua yang runtuh. Ketika sebagian atap gua itu ambruk, ngarai pun terbentuk. 
Di dasar ngarai, mengalir sungai, dan airnya berwarna kehijauan. Bisa 
jadi, rona kehijauan pada bentang alam inilah yang mendorong wisatawan 
asing menjuluki tempat ini Green Canyon. Ngarai ini berada di Ci Julang, 
Desa Kertajaya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sekitar 31 km arah barat 
Pangandaran. Dari dermaga Ciseureuh, di sekitar pintu gerbang daerah 
wisata ini, diperlukan waktu sekitar 25 menit menuju ke lokasi itu dengan 
menggunakan perahu motor.

Foto: Priatna, Teks: T. Bachtiar

CUKANGTANeUH
PeSoNA NGARAI KeHIjAUAN

Cukang means small bridge, taneuh means soil. The toponym refers to a 
natural bridge composed of limestone, the remains of a collapsed cave. 
As some parts of its roof had been collapsed, a canyon was formed. At the 
bottom of the gorge, a river flows with its greenish water. It is probably 
the landscape’s greenish face that inspires foreign tourists to call this 
place Green Canyon. This canyon is in Ci Julang, Kertajaya Village, Ciamis 
Regency, West Java, about 31 km at the west of Pangandaran. From the port 
of Ciseureuh, around the gate of this tourist area, it takes about 25 minutes 
for one to go there by a motorboat.

 

CUKANGTANEUH, THE ENCHANTING GREEN CANYON
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Fosil flora Comiates sp tersebar di berbagai tempat sekitar aliran 
sungai Batang Merangin dan Batang Mengkarang. Dikenal sebagai 
Flora Jambi, fosil ini adalah sejenis pandan zaman purba yang 
tumbuh pada periode 290-299 juta tahun lalu (Perm Awal). Flora 
Jambi teridentifikasi sebagai fosil flora tertua di Asia Tenggara dan 
berperan sebagai penghubung antara provinsi flora Cathaysian dan 
Euramerican yang merupakan inti penyebaran flora ke berbagai arah. 
Keragaman geologi ini memiliki nilai warisan geologi dunia.

Foto eks-situ ±10 x 10 cm, dan teks: Fauzie Hasibuan

FLoRA jAMBI
IKoN KeRAGAMAN GeoLoGI 
MeRANGIN

The fossil flora Comiates sp scatter in various places around the river 
flows of Batang Merangin and Batang Mengkarang. Known as Jambi 
Flora, this fossil is a kind of primeval pandanus that grew in the period 
of 290-299 million years ago (Early Permian). Jambi Flora is identified 
as the oldest fossil flora of Southeast Asia and the bridge between 
Cathaysian and Euramerican floral provinces, which is a botanical 
nucleus that spreads flora in all directions. This geodiversity is an 
invaluable world geoheritage.

JAMBI FLORA, THE ICON OF MERANGIN 
GEODIVERSITY 
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Pantai Klayar menyajikan keragaman geologi yang bernilai tinggi. Dari waktu ke 
waktu gelombang Samudera Hindia mencapai pantai ini, dan mengukir lapisan-
lapisan batugamping Formasi Punung-Wonosari hingga terbentuk morfologi unik. 
Pantai asri ini terletak di wilayah selatan Kabupaten Pacitan. Meski tidak mudah 
dicapai, inilah target para penikmat alam yang berkunjung ke Jawa Timur. Jalan ke 
sana belum beraspal seluruhnya. Pantai di sana sungguh baik konservasinya.   

Foto: Nadya Rayhana, Teks: Budi Brahmantyo

LAyAR-LAyAR BATU 
PANTAI KLAyAR, PACITAN
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Klayar Beach has a remarkable geodiversity. From time to time Indian Ocean waves 
reach the shore, and carve the limestone layers of Punung-Wonosari formation 
to form a unique morphology. This beautiful beach is at the southern region of 
Pacitan Regency. Although relatively difficult to reach, it is the destination of nature 
lovers who visit East Java. The road to the beach has not been paved entirely. The 
beach is well conserved.

THE STONE SAILS, KLAYAR BEACH, PACITAN



14 GEOMAGZ    Maret 2012

Seekor komodo (Varanus komodonensis) sedang berjemur di puncak bukit di Pulau Rinca, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur, yang termasuk kawasan Taman Nasional Komodo seluas 1.817 km2. Sepuluh juta tahun 
yang lalu, kepulauan Nusa Tenggara Timur masih berupa gunung api bawah laut, dan baru pada lima juta 
tahun yang lalu muncul menjadi daratan. Ada yang menduga, leluhur komodo dari Australia bermigrasi ke 
Nusa Tenggara Timur pada saat terbentuk jembatan darat mengikuti benturan antara Australia dan Timor di 
awal Pliosen. Komodo terus bermigrasi ke arah barat sampai Selat Lombok yang menjadi pembatas alami. 
Susut dan genang laut selama Pliosen-Plistosen-Holosen, menjadikan komodo terisolasi di pulau-pulau 
yang sekarang menjadi habitat satwa purba endemik Indonesia, seperti di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. 

Foto: Arum Tresnaningtyas Dayuputri, Teks: T. Bachtiar

BIAWAK RAKSASA 
KoMoDo
BeRTAHAN SejAK LIMA jUTA 
TAHUN yANG LALU

A komodo dragon (Varanus komodonensis) was sunbathing on a hilltop of Rinca Island, East Nusa 
Tenggara Province, which is part of Komodo National Park that covers an area of 1,817 square kilometers  
(approximately 701,547 square mills). Ten million years ago, the islands of East Nusa Tenggara were still 
submarine volcanoes, and only five million years ago appeared to be a mainland. Some presume that 
komodo dragon ancestors migrated from Australia to East Nusa Tenggara when a land bridge had been 
formed following a collision between Australia and Timor in early Pliocene times. Komodo continues to 
migrate towards the west to the Straits of Lombok is a natural barrier. The shrinkage and stagnancy of sea 
level during the Pliocene-Pleistocene-Holocene times had made komodo dragons live an isolated life on 
the islands that have become wildlife habitat for endemic ancient animals of Indonesia, such as Komodo 
Island and Rinca Island.

GIANT VARANID KOMODO DRAGON, 
SINCE FIVE MILLION YEARS AGO
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Sejarah geologis terbentuknya Danau Toba dan terungkitnya Pulau Samosir akibat aktivitas 
volkano-tektonik di Sumatra Utara tercermin juga pada sesar-sesar minor di sisi barat laut Pulau 
Samosir. Di tebing jalan, tidak jauh dari Pangururan, tersingkap lapisan-lapisan endapan gunung 
api (piroklastik) yang terpatahkan dan tergeser. Saat ini data struktur geologi ideal ini mungkin 
mulai pudar karena pelapukan dibandingkan saat terkupas segar oleh pelebaran jalan pada tahun 
2009. 

Foto dan teks: Budi Brahmantyo

eNDAPAN 
PIRoKLASTIK 
yANG TeRSeSARKAN 
DI SAMoSIR

The geological history of the formation of Lake Toba and the uplifting of Samosir caused by 
volcano-tectonic activities in North Sumatra is also reflected in minor faults on the northwest 
side of Samosir Island. On the cliff path, not far from the Pangururan, layers of the faulted and 
displaced volcanic deposits (pyroclastics) are revealed. This data of ideal geological structure has 
possibly begun to fade away due to the weathering, unlike its condition when it was freshly pared 
by the road-widening project in 2009.

THE FAULTED PYROCLASTICS IN SAMOSIR
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IndonesIa 
Menuju Jaringan 
Geopark dunia

Oleh: Yunus Kusumahbrata dan Sofyan Suwardi (Ivan)

Sesuai dengan keputusan Badan Eksekutif PBB 
pada bulan Juni 2001 No.161 EX/Decisions, 
3.3.1, UNESCO diundang oleh Prakarsa 

Geopark Nasional “untuk mendukung upaya-upaya 
ad hoc dengan Negara-Negara Anggota sesuai 
keperluan” dalam hal mempromosikan wilayah atau 
taman-taman alami yang memiliki fitur-fitur geologi. 
Prakarsa Geopark Nasional meminta bantuan UNESCO 
untuk mengintegrasikan pelestarian contoh-contoh 
warisan geologi yang penting dalam suatu strategi 
pengembangan sosial ekonomi dan budaya daerah 
yang berkelanjutan, serta menjaga lingkungan hidup. 

Foto: Riefka Dachlan.Pulau-pulau kars Rajaampat, keragaman geologi di Papua Barat.
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Perlindungan dan pengembangan warisan geologi 
dan keragaman geologi yang berkelanjutan melalui 
prakarsa-prakarsa Taman Geologi, memberikan 
kontribusi pada tujuan-tujuan Agenda 21, yaitu 
Agenda Pengetahuan untuk Lingkungan Hidup dan 
Pembangunan menuju abad dua puluh satu.  Hal ini 
telah diangkat dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengenai Lingkungan dan Pengembangan 
(United Nations Conference on Environment and 
Development – UNCED, Rio de Janeiro, 1992) 
dan yang ditegaskan melalui KTT Dunia mengenai 
Pembangunan Berkelanjutan 2002 di Johannesburg.  

Prakarsa-prakarsa Taman Geologi menambah 
dimensi baru dalam Konvensi tahun 1972 mengenai 
Perlindungan Warisan Budaya dan Alam di dunia 
dengan menekankan pada potensi interaksi antara 
pengembangan sosial ekonomi dan budaya serta 
pelestarian lingkungan alam. Pendekatan yang 
inovatif terhadap daerah yang berkarakteristik 
seperti itu dipromosikan oleh UNESCO menjadi apa 
yang dinamakan sebagai Geological Park, disingkat 
Geopark. 

Konsep geopark UNESCO memberikan beberapa 
manfaat. Pertama, menawarkan peluang untuk 
mengenal, melindungi, dan mengembangkan situs 
warisan bumi di tingkat global. Kedua, geopark juga 
akan mengenali hubungan antara manusia dengan 
geologi, selain mengenali kemampuan situs tersebut 
sebagai pusat pengembangan ekonomi. Terakhir, 
konsep geopark sangat dekat dengan paradigma 
penyatuan antara ilmu pengetahuan dengan budaya, 
yaitu melalui pengenalan keadaan fisik alam yang 
penting dan unik.

Geopark merupakan kawasan unik dengan 
warisan geologi yang mempunyai nilai ilmiah 
(pengetahuan), jarang memiliki pembanding di 
tempat lain, serta mempunyai nilai estetika dalam 
berbagai skala. Selain menjadi tempat kunjungan dan 
objek rekreasi alam-budaya, geopark juga berfungsi 
sebagai kawasan warisan geologi yang mempunyai 
arti lindung dan sebagai situs pengembangan ilmu 
pengetahuan kebumian. 

Di kawasan itu aneka strategi pengembangan 
wilayah dapat diimplementasikan dan diaplikasikan. 

Kaldera Rinjani, calon geopark potensial di Provinsi NTB. Foto: Igan S. Sutawidjaja.
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Dalam hal ini promosinya harus didukung oleh 
program pemerintah. Sebagai kawasan, geopark 
harus memiliki batas yang tegas dan nyata. Luas 
geopark harus cukup, dalam artian dapat mendukung 
penerapan kegiatan rencana aksi pengembangannya.

Geopark sebagai sarana pengenalan warisan 
bumi, harus mengandung sejumlah situs geologi 
(geosite) yang memiliki makna dari sisi ilmu 
pengetahuan, kelangkaan, keindahan (estetika), dan 
pendidikan. Namun, kegiatan di dalam geopark tidak 
terbatas pada aspek geologi saja, tetapi juga aspek 
lain seperti arkeologi, ekologi, sejarah dan budaya.

Sebagai kawasan pengembangan geowisata, 
objek warisan bumi di dalam geopark berpeluang 
menciptakan nilai ekonomi, dan pengembangan 
ekonomi lokal melalui penyelenggaraan pariwisata 
berbasis alam (geologi) atau geowisata. Pengelolaan 
geopark berkelanjutan akan menyeimbangkan 
kegiatan ekonomi di dalam kawasan (melalui 
pariwisata) dengan usaha konservasi. Hal tersebut 
tentu berdampak baik bagi masyarakat yang 
berada di dalam geopark. Sebagai sarana kerjasama 
dengan masyarakat setempat bagaimana pun 
pengembangan geopark di suatu kawasan harus 
berpengaruh langsung pada manusia yang berada 
di dalamnya dan lingkungan di sekitarnya. Konsep 
geopark memperbolehkan masyarakat setempat 
untuk tetap tinggal di dalam kawasan, dan dapat 
berpartisipasi aktif dalam revitalisasi kawasan secara 
keseluruhan.

Selain itu, geopark menjadi tempat uji coba 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kegiatan 
melin-dungi objek warisan alam dari kerusakan atau 
penurunan mutu lingkungan, kawasan geopark 
menjadi tempat percobaan dan peningkatan metoda 
perlin dungan yang diberlakukan.

Pada prinsipnya, geopark merupakan konsep 
pengembangan kawasan yang dapat disinergikan 
dengan prinsip-prinsip konservasi, edukasi, 
penumbuhan ekonomi lokal melalui geowisata. 
Geopark juga harus terintegrasi dengan rencana tata 
ruang wilayah yang sudah ada di kawasan terbangun 
sebagai legalisasi penjamin nilai-nilai tersebut di atas. 
Saat ini, konsep geopark merupakan sebuah konsep 
konservasi geologi yang sangat baik karena dapat 
mencakup seluruh komponen ruang yang ada. 

Apakah geopark hanya berbicara tentang 
masalah geologi? Tidak. Dalam pengelolaan kawasan 
geopark terdapat tiga unsur utama, yaitu regulasi, 
infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat 
lokal (community development). Geopark harus 
menunjukkan warisan geologinya yang bermakna 
internasional, dengan tujuan mengeksplorasi, 
mengembangkan dan mengidentifikasi hubungan 
antara warisan geologi dengan semua aspek alam, 
budaya, dan warisan yang tidak berwujud. Tetapi, 

meskipun suatu daerah/kawasan memiliki nilai 
warisan geologi yang terkenal dan bersifat universal, 
daerah itu belum tentu dapat menjadi bagian dari 
Jaringan Geopark Dunia (Global Geopark Network, 
GGN) manakala ia tidak memiliki rencana pariwisata 
berkelanjutan, misalnya membangun pedestrian 
atau jalur sepeda, melatih penduduk setempat 
menjadi pemandu, serta menarik para penyedia jasa 
akomodasi yang menerapkan praktek lingkungan 
berkelanjutan.

InDOnESIA MEnUjU Global Geopark 
Network MELALUI jAMBI

Dengan kekayaan akan sumber daya geologi, 
keragaman flora–fauna, dan keragaman budaya 
yang dimiliki Indonesia, saat ini Ibu Pertiwi tengah 
mempersiapkan beberapa kawasan untuk diusulkan 
ke dalam Jaringan Geopark Global UNESCO. 
Kawasan yang tengah dipersiapkan terdiri dari enam 
lokasi. Dua di antaranya telah diajukan ke UNESCO. 
Namun, penetapannya ditangguhkan karena belum 
terpenuhinya beberapa persyaratan UNESCO. Saat 
ini di kedua lokasi itu tengah berlangsung beberapa 
kegiatan untuk melengkapi persyaratan tersebut. 

Keenam lokasi tersebut adalah kompleks Kaldera 
Batur - Bali, Kompleks Pegunungan Sewu  Pacitan, 
Kawasan Merangin Jambi, Danau Toba Sumatera 
Utara, Kompleks Kars Rajaampat Papua Barat, 
dan Kompleks Gunung Rinjani Lombok. Pada 
tahun 2012 dilakukan persiapan dan pematangan 
berupa inventarisasi, identifikasi, dan karakterisasi 

Keenam lokasi tersebut 
adalah kompleks 
Kaldera Batur - Bali, 
Kompleks Pegunungan 
Sewu  Pacitan, Kawasan 
Merangin  Jambi, 
Danau Toba Sumatera 
Utara, Kompleks Kars 
Rajaampat  Papua Barat, 
dan Kompleks Gunung 
Rinjani Lombok. 
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geodiversity, biodiversity, dan cultural-diversity pada 
empat lokasi, yaitu Kawasan Merangin - Jambi, 
Kompleks Danau Toba - Sumatera Utara, Kompleks 
Kars Rajaampat - Papua Barat, dan Kompleks Gunung 
Rinjani - Lombok.

Dalam misi besar itu, Badan Geologi sebagai 
institusi yang sangat berkepentingan dalam 
melakukan upaya konservasi geologi dalam konteks 
pembangunan berkelanjutan, tengah melakukan 
perencanaan dan persiapan untuk mengusung salah 
satu warisan geologi yang fenomenal di Ibu Pertiwi, 
yaitu kawasan Merangin – Jambi yang memiliki 
warisan geologi internasional yang dikenal dengan 
Flora Jambi. Badan Geologi berusaha membuat 
prototype pemanfaatan sumber daya geologi dengan 
pendekatan pro-konservasi, pro-edukasi, pro-regulasi, 
dan pro-rakyat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan 
Geologi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi 
Jambi melalui MoU pada tanggal 13 April 2011. 

Berdasarkan MoU tersebut, Badan Geologi 
bersama Pemerintah Provinsi Jambi segera melakukan 
langkah-langkah perencanaan kerja (RoadMap) untuk 
mencapai pengusulan Geopark Jambi menuju GGN 
UNESCO. Alur kerja tersebut telah disepakati akan 
berlangsung selama 4 tahun, dengan melakukan 
evaluasi kerja setiap tahunnya. 

Geopark Jambi terutama difokuskan pada 
Formasi Mengkarang. Satuan batuan ini merupakan 
satuan pembawa fosil flora (Flora Jambi) dan fauna 
(Molusca; seperti siput dan kerang) yang terletak di 

Kabupaten Mera ngin, Provinsi Jambi. Dengan posisi 
geografis 1020 6’ 7” – 1020 12’ 10” LU dan 20 7’ 
0” – 20 11’ 47” LS situs ini merupakan salah satu 
situs geologi yang mengandung fosil flora sangat 
tua di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Formasi 
ini tersingkap sepanjang Batang Mengkarang, Mera-
ngin, sebagian Batang Mesumai dan Tabir yang 
terletak sekitar 20 km sebelah barat Kota Bangko. 

Hasil penelitian atas koleksi fosil flora yang 
dilakukan oleh Badan Geologi yang bekerjasama 
dengan para ahli dari Geological Research Institute-
Naturalis Leiden, Belanda, menyatakan bahwa Flora 
Jambi berumur Assilian (Perm Awal) atau sekitar 300 
juta tahun. Penelitian tersebut juga menunjukkan 
bahwa Mintakat Sumatra Barat (West Sumatra 
Block) dihuni oleh fauna air hangat dan Flora Jambi 
tropis pada zaman Paleozoikum yang berhubungan 
dengan flora Cathaysian. Fosil tumbuhan berupa 
batang pohon yang sudah membatu dan fosil daun 
Macralethopteris sp., Cordaites sp., Calamites sp,, 
Pecopteris sp., Lepidodendron dll, dan fosil pohon 
Araucaryoxillon yang terawetkan masih berada pada 
posisi tumbuh (in-situ). 

Fosil flora yang dikandungnya selain merupakan 
flora yang tertua di Asia Tenggara, juga merupakan 
fauna penghubung antara provinsi flora Cathaysian 
dan Euramerican. Seperti diketahui, fosil flora di Cina 
Utara sedikit lebih muda dari Flora Jambi, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa Flora Jambi merupakan 
inti penyebaran flora (botanical nucleus) ke berbagai 
arah.

RoadMap Kegiatan percepatan Geopark Merangin, Jambi menuju GGN UNESCO.

KEGIATAn 2011 2012 2013 2014
Penyelidikan secara terpadu karakteristik dan 
dokumentasi Kawasan Geopark Merangin 
untuk penyusunan rencana umum (MP)
Perencanaan Penataan Ruang regional dan 
lokal
Perencanaan Infrastruktur untuk daya dukung 
kawasan
Penguatan Infrastruktur dan Community     
Development
Penyusunan Dokumen Usulan Geopark 
Merangin
Pembangunan Infrastruktur kawasan
Evaluasi Dokumen Usulan Geopark Merangin
Pengiriman Dokumen ke UNESCO
Kunjungan Tim Verifikasi UNESCO
Evaluasi dan Revisi hasil Verifikasi Tim UNESCO
Starting GEOPARK MERANGIN
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Selain keragaman geologi yang fenomenal di 
kawasan Merangin, tak kalah fenomenalnya juga ke-
ragaman hayati yang dimilikinya. Lokasi Flora Jambi 
Merangin berada pada kaki Gunung Kerinci yang 
merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat. 
Luas Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan 
wilayah administratif Jambi seluas 422.190 Ha 
(30,86%) dan berada pada dua Kabupaten, yaitu 
Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Taman 
Nasional Kerinci Seblat merupakan perwakilan tipe 
ekosistem hutan hujan dataran rendah sampai 
ekosistem sub-alpin serta beberapa ekosistem yang 
khas (rawa gambut, rawa air tawar dan danau).

Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat memiliki 
4000 jenis tumbuhan famili Dipterocarpaceae, 
dengan flora yang langka dan endemik, yaitu pinus 
kerinci (Pinus merkusii strain Kerinci), kayu pacat 
(Harpulia alborera), bunga Rafflesia (Rafflesia arnoldi) 
dan bunga bangkai (Amorphophallus titanium 
dan A. decussilvae). Fauna yang terdapat dalam 
Taman Nasional ini tercatat 42 jenis mammalia (19 
famili), di antaranya: badak Sumatra (Dicerorhinus 
sumatrensis), gajah Sumatra (Elephas maximus 
sumatrensis), macan dahan (Neopholis nebulosa), 
harimau loreng Sumatra (Panthera tigris sumatrensis), 
kucing emas (Felis termminnckii), tapir (Tapirus 
indica), kambing hutan (Capricornis sumatrensis); 
10 jenis reptilia; 6 jenis amphibia, antara lain: katak 
bertanduk (Mesophyrs nasuta), 6 jenis primata, di 
antaranya siamang (Sympalagus syndactylus) dan 
ungko (Hylobates agilis). Di samping itu ada 306 jenis 
burung (49 famili).

Batang Merangin yang merupakan tempat 
keberadaan Flora Jambi memiliki keterkaitan dan 
interaksi yang erat dengan masyarakat setempat. 
Hal tersebut tercermin dari karakteristik masyarakat  
yang tidak dapat terlepaskan dari Batang Merangin, 
baik untuk memenuhi kebutuhan hidup (mandi 
dan mencuci baju) maupun untuk mencari nafkah. 
Begitu pula budaya yang tercipta secara turun 
menurun melalui mitos atau cerita rakyat, tidak 
dapat dipisahkan dari keberadaan Batang Merangin 
dengan segala komponennya. Aliran sungai Batang 
Merangin juga menjadi batas alami bagian selatan 
perkampungan sekaligus memisahkan perkampungan 
dengan perkebunan karet masyarakat. Keduanya 
dihubungkan oleh sebuah jembatan gantung yang 
menjadi akses penting penduduk Desa Air Batu. 

Landasan utama sistem keyakinan Desa Air Batu 
dan Desa Biuku Tanjung adalah Agama Islam. Akar 
etnisitas di kedua desa itu diakui sama oleh para 
informan, yaitu suku batin (asli) dan suku penghulu 
(pendatang). Menurut informan, sebagian besar 
penduduk Desa Airbatu berasal dari suku batin. 
Adat suku batin lebih condong ke hukum Sara/Sar’i/ 
Agama. Sebagaimana pernyataan “Adat bersendi 
sara, sara bersendi kitabullah”. Seperti juga Desa 
Airbatu dan sesuai dengan hikayat Teluk Wang Sakti 
dan Pembebasan 100 gadis dan 100 Bujang Tawanan. 

Rencana pengusulan kawasan Flora Jambi 
Merangin telah diketahui oleh masyarakat setempat. 
Setelah dilakukan beberapa sosialisasi tentang 
pemahaman akan konsep geopark, masyarakat 

Sungai Merangin adalah salah satu dari beberapa sungai di Kabupaten Merangin Jambi yang merupakan tempat keterdapatan Formasi 
Mengkarang sebagai pembawa fosil Flora Jambi. Sungai ini berhulu di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), tepatnya berasal dari 
hulu Danau Kerinci melewati Guguk (Margo Renah Pembarap), Air Batu, Dusun Baru, Dusun Kungkai, hingga ke Kota Bangko.
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Interpretasi kondisi permukaan bumi pada Perm (250-290 
juta tahun), fosil flora di Cina Utara sedikit lebih muda dari 
Flora Jambi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Flora Jambi 
merupakan inti penyebaran flora (botanical nucleus) ke 
berbagai arah.

Kabupaten Mera ngin, Provinsi Jambi dengan posisi geografis 
1020 6’ 7” – 1020 12’ 10” LU dan 20 7’ 0” – 20 11’ 47” LS adalah 
salah satu situs geologi yang mengandung fosil flora sangat tua 
di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.

Keberadaan bongkah fosil pohon besar yang terhampar di 
sepanjang Batang Merangin, mengundang para ahli geologi dari 
berbagai belahan bumi untuk melakukan penelitian.
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akhirnya mendukung rencana tersebut. Hal tersebut 
tercermin dengan dibentuknya suatu lembaga lokal 
untuk mengelola dan mengawal percepatan Geopark 
Merangin Jambi. Dalam pembentukan lembaga di 
Merangin Jambi, digunakan konsep kombinasi antara 
top down dan bottom up planning,  mengingat 
masyarakat Merangin belum terbiasa dengan industri 
pariwisata, kondisi tingkat pendidikan masyarakat 
sekitar yang rendah, dan pemahaman akan konsep 
geopark yang sangat minimum. Pendampingan 
yang intensif oleh para ahli maupun dari pemerintah 
sangat diperlukan. 

Berdasarkan hasil kajian selama satu tahun 
semenjak ditandatanganinya MoU, pergerakan ke 
arah percepatan Geopark Merangin terasa pesat 
di ketiga pilar dalam geopark, yaitu geodiversity, 
biodiversity, dan cultural diversity. Tidak kalah 
pentingnya pun kajian akan tata ruang kawasan yang 
merupakan hasil integrasi dan interaksi dari potensi 
dan hambatan dari ketiga pilar tersebut. 

Selain itu, telah disusun pula jalur/tracking di 
dalam zona inti dan penerima Flora Jambi Merangin 
sebagai suatu atraksi pariwisata di kawasan Flora 
Jambi Merangin tersebut. Tracking tersebut terbagi 
menjadi dua bagian, yaitu tracking basah dan 
tracking kering. Pembagian tracking tersebut didasari 
oleh karakteristik calon pengunjung yang senang 
akan wisata air, atau terdapat juga calon pengunjung 
yang mungkin tidak nyaman dengan kondisi sungai 
sehingga lebih menyukai dengan perjalanan melalui 
darat. 

Jalur tracking yang telah disusun dan akan 
selalu disempurnakan serta disesuaikan kembali 

berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan 
pada pengkajian dan penelitian tepadu pada masa 
mendatang.

RAPATKAn BARISAn GUnA MEMULIAKAn 
WARISAn BUMI PERTIWI

Mewujudkan kondisi pengelolaan sumber daya 
alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan 
bukanlah hal yang mudah. Contohnya upaya 
pencegahan eksploitasi berlebihan yang 
mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, 
terhambat dengan pelaksanaan penegakan hukum 
yang lemah. Tidak dapat dipungkiri, hingga saat 
ini belum ada kasus perusakan lingkungan yang 
mendapat penanganan hukum yang sesuai dengan 
rasa keadilan masyarakat. Hambatan lain yang 
dirasakan adalah masih adanya tumpang tindih 
kewenangan pengelolaan sumber daya alam pada 
sektor-sektor yang saling berkaitan, serta masih adanya 
tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Pemahaman untuk memperoleh 
keuntungan finansial dalam jangka pendek yang 
masih melekat pada beberapa pemerintah daerah, 
tanpa memperhatikan “harga” yang harus dibayar 
dalam jangka panjang akibat kerusakan lingkungan 
juga merupakan hambatan di dalam pengelolaan 
sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

Di sisi lain terdapat beberapa faktor yang 
mendukung pengelolaan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup, di antaranya adalah meningkatnya 
perhatian terhadap pembangunan sumber daya alam 
yang berkelanjutan yang dimotori oleh beberapa 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki 
kepedulian tinggi terhadap pelestarian sumber daya 

Tiga pilar yang mendukung geopark.
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alam dan lingkungan hidup. Selain itu, ada beberapa 
negara maju yang karena tertarik untuk melakukan 
kerjasama dalam hal pengelolaan sumber daya alam 
dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, melihat 
Indonesia masih berpotensi sebagai “penyangga” 
terhadap kerusakan lingkungan global. 

Keberhasilan pemanfaatan sumber daya geologi 
dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis 
geologi tergantung pada hasil penerapan azas 
pembangunan pariwisata berkelanjutan yang 
berbasis pada kerakyatan, yang dilakukan secara 
holistik dan terpadu. Dukungan lintas sektor dalam 
pengembangan geowisata mencakup instansi terkait 
dan para pemangku kepentingan (stakeholder), 
termasuk lembaga swadaya masyarakat, organisasi 
profesi ilmiah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
setempat. Suatu skema kerjasama institusional dalam 
konsep pemanfaatan keragaman geologi dalam 
konsep pembangunan berkelanjutan diperlukan agar 
tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Dengan pemahaman bersama yang menyeluruh 
akan kekayaan sumber daya geologi yang kita miliki 
seperti dongeng yang selalu menjadi bunga mimpi 
indah Bangsa Indonesia serta komitmen yang kuat 
dari para pemangku kepentingan, semoga kejayaan 

bangsa kita melalui pemanfaatan sumber daya 
geologi untuk pembangunan berkelanjutan dapat 
menjadi kenyataan yang menghantarkan bangsa 
ini ke dalam kesejahteraan yang mandiri. Mari kita 
rapatkan barisan dan berjalan bergandengan tangan 
demi suatu tujuan, yaitu memuliakan warisan bumi, 
mensejahterakan rakyat, sesuai dengan visi Badan 
Geologi.n

Singkapan granodiorit Formasi Teluk Wangsakti di shelter geosite Batang Merangin. Foto: Oki Oktariadi.

Yunus Kusumahbrata adalah Sekretaris Badan 
Geologi, KESDM.
Sofyan Suwardi (Ivan) adalah staf Sekretariat Badan 
Geologi. 
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Pesona Teluk Ciantir, Bayah, Banten Selatan 
berbatasan langsung dengan kaki bukit/gunung 
dan dengan dataran sempit. Di sisi kanan teluk 

dipagari punggungan bukit kars Tanjungbakar yang 
dihiasi oleh cerukan-cerukan dan mulut gua. Di sisi 
kiri teluk menjulang bukit Tanjunglayar yang dihiasi 
berbagai struktur geologi seperti struktur lipatan, 
patahan, dan tapak gunung api purba. Juga terlihat 
warna biru laut yang menandakan dasar laut terjal, 
langsung ke laut dalam. Fenomena keragaman 

geologi ini menunjukkan bahwa daerah tersebut 
tenggelam akibat genangan air laut (submergence).

Ketika mencapai puncak bukit, terlihat 
pemandangan pantai yang eksotis, yang oleh 
masyarakat diberi nama Pantai Ciantir. Pantai tersebut 
diperkirakan memiliki panjang garis pantai lebih 
kurang 3,5 km membuat pantai ini terlihat seperti 
garis lengkung tanpa batas dan membentuk sebuah 
pantai berteluk dengan punggungan pasir pantai (on 
shore bar). Adanya punggungan ini menyebabkan 

Pantai Teluk Ciantir “Pesona Putri Malu”.

Oleh: Oki Oktariadi

Foto: Oki Oktariadi.

Keragaman Geologi 
di Kubah Bayah

Teluk CianTir
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sungai-sungai yang berhulu di pegunungan di 
belakang pantai mengalir terbelokkan untuk 
kemudian bermuara pada ujung teluk, menciptakan 
medan yang relatif datar di sekitar muaranya. 
Punggungan pasir pantai tersebut memanjang sejajar 
dengan garis pantai teluk yang menjadi suatu barier 
antara laut dan daratan pantai di belakangnya. 

Selain pesona pantai pasir putih, di ujung teluk 
terlihat dua gundukan batuan yang oleh masyarakat 
diberi nama Tanjunglayar. Memang sekilas menyerupai 
dua layar yang berkembang ketika ombak besar 
berbuih menerjang batu karang di sekitarnya.  

TAnjUnG KARAnGBAKAR

Masyarakat setempat menamakan sisi kanan 
pantai Teluk Ciantir sebagai Tanjung Karangbakar.  
Kendaraan yang kami tumpangi dapat mencapai 
pinggiran pantai batas antara pasir putih dengan 
bentukan tebing kars yang umumnya memiliki 
ketinggian lebih dari 10 meter dan di bawahnya 
banyak berserakan pecahan batu gamping berukuran 
besar sampai berukuran kecil yang dicengkram oleh 
pepohonan besar. 

Tebing menjulang di Tanjung Karangbakar 
tampak mencuat terkembang bak layar kapal. Jika 

pasang arus air cukup kuat, daerah tersebut menjadi 
berbahaya untuk dipakai berenang. Tapi godaannya 
cukup berat, karena air di sini sangat jernih. Kami 
bisa melihat ikan kecil berwarna-warni berenang di 
antara cekungan karang, juga rumput laut. Saat kami 
datang, air laut sedang surut, sehingga kami dapat 
dengan leluasa menjelajahi bagian bawah tebing. 
Di sepanjang tebing kars terlihat banyak cerukan-
cerukan khas kars pantai atau sering disebut gua 
pantai.

Pantai bertebing (cliff) yang merupakan 
mountaneous coast bentukan dari proses geologis  
yang  sedang  dan  telah  terjadi. Jenis pantai ini 
tersusun oleh batugamping padu yang membentuk 
lereng terjal yang memanjang hingga ke ujung 
tanjung atau pojok teluk tempat perkampungan 
tumbuh dan berkembang. Pada ujung tanjung 
terdapat pulau-pulau kecil dan stack yang diduga 
tadinya adalah bagian tanjung yang kemudian 
terpisah akibat patahan hasil kerja tektonik, namun 
dapat juga hasil kerja hantaman ombak Samudera 
Hindia, atau bahkan keduanya. 

Para pemancing duduk berjejer di atas batu 
karang. Mereka selalu berkerumun di satu tempat, 
mungkin yang dicari adalah ikan kerapu karena 

Jajaran Tebing Karangbakar yang menjulang tinggi, 
cocok untuk peminat olahraga Panjat Tebing.

Foto: Oki Oktariadi.
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jenis ikan ini merupakan jenis ikan demersal yang 
suka hidup di perairan karang, di antara celah-celah 
karang atau di dalam gua di dasar perairan seperti 
di Tanjung Karangbakar ini. Sementara di kejauhan 
di laut terbuka, beberapa peselancar anak bangsa 
maupun mancanegara berusaha menaklukkan 
gulungan ombak Ciantir dengan tangkas dan lincah. 

Ombak yang dibutuhkan untuk berselancar tidak 
hanya sekedar besar, tapi juga panjang dan memiliki 
jarak yang cukup jauh dari mulai terbentuknya 
gelombang sampai pada pesisir tempat ombak pecah 
dan berakhir. Selain itu ombak yang dibutuhkan 
untuk berselancar harus memiliki tenaga yang besar 
yang mampu mendorong papan selancar yang 
dinaiki oleh peselancar yang bergerak berliuk-liuk 
menghindari terjangan ombak besar agar tidak jatuh, 
dan berusaha sampai di daratan.

Ombak di Pantai Ciantir termasuk kategori 
ombak reef break yaitu ombak yang dasar airnya 
adalah karang, dan biasanya memiliki ombak yang 
besar, cepat dan bertenaga kuat. Oleh karena itu 
para peselancar yang datang ke Pantai Ciantir pada 
umumnya adalah wisatawan yang ingin memacu 
adrenalinnya dengan menaiki ombak yang lebih 
besar dan bertenaga lebih kuat, bukan untuk para 
wisatawan yang ingin belajar berselancar. Di dasar 
perairan ini terdapat terumbu-terumbu karang yang 
cukup berbahaya. Tidak jarang para peselancar 
terjatuh dan terluka akibat karang tersebut. Untuk 
yang berminat belajar berselancar dapat  dilakukan 

di Pantai Legonpari karena termasuk dalam kategori 
ombak point break. Ombak di pantai ini adalah jenis 
ombak panjang yang tidak berarus dan memiliki 
tenaga dorong yang cukup kuat, sehingga sangat 
aman dan mudah. Apalagi menggunakan papan 
selancar yang berukuran besar yang biasa disebut 
papan maliboo. 

Saat ini Pantai Ciantir telah dikenal banyak 
wisatawan asing yang hobi berselancar, terutama 
dari Eropa dan Jepang.  Menurut mereka ombak 
Pantai Teluk Ciantir tidak kalah kelasnya dibandingkan 
gulungan ombak Mentawai yang terkenal di dunia 
itu. Mereka rela berminggu-minggu tinggal di sana 
hanya untuk berselancar di pantai Ciantir. Walaupun 
di Desa Sawarna hanya terdapat tempat penginapan 
sederhana, seperti homestay, namun menurut 
para wisatawan asing suasananya terasa nyaman. 

Ketika sore tiba, tercipta pemandangan yang 
indah di sepanjang pantai. Kami pun terkesima 
memandang sang surya terbenam. Juga terlihat 
indah suasana siluet kelewar ketika keluar dari gua-
gua Tanjungbakar, menambah kesyahduan sembari 
dibelai angin sejuk nan sepoi-sepoi. 

Setelah menikmati Pantai Tanjung Karangbakar, 
kami menuju guest house di pinggir pantai 
Ciantir Desa Sawarna yang akan menjadi tempat 
kami menginap. Untuk mencapainya kami 
harus menyeberangi jembatan gantung terlebih 
dahulu karena keberadaannya tersebar di sekitar 

Hasil kerja tektonik, pelarutan, dan hantaman ombak 
menghasilkan Pulau Mangkok yang terpisah dari Tanjungbakar.

Foto: Oki Oktariadi.
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perkampungan penduduk asli Desa Sawarna yang 
merupakan jalan langsung satu-satunya menuju 
Tanjunglayar. 

TAnjUnGLAYAR

Keesokan harinya, kami mengunjungi 
Tanjunglayar dengan berjalan kaki. Penelusuran 
pantai Teluk Ciantir dimulai dengan menginjakkan 
kaki di pasir putih berkilat di tepian pantai, sepertinya 
menari dan bercengkrama dengan ayunan ombak 
putih berbuih indah sekali. Secara geologis pasir 
putih yang membentang luas itu tersusun oleh 
sedimen berukuran pasir halus sampai sangat kasar, 

berwarna putih ke abu-abuan, pemilahan yang buruk, 
dengan bentuk butir menyudut sampai membundar 
tanggung. Pantas saja berjalan menelusuri pantai 
tersebut tidak terasa lelah karena kaki telanjang 
terasa dipijat. 

Tidak terasa pada siang hari kami telah sampai 
di Tanjunglayar. Dua batu raksasa yang berjejer 
berbentuk seperti layar perahu. Batu yang satu 
berpuncak runcing, sedangkan satunya berpuncak 
datar. Dua batu raksasa ini ada di permukaan karang 
datar yang luas dan membujur dari barat ke timur 
sepanjang sekitar 200 m, dan berjarak sekitar 50 m 
dari pantai yang berpasir putih. Sisi utara batu raksasa 

Ilustrasi terbentuknya sungai bawah tanah dan gua-gua di kawasan kars (Sumber: http://web.viu.ca).
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ini dipisahkan oleh air laut yang jernih dan setenang 
kolam, dengan kedalaman sepaha orang dewasa. Di 
beberapa bagian, dasar kolam ini dihiasai rumput-
rumput, dan di bagian lain berhias batu-batu. 

Sisi selatan batu Tanjunglayar dipagari oleh 
terumbu karang (coral reef) setinggi satu sampai dua 
meter, yang juga membentang dari barat ke timur. 
Terumbu karang itu pun terus-menerus diterjang 
ombak, namun terumbu karang pun tetap berdiri 
tegak menjadi semacam benteng penahan ombak. 
Tentu saja bagi manusia, hal ini sebuah karunia 
yang secara alamiah berfungsi sebagai pemecah 
gelombang (break water), tempat perlindungan 
(shelter) bagi perahu nelayan, dan wisatawan yang 
ingin berenang dan bermain air laut. 

Saat itu air laut sedang surut, kami dapat 
dengan leluasa menjelajahinya dan mempelajarinya. 
Memang puncak dari segala keindahan tersaji 
ketika kita memahami bentukan bentang alam yang 
menggambarkan  munculnya batuan sedimen dasar 
samudera yang bertebaran di sana itu terangkat oleh 
gerakan  tektonik pada periode lima hingga tiga juta 
tahun lalu yang membentuk bagian selatan Pulau 
Jawa.  

Penelusuran pantai Ciantir ke Tanjunglayar ibarat 
tamasya di taman bumi (geopark) karena keunikan 
yang dimiliki formasi batuan tertata rapi membentuk 
ornamen melingkar bagai spiral. Tanjunglayar sendiri 
sangat jelas menampilkan perbedaan lapisan basaltik 
erupsi gunung api dengan karang laut. Di bagian lain 
ke arah pantai pasir putih Ciantir terdapat sisa-sisa 
erupsi gunung api bawah laut, lengkap dengan sisa-
sisa lelehan lava berpola konsentris.

Di sana juga bisa ditemukan lapisan-lapisan lahar 
di atas terumbu karang purba. Fakta ini, konon, dapat 
menjadi indikasi bahwa tempat tersebut dulunya 
adalah kawah gunung api dasar laut. Tak heran 
batuan di kawasan tebing Tanjung Layar gembur 
berkapur memasok zat hara yang melimpah di 
pantai. Mungkin ini penjelasan atas lahirnya terumbu-
terumbu karang muda di kawasan Tanjunglayar.

Tidak salah kalau lokasi sekitar Tanjunglayar 
menjadi ikon pantai Teluk Ciantir yang memiliki 
keragaman geologi dengan panorama indah. Karena 
itu  tempat ini bisa menjadi laboratorium alam yang 
luar biasa untuk belajar ilmu kebumian, khususnya 
geologi, geomorfologi, dan geografi.

Selancar air (surfing) di Tanjung Karangbakar. Foto: Oki Oktariadi.
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Geopark TELUK CIAnTIR, MUnGKInKAH?

Sejak tahun 2000 di Eropa konsep geopark 
terus berkembang dan telah banyak negara meraup 
nilai ekonomi dan meningkatkan penghasilan 
masyarakat di sekitarnya. Memang pemahaman 
geopark adalah kawasan yang memiliki arti sebagai 
suatu pengembangan keragaman dan warisan 
geologi untuk mengembangkan ekonomi daerah 
secara berkelanjutan yang dilakukan melalui struktur 
manajemen yang baik dan realistis. Selain itu memberi 
peluang bagi penciptaan lapangan pekerjaan dan 
keuntungan ekonomi secara nyata bagi masyarakat 
setempat. 

Di dalam kerangka pengembangan geopark, 
keragaman geologi ditunjang pula dengan 
keragaman biologi dan  keragaman budaya setempat 
yang saling berhubungan membentuk sebuah 
ekosistem. Oleh karena itu pengembangan objek 
keragaman dan warisan geologi harus melibatkan 
masyarakat setempat berbagi keuntungan dan ilmu 
pengetahuan geologi dengan masyarakat sekitar dan 
umum.

Dalam konteks geopark, Pantai Teluk Ciantir telah 
memenuhi kriteria tersebut di atas. Faktor keindahan 
dan keunikan keragaman geologi dan biologi yang 
dimiliki Pantai Teluk Ciantir tidak diragukan lagi. 
Dapat dirasakan ketika memasuki kawasan wisata 
Sawarna menuju pantai Ciantir, kita akan melewati 
dan merasakan sejuk dan segarnya hutan lindung 
Sawarna yang berada di atas bukit kars Tanjungbakar. 
Keadaannya nyaris seperti di pedalaman Sumatera. 
Jalan hotmix itu persis berada di bawah rimbunan 
hutan lindung milik Perhutani. Di dalam hutan 
tersebut dikabarkan terdapat berbagai jenis hewan 
liar seperti burung, kijang, monyet, kucing hutan, 
atau macan tutul. Sungguh penjelajahan yang 
menarik dan menantang.

Demikian pula faktor keragaman budaya tidak 
kalah menariknya. Kita tahu bahwa wilayah Banten 
Kidul (selatan) dikenal dengan budaya Seren Taunnya. 
Istilah Seren Taun berasal dari kata dalam Bahasa 
Sunda seren yang artinya serah, seserahan, atau 
menyerahkan, dan taun yang berarti tahun. Jadi 
Seren Tahun bermakna serah terima tahun yang lalu 

Tanjunglayar, Ikon Pantai Ciantir. Foto: Oki Oktariadi.
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ke tahun yang akan datang sebagai penggantinya. 
Dalam konteks kehidupan tradisi masyarakat 
peladang Sunda, seren taun merupakan wahana 
untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
segala hasil pertanian yang dilaksanakan pada tahun 
ini, seraya berharap hasil pertanian mereka akan 
meningkat pada tahun yang akan datang. Saat ini 
kegiatan seren taun selain untuk warga kasepuhan 
juga dapat disaksikan oleh masyarakat umum lainnya 
termasuk untuk kunjungan wisata budaya karena 
banyak kegiatan menarik yang dapat dilihat. Jadwal 
pelaksanaannya antara bulan Juni - Desember setiap 
tahun, tergantung perhitungan waktu masing-
masing kelompok kasepuhan. 

Lebih spesifik lagi, upacara seren taun merupakan 
acara penyerahan hasil bumi berupa padi yang 
dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun untuk 
disimpan ke dalam lumbung atau dalam bahasa 
Sunda disebut leuit. Ada dua leuit; yaitu lumbung 
utama yang disebut leuit sijimat, leuit inten, atau leuit 
indung (lumbung utama); serta leuit pangiring atau 
leuit leutik (lumbung kecil). Leuit indung digunakan 
sebagai tempat menyimpan padi ibu yang ditutupi 
kain putih dan pare bapak yang ditutupi kain hitam. 
Padi di kedua leuit itu untuk dijadikan bibit atau 
benih pada musim tanam yang akan datang. Leuit 
pangiring menjadi tempat menyimpan padi yang 
tidak tertampung di leuit indung.

Daya tarik lainnya yang ada di sekitar Pantai Ciantir 
adalah adanya makam seorang Belanda yang pada 
batu kuburnya tertera nama John Louis van Gogh 
dengan tanggal lahir 1883 dan meninggal pada 
1930. Beberapa wisatawan asal Belanda bahkan tidak 
habis mengerti ketika mengetahui di sebuah bukit di 
Desa Sawarna terkubur sosok sebangsanya. Namun 
bagi sebagian turis Belanda lainnya, sangat yakin 
bahwa kuburan itu milik John, keponakan maestro 
lukis dunia Vincent van Gogh yang ikut menghilang 
dari negaranya tidak lama setelah Belanda menguasai 
Indonesia.

Langkah penting Ciantir menuju geopark adalah 
perlu dilakukannya penataan kawasan dan pember-
dayaan masyarakat, tetapi bukan mengubah apa 
yang sudah ada. Justru  keadaan eksisting kawasan 
adalah salah satu modal dasar pengembangan se-
buah industri pariwisata. Contohnya, keberadaan 
jembatan gantung dan jalan setapaknya sudah men-
jadi salah satu ikon menuju Pantai Ciantir dan Tan-
junglayar yang disukai oleh para wisatawan. Ketika 
menelusuri jalan setapak, wisatawan sangat menik-
mati keramahan penduduknya dan setelah melewati 
perkampungan tradisional terbentang pemandangan 
pesawahan dan kegiatan pengolahan sawah tradisio-
nal yang jarang ditemui oleh penduduk perkotaan. 
Namun demikian, harapan wisatawan adalah pe-
ningkatan aksesibilitas ke pantai dan fasilitas mema-

Sisa-sisa erupsi gunung api bawah laut, lengkap dengan sisa-sisa lelehan berpola konsentris. Foto: Oki Oktariadi.
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Menara Tanjung Layar. Foto: Yunus Kusumahbrata.
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Jalan di hutan lindung menuju Pantai Ciantir.

dai untuk sebuah lokasi objek wisata pantai. Fasilitas-
fasilitas tersebut menjadi salah satu faktor penting 
dalam  menunjang kelangsungan industri pariwisata. 

Sementara untuk menuju geopark dalam jejaring 
UNESCO seperti yang dimiliki Malaysia dengan Geopark 
Lengkawi-nya yang telah berhasil menghasilkan 
devisa dan menyejahterakan masyarakat sekitarnya, 
tentu tidak bisa berdiri sendiri mengandalkan Pantai 
Ciantir. Secara keseluruhan Wilayah Bayah harus 
dikembangkan menjadi andalan tujuan wisata baru 

dengan kemasan wisata keragaman geologis yang 
ditunjang dengan keragaman biologis dan budaya. 

Bayah kaya akan objek-obyek tersebut. Selain me-
miliki keindahan pantai, gua kars, air terjun, dll, juga 
memiliki adat budaya Baduy dan Cisungsang, sejarah 
tambang emas Cikotok dengan gua atau terowo-
ngan hantunya, dan keunikan tambang batubara 
yang terkenal dengan Jalur KA Saketi-Bayah (Death 
Railway) yang dibangun tahun 1938-1945 dan ba-
nyak memakan korban  jiwa. Modal dasar ini harus 
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Foto: Koleksi Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Provinsi Banten

Suasana acara seren taun.

dikembangkan menjadi satu kesatuan yang dapat 
diajukan menjadi sebuah geopark dalam jejaring UN-
ESCO.  

Saat ini tinggal upaya para pemangku kepen-
tingan untuk mengembangkannya dan bagaimana 
mengemas potensi yang ada sehingga dapat menjadi 
sebuah geopark yang diunggulkan oleh Kabupaten 
Lebak, menarik untuk dikunjungi wisatawan, dan 
tentu saja utamanya memberikan nilai ekonomi tam-
bahan bagi masyarakat setempat.n

Penulis adalah Penyelidik Bumi Madya, Ketua Redaksi 
Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi, dan Ketua 
Dewan Redaksi Buletin Geologi Tata Lingkungan, 
Badan Geologi, KESDM.

Foto: Oki Oktariadi.



36 GEOMAGZ    Maret 2012

Sinar Mentari 
Berkilauan

di Pesisir Teluk Lampung

Oleh: Prijantono Astjario

Foto: Mira Yosi

Salah satu bentuk terumbu karang lunak di Teluk Lampung.
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Sinar Mentari terpantul di pasir pantai yang 
putih di Pulau Tegal. Perairannya terasa 
semakin indah karena sinar mentari pagi 

mampu mencapai kedalaman sehingga ikan beraneka 
warna dan bentuk, berenang lincah berarak dapat 
disaksikan dengan jelas tanpa bantuan apapun dari 
permukaan air. Pulau ini merupakan salah satu dari 
puluhan pulau kecil yang tersebar di Teluk Lampung, 
berada sekitar sembilan mil laut arah selatan Kota 
Bandarlampung. Deretan gosong pasir laut sangat 
mempesona serta sebaran terumbu karangnya yang 
masih terjaga dan beragam. 

Perairan di kawasan pulau ini memiliki air yang 
jernih dengan keragaman biota laut. Banyak sekali 
biota laut yang termasuk kategori langka di perairan 
ini, seperti jenis Moris idol/Banner fish (Heniochus 
acuminatus), Angel fish (Chaetodontoplus sp), Bat 
fish (Platax teira), Damsel fish (Pomacentrus sp dan 
Dascyllus), Parrot fish, Surgeon fish, Sergeant fish 
(Abudefduf sp), Lion fish (Pterois volitans), Trumpet 
fish (Aulostomus sp), Blenny fish (Crossosalarias 
sp), Goby fish (Fusigobius sp), dan Anemon fish 
(Amphiprion sp).

Demikian juga di Pulau Tangkil, yang dijadikan 
tempat pembesaran tiram mutiara yang dikelola 
oleh perusahaan Jepang. Perairan di sekitar pulau ini 
juga biasa digunakan untuk melakukan ujian selam, 
karena perairannya termasuk salah satu perairan 
yang baik untuk penyelaman. Di beberapa lokasi di 
perairan Pulau Tangkil ini terdapat jenis-jenis terumbu 
karang, seperti karang otak, karang cabang, dan 
karang spons yang mulai tumbuh di atas terumbu 
karang mati. 

Kawasan perairan Pulau Tangkil hingga ke arah 
Pulau Tegal jauh lebih jernih, bahkan sinar matahari 
tampak seperti ribuan bilah pedang yang menancap 

hingga ke dasar laut. Penyelaman di perairan Pulau 
Tangkil ini perlu kehati-hatian karena banyaknya 
jaring-jaring yang berisi tiram mutiara berderet 
memanjang dari kawasan Pulau Tangkil hingga 
mendekati Pulau Tegal. Jaring-jaring itu digantungkan 
pada pelampung-pelampung berbentuk bola.  

Kawasan perairan ini dipilih menjadi kawasan 
pembudidayaan kerang mutiara, sebab air lautnya 
yang jernih. Kondisi demikian sangat berbeda 
dengan perairan di pinggiran Kota Bandar Lampung 
yang keruh, kotor berlumpur, tercemar limbah 
minyak dan sampah perkotaan. Bahkan, di kawasan 
pelelangan ikan Ujongbom dan Lempasing, air 
telah berubah warna menjadi hitam dan berbau 
busuk. Mendekati pantai, kantong-kantong plastik 
mengapung di permukaan. Pantai berpasir putih itu 
pun ternyata penuh dengan sampah, seperti sandal 
jepit, ban, botol-botol bekas, dan juga serpihan kayu. 
Beberapa jenis sampah seperti kayu masih mungkin 
terdekomposisi dan terurai, namun sampah plastik 
tentu tidak mungkin terurai. 

Teluk Lampung di ujung selatan Pulau Sumatra 
sangat menarik, baik dari tatanan geologi maupun 
biologinya. Kelengkapan jenis batuan yang tersing-
kap di kawasan ini serta sesar-sesar yang merupakan 
kepanjangan dari Sesar Semangko terus memanjang 
hingga dasar laut. Teluk ini dicirikan oleh suatu mor-
fologi dasar laut yang kompleks, termasuk adanya 
lekukan-lekukan kecil berbentuk menyudut dan me-
miliki kemiringan yang curam, menunjukkan kon-
trol oleh pensesaran. Morfologi dasar laut di bagian 
barat selat menunjukkan adanya empat rangkaian 
tinggian atau punggungan (ridges), yang dikenal 
dengan Semangko Horst, tinggian-tinggian Tabuan, 
Panaitan dan Krakatau. Pada kawasan itu pula dike-
nal dua graben yang disebut sebagai Graben-graben 
Semangko dan Krakatau. Tinggian-tinggian Tabuan 
dan Panaitan membagi Graben Semangko menjadi 
graben timur dan barat. Graben Semangko berada 
pada kedalaman kurang dari -800 m hingga lebih 
dari -1500 m. Sebaliknya, morfologi dasar laut pada 
graben Krakatau, lokasi Gunung Krakatau berada, 
relatif datar dikarenakan adanya pengendapan yang 
berlimpah dari material klastik volkanik.

Di bagian timur Selat Sunda batuan dasar 
tersingkap di sekitar Teluk Lampung yang berumur 
pra-Tersier hingga Miosen Awal. Studi pada rekaman-
rekaman seismik dangkal dari Teluk Lampung 
memperlihatkan adanya ketidak-selarasan bersudut 
yang sangat kuat dan kemungkinan mencerminkan 
batas atas Miosen Tengah. Ketidak-selarasan ini 
ditutupi oleh endapan tipis berumur Pliosen dan 
Kuarter. Hingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 
penurunan Teluk Lampung mungkin baru terjadi 
sejak Miosen Akhir, namun tidak secepat penurunan 
di Teluk Semangko.

Terumbu karang lunak dengan beragam bentuk.
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Ruang bawah air yang merupakan dua pertiga 
dari wilayah Indonesia ini memiliki sisi lain dari ru-
ang kehidupan yang kita ketahui selama ini. Dengan 
memasuki kehidupan bawah air, kita akan memasuki 
sisi kehidupan yang berbeda, indah dan menakjub-
kan. Masih sedikit yang memiliki kesempatan untuk 
menyaksikan keindahan alam bawah air yang mem-
pesona secara langsung dan kasat mata, menikmati 
singkapan batuan dan aneka kehidupan bawah air 
serta segala perilakunya dengan nyata. Di ruang ke-
hidupan yang berada di bawah permukaan laut itu 
kita mencoba mulai memahami, menyesuaikan diri 
terhadap apa dan bagaimana aktivitas bawah air 
dapat kita lakukan dengan semestinya secara aman. 
Menyelam merupakan aktivitas yang mengandung 
risiko, sehingga perlu memahami kondisi-kondisi 
yang ada selama dalam penyelaman, risiko apa saja 
yang mungkin terjadi, dan bagaimana prosedur kea-
manan yang semestinya.

Penyelaman sering dilakukan di sekitar Pulau 
Tegal, Teluk Lampung. Endapan pasir dengan materi 
volkanik dan hasil rombakan cangkang binatang ber-
warna kekuningan, membentang sangat luas di dasar 
laut dari garis pantai hingga kedalaman -20 hingga 
-25 m. Endapan pasir tersebut yang diduga berumur 
Pliosen dan Kuarter memperlihatkan struktur sedimen 
gelembur-gelombang (ripple mark) yang disebabkan 
oleh pengaruh aktivitas arus dan gelombang. Pada 
kedalaman -5 hingga -25 m endapan pasir ini banyak 
ditumbuhi oleh beraneka ragam terumbu karang. 

Lebih dalam dari -25 m endapan pasir tidak 
dapat ditemukan lagi dan berubah menjadi endapan 
lempung. Endapan ini belum mengalami kompaksi, 
sehingga mudah teraduk dan air menjadi keruh oleh 

kibasan kaki-kaki katak/fins para penyelam. Pada 
kedalaman lebih dari -25 m yang berupa endapan 
lempung, tidak dijumpai lagi terumbu karang.

Para ilmuwan berpendapat bahwa terumbu karang 
di kawasan kota Bandarlampung dan sekitarnya dalam 
kondisi memprihatinkan karena hampir 18% terumbu 
karang di kawasan perairan seluas 150 km2 itu mati 
karena ledakan bom ikan yang digunakan nelayan. 
Berdasarkan hasil penelitian di kawasan Teluk Lam-
pung dan sekitarnya, terumbu karang yang terse-
bar di teluk ini luasnya sekitar 11 Ha yang tersebar 
di Condo (47 Ha), Tegal (98 Ha), Kelagian (435 Ha), 
Puhawang (694 Ha), Legundi (1.742 Ha), Sebuku 
(1.646 Ha), Sebesi (2.620 Ha) dan Balak (32 Ha). 
Selebihnya terumbu karang di kawasan ini tertutup 
pasir, sementara 0,6 - 45% sudah pecah atau bentuk 
morfologinya sudah tidak utuh lagi.

Penyelam mengamati 
bentuk-bentuk terumbu 
karang.

Pengamatan kelurusan di dasar laut yang diduga 
sebagai bidang sesar.
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Perlu upaya sungguh-sungguh agar para nelayan 
tidak menangkap ikan dengan menggunakan bom 
atau alat lain yang merusak terumbu karang serta 
lingkungannya. Dewasa ini dalam kegiatan yang di-
sebut sebagai perbaikan ekosistem terumbu karang, 
banyak dilakukan dengan cara transplantasi terumbu 
karang dan pembuatan terumbu buatan (artificial 
reef). Pembelajaran akan pentingnya kehidupan te-
rumbu karang harus gencar dilakukan, baik kepada 
masyarakat umum maupun kepada kalangan para 
penggemar olah raga selam hingga perguruan ting-
gi. Ajakan “Cinta Bahari” dan “Selamatkan Terumbu 
Karang” harus terus disosialisasikan secara nasional.

Kelestarian terumbu karang tidak hanya semata-
mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah 
atau masyarakat pesisir saja. Secara tidak langsung 
masyarakat yang tinggal di darat turut serta bertang-
gung jawab apabila aktivitas mereka di daerah aliran 
sungai mengakibatkan erosi tanah dan pencemaran 
lingkungan air sungai yang pada akhirnya bermuara 
di laut, tempat ekosistem terumbu karang. Air sun-
gai yang tercemar dapat menyebabkan karang sakit, 
bahkan mati.

Langkah tindakan nyata untuk memperbaiki eko-
sistem terumbu karang banyak dilaksanakan lem-
baga pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya 
masyarakat. Kegiatan yang cukup populer dilakukan 
dalam bentuk rumpon dan pemasangan terumbu 
buatan. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang tel-
ah melakukan pemulihan ekosistem laut dengan pe-
masangan terumbu karang buatan seperti di daerah 
Pulau Pari, Karang Asem Bali, Pulau Panjang Jepara, 
Perairan Teluk Jakarta, Nias, Teluk Lampung, Kepu-
lauan Riau, Situbondo, dan di Pantai Utara Jawa. 

Karena kondisi sebagian besar kawasan Teluk 
Lampung yang masih memiliki terumbu karang yang 
masih terpelihara dengan baik serta biota laut yang 
langka, maka kawasan perairan Teluk Lampung me-
nantang untuk dijadikan sebagai kawasan penelitian 
dan penyelaman untuk menyelamatkan lingkungan 
lautnya.n

Penulis adalah Peneliti Madya dan Pemimpin Redaksi 
Jurnal Geologi Kelautan, anggota Geomarin diving 
club, Puslitbang Geologi Kelautan (P3GL), Balitbang 
ESDM, KESDM.

Beragam bentuk terumbu karang sehat di Teluk Lampung.

Terumbu karang lunak yang 
bergerak menarik ikan untuk 
tinggal.
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Teks dan Foto oleh:
Pindi Setiawan

sangkulirang-mangkalihat
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Gambar cadas (rock-art, l’art parietal) di 
Indonesia nyaris seluruhnya berada di 
kawasan kars. Salah satu kawasan kars 

yang banyak ‘mengawetkan’ gambar-cadas adalah 
kawasan Sangkulirang-Mangkalihat, Kabupaten Kutai 
Timur, Kalimantan Timur. Pada kawasan ini terdapat 
sembilan ‘gundukan’ kars raksasa yang tersebar dari 
barat sampai ke timur, dengan luasan sekitar 100 
km x 80 km. Bagian paling barat merupakan bagian 
kars yang paling terangkat ke permukaan bumi. Ada 
dua puncak tertinggi yang elevasinya mencapai lebih 
dari 1000 m dpl, dengan jejeran dinding-dinding 
megah yang menjulang ratusan meter. Perbukitan 
kars berserakan ke arah timur. Di timur sering kali 
dijumpai dataran kars yang luas yang memunculkan 
sumur-sumur kars.  

Kars Sangkulirang-Mangkalihat bahkan menyebar 
sampai ke pesisir-pesisir, lalu muncul sebagai pulau-
pulau kars kecil nan cantik di Laut Sulawesi, seperti 
di Kepulauan Derawan, Birahbirahan atau Miang 
Besar. Sumber air kars bermunculan di pulau-pulau 
kecil tersebut, dan banyak sungai kars yang bermuara 
di dasar laut pesisir Sangkulirang-Mangkalihat. Pada 
daerah kars seperti itu, tak heran bila kehidupan 
lautnya merupakan koloni terumbu karang yang 
dirindukan para penyelam dunia. Dalam pengalaman 
saya, kawasan kars Indonesia yang sespektakuler 

Sangkulirang-Mangkalihat itu, hanyalah daerah leher 
Kelapa Burung dan Rajaampat di Papua.

Situs-situs gambar-cadas pada kawasan Sang-
kulirang-Mangkalihat baru diketahui keberadaannya 
setelah disurvei selama 10 tahunan. Survei dilakukan 
bersama-sama Luc Henry, Chazine, Puslit Arkenas, 
Puslit Kebudayaan, Balai Arkeologi Banjar, dan Badan 
Lingkungan Hidup, Kutai-Timur. Situs-situs tersebut 
sebelumnya ‘tidak diketahui’ lokasinya. Perlu per-
juangan keras untuk mencari terlebih dahulu lokasi 
dan jalur masuk ke situs-situs tersebut. Jalur masuk 
ke situs yang berada pada kawasan kars yang gundu-
kannya menjulang 700-1000 meteran tentu bukan-
lah perkara yang mudah dan sederhana. 

Untungnya gundukan kars raksasa ini sangat 
diakrabi oleh orang lokal. Mereka menyebutnya 
dengan  sebutan batu,  sedangkan gunung tanah 
yang disebut beriun memang langka di kawasan ini.  
Beberapa penamaannya juga mengikuti bentuk dari 
gundukan batunya: Batu Gergaji dengan puncak-
puncaknya yang mirip mata gergaji dari jauh, Batu 
Kulat yang gunungnya mirip bentuk jamur kulat, 
Batu Tutunambo dengan batu yang puncaknya selalu 
hitam tertutup awan.

Kawasan Mangkalihat yang mempunyai sebaran 
gambar-cadas paling banyak, memiliki morfologi 

Peta kars Sangkulirang-Mangkalihat yang mendominasi hidung Kalimantan Timur. Warna hijau merupakan gunung-gunung kars 
tinggi, dengan beberapa puncaknya diberi tanda segitiga kuning.
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dengan deretan julangan tebing kars big wall dan 
tersebarnya gua-gua raksasa. Kawasan ini seolah-olah 
merupakan gabungan antara Pegunungan Maros-
Pangkep (Sulawesi Selatan), Pegunungan Carstenz 
(Papua) dan Pegunungan Sewu (Yogyakarta). Inilah 
destinasi wisata masa depan yang akan dapat meng-
hidupi masyarakat Kutai Timur. 

AIR, SAnG PEnATAH AGUnG

Gunung-gunung  kars Sangkulirang-Mangkalihat 
jelas telah jutaan tahun menjadi ‘tangki air’ utama 
bagi kawasan pesisir timur Sangkulirang-Mangkalihat 
yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten 
Kutai Timur. Kelimpahan air itu mengalirkan sungai-
sungai utama yang meliuk-liuk menghindari dan 
menembus bebatuan kars lalu membentuk sungai 
bawah tanah, air terjun, riam, atau ngarai berbatu 
putih. Sungai-sungai kemudian saling bertemu dan 
membesar, berkelok membelah kehijauan hutan dan 
rawa menuju pesisir timurnya. Sungai-sungai kars 
dipenuhi dengan berbagai jenis ikan, udang, kura-
kura, dan buaya sungai. Pantai di pesisir timurnya 
ditopang larutan subur mineral dari gunung kars, 

menjadi surga bagi buaya-buaya muara raksasa dan 
tempat bermain berbagai ikan-ikan besar seperti ikan 
paus, hiu, tuna atau pari. 

Terdapat tiga fenomena pengikisan air di kawasan 
ini. Pertama, kikisan yang terbentuk karena  sungai 
berusaha menembus gua menuju dataran yang lebih 
rendah, sampai menembus gunung kars dari satu 
sisi ke sisi lainnya sejauh 3 sampai 5 km. Beberapa 
lorong gua bahkan mempunyai ukuran raksasa, baik 
luas maupun tingginya. Gua seperti ini tersebar pada 
beberapa gunung kars, dan dapat ditemukan berupa 
lorong-lorong fosil pada ketinggian 400 m dpl, 
maupun yang masih aktif di kaki kars.  Pada lorong-
lorongnya terdapat beberapa muara-muara gua yang 
lebih kecil dan lubang-lubang amblesan kars sinkhole. 

Gua-gua yang berukuran raksasa mempunyai 
lorong yang bertingkat-tingkat berupa ceruk 
horizontal bersusun-susun, tertatah pada sepanjang 
tepian alur sungai yang mengikisnya. Pada gua 
raksasa seperti itu, mudah ditemukan jurang-jurang 
dalam, atau sinkhole yang sangat besar. Sinkhole 
besar ini terkadang di dasarnya berkembang hutan 
kecil. Orang lokal menyebut gua-gua seperti itu 
dengan nama lubang-tembus, dan tentunya gua 
tembus ini sangat menantang untuk dijelajahi. Gua-
gua tembus ini tampaknya menjadi hunian utama 
koloni-koloni walet yang menghasilkan sarang liur 
emas. Pada satu sistem gua tembus, ditemukan 
kecoa raksasa dengan ukuran badannya mencapai 
10-11 cm dan khas hanya ditemukan pada sistem ini.

Fenomena kedua adalah alur sungai yang mengikis 
salah satu sisi dari kaki gunung-gunung kars. Jenis 
kikisan ini menghasilkan gua-gua yang sejajar dengan 
alur sungai yang mengikisnya, sekaligus mengikuti 
lekukan-lekukan kaki gunung kars. Lorong-lorong 
gua sejajar ini ada yang sudah menjadi fosil, ada 
yang terkadang tergenang air banjir, dan ada pula 
yang masih aktif dikikis aliran sungai. Orang lokal 
mempunyai  beberapa sebutan untuk gua sejajar ini: 
lubang tembobos untuk gua yang banyak muaranya,  
lubang terusan untuk gua yang mempunyai muara di 
hulu dan di hilir, lubang kembar untuk lorong-lorong 
gua sejajar yang runtuh di tengah tengah, sehingga 
seperti ada dua  gua kembar yang saling berhadapan 
pada posisi hulu-hilir. Di gua-gua tembobos lebih 
sering menjadi tempat bagi jutaan kelelawar yang 
terdiri dari sedikitnya 90 spesies, dan dua di antaranya 
spesies langka.

 Fenomena ketiga adalah terjebaknya air di lembah 
kars, membentuk rawa atau danau kars. Jumlahnya 
sangat banyak. Rawa yang terkenal misalnya rawa-
rawa di wilayah Gergaji-Marang yang dikenal 
sebagai  Danau Tebo. Lembahnya sendiri merupakan 
fenomena melarutnya kars secara perlahan-lahan. 
Dasarnya membentuk polje, suatu tegalan kars yang 
memanjang mengikuti arah lembah. Tegalan ini dapat 

Gunung Gergaji difoto dari udara.
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berupa rawa, kolam, atau danau, kemudian airnya 
merembes ke bawah. Rembesannya keluar pada gua-
gua di bawahnya. Masyarakat menyebut fenomena 
kars ini sebagai lubang-sungai. Gua-gua seperti di 
sini umumnya pendek dan hanya mempunyai satu 
muara gua. Arah lorongnya cenderung tegak lurus 
terhadap arah gua sejajar di atasnya.  Pada skala kecil, 
gua-gua ini disebut tebot dengan air yang keluar dari 
batuan kars disebut air metam berupa air jernih yang 
biasanya dapat langsung diminum. Sekarang dijuluki 
pula air aqua. Penduduk sangat suka mandi di muara 
air metam yang bertemu dengan aliran sungai utama. 
Kolam-kolam air kars ini, baik yang di puncak gunung 
maupun di kaki gunung, mempunyai ikan-ikan yang 
ukurannya dapat mencapai panjang satu meter.

Walaupun demikian, pada kawasan ini banyak 
pula ditemukan gua vertikal sedalam 100 sampai 
200 m. Tampaknya gua-gua itu merupakan hasil 
dari gabungan fenomena di atas yang sering 
mengakibatkan runtuhan-runtuhan baru. Masyarakat 
lokal mempunyai istilah sendiri, seperti batu tebor 
yaitu gunung yang mudah longsor batunya, atau 
ambur batu yaitu daerah yang batunya berhamburan.

Terdapat pula sedikit gejala tektonik berupa mata 
air panas yang keluar dari gua yang disebut ampenas, 
artinya air panas. Selain itu, retakan atau kekar-kekar 
tampak mengontrol arah tebing-tebing raksasa 
dengan bahasa setempat disebut ilas, misalnya Ilas 
Tondoyan, Ilas Bungaan, Ilas Batu Merah. Air hujan 
yang meluncur turun dari tebing-tebing tinggi ini, 
mengikis paparan kars di kaki tebing yang menyerupai 
fenomena kars minor lapiaz berupa lubang-lubang 
dangkal seperti pada keju. Penduduk menyebut 
lubang batu yang sisinya tajam sebagai batuan resak. 
Bila kita tidak hati-hati, betis bisa terluka parah saat 
bergesekan atau terjatuh di batuan resak ini.

Ya, di sini air telah menunjukkan kuasanya 
membentuk bentang alam kars dengan 
mengagumkan. Sungai berkelok-kelok menyisir liukan 
gunung kars, lalu membelah kehijauan membentuk 
meander-meander yang indah. Belum lagi jejeran 
tebingnya berlomba menjulang ke angkasa, dengan 
ribuan menara kars yang seolah-olah berusaha 
mencakar langit. Di dalamnya, ribuan gua gulita 
tersebar sangat menantang.  

PAnTAI KARS: MEMUKAU DAn UnIK

Ekowisata kars Sangkulirang dapat dimulai dari 
Manubar, sekitar 4 jam naik speedboat dari Aquatik, 
Tanjung Bara. Ada beberapa losmen sederhana untuk 
pekerja kayu, namun saya memilih tinggal di rumah 
penduduk di tepi pantai yang indah dihiasi deretan 
kelapa khas tropis. Subuh menjelang pagi, speedboat 
diarahkan ke timur menuju Kampung Sandaran 
di ujung kars Mangkalihat. Dari pesisir telihat 
bayangan hitam gugusan kars bergerigi tajam nun 

jauh di pedalaman. Di ujung tanjung Mangkalihat, 
tebing-tebing kars diterjang gelombang membentuk  
batu-batu ‘berlubang’ seperti gapura, dan sebentar-
sebentar terlihat pantai pasir kars yang putih 
menguning disorot mentari pagi.

Pulau Birahbirahan asyik sekali diputari dengan 
perahu kecil mirip kano. Airnya yang sangat jernih 
memperlihatan warna-warni kerumunan terumbunya 
pada kedalaman 2 - 3 m. Pun pantai pasirnya putih 
menguning disorot matahari pagi. Segar sekali 
rasanya. Bagian pantai timur pulau menjadi habitat 
penyu hijau, yang sesuai dengan ekosistem padang 
lamun dan diteduhi pohon-pohon mangrove yang 
besar. Pulau Birahbirahan didominasi oleh ratusan 
pohon kelapa yang sudah tak terurus. Di bagian 
tengah kebun terdapat sumuran kars kecil yang 
mengeluarkan air tawar jernih. Perairan pulau ini 
mempunyai ubur-ubur air tawar, seperti halnya 
di Pulau Kakaban di Berau. Ubur-ubur ini tidak 
menyengat, dan hidup pada danau air-tawar yang 

Sungai Marang, berkelok-kelok menembus hutan kars 
Sangkulirang-Mangkalihat yang masih asri.
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terisolasi kurang lebih ribuan tahun dari ekosistem 
pantai di sekitarnya.  

Tak jauh di lepas pantai Birahbirahan terdapat 
fenomena unik lain: ‘danau’ air tawar di tengah laut. 
Orang lokal menamakannya bayangan. Fenomena 
ini sebenarnya adalah muara sungai kars bawah 
tanah yang debitnya sangat besar sehingga mampu 
menyibak air laut. Walaupun berat jenis air laut 
lebih tinggi, namun air laut tersibak ke samping 
oleh tekanan tinggi air tawar, sehingga terbentuklah 
danau air tawar di tengah-tengah air asin. Fenomena 
seperti itu dapat ditemui pula di daerah kars di 
utaranya, seperti di Labuan Cermin dan Bidukbiduk.  

HULU SUnGAI: PESOnA nUAnSA KARS

Menikmati kars paling asyik dari perahu 
ketingting. Perahu yang ramping ini dapat masuk 
jauh ke hulu tempat gunung-gunung kars berdiri 
garang. Bongkah-bongkah batugamping sebesar 
mobil banyak muncul di tengah atau di tepian sungai. 
Batugamping di tepian sungai ini banyak berang-
berangnya yang sering hilir mudik menyeberang 
sungai sambil membawa ranting-ranting. Terkadang 
tatapan polosnya mengikuti perahu yang melaju 
pelan menghulu, lucu sekali. 

Tebing-tebing yang dekat sungai terlihat tegak 
memutih atau hitam legam. Di belakang tebing, 
terdapat ribuan menara kars berjejer berlapis-lapis. 
Beberapa mulut gua besar menganga hitam, seperti 
merayu-rayu untuk segera ditelusuri.  Monyet makaka 

sering terlihat duduk-duduk di ranting atau bebatuan 
pinggir sungai. Monyet jantan yang besar terkadang 
marah mengancam menyeringai kepada orang-orang 
di perahu.  Sesekali terlihat kerumunan makaka jauh 
di atas pucuk pepohonan atau puncak perbukitan 
kars, namun tak pernah terlihat mendekati gua.

Menjelang hulu sungai, lembah sudah sempit, 
dangkal, dan rimbun. Pada beberapa kelokan, 
sungai mengikis tebing kars dan membentuk ceruk 
tinggi yang memayungi aliran sungai. Perahu 
ketingting melaju di bawah ‘payung-batu’ yang putih 
kekuningan. Ketika melewati ceruk seperti ini, suara 
mesin menggema bergaung-gaung menerpa dinding 
batunya. Tempat ini disebut Ilas Kedanum, artinya 
tebing yang sampai ke sungai.  

Ketika perahu ketinting tak bisa lagi berjalan 
cepat karena motoris memilih jalur dengan hati-
hati, pandangan tertuju pada bayangan hitam 
bergelayutan pelan di atas pucuk pohon. Tak salah 
lagi itu gelayutan orangutan. Walaupun saya tidak 
begitu paham, namun sepertinya orangutan pada 
kawasan ini terlihat lebih gelap dari orangutan lain 
yang ada di Kalimantan. Kadang terlihat orangutan 
turun ke tebing kars dekat ranting yang tinggi, lalu 
menggelayut lagi ke pohon berikutnya. Orangutan 
sering tampak diam mematung di atas ranting, seperti 
yang sedang menikmati adegan orang kota alias 
manusia menyusuri sungai. Memang belum banyak 
yang mengetahui bahwa ada habitat orangutan di 
kawasan kars Sangkulirang.   

Penduduk mencari air tawar di tengah laut.
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Kita harus sangat hati-hati apabila melihat 
rerumputan di tepian sungai bergoyang menjalar 
cepat tanpa menimbulkan suara berisik. Biasanya 
itu kobra hitam. Sekelebat tampak badannya yang 
hitam seakan terbang di atas rerumputan. Kobra 
juga sangat pandai berenang. Saat berenang, kepala 
sampai seluruh badannya terlihat seperti ‘terbang’ 
di atas air. Berbeda dengan ular sanca yang bila 
berenang hanya kepalanya saja yang terlihat.

Suasana hulu-hulu sungai di kaki menara-
menara kars ini benar-benar mengagumkan. 
Pemandangannya spektakuler, seperti akan menuju 
kuil-kuil pengendali udara pada film Ang The Last 
Airbender. Pepohonan yang tumbuh di atas cadas 
lebih ramping dan lurus-lurus. Pohon yang disebut 
pohon batu itu sangat keras. Ranting dedaunan yang 
bergantungan sampai ke sungai, kadang disibakkan 
untuk bisa dilalui perahu.  Namun untuk sampai ke 
gua-gua bergambar, masih harus terus ke hulu, ke 
daerah ketika ketingting sudah ‘menyerah’ tidak 
dapat terus melaju menghulu. Perjalanan ke situs 
gua-gua bergambar harus diteruskan dengan jalan 
kaki.

SITUS PRASEjARAH BERTInGKAT-TInGKAT

Situs-situs ini dulu begitu jauh dari hiruk-pikuk 
minyak dan batubara, sampai-sampai Belanda 
juga tidak menyentuh pedalaman kars ini. Sampai 
saat ini tidak diketahui apa penyebabnya. Bahkan 
hingga dewasa ini, situs-situs ini tetap masih jauh 
dari keramaian kampung-kampung modern, namun 
sudah didekati oleh tambang-tambang batubara 

yang dulunya merupakan hutan produksi pada 
hutan status nasional. Perlu dipertanyakan lebih jauh, 
mengapa justru di kawasan hutan tersebut, banyak 
muncul tambang-tambang batubara baru.

Bagaimanapun juga, situs-situs gambar praseja-
rah tetap harus didekati dengan berjalan kaki. Ada 
yang dapat dijangkau dalam hitungan menit dari 
sungai, namun ada yang memerlukan perjalanan satu 
malam untuk mendekatinya. Gambar ini dilukis jauh 
pada masa silam, ketika Kalimantan masih ‘berbagi’ 
daratan dengan Asia, Jawa, dan Sumatra. Gambar 
cadas (garca) terawetkan ribuan tahun oleh pekatnya 
hutan dan jauhnya dari keramaian modernitas.  

Garca diduga dibuat oleh kaum Austro-asiatik 
yang bermata pencaharian berburu dan meramu 
tingkat lanjut. Mereka datang sekitar 12.000 - 9.000 
tahun lalu. Secara teoritis, mereka berjalan kaki dari 
arah Vietnam menuju Serawak, Sabah, dan akhirnya 
sampai ke daerah Sangkulirang.  Ketika itu, air laut 
sedang naik menggenangi banyak pesisir dan daratan 
Asia-Tenggara, dan boleh jadi itu adalah alasan 
perpindahan orang-orang tadi. Para penggambar 
garca prasejarah tadi datang lebih dulu dari kaum 
Austronesian yang merupakan nenek moyang 
kebanyakan Dayak yang ada sekarang.

Penggambar prasejarah yang disebut orang Kutai 
Prasejarah itu, tampaknya memusatkan kegiatannya 
di Gunung Gergaji dan Kulat. Mereka menggunakan 
hampir seluruh tingkat pada kedua gunung tersebut, 
khususnya Gunung Gergaji. Hal itu terlihat dari 
sebaran situsnya: tingkat pertama situs dekat sungai, 
tingkat kedua situs di tengah tebing  atau di danau-
danau kars di puncak gunung, serta tingkat ketiga 
situs di puncak punggungan gunung batu. 

Tingkat pertama, berupa situs kubur dan hunian. 
Ada situs yang bergambar, ada yang tidak. Pada situs 
dekat sungai, ditemukan banyak kereweng-kereweng 
gerabah, bermotif garis-garis dan tumpal. Berkeliling 
situs-situs dekat sungai sangat mengasyikkan, seperti 
keliling ke ‘rumah-rumah’ prasejarah. Pada satu 
ceruk dan satu gua, ditemukan tiga kerangka yang 
berwajah ‘halus’, yaitu ciri wajah orang Mongoloid, 
mungkin juga Austro-asiatik atau Austronesian, 
namun jelas bukan Melanesoid. 

Tingkat kedua yang berada di tengah atau di 
lembah kars, tampaknya merupakan tempat suci 
untuk upacara saman. Situs saman ini paling sulit 
dijangkau dibandingkan dengan situs yang berada di 
dekat sungai atau di punggungan gunung.  Untuk 
mencapai situs tengah, orang perlu berjalan mendaki 
tanjakan terjal. Situs-situs tingkat dua ini benar-benar 
berada di tengah-tengah tebing, kurang-lebih 90-
120 m di atas permukaan sungai.

Umumnya untuk mencapai situs tingkat kedua 
diperlukan pendakian antara satu hingga dua jam. 
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Tidak heran bila napas tersengal-sengal, jantung 
seperti dipalu-palu detaknya sendiri, dan badan 
dibanjiri keringat.  Istirahat pun tidak nyaman, karena 
tidak ada pijakan penuh di tanah atau batu. Semua 
serba sempit dan miring. Pada beberapa tempat, 
perlu memanjat tangga kars bersudut 80-90o setinggi 
3-4 m. Pada jalur terakhir membutuhkan juluran 
tali karmantel, yang dijuluki tali ‘Bandung’ oleh 
penduduk lokal.  

Situs tingkat ketiga merupakan situs di puncak 
punggungan gunung malahan mempunyai jalan 
yang nyaman dan mudah, asalkan dapat menemui 
lorong tembus rahasia.  Bila lorong tembus itu tidak 
dilalui, maka tidak mungkin orang sampai ke mulut 
situs di puncak punggungan karena terlalu tinggi dan 
terjal. Situs tingkat tiga merupakan situs bergambar 
tertinggi di kawasan ini, dan tampaknya berfungsi 
sebagai tempat berkumpul dalam melakukan 
upacara-upacara komunal.

Dari mulut situs pada tingkat dua dan tiga, 
pemandangannya sangat mengagumkan. Balutan 
dedaunan hijau merambat jauh di bawah, dan kabut 
merangkak pelan seperti enggan meninggalkan 

hutan. Tegakan gunung kars di sebelahnya tampak 
angkuh mencuatkan menara karsnya. Menara itu 
tampak berbayang hitam berlapis-lapis. Kepakan 
sayap rombongan burung rangkong menggebuk 
udara, mirip suara helikopter datang. Orangutan 
terlihat dengan malas menggelayut dari satu kanopi ke 
kanopi lainnya, dan sesekali orangutan betina, turun 
ke lereng kars dan duduk sebentar dengan anaknya 
dari cabang pohon yang dekat ke tebing. Lengkingan 
panjang orangutan sering terdengar  bersautan. 
Ratusan burung walet berciut-ciut mencari serangga. 
Menjelang magrib sang raja malam keluar: kelelawar 
pemakan serangga menggelapkan sebagian langit. 
Di malam hari geraman beruang dan lenguhan rusa 
ikut meramaikan hutan. 

GARCA KUTAI PRASEjARAH: RUSA ADI-
SATWA, GEKO DAn DUKUn

Garca Kutai Prasejarah diperkirakan dibuat 9.000 
tahun lalu. Gua-gua bergambar ini sedikit demi 
sedikit ditemukan antara tahun 1994 sampai 2006. 
Garca Kutai Prasejarah yang berwarna merah dan 
ungu tua didominasi oleh imaji cap telapak tangan. 

Monyet-monyet makaka bertenger di pucuk-pucuk pohon di bukit kars.
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Imaji cap tangan dibuat dengan cara semburan cat, 
baik lewat mulut maupun tulang binatang. Terdapat 
telapak tangan bayi, anak-anak, perempuan, atau 
laki-laki yang digambarkan saling berkait-kait dan 
berkomposisi rumit dan tampak penuh pertimbangan. 

Sedikitnya ada 2000 cap tangan ditemukan 
tersebar pada 37 situs. Ada yang polos, dan ada 
yang dikuaskan dengan motif gerigis (garis dan titik), 
atau motif satwa, dan sekaligus dikomposisikan. 
Cap tangan bergerigis menunjukkan status pemilik 
telapak, hubungan kekerabatan, status kelompok, 
status kedewasaan, atau status keterampilan. Cap 
tangan bermotif satwa tampaknya merupakan 
personifikasi kesaktian pemiliknya seperti satwa yang 
diwakilinya. 

Selain imaji cap tangan, situs bergambar Kutai 
Prasejarah juga dipenuhi oleh imaji adi-satwa. 
Terdapat dua imaji adi-satwa, yaitu rusa bertanduk 
dan imaji géko (tokek, kadal, buaya).  Imaji adi-
satwa digambarkan berbeda dibandingkan satwa 
biasa. Misalnya, imaji rusa yang dianggap adi-satwa 
digambarkan dengan cara khas, sehingga tampak 
seperti rusa yang sedang terbang melesat, dengan 

Gua situs tampak menjulang di tebing kars yang sangat curam. Garca di langit-langit gua menunjukkan gua mempunyai posisi 
penting dalam budaya prasejarah.

tanduk yang sangat panjang melebihi panjang 
tubuhnya. 

Manusia Zaman Kutai Prasejarah ini seperti begitu 
memuja keanggunan rusa bertanduk, yang boleh jadi 
adalah personifikasi dari kegagahan Rusa Sambar 
yang banyak ditemukan, terutama ketika kawasan ini 
masih berhutan savana 10.000 tahun  lalu.  Sedang 
imaji géko digambarkan di tempat-tempat yang sulit 
dijangkau, jauh di atas dinding gua, dan tampak 
digambar dengan kaki yang dibesar-besarkan. Bila 
merujuk etnografi tradisi asli Asia Tenggara-Pasifik, 
maka géko adalah tempat bersemayamnya roh nenek 
moyang.

Imaji penting lain adalah sosok dukun yang selalu 
digambar lengkap dengan aksesorisnya: penutup 
kepala, rumbai di pinggang, dan tongkat yang 
ujungnya berlubang. Imaji dukun merupakan imaji 
yang selalu hadir pada seluruh situs bergambar, kecuali 
yang dekat sungai. Tampaknya dukun-dukun samanik 
inilah yang melakukan upacara pemujaan rusa adi-
satwa, mendongengkan perlindungan arwah nenek-
moyang yang bersemayam di dalam sosok géko, 
serta memimpin proses suci penggambaran telapak 
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tangan.  Terdapat cap tangan bermotif sosok dukun 
di telapaknya, mirip dengan maksud perlambangan 
kekuatan magis dari seorang dukun.

TIDAK ACAK DAn TIDAK ASAL-jADI: SUATU 
BEnTAnG-BUDAYA

Gambar-gambar penting dikuaskan pada dinding 
bagian atas atau di langit-langit situs. Kemudian, 
gambar yang menceritakan kehidupan sehari-hari, 
dibuat sedemikian rupa sehingga lebih nikmat bila 
meniliknya sambil duduk atau jongkok, tidak sambil 
berdiri. Satu hal yang menarik adalah terdapat panel 
bergambar yang harus dilihat sambil tiduran. Galeri 
ini saya sebut galeri kolong, satu tipe yang juga 
ditemukan pada situs Aborigin di Laura, Australia. 

Cara orang-orang Kutai Prasejarah merancang 
situs-situs seperti di atas menunjukkan bahwa mereka 
tidak acak dan sembarang dalam mengembangkan 
kebudayaannya. Garca ini dikuaskan oleh manusia 
yang berketerampilan tinggi dan mempunyai 
pemahaman estetika yang luar biasa. Ini adalah 
masterpiece budaya prasejarah dunia, dan 
merupakan gambar tertua di Asia Tenggara. Mereka 
telah membuat suatu bentang budaya cultural-
landscape tertua di kawasan Asia Tenggara. Kawasan 
ini telah menjadi semacam ‘kerajaan’ bagi para 
pemburu-peramu prasejarah, dan bisa jadi mereka 
adalah kelompok pemburu yang besar. 

Imaji géko yang menjadi tempat bersemayamnya arwah, digabungkan dengan cap tangan, menjadi imaji penting di garca gua-gua 
kars Sangkulirang-Mangkalihat.

Cap tangan yang membentuk ‘pohon kehidupan’.
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Tidak salah bila kawasan kars Sangkulirang-
Mangkalihat bila suatu saat nanti dinominasikan 
sebagai warisan dunia untuk budaya dan alam, 
atau suatu geopark yang menawan. Dengan segala 
pesonanya, rasanya rela memberikan energi yang 
besar untuk melindungi warisan yang tak ternilai ini, 
demi kesejahteraan bersama. Semoga, amiin.n

Penulis adalah peneliti gambar cadas, Pusat Penelitian 
Produk Budaya dan Lingkungan, dosen di FSRD, 
Institut Teknologi Bandung.

Pemilihan gua dan gambar cadas tidak disusun secara acak, tetapi didesain secara cermat.
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KIaMaT 
VeRsI GeoLoGI

Oleh: Hardoyo Rajiyowiryono

Hardoyo Rajiyowiryono (Sumber: flickr/kumpulgeologiugm).

Catatan Redaksi:

Dunia Geologi Indonesia kehilangan salah satu 
putera terbaiknya, Hardoyo Rajiyowiryono. 
Sabtu, 10 Maret 2012, beliau berpulang ke 
Rahmatullah. Ahli Geologi yang bekerja di Badan 
Geologi ini semasa kerjanya banyak menekuni 
bidang air tanah, geologi lingkungan, dan kars. 
Setelah purnabakti dari Badan Geologi almarhum 
menjadi seorang freelance environmental geologist 
dan pengajar tidak tetap pada Sekolah Tinggi 
Teknologi  Mineral Indonesia (STTMI) Bandung. 

Ketika kuliah di Teknik Geologi Universitas 
Gadjah Mada, Hardoyo ternyata mempunyai bakat 
menulis dan dipercaya menjadi pengasuh majalah 
mahasiswa. Kiprahnya dalam publikasi di Badan 
Geologi selain aktif  menulis juga merupakan 
anggota dewan redaksi Jurnal Geologi Indonesia 
(JGI) dan Warta Geologi (WG) yang sekarang 
menjadi Geomagz. Selain banyak menulis karya 
ilmiah, almarhum juga pandai menulis puisi seperti 
yang diterbitkan dalam kumpulan puisi mbeling 
“Kitsch dan Sastra Sepintas”. 

Geomagz edisi ini memuat tulisan almarhum 
yang dikirim kepada Geomagz awal tahun 
2012. Hal ini membuktikan bahwa Hardoyo 
adalah seorang ahli geologi yang peduli terhadap 
perkembangan geologi. Artikel berikut ini menjadi 
tulisan terakhirnya yang patut menjadi kenangan.
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KIAMAT 2012

Sejak dahulu kala manusia selalu tertarik untuk 
mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Banyak 
ramalan telah dilakukan. Salah satunya yang akhir-
akhir ini paling menarik perhatian adalah ramalan 
yang terkandung dalam penanggalan Suku Maya 
kuno yang terdapat dalam sebuah prasasti berusia 
1.300 tahun yang ditemukan di Bolon, Yuchatan, 
Meksiko. Penanggalan Suku Maya kuno ini diakhiri 
pada sebuah waktu yang jika dikonversikan ke sistem 
penanggalan Masehi adalah tanggal 21 Desember 
2012. Tanggal ini merupakan akhir dari B’ak’tum 
ke-13 dari siklus penuh selama 5.200 tahun (3113 
SM – 2012 M) penciptaan bumi dan isinya. Sebagai 
tanda telah selesai atau berakhirnya penciptaan, 
pada tanggal tersebut akan turun dari langit 
Dewa Perang dan Penciptaan yang diikuti dengan 
terjadinya bencana besar di Bumi. Beberapa orang, 
seperti Lawrence E. Joseph yang mengarang buku 
“Apocalypse 2012: A Scientific Investigation into 
Civilization’s End”, yang di Indonesia diterbitkan 
dengan judul “Kiamat 2012: Investigasi Akhir Zaman” 
mempercayai akhir penanggalan Suku Maya tersebut 
merupakan ramalan mengenai waktu terjadinya 
kiamat Bumi.

Ramalan ini menjadi menarik karena adanya 
informasi bahwa, pertama pada tanggal 21 Desember 
2012, Tata Surya kita akan dimasuki planet/komet 
bernama Nibiru yang kemudian akan bergerak sejajar 
di dekat Bumi sehingga akan mengganggu orbit 
dan rotasi Bumi. Kedua, di akhir tahun 2012 akan 
terjadi anomali astronomi akibat badai magnetik 
dan lontaran proton akibat meningkatnya aktivitas 
badai Matahari. Baik gangguan orbit dan rotasi Bumi 
maupun anomali astronomi tersebut diperkirakan 
dapat menimbulkan gempa bumi, letusan gunung 
api, tsunami, dan badai yang dapat menimbulkan 
maha bencana alam bahkan kiamatnya Bumi. 

Sampul buku Apocalypse 2012, dengan gambar ledakan flare 
pada Matahari.

Banyak orang percaya, karena di samping 
ramalan Suku Maya tersebut, Nostradamus dalam 
Armageddon juga meramalkan Bumi akan mengalami 
kiamat pada saat turunnya Sang Raja Teror dari 
angkasa. Keduanya menyebutkan, penyebabnya 
adalah sesuatu yang turun dari angkasa.  Sesuatu 
tersebut mungkin planet/komet, atau bisa jadi badai 
magnetik angkasa.

BEnARKAH?

Apakah kedua ramalan tersebut benar?  Pada 
tanggal 21 Desember 2012, kiamat belum akan terjadi. 
Don Yeomans, seorang manajer Program Obyek 
Dekat Bumi, Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, 
California, Amerika Serikat, mengemukakan pada 
tanggal 8 Desember 2011 tidak menemukan bukti 
apapun mengenai keberadaan planet/komet Nibiru. 
Jadi pada tanggal 21 Desember 2012 tidak akan ada 

Lonjakan flare atau solar prominence yang ke luar dari korona 
Matahari.  Foto dibuat oleh NASA dikutip dari Tarbuck dan 
Lutgens (1992).
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planet/komet yang bergerak sejajar dengan Bumi, 
karena tidak ada planet atau komet besar yang akan 
memasuki Tata Surya kita.

Badai Matahari memang akan meningkat 
di tahun 2012, bahkan telah mulai terjadi pada 
tanggal 21 Januari 2012 pukul 10.50 WIB dan akan 
mencapai puncaknya di pertengahan tahun 2013.  
Badai Matahari dikategorikan kuat atau ekstrim jika 
mempunyai pancaran sinar-X yang setara dengan 
10-4 hingga 10-3 watt/m2.  Badai tanggal 21 Januari 
mempunyai pancaran sinar-X antara 10-5 hingga 10-4 
watt/m2. Badai Matahari ditandai dengan munculnya 
flare (solar prominence) yang disertai dengan 
lontaran proton dari korona dan radiasi radioaktif/
sinar-X. Partikel proton melesat dengan kecepatan 
1.400 km/dt. Namun, partikel-partikel proton itu 
akan ditahan oleh lapisan magnetosfer, sedangkan 
radiasi radioaktif akan ditahan oleh lapisan ozon. 
Badai Matahari tidak membahayakan Bumi, karena 
tidak secara langsung mengganggu kehidupan, 
termasuk manusia, apalagi menyebabkan kiamat, 
tetapi akan mempengaruhi ionosfer sehingga hanya 
dapat mengganggu jaringan listrik, komunikasi radio 
gelombang pendek, serta navigasi berbasis satelit 
seperti GPS.

Jadi, dalam waktu dekat ini tidak ada penyebab 
dari ruang angkasa yang dapat menimbulkan 
kiamat Bumi. Mungkinkah ada penyebab kiamat 
yang bersumber dari Bumi itu sendiri? Sangat 
menarik untuk mengetahui pendapat para ahli 
geologi mengenai hal ini. Marilah kita mulai dengan 
mempelajari pembentukan Bumi.

PEMBEnTUKAn BUMI

Bagian dalam Bumi diketahui lebih panas dari 
pada bagian luarnya, seperti terlihat dari lelehan 
lava yang ke luar dari gunung api. Hal ini memberi 
kesan bahwa Bumi berasal dari massa panas yang 
mendingin secara pelahan-lahan dari arah bagian 
luarnya. Bumi ternyata berasal dari penggumpalan 
debu kosmis dingin yang kemudian justru menjadi 
panas. 

Berdasarkan Hipotesis Asal Debu Kosmis (Dust 
Origin Hypothesis), jagat raya merupakan ruang yang 
hampir vakum tanpa tekanan berisi debu kosmis yang 
melayang–layang di dalamnya. Sistem Tata Surya, 
termasuk Bumi, pertama kali terbentuk oleh partikel 
debu kosmis yang bertumbukan dan menggumpal 
karena tarikan gaya gravitasi yang dimiliki oleh setiap 
partikel debu. Kemudian, gumpalan partikel yang 
lebih besar akan menarik partikel atau gumpalan 
partikel lain yang lebih kecil, sehingga lama kelamaan 
tumbuh menjadi gumpalan massa yang lebih besar. 
Dengan cara inilah Matahari, Bumi, dan planet-
planet lainnya terbentuk.

Sumber panas bumi berasal dari gaya gravitasi, 
tenaga kinetik perputaran Bumi, dan pembelahan 
(disintegrasi/decay) radioaktif. Selama proses 
pembentukan Bumi, semua tenaga ini terubah 
menjadi panas dan terkumpul pada bumi bagian 
dalam. Pemodelan matematik yang dilakukan oleh 
MacDonald dan Lubimova menunjukkan panas dari 
pembelahan radioaktif merupakan sumber utama 
dari proses bertambah panasnya suhu Bumi. Sumber 
panas radiokatif terutama berasal dari pembelahan 

Gambar pembentukan Bumi dan sistem Tata Surya 
kita berdasarkan Dust Origin Hypothesis (Sawkins 
dkk., 1978).
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uranium, thorium dan K40. Pembelahan satu atom 
U238 menjadi Pb205 yang stabil menghasilkan panas 
sebesar 1,85 x 10-12 kalori. Pembelahan satu gram 
U238 memberikan panas yang setara dengan panas 
dari pembakaran 800 kg batubara. Hanya saja 
pembelahan unsur radioaktif perlu waktu lama. 
U238 mempunyai waktu paruh 4,5 juta tahun, Th232 
mempunyai waktu paruh 13,9 juta tahun, dan 
K40 dengan waktu paruh 1,3 juta tahun. Jumlah 
kandungan zat radiokatif dalam 1 cm3 batuan 
sangat kecil. Untuk mendidihkan segelas air dari 
panas radioaktif yang berasal dari 1 cm3 batu granit 
dibutuhkan waktu 500 juta tahun.  Sejak Bumi 
terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, suhu Bumi terus 
memanas, bukan mendingin. Meskipun saat ini suhu 
Bumi sedang berada dalam tahap thermal balance, 
tidak memanas, tetapi juga tidak mendingin.

KAPAn KIAMAT AKAn TERjADI?

Jika Bumi berasal dari massa panas yang 
mendingin, mungkin Bumi malah akan kiamat jika 
kehabisan panasnya. Tetapi ternyata Bumi adalah 
massa yang bertambah panas. Lalu kira-kira kapan 
Bumi akan kiamat?  Dan bagaimana Bumi kiamat?

Pembentukan Bumi dimulai dengan inti Bumi 
yang kecil dan dingin serta kulit Bumi yang tipis dan 
mantel Bumi yang lebih tebal dari sekarang. Panas 
dari desintegrasi radioaktif di kulit Bumi teralirkan 
ke luar. Sedangkan panas yang terbentuk di bawah 
kulit Bumi tidak dapat ke luar, terperangkap di mantel 
Bumi, memanaskan dan kemudian mencairkan 
mantel Bumi. Kemudian kurang lebih satu miliar 
tahun sesudah pembentukan Bumi, atau 3,5 miliar 
tahun yang lalu  pada Masa Pra-Kambrium, suhu 

Grafik kenaikan temperatur bumi dan waktu 
pencairan besi (Takeuchi dkk., 1969).

Gambar pertumbuhan mantel Bumi dan arus konveksi (Takeuchi dkk., 1969).
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mantel Bumi mencapai titik cair besi. Besi di dalam 
mantel meleleh terpisah dari massa mantel Bumi yang 
lebih ringan menyebabkan besi bergerak turun ke inti 
Bumi. Lalu sekitar dua miliar sesudah pembentukan 
Bumi, atau 2,5 miliar tahun yang lalu, masih pada 
Masa Pra-Kambrium, suhu Bumi mencapai titik cair 
silika. Silika mencair, volumenya mengembang dan 
menjadi lebih ringan dari massa mantel Bumi, dan 
silika mengapung ke permukaan. 

Adapun massa mantel Bumi yang lain, ketika 
mantel Bumi memanas, sama seperti halnya silika, 
menjadi lebih ringan karena mengembang, kemudian 
mengapung ke atas, mendingin, lalu menjadi berat 
kembali, dan akhirnya tenggelam. Ketika sampai di 
bawah dan memanas kembali, massa mantel itu 
menimbulkan arus konveksi. Massa mantel Bumi 
selain silika, membeku kembali di mantel Bumi karena 
titik beku/titik cairnya lebih rendah dari titik beku/titik 
cair silika. Dengan mekanisme ini, inti Bumi tumbuh 
semakin besar, kulit Bumi menjadi semakin tebal, dan 
terbentuk arus konveksi pada mantel Bumi. Ketika 
inti Bumi membesar, arus konveksi mengecil tetapi 

jumlahnya menjadi semakin banyak. Berdasarkan 
perhitungan matematik Chandrasekhar, seorang 
ahli astrofisika, perubahan ukuran dan jumlah 
arus konveksi terjadi secara tiba-tiba, tidak secara 
perlahan-lahan.

Pada saat mantel bagian atas memanas dan 
mencair karena arus konveksi, kulit Bumi menjadi 
tenggelam ke bawah, bergerak turun membentuk 
geosinklin atau cekungan sedimenter (pada zona 
subduksi atau cekungan palung trough dan 
cekungan busur muka forearc basin menurut 
teori tektonik lempeng). Kemudian saat mantel 
melepaskan panasnya, mantel kembali memadat, 
densitasnya meningkat kembali, menyebabkan kulit 
Bumi yang tenggelam beserta lapisan tebal sedimen 
yang terendapkan dalam geosinklin, terdorong, dan 
terangkat menjadi rangkaian pegunungan. Peristiwa 
ini dikenal sebagai orogenesis.

Periode perputaran arus konveksi yang 
membentuk siklus peristiwa geologi mulai dari 
penurunan kulit bumi sampai ke pengangkatan 

Mekanisme perputaran arus konveksi dan pembentukan geosinklin atau subduction zone (Takeuchi dkk., 1969).
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(orogenesis) membutuhkan waktu ratusan juta tahun 
(Grigg’s theory – theory on mountain building).  
Orogenesis, meskipun dikontrol oleh isostasi, akan 
terjadi secara tiba-tiba, bukan perlahan-lahan. Dalam 
pengertian tektonik lempeng, wilayah geosinklin atau 
zona subduksi juga merupakan daerah pusat gempa 
bumi dan pemunculan gunung api.

Pada Zaman Karbon Akhir (350 juta tahun 
yang lalu), Benua Pangea terbelah menjadi Benua 
Gondwana dan Benua Laurasia. Pada Zaman Trias 

Zona subduksi sebagai pusat gempa bumi 
(lingkaran merah, hijau, dan biru) dan aktivitas 
gunung api (Tarbuck dan Lutgens, 1992).

(200 juta tahun yang lalu), Benua Gondwana 
diketahui telah mulai terbelah. Pada saat itu Amerika 
Selatan, Antartika dan India mulai terpisah dari Afrika, 
serta Australia mulai terpisah dari Antartika. Selain 
membelah Gondwana, perubahan arus konveksi saat 
ini terus berlanjut, menyebabkan sebuah orogenesis 
yang mengangkat geosinklin Tethys menjadi rangkaian 
pegunungan yang membentang dari Alpen di Eropa 
dan Atlas di Afrika sampai Himalaya di Asia.  Jumlah 
benua yang terbelah menjadi semakin banyak, seiring 

Bumi kita pada Karbon Akhir (350 juta tahun yang lalu), nampak Geosinklin Tethys (digambarkan dengan titik-titik hitam) memisahkan 
benua Gondwana (di selatan) dengan Benua Laurasia (di utara) (Takeuchi dkk., 1969).
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dengan semakin kecil dan semakin banyaknya arus 
konveksi. Saat ini telah dikenal adanya beberapa 
benua/lempeng kecil, seperti misalnya Lempeng Asia 
Tenggara, Lempeng Filipina, Lempeng California, 
Lempeng Cocos, dan Lempeng Karibia.  Semakin 
banyak arus konveksi, berarti semakin banyak 
geosinklin atau zona subduksi.  Semakin banyak 
jumlah geosinklin atau zona subduksi di Bumi, juga 
berarti semakin banyak lokasi yang berpotensi untuk 
terjadi orogenesis, gempa bumi, dan letusan gunung 
api, sehingga semakin besar untuk kemungkinan 
terjadinya bencana alam, mulai dari skala disaster 
sampai catastrophe.

Perhitungan MacDonald dan Lubimova belum 

memberikan informasi apakah sesudah terjadi 
thermal balance seperti saat ini, suhu Bumi akan 
kembali memanas atau menurun. Persoalannya 
adalah meskipun jumlah kandungan unsur radioaktif 
di dalam Bumi sudah diketahui, tetapi belum dapat 
dipastikan apakah kondisi thermal balance saat ini 
terkait dengan kandungan jumlah unsur radiokatif 
yang mulai terus berkurang (sesudah terbelah selama 
4,5 miliar tahun), juga akan menyebabkan panas 
yang dilepaskannya berkurang. 

Jika panas yang dilepaskan berkurang, maka Bumi 
akan mulai mendingin. Jika Bumi mendingin, mantel 
mulai kehilangan panasnya. Jika mantel mendingin, 
kembali memadat, densitasnya meningkat kembali, 

Bumi kita pada Zaman Trias (200 juta tahun yang lalu), nampak Amerika Selatan, Antartika, dan India mulai terbelah dari Afrika 
dan Australia mulai terpisah dari Antartika. Titik hitam dengan nama benua, menunjukkan posisi benua yang bersangkutan jika 

direkonstruksi berdasar pola magnetiknya (Compton, 1977).
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menyebabkan kulit Bumi akan tenggelam beserta 
lapisan tebal sedimen yang terendapkan dalam 
geosinklin (atau dalam trough dan forearc basin), 
terdorong, terangkat ke atas secara tiba-tiba menjadi 
rangkaian pegunungan, dalam peristiwa yang dikenal 
sebagai orogenesis tersebut. 

Salah satu contoh orogenesis adalah pengang-
katan geosinklin Tethys menjadi pegunungan yang 
membentang dari Alpen sampai Himalaya. Semakin 
mantel mendingin, akan semakin banyak terjadi oro-
genesis. Catastrophe atau kiamat Bumi dapat terjadi 
saat orogenesis terjadi secara bersamaan di banyak 
tempat di Bumi. Tempat yang memungkinkan untuk 
terjadinya orogenesis global telah cukup banyak di-

siapkan, dengan terbentuknya lempeng benua/lem-
peng tektonik kecil dengan zona-zona subduksi atau 
panjang keseluruhan geosinklinnya masing-masing 
jauh lebih panjang daripada panjang Geosinklin 
 Tethys.

Tetapi kapan di Bumi akan terjadi orogenesis 
global secara serentak yang dapat menyebabkan 
kiamat, belum dapat diketahui. Hasil perhitungan 
MacDonald dan Lubimova belum dapat digunakan 
untuk mengetahuinya.n

Bumi kita pada saat sekarang, menunjukkan telah terbentuknya beberapa lempeng tektonik kecil dan zona subduksi yang lebih 
panjang dari Geosinklin Tethys (Compton, 1977).
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Tim penulis buku ini ingin mengajak 
pembaca untuk merasakan harmoni dalam 
keragaman bumi kars. Kawasan kars dalam 

perspektif sumber daya mineral disebut “kawasan 
batugamping”,  dan di kalangan umum  disebut 
sebagai “kawasan batukapur”.  

Buku setebal 133 halaman dengan kualitas deluxe 
menyajikan  atraksi  kekayaan  sumber daya alam 
kars dan peninggalan manusia prasejarah. Pembaca 
seakan dibawa untuk menikmati hamparan kars 
seluas 154.000 km2, membentang dari ujung utara 
Sumatra, hingga di ketinggian hampir 5000 meter di 
tanah Papua, di ujung timur wilayah Indonesia. 

Dalam pengantarnya disebutkan, kawasan kars 
adalah salah satu  kawasan terunik  di muka Bumi. 
Suatu bagian dari keragaman bumi (geodiversity). 
Dalam satu geodiversity ini dapat terkandung minimal  
tiga  potensi nilai, yaitu  nilai  ekonomi, keilmuan 
dan kemanusiaan. Potensi nilai ekonomi meliputi 
pertambangan, sumber air, pariwisata, pertanian dan 
kehutanan. Potensi nilai keilmuwan meliputi geologi, 
geomorfologi, hidrogeologi media rekahan, medical 
geology, biologi, paleontologi, dan arkeologi. 
Sedangkan potensi nilai kemanusiaan meliputi sosial 
budaya, estetika, spiritual, dan agama.

Tim penulis yang juga para ahli geologi 
mengandalkan kekuatan buku ini pada keindahan 

bahasa visual. Melalui 178 buah foto yang juga dibuat 
oleh para ahli geologi dan geografi menghadiahi 
pembaca dengan keunikan dan keberagaman 
bentang alam kawasan kars yang luar biasa indahnya 
di setiap jengkal Nusantara. Pembaca seakan 
memasuki lorong waktu perjalanan geologi yang 
telah berlangsung sejak Zaman Silur-Devon (sekitar 
440 juta tahun lalu) hingga sekarang. 

Deskripsi ringkas diberikan di setiap halaman. 
Namun demikian beberapa istilah geologi terkadang 
tidak mudah dipahami oleh pembaca awam. Misalnya 
penggunaan skala waktu geologi, struktur geologi, 
dan proses-proses geologi. Kecuali bagi pembaca 
awam yang sangat penasaran untuk menuntaskan 
keingintahuan dengan rajin meng-google setiap 
istilah.

Melalui foto-foto yang sangat bagus, pembaca 
seakan diajak untuk mengamati “catatan” perjalanan 
geologi yang terpatri antara lain: dalam proses 
pengangkatan lipatan kulit bumi, jejak proses 
karstifikasi pada gamping, struktur geologi kekar 
dan sesar, proses deformasi yang kuat pada batu 
gamping, dan lain sebagainya.

Tim penulis menunjukkan  beraneka ragam 
kawasan kars dengan berbagai keunikannya masing-
masing. Seperti di kawasan kars Citatah, bagaimana 
mungkin bukit karang atau batugamping yang biasa 

Foto: H. Samodra.Stalaktit aktif di Gua Petruk.
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terdapat dipantai, bisa berada di ketinggian 750 m 
dpl? Kawasan ini menjadi bukti bahwa 25 juta tahun 
lalu wilayah Padalarang pernah digenangi laut.

 Di Gua Pawon Citatah, ditemukan kerangka 
manusia prasejarah (Ki Sunda) yang pertama di Jawa 
Barat berumur 9500 tahun lalu. Sekitar 29 buah foto 
memanjakan pembaca  dengan keanekaragaman  
bentuk bukit, taman batu, stalaktit dan stalagmit, 
hingga sungai  bawah tanah “Sanghyangtikoro” 
yang pernah dianggap sebagai sumber bocornya 
danau Bandung Purba.

Sekitar 35 buah foto memperlihatkan Kawasan 
Kars Gombong Selatan dan Kawasan Kars Gunung 
Sewu. Kawasan Kars Gombong Selatan terkenal 
dengan ratusan gua yang diisi oleh berbagai atraksi 
stalaktit dan stalagmit bagai diorama kehidupan yang 
penuh warna dan bentuk. Bahkan masyarakat kars 
dunia menggagas agar sumber daya alam yang luar 
biasa ini dijadikan salah satu warisan dunia. Karena 
keindahan gua-gua di kawasan ini berperingkat 
dunia, serta memiliki pesona kars bawah permukaan 
yang  sangat menarik. 

Kawasan Kars Gunung Sewu memanjang 120 
km yang dibentuk oleh 40.000 bukit gamping. Di 
satu kawasan yang dikenal dengan nama “Song 

Terus” ditemukan rangka manusia prasejarah 
berumur 10.000 tahun. Bahkan ditemukan artefak 
peninggalan manusia prasejarah Zaman Paleolitikum 
berupa mata panah, atau kapak yang umumnya 
terbuat dari batugamping rijangan. 

Apakah dengan ditemukannya artefak di kawasan 
kars ini menjadi tanda keberadaan manusia purba 
Homo erectus yang diperkirakan pernah hidup 1 
juta tahun lampau di Kawasan Kars Gunung Sewu? 
Pembaca yang tertarik dan penasaran bisa melakukan 
kajian lebih jauh fakta menarik ini.

Buku ini juga memperlihatkan bagaimana daerah 
Kalimantan Timur menyajikan atraksi ratusan kerucut 
gamping yang menyembul dari balik hutan lebat 
bagaikan mata gergaji. Kawasan Kars di segmen 
Marang memiliki 17 gua dari 25 gua yang merekam 
budaya prasejarah, berupa lukisan pada dinding dan 
atap, berumur 15.000  tahun hingga 8.000 tahun 
yang lalu. Lukisan-lukisan gua yang didominasi oleh 
gambar telapak tangan tersebut diakui sebagai 
warisan dunia. Untuk mengungkapkan lebih detil 
lagi, tentu saja diperlukan interpretasi dari ahli 
sejarah.

Keragaman lainnya adalah kawasan kars di 
Sulawesi Selatan. Terbentang batuan karbonat yang 

Foto: Igan S. Sutawidjaja.Pesona bentang alam kars Gombong, Jawa Tengah.
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tumbuh di atas sedimen klastik dan ditindih oleh 
batuan vulkanik. Setelah batugamping terangkat ke 
permukaan laut terjadi proses karstifikasi membentuk 
morfologi kars. Pengaruh struktur geologi membentuk 
bentang alam bukit-bukit berlereng terjal, sebagian 
saling terpisah. Kenampakan yang mirip menara 
gedung pencakar, memang pantas diberi sebutan 
“kars tipe menara”. Di dalam gua kawasan kars 
ini pun terdapat bukti-bukti peninggalan manusia 
prasejarah. 

Parade foto memperlihatkan keunikan kawasan 
kars di wilayah Sulawesi Tenggara. Misalnya 
pembentukan travertin karena perbedaan pada sistem  
hidrologi yang membangunnya, bersifat panas, dan 
berasa asin. Masih di Sulawesi Tenggara, gua kars 
di Pulau Muna merekam kehidupan prasejarah yang 
menakjubkan. Lukisan pada dinding dan langit-langit 
gua bergambar perahu tampak dominan. Boleh 
jadi sejak dulu nenek moyang suku-suku di tanah 
Sulawesi adalah orang pelaut. 

Terdapat foto lukisan purbakala ‘orang bermain 
layang-layang’ berumur antara 4000-5000 tahun 
yang lalu. Boleh jadi, layang-layang pertama di dunia 
berasal dari Pulau Muna Indonesia dan membuyarkan 
kepercayaan bahwa pada awalnya layang-layang 
ditemukan di daratan Cina. 

Kejutan lain dari buku ini adalah atraksi kars yang 
tiada duanya di Bumi Papua. Kawasan kars dengan 
derajat karstifikasi yang berbeda di setiap segmen 
wilayah mendominasi sepanjang 1300 km dengan 
lebar 80-120 km. Di kawasan ini tersingkap batu 
dolomit yang berumur Silur-Devon (sekitar 440 juta 
tahun), dan menjadi batuan karbonat tertua dan 
tertinggi di Indonesia.

Proses dinamika bumi di Kawasan Lorentz 
telah mengangkat batugamping yang sebelumnya 
terbentuk di dasar laut menjadi pegunungan 
dengan ketinggian lebih dari 4500 m dpl. Karena 
ketinggiannya telah melebihi garis salju di daerah 
ekuator, maka sebagian permukaan batugamping 
tertutup salju atau gletser. Puncak Jayawijaya (4884 
m dpl) menjadi tempat tertinggi di wilayah Pasifik 
Barat. Sungai-sungai permukaan yang memotong 
gawir struktur (lereng lurus) akan membentuk air 
terjun. Tingginya beragam, rata-rata lebih dari 50 m.

Jika ingin meraih target pembaca yang lebih 
luas, mungkin ada baiknya buku ini dilengkapi 
dengan lampiran keterangan istilah-istilah geologi 
yang digunakan dan lampiran skala waktu geologi. 
Penggunaan dua bahasa sangat membantu sehingga 
buku ini bisa menjadi referensi bagi bangsa lain. 

Akhir kata, buku ini bisa menambah rasa syukur 
kita kepada Sang Maha Pencipta. Mensyukuri hidup 
di negara yang memiliki laboratorium kekayaan 
alam yang luar biasa indahnya. Semoga semangat 
nasionalisme, kecintaan, kebanggaan, dan keinginan 
untuk belajar mengenal alam tumbuh kuat dari setiap 
pembaca.n

Yanti Herawati, fasilitator di Homeschooling 
Pusat Bumi dan pengelola trekking ITB ‘89.

Foto: T. Bachtiar.Kanopi Gua Sanghyangpoek, Rajamandala, Jawa Barat.
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Rombongan pemeta geologi itu sedang 
melintasi padang ilalang yang rapat dengan 
semak-belukar, sehingga sulit ditembus. 

Mereka baru dapat melaju perlahan setelah 
membuat rintisan, sehingga perjalanan itu menjadi 
begitu lambat. Siang itu, Rab Sukamto, Nur Djaman, 
dan dua orang pembawa barang, sudah sampai di 
lembah Sungai Lowo Lamba, Flores Tengah. Tengah 
hari, mereka berempat sampai di dasar sungai yang 
kering, tak jauh dari perbukitan yang baru saja dilalui. 
Ketika istirahat sambil makan siang itulah, riuh 
rendah terdengar teriakan-teriakan dari balik bukit. 
Serombongan orang mulai terlihat dari balik semak 
sambil mengacungkan senjata yang dibawanya. 
Mereka terus bergerak mendekat dengan senjata 
yang siap menghunjam. Masih belum tahu apa 
yang terjadi, Rab Sukamto terus mengamati siapa 
di antara mereka yang paling dituakan. Satu orang 
yang tampak dihormati mendapatkan penjagaan dari 
pemuda lainnya. Mereka terus mendekat dengan 
siaga penuh untuk menyerang, sedangkan Rab dan 
tiga orang lainnya dalam posisi ketakutan dan tak 
dapat berbuat apa-apa. Tombak, parang, panah, dan 
kapak masih terlihat siap dilepaskan.

Dalam doa, Rab seketika teringat, bahwa seluruh 
rakyat Indonesia sangat mencintai kemerdekaan, dan 
Bung Karno menjadi sosok yang sangat dikagumi. 
Situasi psikososial itulah yang dimanfaatkan Rab 
untuk menegarkan diri, lalu berdiri, dan menghadapi 
orang yang dituakan dengan santun dan bersahabat 

untuk menjelaskan mengapa mereka berempat ada 
di tempat itu. Setelah menenangkan diri, dari jarak 
sekitar sepuluh meter, Rab berdiri lalu menghadap 
pemimpinnya, mengatakan, bahwa rombongan 
datang dari Jakarta diperintah Bung Karno untuk 
mengadakan penyelidikan batuan, yang nantinya 
dapat bermanfaat bagi masyarakat di sini. Contoh 
batuan yang ada diperlihatkan, dan diperagakan cara 
mengamatinya dengan suryakanta/kaca pembesar. 
Bahkan, rantang dan perabotan bekas makan siang 
pun diperlihatkan.

Pemuda di samping tokoh yang dituakan terus 
berbicara, rupanya dia sedang menerjemahkan 
apa yang dikatakan Rab Sukamto dalam Bahasa 
Indonesia ke dalam bahasa yang mereka gunakan. 
Nampaknya mereka mengerti apa yang sedang 
dikerjakan rombongan pemeta geologi itu, sehingga 
pemimpinnya memerintahkan untuk menurunkan 
senjata, tidak dalam posisi siap menyerang.

Sebagai tanda sikap perdamaian, rombongan 
pemeta itu diajak ke kampungnya, yang jaraknya 
sekitar satu kilometer, dan mendapatkan 
penghormatan. Mereka menyediakan telur rebus, 
khususnya untuk Rab Sukamto dan Nur Djaman, 
sementara kedua pembawa barang tak mendapatkan 
bagian. Dalam suasana yang bersahabat itulah 
mereka menceritakan, kesiagaan itu merupakan 
bentuk perlindungan kepada seluruh warga 
kampung dan segala harta-benda milik warganya. 
Penjagaan disiagakan karena pada waktu itu banyak 

profil

Rab Sukamto

Bonek yang Tak 
Henti Belajar
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terjadi penculikan anak-anak dan perempuan, serta 
pencurian ternak. Mereka pun melepas tim pemeta 
dengan penuh persahabatan untuk melanjutkan 
perjalanan, dan akan berkemah sekitar 7 km di 
selatan perkampungan itu.

Itulah sekelumit kenangan Rab Sukamto, yang 
baru lulus dari Kursus Ahli Praktek Geologi dan 
Tambang (KAPGT) dan menjadi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) di Djawatan Geologi sejak bulan September 
1958, yang langsung mendapatkan penugasan 
untuk mengadakan pemetaan geologi. Saat itu Rab 
Sukamto berusia 26 tahun, sedangkan asistennya, 
Nur Djaman, mantri opnemer, juru ukur, usianya 
sudah di atas 50 tahun. Saat itu, daerah penyelidikan 
belum memiliki peta topografi yang rinci, sehingga 
dalam membuat lintasan geologi menggunakan tali 
meteran dan kompas.

Mengikuti KAPGT pun sesungguhnya bukan 
tujuan awal. Semula, selepas SMA tahun 1955, Rab 
muda berkeinginan untuk masuk menjadi mahasiswa 
Kedokteran Hewan di Universitas Gajah Mada, karena 
bidang itulah yang dirasa sangat dekat dengan 
kehidupan di desanya. Namun setalah mendapat 
informasi, ikatan dinas baru akan diberikan kepada 
mahasiswa yang berprestasi setelah nilainya dilihat 
dalam satu semester. Niat itu segera diurungkannya, 

karena baginya, kuliah tanpa ikatan dinas adalah hal 
yang tidak mungkin untuk dijalankan.

Dalam kegalauan itulah, di surat kabar termuat 
iklan ikatan dinas untuk mengikuti KAPGT di 
Bandung. Tak membuang waktu, Rab segera menuju 
Kantor Telepon dan Telegraf untuk menanyakan 
perihal ikatan dinas kepada panitia pendaftaran di 
Djawatan Geologi. “Begitu saudara sampai di kantor 
Djawatan Geologi, ikatan dinas untuk saudara sudah 
ada.” Itulah jawaban pak Ujer, Kepala Bagian Tata 
Usaha, yang sangat melegakan.

Kepergian ke Bandung yang sama sekali belum 
ia kenal, dan tak ada saudara, menurut Rab, boleh 
dikata bermodal nekad, atau dalam Bahasa Jawa 
bondo nekat, disingkat bonek, yang sekarang menjadi 
sangat populer diberikan kepada suporter Persebaya. 
Geologi pun tak terbayangkan sama sekali, sebab 
selama di SMA Bagian B Malam di Margoyudan, 
Solo, tidak diperkenalkan tentang geologi. Saat di 
SMA, Rab sangat menyukai mata pelajaran aljabar, 
ilmu ukur, kimia, dan fisika.

Putra keempat dari keluarga Kartotinojo itu lahir 
di Pengging, Kampung Karangduwet, Desa Bendan, 
Kecamatan Banyudonyo, Kabupaten Boyolali, 12 
Agustus 1936. Tempat kelahirannya itu berjarak 12 
km sebelah barat Kota Solo, atau kaki timur Gunung 

Ilustrasi saat Rab Sukamto dikepung penduduk di lembah Sungai Lowo Lamba, Flores Tengah (Ilustrasi: Ayi Sacadipura).



65

Merapi. Setelah pamitan kepada orangtua dan 
pinisepuh di kampungnya, Rab sudah bertekad untuk 
meneruskan studinya di Bandung.

Saat mengantri karcis di Stasiun Balapan, Solo, 
seorang yang sudah berumur mendekati Rab.  
“Mau ke mana, Dik?” orangtua itu bertanya. Rab 
memberitahu bahwa ia hendak pergi ke Bandung. 
“Bisa minta tolong belikan satu karcis lagi ke 
Bandung?” pintanya kemudian. Ternyata karcis itu 
bukan untuknya, melainkan untuk kemenakannya, 
Haryadi, yang akan mengikuti KAPGT. 

Pertemuan inilah menjadi pembuka untuk 
mengenal dan tinggal di Bandung. Pamannya 
Haryadi, Mulyono, mengajaknya untuk ikut ke 
pemondokannya di Jl. Cikaso Lama, sekitar 3 km 
selatan kantor Djawatan Geologi.

Kursus Ahli Praktek Geologi dan Tambang, 
dalam pelaksanaan perkuliahannya “dititipkan” di 
Jurusan Geologi dan di Jurusan Pertambangan pada 

Universitas Indonesia, cabang Bandung, yang kelak 
menjadi Institut Teknologi Bandung. Namun, dalam 
pelaksanaan perkuliahan, praktikum dan ujian tak 
ada perlakuan yang berbeda antara mahasiswa 
“biasa” dan mahasiswa “titipan”. Para pengajarnya 
masih berkebangsaan asing, seperti Prof. Akkersdijk, 
Prof. Dr. Th. H.F. Klompé, Dr. Peter Marks, sehingga 
dalam perkuliahannya memakai Bahasa Belanda dan 
Bahasa Inggris. 

Ini merupakan beban tersendiri bagi Rab, karena 
agak kesusahan menangkap perkuliahan. Ia pun 
segera mengikuti kursus Bahasa Inggris, namun, 
belajar bahasa tidaklah instan. Bukan bonek kalau 
tidak dapat bertahan. Sambil terus belajar bahasa, 
Rab pun mencoba memahami perkuliahan dengan 
belajar pada teman dari mahasiswa “biasa”, 
yang terkenal paling pintar, yaitu Raden Prajatna 
Koesoemadinata. Kemudian keduanya bersahabat, 
Rab sering berkunjung ke rumah orang tua R.P. 
Koesoemadinata di Babakan Ciamis, dan Prajatna pun 
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sering berkunjung ke rumah kos Rab di Tamansari 
Bawah, di belakang kerkhof, pemakaman Belanda, 
yang kini menjadi kampus UNISBA. Persahabatan 
ini bagi Rab sangat menguntungkan, karena dapat 
meminjam catatan kuliahnya, ketika Prajatna selesai 
ujian. 

Akhirnya, Rab lulus dari Kursus Ahli Praktek 
Geologi akhir tahun 1958, dan langsung bekerja 
sebagai PNS di Djawatan Geologi di Bandung. Tugas 
pertamanya adalah membantu Dr. Werner Rothpletz, 
seorang tenaga asing yang masih tertinggal. Ahli 
geologi berkebangsaan Swiss ini mempunyai hobi 
meneliti prasejarah, dengan cara mengumpulkan 
artefak yang terdapat di puncak-puncak bukit di timur 
laut Bandung. Rab beserta Ismail Usna mendapatkan 
tugas untuk memetakan dan menggambarkan 
tempat-tempat penemuan artefak prasejarah 
itu. Sebagian artefak yang dikoleksi Rothpletz 

tersimpan di Museum Geologi. Tugas lainnya adalah 
penyelidikan geologi teknik, geologi ekonomi dan 
geologi kelautan di berbagai daerah.

Perasaan selalu kurang dalam ilmu geologi, 
membuat Rab Sukamto terus berusaha untuk 
meningkatkan ilmu. Pada tahun 1964, empat tahun 
setelah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, 
Universitas Padjadjaran membuka Bagian Geologi, 
Rab pun mendapatkan tugas belajar di sana. Namun, 
bagi PNS yang kuliah lagi, tahun 1965 itu terasa 
sangat berat. Keadaan ekonomi saat itu terasa berat, 
ditambah dalam keluarganya bertambah lagi satu 
momongan. Namun, dengan kerja keras, tahun 
1968, Rab Sukamto dapat menyelesaikan pendidikan 
formalnya. 

Pada tahun 1969, Rab mendapatkan kesempatan 
untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang 
eksplorasi dan pemetaan geologi di Jerman Barat 
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selama 15 bulan. Selama sepuluh tahun berjalan, 
perkembangan ilmu geologi begitu pesat. Pada tahun 
1980 awal, ITB membuka Program Pascasarjana 
Geologi Strata 3, dan Rab pun mendaftarkan 
menjadi mahasiswa S3 pada tahun 1983, yang 
tidak diharuskan menyelesaikan jenjang S2 terlebih 
dahulu, karena alumnus “angkatan lama”, yang 
kesarjanaannya diakui setara S2. 

Tidak seperti delapan rekan lainnya yang sama 
sedang tugas belajar, dan dibebaskan dari tugas 
sehari-hari, Rab Sukamto tidak mendapatkannya, 
seperti yang tertuang dalam Surat keputusan Menteri 
Pertambangan dan Energi Nomor 1069K/742/M.
PE/1984 tanggal 28 Oktober 1984. Saat itu Rab 
Sukamto harus benar-benar dapat membagi waktu, 
karena ia sudah menjadi Kepala Bagian Pemetaan 
Geologi, Pimpro Pemetaan Geologi dan Interpretasi 
Foto Udara, dan bertindak sebagai Project Manager 
Indonesia-Australia Geological Mapping Project. 
Pada tahun 1986 Rab berhasil mempertahankan 
disertasinya yang berjudul: Tektonik Sulawesi Selatan 
dengan Acuan Khusus Ciri-ciri Himpunan Batuan 
Daerah Bantilama, di bawah promotor tunggal Prof. 
Dr. Sukendar Asikin.

Penugasan dalam pekerjaan untuk mengadakan 
penelitian dan pemetaan geologi, telah membawanya 
ke berbagai pelosok tanah air. Perjalanan ke berbagai 
daerah terpencil, saat itu menghadapi dua ancaman 
terberat, pertama keganasan alam di daerah yang 
harus dilalui, dan kedua situasi sosial politik dan 
keamanan yang masih rawan. Bagaimana tegangnya 
saat rombongan Rab Sukamto disangka penculik 
di lembah Sungai Lowolamba, Flores Tengah tahun 
1959. Namun, kecintaan akan pekerjaan membuat 
Rab dapat melewati semua tantangan dan ancaman 
itu.

Begitu pula pada tahun 1970, rombongan Rab 
Sukamto dan Ken Hirayama, ahli geologi dari Jepang, 
yang harus bermalam di tengah hutan hujan tropis di 
sebelah timur Danau Lindu, Sulawesi Tengah, tanpa 
tenda dan tipisnya perbekalan. Hal ini terjadi karena 
pembawa barang yang seharusnya lima orang, yang 
ada hanya tiga orang, sehingga barang bawaan 
dan perbekalan yang dibawa sesedikit mungkin. 
Rombongan harus melintas rawa sedalam lutut 
yang banyak lintahnya, dan terus diguyur hujan di 
dalam belantara di pegunungan. Jam sepuluh malam 
rombongan baru keluar hutan dan diizinkan untuk 
menumpang istirahat di rumah kecil di tengah sawah 
milik suami istri yang sudah tua. 

Pengalaman paling mengerikan adalah ketika 
rombongan pemeta “bertempur” dengan ular 
sanca yang sangat besar di sebelah barat Gunung 
Tinombala, Lengan Utara Sulawesi, tahun 1971. 
Bersama pensurvei Sahardjo, rombongan pemeta 
geologi Rab terjebak hujan selama tiga hari di Pulau 

Mangole pada tahun 1972, dan banyak lagi kenangan 
dalam perlintasan geologi ketika memetakan geologi 
di berbagai pelosok tanah air. 

Semuanya itu akhirnya menjadi kenangan indah 
setelah peta dicetak, dan seluruh wilayah Indonesia 
selesai dipetakan. Pada tahun 1995, pemetaan 
geologi bersistem tahap pertama dinyatakan 
selesai, setelah seluruh Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ditutupi Peta Geologi, dengan 
ditandatanganinya Peta Geologi Indonesia skala 
1:5.000.000 (1992) oleh Presiden Soeharto pada 
tahun 1996. Bagi Rab Sukamto, penelitian geologi di 
berbagai wilayah di Indonesia itu telah menghasilkan 
lebih dari 20 karya tulis ilmiah, peta, atlas, dan telah 
membawanya sebagai pembicara dalam berbagai 
pertemuan ilmiah, baik di dalam maupun di luar 
negeri.

Sebagai PNS, jabatan struktural yang pernah 
diembannya adalah sebagai Kepala Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Geologi, sekarang Pusat Survei 
Geologi, pada tahun 1988 – 1992. Jabatan fungsional 
Rab Sukamto sudah mencapai tingkat paling puncak, 
yaitu sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) pada tahun 
1995. Sejak tahun 2001, Rab memasuki masa 
pensiun. Namun baginya, tak ada kata berhenti untuk 
belajar. Sampai saat ini, Rab terus menulis berbagai 
makalah dan memoar perjalanan selama memetakan 
geologi di berbagai pelosok Tanah Air. 

Rab Sukamto muda menikah dengan seorang 
guru, Sudiati binti Tjokromihardjo pada tahun 
1960, dikaruniai empat orang anak yang kini sudah 
berkeluarga dan memberinya delapan cucu. Oktober 
1998, istri yang sangat dicintai mendahuluinya 
kembali ke hadirat Ilahi Rabbi, membuat Rab, seperti 
diakuinya sendiri, “Seperti burung yang terbang 
dengan satu sayap.”n (T. Bachtiar). 

Pewawancara: T. Bachtiar dan Sofyan Suwardi (Ivan), 
fotografer: Gunawan.
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Geotravel

Menyapa
Eksotisme Dieng

Oleh: T. Bachtiar, Priatna, dan Yanti Herawati

Jalanan terus menanjak berliku mengikuti irama alam, menapaki lereng 
gunung api yang curam. Dihantarkan kabut yang melayang, terasa seperti 
menuju awan-awan. Pesona Dataran Tinggi Dieng  telah menyihir kami 
sejak tadi. Kawah aktif  dengan asapnya yang mengepul, loncatan lumpur 
belerang, dan dinding gunung api purba yang membentang, memagari 
cawan raksasa Dieng. Selalu ada kerinduan untuk kembali, kembali ke 
keabadian pesona Dieng.

Kawah Sikidang, tujuan utama wisata Dieng. Foto: Priatna.
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WALAU jAUH DARI BAnDUnG, namun selalu 
ada rindu untuk kembali menyapa Dieng. Dan, 
seolah sudah menjadi kesepakatan, kami berangkat 
dari Bandung sekitar pukul 06.00. Setelah perjalanan 
melewati Kota Banjar, atau setelah menempuh lima 
jam perjalanan, saat tubuh memberikan pesan 
untuk makan siang, di sana ada rumah makan 
Mergosari. Walau secara administratif daerah ini 
termasuk Provinsi Jawa Tengah, namun penduduknya 
berbahasa Sunda. Rasa makanannya pun bercitarasa 
Sunda klasik, yang sudah sangat akrab dengan lidah 
kami, seperti goreng ayam dengan bumbu khasnya 
yang meresap, goreng ikan mas, pepes ikan, pepes 
ayam, karedok, sambal terasi, sambal tomat, sambal 
leunca, dan kerupuk, menanti untuk disantap. 
Selepas dzuhur, perjalanan dilanjutkan dan sampai di 
Wonosobo sekitar pukul 17.00. 

Rumah makan Mergosari, Kampung Madura, Jawa Tengah. 
Foto: Gunawan.

jALAnAn TERUS MEnAnjAK berliku mengikuti 
irama alam menapaki lereng gunung api yang 
curam. Dihantarkan kabut yang melayang, terasa 
seperti menuju awan-awan. Angin meniup dingin 
dari jendela kendaraan yang sengaja dibuka, 
atmosfer Pegunungan Dieng di ketinggian 2200-an 
m dpl. menjalar di aorta rasa. Hamparan hijau ladang 
kentang dalam kuali raksasa gunung api, merayapi 
hingga di sela-sela bebatuan di lereng-lereng yang 
curam. Keberkahan alam Dieng telah memikat banyak 
orang dengan berbagai tujuannya. 

Satu jam yang lalu, baru saja kami meninggalkan 
Wonosobo di ketinggian 900 m dpl., sebuah kota 
dengan iklimnya yang nyaman, dan merupakan 
gerbang utama menuju Dataran Tinggi Dieng. Di sini, 

penginapan, hotel dan kulinernya dapat memanjakan 
para kelana. Bagi yang senang mencoba makanan 
khas daerah setempat, perlu juga dicoba gorengan 
tempe kemul yang dicocol saus kacang bening rasa 
manis, dan mie ongklok. 

Alun-alunnya benar-benar masih berfungsi 
sebagai tempat orang berkumpul atau berolah raga. 
Suasananya sangat akrab, dinaungi pepohonan 
yang tinggi dan besar, menyegarkan warga kota 
yang melepas lelah dari kepenatan kerja. Dari kota 

Tempe kemul, tempe berselimutkan tepung, nama khas 
tempe goreng di Wonosobo. Foto: T. Bachtiar.

yang khas dengan pasar yang sibuk, perjalanan ke 
Dieng dilayani oleh bus yang teratur, dengan lama 
perjalanan tidak lebih dari satu jam. 

Sekelebatan, kenangan kota Wonosobo masih 
melintas saat kendaraan meliuk menanjak di kawasan 
Dieng. Angin segar dan bentang alamnya telah 
menyihir kami sejak tadi. Kawah aktif dengan asapnya 
yang mengepul, loncatan-loncatan lumpur belerang, 
dan dinding gunung api purba yang membentang 

Gerbang memasuki Dieng. Foto: Budi Kurnia.
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petani untuk mengolah tempat kayangan ini menjadi 
kawasan pertanian. Selain kesuburan tanahnya, 
gunung api pun melepaskan lebih dari 130 juta ton 
CO2 setiap tahunnya. Gas ini menjadi tidak berbahaya 
bila langsung dilepaskan ke udara secara teratur 
dan terus-menerus. Kandungan karbon dioksida di 
udara segar bervariasi antara 300 ppm sampai 600 
ppm dan ambang batasnya 5.000 ppm. Nampaknya 
para petani akhirnya mengetahui bahwa hembusan 
gas gunung api yang keluar dari rekahan-rekahan 
di sekitar kebun mereka menyebabkan tanaman 
menjadi tumbuh lebih subur. 

Memang, tumbuhan dapat menyerap CO2 
dengan cara fotosintesis, kemudian diolah menjadi 
gula yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. 
Itulah yang menjadi magnet bagi petani untuk terus 
mengolah lereng di keterjalan, yang sesungguhnya 
tidak cocok lagi untuk diolah menjadi daerah 
pertanian musiman. 

Namun, nilai ekonomi kentang yang tinggi 
telah menyedot para petani untuk terus mengolah 
lahan dan tidak menghiraukan lagi larangan untuk 
menanam tanaman musiman di lereng dengan 
kemiringan di atas 60%. Kondisi lingkungan yang 
sangat kritis itu menyebabkan tanah pucuk yang 
tergerus mencapai lebih 180 ton/Ha/tahun. Tanah 

memagari cawan raksasa Dieng. Rasanya sangat 
beralasan, mengapa para kelana dan peziarah telah 
berkesinambungan mendatangi dan membangun 
tempat kayangan ini. Para rahib, telah memilih dan 
menjadikan Dieng sebagai rumah bagi ratusan candi 
Hindu yang sebagian besar dibangun antara abad 
VIII - IX. 

Nampaknya faktor bencana alam telah 
menyebabkan Dataran Tinggi Dieng menjadi 
daerah yang ditinggalkan dan pernah dilupakan 
masyarakatnya. Baru pada abad ke-19, candi-candi 
di kawasan ini diungkap kembali, dan penduduk 
mulai berdatangan dengan tujuan yang berbeda. 
Mereka memanfaatkan kawasan Dieng sebagai areal 
pertanian.

Dieng berasal dari kata di dan hyang, yang 
artinya tempat bersemayamnya para dewa. Bisa jadi, 
pemberian nama ini karena kekaguman akan alamnya 
yang indah dan permai. Alam Dieng seluas 54.974 Ha 
itu dikaruniai mata air panas yang keluar di berbagai 
tempat, namun belum dimanfaatkan secara baik 
untuk air panas di rumah-rumah. Pesona Dieng di 
Provinsi Jawa Tengah, dengan titik tertinggi mencapai 
2.565 m dpl., semakin mengagumkan dengan adnya 
telaga bening dan candi-candi.Kesuburan tanah di 
kawasan gunung api aktif ini telah memikat para 

Kompleks Candi Arjuna. Foto: T. Bachtiar.
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subur itu terbawa aliran permukaan saat hujan turun, 
menyebabkan tingkat kesuburan tanah menurun, 
yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas 
lahan, sehingga hasil kentangnya akan terus menurun. 
Tanah subur itu akhirnya berpindah mengisi lembah 
dan telaga. Pelumpuran itu telah mendangkalkan 
telaga, bahkan ada beberapa yang mengering. Telaga 
yang tersisa warnanya berubah menjadi coklat gelap. 
Inilah ancaman paling berbahaya yang menghantui 
masyarakat Dieng, bukan saja ancaman letusan 
gunung api dan hembusan gas beracun, namun juga 
bahaya ekologis. 

kabut. Embun yang menyerpih dan mengeras, 
menyebabkan daun sayuran itu layu, kemudian mati. 
Di dalam rumah, tungku pembakaran selalu dijaga 
agar tetap menyala, sehingga ruangan tetap hangat, 
dan asapnya keluar mengepul dari sela-sela genting. 

GUnUnG API, kadang, dalam ketenangan dan 
keberkahan yang dilimpahkannya, mengejutkan 
dengan aktivitasnya yang merenggut nyawa. 
Masih segar dalam ingatan masyarakat Dieng, hari 
Selasa, 20 Februari 1979 pukul 01.55, gempa bumi 
mengguncang. Bau belerang menyengat kuat. Udara 
di luar rumah lain dari biasanya, suhu di tengah malam 
itu terasa panas. Dari Kawah Sinila terdengar ledakan 
keras dan kobaran api. Menjelang subuh, asap 
putih meniang ke langit, disusul dengan hujan abu. 
Letusan gunung yang tak jauh dari perkampungan 
itu telah memaksa warga untuk segera meninggalkan 
rumahnya. Selang sejam, terdengar letusan keras 
disertai gemuruh dengan asap yang menembus udara 
subuh yang dingin. Bumi Dieng berguncang kembali 
dengan gemuruh yang disertai semburan lumpur. 
Menjelang pagi, 149 orang yang berlari untuk 
menyelamatkan diri, mati lemas karena menghisap 
gas beracun, yang konsentrasi gas CO2-nya mencapai 
40 kali batas aman. 

Tak jauh dari Desa Batur, Kecamatan Batur, 
Kabupaten Banjarnegara, di tengah-tengah ladang 
kentang, terdapat kuburan masal dengan tugu dari 
semen berbentuk tangan yang memegang kartu, 
menyimbolkan “stop perjudian”. Tugu ini dibuat 
sebagai peringatan bagi warga desa atas petaka 
menjelang pagi tahun 1979. Masyarakat percaya, 
peristiwa alam yang mematikan itu di dalamnya 
terdapat sumbangan dari perbuatan warga Dieng 
yang bertentangan dengan norma, seperti berjudi, 
yang merajalela pada tahun 1979. Perbuatan itulah 
yang dipandang telah mendatangkan musibah yang 
menyebabkan ratusan warga menjadi korban gas 

Perumahan tumbuh pesat di Dieng. 

Pepohonan yang semula berdiri tegak 
memayungi alam Dieng, meredam energi Matahari 
berlebih, menyaring air hujan, kini pohon itu telah 
menghilang, sehingga ketika suhu mencapai -20 C, 
langsung membekukan embun yang bergelantungan 
di dedaunan. Embun yang mematikan tanaman ini 
disebut bun upas, embun beracun, berbahaya bagi 
tanaman. Dataran Tinggi Dieng yang terletak di 7,200 
LS dan 1900 LS itu laksana lemari pendingin raksasa. 
Bila pagi menjelang, atau saat matahari beranjak 
ke peraduan, Dieng menjadi putih berselimut 

Telaga Warna yang semakin mendangkal. 

Foto: SR. Wittiri.

Foto: Gunawan.
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karbon dioksida atau CO2 yang tak berbau dan tak 
berwarna itu.

Dataran Tinggi Dieng itu merupakan kompleks 
gunung api yang luasnya sekitar 84 km persegi, yang 
memanjang arah barat daya - tenggara, sehingga 
bukan saja gas gunung apinya yang membahayakan, 
namun material letusan lainnya dapat membahayakan 
bagi para petani di sana. Ada cara sederhana 
untuk menyelamatkan diri karena adanya CO2 yang 
membahayakan, yaitu tutupkanlah kain atau handuk 
kecil yang dibasahi. Untuk kehati-hatian, ada baiknya 
mencari informasi tentang kondisi terkini gunung ini 
kepada Tunut, petugas Pos Gunung Dieng, melalui 
nomor 0813 913 083 73.

SUHU DInGIn PEGUnUnGAn nan segar 
menyapa tubuh hingga memompa jantung lebih 
cepat. Degupnya yang membahana mengisi oksigen 
sejuk mendesak masuk ke paru-paru. Di luar 
penginapan, di sempadan jalan yang ditumbuhi 
rumput, segerombolan domba khas Dieng, jenis 
domba yang berbulu tebal, khas daerah berhawa 
dingin, sedang merumput. Di atasnya pipa panas 
bumi, sumber energi panas yang terkandung di 
dalam perut Bumi Dieng yang telah menghasilkan 
listrik sebesar 60 MWe. 

Pemandangan Dataran Tinggi Dieng yang 
menakjubkan, bahkan ketika masih tertutup kabut 
dingin, mendorong siapapun untuk bergegas mencari 
makanan dan minuman hangat. Tidak banyak 
warung makan yang sudah buka pagi itu. Namun 
salah satu warung makan yang berada di dalam 
pasar, sudah menggeliat untuk melayani konsumen. 
Hidangan nasi rames, nasi goreng, dan mie goreng 
sudah tersedia sejak pukul enam pagi. Ada keunikan 
dari sambal khas Dieng yang tersaji. Tidak seperti 
sambal di daerah lain yang tangkai cabe rawitnya 
dibuang, di Dieng, penduduk membuat sambal 
dengan menumbuk cabe rawit dengan tangkainya 
sekaligus. Rasanya ternyata sangat lezat dan nikmat. 
Menurut mereka, tangkai yang ditumbuk sekaligus 
dengan cabe rawitnya akan mengurangi dampak 
sakit perut karena panasnya cabe.

Menuju ke ladang untuk mengolah bumi Dieng. 

Foto: Priatna.

Foto: Gunawan.

Panas bumi Dieng
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Hawa dingin Dieng telah melahirkan minuman 
khas, di antaranya teh, kopi dan ramuan yang terbuat 
dari purwaceng. Purwaceng adalah sejenis tanaman 
yang dipercaya oleh penduduk memiliki khasiat yang 
dapat menambah stamina dan keperkasaan kaum 
pria. Dengan bangga ibu pemilik warung mengatakan 
bahwa purwaceng hanya bisa tumbuh di Dataran 
Tinggi Dieng. Diceritakan, ratusan tahun yang silam, 
ada petani bernama Purwa, yang tanpa sengaja 
menemukan ramuan dari daun tanaman yang mirip 
semak yang ditemukannya di pinggir hutan. Setelah 
meminum ramuan tersebut, ia merasakan staminanya 
meningkat. Pulihnya energi setelah seharian bekerja, 
dan keperkasaannya menjadi kenceng. Akhirnya 
tanaman itu disebut purwaceng.

Purwaceng (Pimpinella pruatjan atau Pimpinella 
Alpina) termasuk tumbuhan herbal dari genus 
Apiaceae. Tanaman ini hanya bisa hidup pada 
ketinggian 2.000-2.500 m dpl. Purwaceng hidup 
bergerombol, daunnya kecil dan tebal. Khasiat 
purwaceng ternyata tidak sekedar mitos. Penelitian 
Taufik R. Nasihun, dokter dari Semarang mengatakan, 
daun dan batang purwaceng terbukti meningkatkan 
kadar hormon testosteron sekaligus libido. 
Purwaceng pun mengandung zat afrodisiak yang 
dapat membangkitkan hormon seksual, terdapat 
zat pergaphen dan isopergaphen yang dapat 
meningkatkan stamina tubuh, dan mengandung 
diuretik yang mampu melancarkan air seni, peredaran 
darah, menghangatkan dan menyehatkan tubuh.

Menurut Suparman, peneliti tanaman, purwaceng 
mengalami erosi genesite yang sangat tinggi karena 
telah terjadi alih fungsi hutan menjadi areal tanaman 
semusim (sayur-sayuran). Kegiatan ini mengancam 
kelestarian habitat purwaceng. Padahal, purwaceng 
merupakan salah satu tanaman langka di dunia, 
budidayanya ditempat lain sangat sulit dilakukan.

Makanan khas lainnya adalah carica. Bentuknya 
mirip pepaya kecil dengan rasanya yang agak asam. 
Tumbuhan ini terdapat di Dataran Tinggi Dieng dan 
di Brasil. Carica diolah menjadi manisan yang segar. 
Hampir di setiap warung di Dieng menyediakan 
manisan carica yang dikemas dalam botol kaca 
berukuran 500 ml atau gelas plastik ukuran 250 ml. 
Kini, jamur sudah diolah menjadi penganan kering 
berupa keripik jamur yang gurih, menjadi oleh-oleh 
Dieng yang tak pernah terlewatkan.

WAKTU TERASA CEPAT BERLALU. Rasanya 
kami enggan meninggalkan gelora letupan lumpur 
belerang di Kawah Sikidang, yang terus meloncat 
lincah laksana kijang-kijang yang berlarian. Mentari 
sudah menghilang di balik rangkaian gunung, ketika 
kami masih terpesona kabut. Selalu saja ada yang 
belum kami kunjungi, selalu ada kerinduan untuk 
kembali, kembali ke keabadian pesona Dieng.n

T. Bachtiar, anggota Masyarakat Geografi Indonesia 
dan Kelompok Riset Cekungan Bandung.

Priatna, Kasubbag Evaluasi dan Laporan, Sekretariat 
Badan Geologi.

Yanti Herawati, Fasilitator di Homeschooling Pusat 
Bumi dan pengelola trekking ITB ‘89.

Manisan carica dalam kemasan. 

Pohon Carica di kebun sebelum buahnya dibotolkan. 
Foto: Priatna.

Foto: T. Bachtiar.  
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Pengantar redaksi: 
Untuk menarik minat dalam menulis, khususnya menulis ilmiah populer, Badan Geologi menyelenggarakan 
pelatihan menulis populer dalam kegiatan Lokakarya Publikasi Kebumian. Di ujung acara diadakan 
lomba menulis selama 15 menit dengan bantuan butir-butir informasi  tentang Pegunungan Dieng. Lomba 
menulis ini merupakan salah satu alat ukur keberhasilan penyelenggaraan kegiatan ini. Dari sekitar 100 
peserta, dipilih 6 tulisan terbaik dan 3 di antaranya dimuat dalam Geomagz edisi kali ini.

Foto: Fera Damayanti.Suasana lokakarya.
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Menapaki Kabupaten Wonosobo di malam 
gerimis menuju “Negeri di Awan”, dataran 
tinggi Dieng menimbulkan rasa bergetar. 

Keindahan Dieng dalam kisah yang sering diberitakan 
membuat penasaran. Bayangkan suatu peradaban 
yang berada di atas permukaan laut 2.100 m, penuh 
dengan sejarah kebudayaan Hindu abad VII dengan 
peninggalan candi-candi yang eksotik.

Suhu dingin menyambut kami, ketika sampai jam 
10 malam, di bawah 150 C dan saat subuh mungkin 
mendekati 100 C. Mudah mencari penginapan murah 
dan memadai di sana. Para wisatawan bisa beristirahat 
dengan nyaman, sehingga besoknya bisa menjelajahi 
keindahan dataran tinggi dalam lingkungan gunung 
api aktif yang mempesona.

Pagi menyongsong, dinginnya udara tidak 
menyurutkan semangat untuk menjelajahi dataran 
tinggi seluas 55.000 Ha. Banyak sekali kawah dengan 
selubung gas, telaga biru yang cantik, dan candi-
candi peninggalan sejarah kerajaan Dieng.

Kawah Sikidang ramai dikunjungi, karena relatif 
aman dari gas beracun dibandingkan dengan kawah 
lainnya. Misalnya Kawah Sinila yang pada tahun 
1979 mengalami gempa dan letusan, sehingga 
menyebabkan 149 warga Desa Kepucukan meninggal 
dunia karena menghirup gas beracun.

Keramahan penduduk yang mayoritas mata 
pencahariannya bertani, membuat wisatawan cukup 

nyaman. Mereka memiliki bermacam budidaya 
pertanian yang khas. Kentang Dieng dipasarkan 
hingga ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan kota-
kota besar lainnya. Selain kentang ada carica, kripik 
jamur, dan purwaceng. Purwaceng ini bahkan 
diklaim memiliki khasiat sebagai obat kuat dan hanya 
tumbuh di dataran tinggi Dieng.

Sayangnya keindahan kawah-kawah lain tertutup 
bagi wisatawan, terutama kawah-kawah yang 
menuju ke Kabupaten Banjarnegara. Papan tanda 
dilarang mendekati lokasi karena beracun membuat 
kami waspada.

Penduduk nampaknya sudah disiapkan untuk 
menghadapi kebencanaan gas beracun ini. Alarm 
gas dan masker disiapkan di beberapa titik, namun 
kejadian keracunan gas tetap membayangi keindahan 
dataran tinggi Dieng.

Selain pertanian, peternakan, dan perkebunan, 
energi panas bumi telah dikembangkan sejak 
1918. Keindahan peradaban Hindu yeng eksotik 
bersenyawa dengan bisingnya pipa uap panas bumi 
yang memberikan energi hingga 60 Mwe, tetap 
memberikan nuansa wisata yang mempesona.n

Penulis adalah fasilitator di Homeschooling Pusat 
Bumi dan pengelola trekking ITB ‘89.

Dieng: 
Keindahan dalam Selubung Gas Beracun
Oleh: Yanti Herawati

Foto: T. Bachtiar.
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Menyapu lebar sudut mata, rasanya tidak 
akan pernah bisa melibas tuntas kaldera 
Dieng dari ketinggian bukit Sinila. Dari 

titik ini, seakan-akan misteri kabut musim kemarau 
telah memeluk amuk magma gunung api aktif di 
Jawa Tengah. Laten produk vulkanik seakan menjadi 
bayang hitam dataran tinggi ini, sebut saja peristiwa 
yang merenggut warga desa Kepucukan sebanyak 
149 nyawa sekaligus, dalam rentetan waktu serentak. 
Inilah buas yang tersembunyi di balik indahnya 
misteri.

“Dead potato, Sir”, ujar pemandu lokal ketika 
menjelaskan fenomena udara dingin musin kemarau 
pada beberapa pelancong asing. Sebut saja titik 
terdingin adalah 15 hingga 10 derajat celcius. Suhu 
yang sungguh dingin. Para petani di sini rupanya 
membekali dirinya tidak saja dengan keterampilan 
bercocok tanam, namun menjadikan sarung dan 
kupluk sebagai penghangat sejati. Di antara artefak 
kompleks Candi Arjuna, para petani menggantungkan 
asa, sebagai penggarap tanaman kentang, carica, 

Hymne 
Dieng Oleh: Deni Sugandi

keripik jamur, dan purwaceng, sebagai unggulan 
komoditas setiap siklus musim panen.

“Saya melihat penampakan peninggalan 
kebudayaan Hindu tua!”, seru Van Kinsbergen ketika 
menancapkan tripod kamera Daguertype di kompleks 
Candi Bima. Ialah orang Belanda yang diutus untuk 
mendokumentasikan ruang galeri hasil kebudayaan 
tertinggi di Nusantara ini, dalam dokumen fotografi 
silver nitra pertama. Ini adalah penampakan 
permanen pertama, kemudian menjadi koleksi pusat 
kajian arkeologi Hindu-Belanda, bukti bahwa Jawa 
Kuno pernah memiliki kebudayaan tertinggi. Dari 
kompleks candi ini, Van Kinsbergen tidak pernah 
mengira bahwa dataran tinggi Dieng menyimpan 
potensi alam lain, yaitu panas bumi.

Panas bumi dataran tinggi Dieng, dirintis semenjak 
tahun 1918 masa kolonial Belanda, menyimpan 60 
Mwe. Besarnya potensi ini akan menjadi cadangan 
yang bermanfaat untuk bangsa ini.n

Penulis adalah seorang fotografer freelance.

Foto: Priatna.
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Terletak pada ketinggian di atas 2.000 
m, dataran tinggi Dieng yang berselimut 
kabut pagi tampak bagaikan nirwana 

tersembunyi. Siapa sangka, bahkan surga seindah 
ini pun menyimpan bahaya bagi siapa saja yang 
menapakinya.

Dataran tinggi seluas 55.000 Ha ini membentang 
diantara Banjarnegara, Pekalongan dan Wonosobo. 
Dieng dikelilingi gunung-gunung api aktif, yang 
meskipun dahulu mungkin dianggap pembawa 
bencana, kini merupakan karunia bagi masyarakat 
sekitar.

Dengan tanah yang begitu subur, tanaman 
produksi Dieng boleh jadi tiada duanya. Kentang, 
jamur dan buah khas carica telah dipasarkan ke 
berbagai kota besar di Indonesia.

Keindahan alam serta dinginnya hawa dataran 
tinggi ini pun bukan hanya menjadi magnet bagi 
turis lokal, wisatawan asing juga tampaknya datang 
berbondong-bondong demi melihat kawah dan 
telaga yang luar biasa indah. Peninggalan seperti 

Surga yang 
Terselubung 
Bahaya Oleh: Nadira Nanda Paringgusti

candi dengan mudah dapat dikunjungi.
Tempat seindah ini pun menyimpan ancamannya 

sendiri. Gempa dan letusan kawah Sinila misalnya 
pada tahun 1979 menewaskan 149 orang akibat gas 
beracun. Kini pemukiman dan kawasan pertanian 
juga tak lepas dari bahaya semburan gas. Tapi dengan 
fasilitas yang memadai seperti  alarm gas dan masker  
serta kesigapan para penduduk, tak diragukan lagi, 
kehidupan di Dieng akan terus berlanjut.n

Penulis adalah pelajar SMP kelas 3 di Homeschooling 
Pusat Bumi.

Foto: T. Bachtiar.
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Esai
Foto LOMBOK,

Surga yang Hilang
Berikutnya
Bulan mulai temaram di atas Rinjani ketika sinar mentari pagi
mulai menerpa pucuk-pucuk pepohonan pada ketinggian sekitar
2.700 m di atas permukaan laut. Lereng-lereng berbatu lava andesit
menjadi lapangan yang hanya ditumbuhi satu dua pohon besar,
lainnya hanyalah batu, pasir, rerumputan dan belukar edelweiss
yang sebagian terbakar. Entah disengaja atau akibat alam. Namun
keindahan gunung ini dan seluruh pulaunya, masih sangat
memikat. Setelah Bali, Lombok mungkin menjadi 
surga yang hilang berikutnya.

Foto: Budi Brahmantyo.

Oleh: Budi Brahmantyo
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Gunung Sangkareang, salah satu puncak pada 
dinding kaldera Rinjani. Kabut yang selalu 
menyelimuti kawasan ini membawa kepada suasana 
sakral yang dipercayai penduduk asli Lombok, Sasak, 
sebagai tempat bersemayamnya Dewi Anjani.

Foto: Igan S. Sutawidjaja.

Foto: Budi Brahmantyo.

Gunung Rinjani (3.726 m) menjadi puncak gunung api 
tertinggi kedua di Indonesia setelah Gunung Kerinci 
(3.805 m) di Sumatra. Puncaknya  yang terbentuk di 
sisi timur kaldera memperlihatkan kawahnya yang 
menganga, produk letusan 11.000 tahun yang lalu. 
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Gua Susu, sebuah lorong gua pada endapan travertin 
di kawasan Danau Segaraanak. Adanya travertin 
menunjukkan aktivitas panas bumi telah menerobos 
lapisan-lapisan batugamping yang mungkin menjadi 
batuan dasar Rinjani.

Tradisi masyarakat Sasak yang berendam 
di kolam air panas bersuhu 40 - 60°C 
pada aliran sungai Kokok Putih, satu-
satunya outlet air Danau Segaraanak. 
Di bawah bimbingan seorang ulama 
Sasak, mereka khusuk memanjatkan 
doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk 
berbagai permohonan, terutama akan 
kesehatan dan kebaikan. Banyak para 
preman yang ingin kembali ke jalan yang 
benar, dimandikan sang ulama di sini 
setelah merasakan panasnya udara di 
dalam Gua Susu.

Foto: Budi Brahmantyo.

Foto: Budi Brahmantyo.
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Menuruni Rinjani ke arah Sembalun, sebuah perjalanan panjang melewati punggungan-punggungan gunung 
dengan permukaan berpasir yang terkadang membuat kaki tergelincir. Namun para porter – dengan pikulan 
di bahu dan cukup bersandal jepit – berlari menuruninya. Saat mereka menapaki padang savana di Sembalun, 
tugas mereka akan menjelang selesai.

Foto: Budi Brahmantyo.
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Foto: Igan S. Sutawidjaja.
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Gunung Barujari (2.376 m), gunung api sekunder Rinjani, tumbuh di 
dalam kaldera Rinjani yang terbentuk akibat letusan dahsyat 14.000 
tahun lalu. Kaldera kemudian menjadi Danau Segaraanak yang indah. 
Banyak pengakuan bahwa danau kaldera ini merupakan yang terindah di 
dunia. Saat ini, Gunung Barujari menjadi gunung api aktif yang meletus 
beberapa kali. Terakhir meletus pada 2010 lalu.

Kaldera Segaraanak sendiri menjadi danau seluas kira-kira 7 km persegi 
dengan kedalaman bervariasi dari 160 m di sisi timur dan 223 m di 
sisi barat. Pemandangan dari Plawangan Senaru (2.800 m) menjadi 
arah pandang favorit wisatawan saat sinar mentari menerangi Gunung 
Barujari dan dinding kaldera puncak Rinjani. Pemandangan kelas dunia 
ini menjadi salah satu keragaman geologi (geodiversity) bernilai tinggi, 
menjadikan Rinjani layak diusulkan sebagai calon geopark di bawah 
Jaringan Geopark Dunia (GGN) UNESCO.
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Foto: Igan S. Sutawidjaja.

Foto: Koleksi Heryadi Rachmat.

Dari titik tertinggi di puncak Rinjani, 3.726 m 
di atas muka laut, di selatan Pulau Lombok, 
terdapat pulau yang tadinya bernama Shopia 
Lousia, konon nama dua wisatawan Australia 
yang pertama kali memperkenalkannya. 
Sekarang namanya Pulau Sepatang. Pulau ini 
hanya berada beberapa meter di atas muka 
laut dan merupakan pulau terluar Indonesia 
di Samudera Hindia yang berada pada 
koordinat S 8o55’8.3” E 116o00’8.1”.
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Setelah Bali, Lombok menjadi surga baru bagi 
wisatawan mancanegara. Tiga pulau kecil yang 
disebut “gili” menjadikan Bali seolah-olah menjadi 
“surga yang akan ditinggalkan”. Gili-gili itu tampak 
di latar belakang membayangi suatu tanjung di 
tebing terjal Pantai Senggigi.

Lombok, “the next lost para-
dise”. Akankah tetap bertahan 
sebagai surga yang hilang? 
Atau nasibnya akan seperti Bali: 
terlalu turistik, hiruk-pikuk, dan 
tidak nyaman?

Foto: Oki Oktariadi.

Foto: Oki Oktariadi.

Foto: Oki Oktariadi.
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Surga yang kotor! Sungguh tidak habis pikir 
bagaimana  para wisatawan lokal berperilaku tidak 
peduli terhadap hal-hal yang seharusnya sangat 
mudah dilakukan: membuang sampah dengan 
tertib dan berperilaku bersih. Sisa-sisa gunung api 
purba Oligosen (30 juta tahun) di Tanjung Aan, Kuta, 
Lombok Selatan pun menjadi tidak bermakna....

Tubuh lava basaltis, berselang-seling dengan piroklastik di Tanjung Aan, Kuta, Lombok Selatan, membentuk 
morfologi teluk yang indah. Laguna yang terbentuk menciptakan perairan yang tenang dengan air yang hangat 
dan jernih. Namun jauh di lepas pantai, gelombangnya menjadi ajang olah raga selancar yang mengasyikkan.
Endapan-endapan gunung api bawah laut di sini telah terekspresikan dalam singkapan batuan dan morfologi 
yang menjadi keragaman geologi bernilai tinggi.

Foto: Budi Brahmantyo.

Foto: Budi Brahmantyo.
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Foto: Budi Brahmantyo.
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Air terjun Tiukelep (kiri) dan Sindanggile (kanan atas) 
di Lombok Utara, serta Otakkokok (kanan bawah) 
di Lombok Timur, menjadi pelengkap keragaman 
geologi Pulau Lombok. Air terjun jatuh umumnya 
di atas lava atau breksi produk Gunung Rinjani. Di 
Otakkokok, seseorang yang mandi di bawah air 
terjun akan tercuci semua penyakit yang diidapnya. 
Hilangnya penyakit akan ditandai dengan berubahnya 
warna air menjadi tampak keruh berwarna keputih-
putihan.

Foto: Budi Brahmantyo.

Foto: Budi Brahmantyo.
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Tenun Lombok dengan warna dan motifnya yang 
khas, selalu dicari wisatawan untuk cenderamata.n

Foto: T. Bachtiar.

Foto: T. Bachtiar.

Foto: T. Bachtiar.
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