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Editorial

PEMBACA YTH
    

Krakatau, boleh jadi merupakan satu di antara anugerah alam terindah bagi Indonesia, 
sekaligus ancaman laten bencana, khususnya di kawasan barat Pulau Jawa, dan ujung selatan 
Pulau Sumatra. Krakatau yang dimaksud di sini adalah kompleks Gunung Anakkrakatau, 
pulau-pulau di sekitarnya sisa letusan Krakatau purba, laut, dan angkasa di sekelilingnya.

Menyaksikan Krakatau di pagi hari yang cerah dari jarak lima kilometer adalah suatu 
pengalaman bergeowisata yang mengesankan. Namun, lebih mengesankan lagi ketika 
pada jarak yang demikian dekat itu, tiba-tiba sang gunung api meletus. Sungguh atraktif 
dan mengejutkan. Letusan kecil Anakkrakatau tipe stromboli pada 2 September 2012 yang 
disaksikan langsung dari jarak begitu dekat oleh tim dewan redaksi Geomagz, menggoreskan 
pengalaman yang cantik, impresif, dan membekas dalam. 

Rubrik Geotravel menorehkan pengalaman yang sangat mengesankan itu dalam artikel 
Menjelajah Ingatan akan Krakatau 1883. Artikel tersebut memuat pula hasil penelusuran 
jejak-jejak dan cerita tentang Krakatau 1883 yang diperoleh langsung di lokasi. Geotravel 
ke Krakatau dan tulisan berjudul Jamuan Selamat Datang Anakkrakatau melengkapi 
persembahan kecil Geomagz dalam rangka mengenang peristiwa katastrofis letusan Krakatau 
1883.

Geomagz Volume 2 Nomor 3 ini boleh dikatakan mewakili hampir seluruh bidang 
kegeologian. Selain artikel tentang perjalanan ke Krakatau dan Anakkrakatau yang sedang 
tumbuh dan “Esai Foto” tentang Gunung Ijen melengkapi bidang kebencanaan geologi. 
Sementara itu, tulisan tentang emas Bombana, Sulawesi Tenggara, dan potensi migas di 
kawasan Akimeugah, Papua, mewakili bidang sumber daya geologi. Geologi lingkungan 
diwakili oleh tulisan berkenaan dengan “balneoterapi” yang merupakan bagian dari medical 
geology. Adapun bidang survei geologi diwakili oleh tulisan mengenai geologi daerah paling 
selatan di Indonesia, Kabupaten Rote Ndao, dengan kajian khusus Pulau Rote.    

Sebagaimana biasa, sketsa dan foto-foto eksklusif menggenapi sajian Geomagz. 
Sketsa kali ini tentang Anakkrakatau, dilukis oleh pembuatnya dari atas perahu motor 
yang sedang terayun-ayun gelombang Selat Sunda, melengkapi sajian “Geotravel”. Kawah 
Tangkubanparahu, dinding kawah Kelud, penggalian pasir di Bandung Barat, “pedang” kars 
Maros, dan singkapan lapisan sedimen Sawarna, Sukabumi Selatan, kesemuanya tampil 
dalam foto-foto khusus, melengkapi warna-warni isi Geomagz edisi September 2012 ini.

Geomagz pada kesempatan ini terasa lebih lengkap dengan dapat disajikannya profil 
salah satu tokoh geologi Indonesia yang istimewa: M.M. Purbo-Hadiwidjoyo. Bukan saja cara 
penulisan namanya yang spesifik, perjalanan hidupnya pun cukup unik. Selain karirnya yang 
panjang dan penuh warna di bidang geologi, ia pun berkiprah di bidang penyuntingan buku 
dan jurnal-jurnal ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai penulis yang handal, ia 
pun memiliki kepedulian yang tinggi pada bidang bahasa. Melengkapi profilnya, disajikan 
pula resensi dari salah satu bukunya yang berjudul Dari Revolusi Sampai Globalisasi.n

Oman Abdurahman

Pemimpin Redaksi
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Surat 
Indonesia dikenal sebagai “Zamrud Khatulistiwa” 
yang kaya dengan keragaman hayati. Indonesia juga 
dikenal dengan sebutan Ring of Fire karena rangkaian 
gunung api di sepanjang kepulauannya telah 
menorehkan sejarah panjang peristiwa-peristiwa 
alam yang terekam sejak ribuan tahun lampau sampai 
saat ini. Semua jejak rekam tersebut pada dasarnya 
merupakan hasil dinamika geologi Nusantara. 
Penerbitan Geomagz, Majalah Geologi Populer; 
merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi 
pengembangan ilmu kebumian di Indonesia yang 
mengupas berbagai khazanah peristiwa geologis, 
sehingga masyarakat tersadarkan tentang kekuatan 
dan daya pesona alam raya sekaligus menjadi saksi 
kebesaran Sang Pencipta. 

Saya menyambut baik kehadiran Geomagz dan 
berharap majalah ini menjadi sumber pengetahuan 
yang cerdas dan mencerdaskan, serta mampu 
membangkitkan apresiasi masyarakat, khususnya 
generasi muda, untuk menggali terus-menerus ilmu 
kebumian sekaligus membuka rahasia geologis yang 
belum terungkap atau masih tersamar. Selamat untuk 
Geomagz, khususnya tim redaksi sebagai dapur 
magma geologi ini, semoga menjadi maslahat dan 
berkah. Kami tunggu versi online-nya.

 
Cahyana Ahmadjayadi

Penggiat cyberpeace on cyberspace, 
Bandung Art Page

Dari sisi arkeologi, fenomena geologi yang 
disuguhkan secara populer dalam Geomagz secara 
tidak sadar telah menggiring saya untuk lebih jauh 
memaknai tentang apa yang harus dilakukan dalam 
kajian border science antara Geologi dan Arkeologi, 
yang kemudian disebut sebagai Geoarkeologi. 

Pada saat melakukan penelitian prasejarah yang 
kadangkala harus naik turun bukit, melintasi lembah 
dan ngarai, menyusuri aliran sungai dan danau, 
sebenarnya ahli arkeologi telah bermain di ruang 
lingkungan alam yang secara fisik dikaji oleh disiplin 
Geologi.  Memang tulisan yang disuguhkan secara 
ilmiah oleh para ahli geologi kadangkala agak sulit 
untuk bisa langsung dipahami. Namun, bila hal itu 
disuguhkan dalam bahasa yang ringan dan populer 
seperti yang telah disajikan dalam Geomagz selama 
ini, menjadi terasa lebih mudah.  

Semoga Geomagz dapat menjadi jembatan peng-
hubung bagi kami dalam memahami lingkungan 
alam yang telah dimanfaatkan manusia sebagai ru-
ang untuk melangsungkan kehidupannya pada masa 
lalu.
   

Drs. Lutfi Yondri, M.Hum
Arkeolog/Peneliti Utama Bidang Prasejarah

Balai Arkeologi Bandung

Geomagz luar biasa menarik! Sajian informasi 
geologi dilengkapi dengan foto yang keren menjadi 
daya tarik khusus.  

Tulisan “Coal Bed Methane dan Unsur Tanah 
Jarang” dalam Geomagz edisi Juni 2012, merupakan 
pencerahan yang sangat bermanfaat untuk 
menambah pengetahuan tentang energi alternatif 
dan perkembangan baru mineral ekonomis. Pada 
rubrik “Geotravel”, sajian yang cukup komprehensif 
tentang Bumi Minang, mengajak pembaca 
menikmati keindahan alam, jejak sejarah, wisata, dan 
pengetahuan geologi dalam satu paket. Foto-foto dan 
keterangan singkat dalam “Geotravel” dan “Esai Foto” 
tentang Flores seperti magnet kuat yang menarik 
pembaca untuk mengunjungi daerah-daerah tersebut.  

Tidak kalah dengan sajian majalah langganan 
National Geographic. Intinya, Geomagz menjadi 
terobosan luar biasa, mudah dicerna, enak dibaca, 
berkualitas, menarik, edukatif dan informatif.  Cocok 
sebagai teman perjalanan dan koleksi perpustakaan. 
Maju terus Geologi Indonesia! Maju terus Geomagz! 

Ricky Herlambang, ST 
Alumni Geologi ITB, bekerja di Medco

Ralat:

Pada Geomagz Vol. 2 No. 2, Juni 2012, foto yang berjudul 
“Kaldera Tengger dalam Lindungan Mahameru” (hal. 7) 
tertulis nama fotografer “Martin Hartono”, seharusnya 
“Martin Hardiono”.

Dengan demikian kesalahan telah kami perbaiki. 
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SKETSA GUNUNG ANAKKRAKATAU LETUSAN 2 SEPTEMBER 2012

Dalam hangatnya Matahari di atas Selat Sunda, gelombang laut mengguncang perahu motor yang bertolak dari Pantai Carita Banten, 
menuju gugusan Pulau Krakatau. Tepat pukul 08.01 tanggal 2 September 2012 asap putih mengepul dari puncak Anakkrakatau. 
Gunung itu meletus. Dalam ayunan gelombang Selat Sunda itulah sketsa ini dibuat. n

Sketsa dan teks: Budi Brahmantyo
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Letusan Anakkrakatau diawali pembongkaran batuan penutup atau sumbat lava oleh dorongan fluida magma 
yang berasal dari kantong magma dangkal. Pipa kawah pun terbuka dan menyemburkan bara api yang 
tiada henti. Pertumbuhan gunung api ini dikendalikan oleh volume dan tekanan magma di dalam kantong 
magma yang tidak melimpah, sehingga menghasilkan letusan jenis stromboli. Letusan jenis ini terjadi pada 
2 September 2012 yang semula berlangsung secara sporadis setiap 10 – 20 menit sekali. Lama-kelamaan 
pasokan magma mengalir semakin deras sehingga terjadi letusan yang menerus. Di malam hari lontaran 
material pijar yang tiada henti menghujani tubuh gunung itu nampak merah membara. Di akhir letusan, 
tekanan semakin melemah sehingga magma tidak terlontarkan, tetapi meleler keluar dari mulut kawah berupa 
lava yang mengalir hingga mencapai pantai.

Foto: Dian Adijaya
Teks: SR. Wittiri

ANAKKRAKATAU 
ANAK GUNUNG API 
MERAH MEMBARA

Anakkrakatau’s eruption was begun by breaking the cap rocks or lava plug by pressure of magma fluid coming 
from the shallow magma pocket. The crater pipe was opened and sprouting the endless ember out. The growth 
of the volcano was controlled by the volume and pressure of magma in the magma pocket which unabundant, 
producing strombolian eruption. This type also occurred in September the 2nd, 2012. In the beginning there 
were sporadic eruptions every 10 – 20 minutes. But, then the supply of magma flow swifter causing the 
continuing eruption. By night the hurling of endless glowing material rained the body of the volcano, so seemed 
glowing red. At the end of eruption, the pressure was weakened which caused the unhurled magma, but 
overflowed the edge of crater in forms of lava flowing to the beach.

AnAkkrAkATAu, GLOWInG On YOunG VOLCAnO
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Saat air laut surut di atas teras laut Tanjunglayar, Sawarna, Banten Selatan, jurus lapisan-lapisan batupasir-batulempung dengan 
sisipan konglomerat tampak membentuk kesan perspektif menuju ke satu titik di garis ufuk. Di sisi lapisan yang lain, bagian 
batupasir yang tahan terhadap erosi menonjol membentuk bukit kecil yang unik.  Singkapan yang sangat jelas lapisan-lapisan 
sedimen berumur Miosen Awal dari Formasi Cimapag ini menjadikan wilayah Sawarna, Ciantir, dan sekitarnya bagaikan surga bagi 
para ahli geologi yang tidak perlu lagi mengais-ngais tanah dengan palu geologinya untuk mencari batuan segar.

Foto dan teks: Budi Brahmantyo

JURUS SEJAJAR 
KE CAKRAWALA SAWARNA
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When the tidal down on marine terrace at Tanjunglayar, Sawarna, south Banten, the strikes of sandstone-shale and 
conglomerates intercalation expose to show a perspective impression towards a single point in the horizon. In the other 
side of layers, a part of resistant sandstone stiffly to form a unique mound. Clear outcrops of these sedimentary rocks of 
Cimapag Formation make Sawarna, Ciantir and its sorroundings area as if a paradise for geologists who do not need use 
his/her geological hammer anymore to look for fresh outcrops.

PArALLeL STrIkeS TOWArdS SAWArnA HOrIzOn 
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PENGGALIAN TRAS
BERBAHAYA 
DI CISARUA



11

Alam memang memberi kebutuhan akan bahan bangunan yang tinggi, di antaranya melalui galian-
galian tras, yaitu pasir tuf hasil letusan gunung api. Namun cara-cara penggalian tradisional seperti 
yang dilakukan secara ilegal di Daerah Tugu Mukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, 
Jawa Barat, ini selain merusak lingkungan, juga tidak memberikan jaminan keselamatan bagi para 
penggalinya. Mereka dengan sangat berani menggali pada dinding-dinding vertikal yang rawan 
longsor.

Foto: Bambang Agus Kusyanto, teks: Budi Brahmantyo 

nature indeed gives the needs for high demand on building materials, for instance from the quarry 
of tras sediments of tuff sand, products of volcano eruptions. However, a traditional way of illegal 
quarrying as done at Tugu Mukti area, Cisarua district, kabupaten of West Bandung, West Java, 
never gives safety guarantee for the diggers, and degrade the environment as well. regardless 
their safety, the diggers bravely to climb a vertical cliff that prone to landslide.   

dAnGerOuS TuFF SAnd QuArrY AT CISAruA
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Proses karstifikasi dikendalikan oleh struktur geologi, sifat dan jenis batuan karbonat, kondisi iklim, serta karakteristik hidrogeologis. 
Kars Maros yang tersebar luas terutama di dalam wilayah Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan, 
dikenal sebagai salah satu tipe kars yang khas yang disebut sebagai kars menara. Besar dugaan kondisi struktur geologi merupakan 
penyebab utama terbentuknya tipe kars menara. Namun di antara kars menara, dijumpai juga tipe yang lebih khas berupa morfologi 
punggungan dengan puncak-puncak yang tajam bagaikan pedang. Masih belum jelas kontrol apa yang membuat morfologi kars 
menjadi begitu khas, tetapi sifat batugamping mungkin menjadi penyebabnya.

Foto: Rachman Kurniawan
Teks: Budi Brahmantyo

GUNUNG PEDANG
DI ANTARA  MENARA-MENARA KARS MAROS
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karstification process is controlled by geological structures, nature and type of carbonate rocks, climate condition, and 
hydrogeological characteristic. Maros karst which mostly located in Bantimurung-Bulusaraung national Park, South 
Sulawesi, is known as tower karst. Geological structures is estimated as the main control in karst tower formation.  
However, among the towers, there are more typical karst morphology which the peak of their ridges is as sharp as 
a sword. But, there is one thing uncertain: what control that form such typical morphology? Perhaps, the nature of 
limestone was the main cause.

THe SWOrd MOunTAIn AMOnG THe TOWerS OF MArOS kArST
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Dinding batuan beku yang menjulang 300 meter itu merupakan sisa sumbat lava 
purba Gunung Kelud. Celah-celah batuannya yang memanjang, menjadi pegangan 
dan pijakan saat memanjat. Dinding yang sangat menantang, dan menjadi salah satu 
spot pemanjatan tereksotis di Pulau Jawa. Pesona bentang alamnya menjadi daya tarik 
gunung ini. 

Kubah lava purba ini berbatasan dengan kawah Kelud yang mengering akibat 
terbentuknya kubah lava tahun 2007. Gunung Kelud sendiri yang tingginya 1.731 m dpl. 
berbatasan dengan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang, Provinsi 
Jawa Timur. Letusan Gunung Kelud tahun 1586 menewaskan 10.000 orang. Untuk 
mengurangi korban akibat lahar letusan, pada tahun 1907 mulai dibuat terowongan 
yang mengurangi air danau kawah dari 40 juta m3 menjadi 2,75 juta m3. 
Foto: Oki Lutfi
Teks: T. Bachtiar

DINDING GUNUNG 
SUMBING
SISA SUMBAT LAVA PURBA 
GUNUNG KELUD

The wall of igneous rock which protuberate over 300 meters is the remnant of the 
ancient lava plug of kelud Volcano. The elongated rock joints become a grip and footing 
in climbing activity. The wall is very challenging, and become one of the most exotic 
climbing spot in Java. The landscape is the charm of the mountain. Ancient lava dome 
is bordered by a dry kelud crater caused lava dome formation in 2007. kelud Volcano 
itself has 1,731 m above sea level in height adjacents to three regenciesz. They are 
kediri, Blitar, and Malang, in east Java. The eruption in 1586 killed 10,000 people. To 
reduce victims because of the lava’s eruption, the tunnel was built in 1907. The tunnel 
is aimed to reduce the water of crater lake, which originally contained 40 million m3 to 
2.75 million m3. 

WALL OF MOunT SuMBInG 
THe reMnAnT OF THe AnCIenT LAVA PLuG OF keLud 
VOLCAnO
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Tidak jelas kapan kedua kawah ini terbentuk, tetapi beberapa ahli menduga keduanya merupakan bagian dari Pangguyanganbadak, kawah  
yang terbentuk pada masa awal dari reruntuhan Gunung Sunda. Kawah Ratu (kiri) berukuran 650 x 500 m,  dan Kawah Upas (kanan) 
yang berukuran 800 x 560 m, terletak berdampingan di sisi barat puncak Gunung Tangkubanparahu yang dibatasi oleh punggungan, 
sehingga nampak seperti kawah kembar. Saat ini aktivitas vulkanik lebih terpusat di Kawah Ratu dengan beberapa lapangan solfatara 
yang berasap putih tiada henti sepanjang hari. Sedangkan di Kawah Upas tidak terlihat manifestasi vulkanik di permukaan, bahkan mulai 
ditumbuhi semak-semak di dasarnya.

Foto dan teks: SR. Wittiri

RATU-UPAS 
KAWAH KEMBAR 
TANGKUBANPARAHU
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It was unknown when both of the craters were formed, but some experts suspect the two were part of 
Pangguyanganbadak, the crater emerging from Gunung Sunda’s collapse. ratu Crater (left), 650 x 500 m its width and 
upas Crater (right), 800 x 560 m its width are located side by side on the western peak of Gunung Tangkubanparahu which 
bordered by the ridge. Hence, they can be called the twin craters. recently, volcanic activities were focused on ratu Crater 
with some solfatara fields which continually produce white clouds all day. Meanwhile, there was not seen any volcanic 
manifestations on the surface of upas Crater, even there are bushes which grow on its bottom.

rATu-uPAS, THe TWIn CrATerS OF TAnGkuBAnPArAHu
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Anakkrakatau
Oleh: SR. Wittiri

Jamuan Selamat Datang
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Aktivitas gunung api sulit ditebak, karenanya harus 
diamati dengan teliti dan terus-menerus melalui 
pendekatan ilmiah. 

Gumpalan asap berwarna kelabu kecoklatan 
dari letusan Gunung Anakkrakatau menandakan 
kandungan material padat. 
Foto: SR. Wittiri
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Dalam rentang waktu lebih tiga puluh tahun berselang saya 
menyaksikan banyak gunung api meletus di berbagai tempat di 
tanah air. Pada hakikatnya hampir semua gunung api yang meletus 
ditandai dengan gejala awal. Ada kalanya gejala itu terlihat 

terang-benderang secara visual, di lain waktu hanya diinformasikan oleh 
instrumentasi, atau keduanya. Hanya saja, harus diakui, seringkali kita tidak 
memahami atau mengabaikan pesan yang terkandung dalam gejala awal 
tersebut. Apalagi bila perangkat instrumentasi yang memantau gunung api 
tersebut kurang memadai, bahkan bila tidak ada sama sekali.

Pada awal September 2012 kami, tim peliput Geomagz, mengunjungi 
Gunung Anakkrakatau. Kunjungan ini berbekal informasi bahwa kegiatan 
gunung api yang berada di Selat Sunda itu dalam status waspada (level 
II). Artinya, kegiatan gunung api ini sedang di atas normal, tetapi masih 
diperkenankan untuk dikunjungi.

Setelah diterpa ombak selama sekitar satu jam, pulau gunung api itu 
mulai terlihat jelas. Waktu menunjukkan pukul 08.02 WIB, ketika tiba-tiba 
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tersebut baginya merupakan sajian yang eksklusif. 

Setiap letusan diawali gelegar bak serombongan 
penabuh drum menyusuri lorong sempit sehingga 
terdengar bergemuruh dan bergema. Belum usai 
dengan kekaguman itu, atraksi berikutnya berupa 
lontaran lava beterbangan bagaikan burung camar 
berkejaran memenuhi puncak Anakkrakatau. 
Begitu mendarat di permukaan tanah, bebatuan 
itu berbenturan satu sama lain menimbulkan suara 
gemerisik mengalahkan kerasnya deburan ombak di 
pantai.

Kami meninggalkan pulau itu menjelang sore 
hari, ketika cuaca mulai berkabut. Lontaran bebatuan 
tampak berpijar dalam cahaya temaram. Bila terjadi 
di malam hari saat suasana gelap gulita, lontaran lava 
membara itu akan nampak bagaikan kembang api. 
Itulah ciri khas letusan tipe stromboli. Letusan tipe 
ini biasanya terjadi karena pasokan magma dengan 
tekanan gas yang relatif lemah berlangsung menerus 
secara periodik setiap beberapa menit sekali. Letusan 
tipe ini hanya mampu melontarkan rempah letusan 
dalam jarak yang terbatas, biasanya antara 200 – 
500 m dari pusat letusan. Dengan demikian material 
letusan akan jatuh kembali di tubuh gunung api yang 
mengakibatkan penumpukan dan pembesaran tubuh 
gunung api tersebut.

Anakkrakatau Waspada

Sampai akhir Agustus 2012 aktivitas vulkanik 
Gunung Anakkrakatau dalam status waspada (level 
II). Berdasarkan Standard Operating Procedures (SOP) 
Aktivitas Gunung Api, apabila suatu gunung api 
dalam status waspada, maka para peneliti, penduduk 
atau pelancong masih diperkenankan berkunjung 
atau mendaki gunung api. Namun, kewaspadaan 
harus tetap menjadi perhatian.

Informasi hasil rekaman seismograf Agustus 
2012, menunjukkan kegempaan Anakkrakatau 
cukup mengesankan, terutama jumlah gempa 
bumi vulkanik-dangkal (tipe B), yang dalam 
satu hari terekam rata-rata 40 kejadian. Data ini 
mengindikasikan bahwa perekahan terjadi pada 
kedalaman yang dangkal, yaitu kurang dari 1 km 
terukur dari posisi seismometer di puncak. Dalam 
kondisi batuan penutup yang demikian lemah, terjadi 
migrasi fluida magma yang ditandai dengan rekaman 
tremor pada seismograf. Tremor adalah getaran yang 
menerus akibat magma bergerak ke permukaan. 

Antara 18-26 Agustus 2012 tiba-tiba tremor 
menghilang, sementara tekanan tetap ada, ditandai 
dengan masih banyaknya gempa vulkanik. Indikasi ini 
dapat diartikan bahwa dalam waktu tersebut fluida 
dalam kondisi jenuh. Beberapa ahli menyebutnya 
adiabatic process (proses jenuh) atau calm point. 
Dalam satu ruang tertentu fluida magma diam, 

kami dikejutkan dengan asap kelabu tebal yang 
bergumpal membubung tinggi ke angkasa. “Itu 
seolah-olah jamuan selamat datang bagi kita,” kata 
petugas pos pengamat gunung api yang menemani 
kami. Meski Gunung Anakkrakatau telah meletus, 
perjalanan tetap dilanjutkan dan diputuskan untuk 
mendarat di pantai timur laut. Pantai itu tersusun 
atas rempah letusan yang berupa kepingan bongkah 
lava, gundukan kerikil, dan pasir. 

Beberapa saat kemudian, setelah menimbang-
nimbang dan mengevaluasi keadaan, kami 
memutuskan naik ke lereng yang lebih atas untuk 
menyaksikan lontaran bebatuan dan mendengar 
gelegar suara letusan. Sebagian di antara tim ada 
yang belum pernah menyaksikan secara langsung 
gunung api meletus, sehingga fenomena letusan 

Welcome eruption, 
sekitar tiga mil di 
depan tampak Gunung 
Anakkrakatau sedang 
meletus. 

Foto: SR. Wittiri
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seakan menunggu adanya tekanan yang mendadak. 
Pada 27 Agustus 2012 tremor kembali terekam 
dengan amplitude puncak-ke-puncak (pp) lebih besar 
dari 10 mm, yang mengindikasikan bahwa proses 
jenuh sudah terlampaui karena adanya laju tekanan 
yang lebih besar.

Pada 2 September 2012, pukul 08.02 WIB, saat 
kami berkunjung ke Anakkrakatau, terjadi letusan 
sebagai realisasi pelepasan energi. Bagi masyarakat 
luas, termasuk pemerintah daerah dan pers, letusan 
tersebut terkesan mendadak. Adapun para pengamat 
gunung api menilai bahwa berdasarkan data yang 
ada, terbuka peluang terjadinya letusan yang 
sporadis seperti saat itu. Namun, apabila interpretasi 
ini disosialisasikan kepada masyarakat luas, kami 
khawatir akan disalahartikan sebagai letusan besar 
sehingga bisa membuat mereka resah. Meskipun 
demikian, hal itu perlu disampaikan kepada kalangan 
tertentu, misalnya kepada pemerintah daerah atau 
aparat terkait lainnya agar tidak terkesan terjadi 
letusan yang mendadak.

Anggota tim sedang 
mengamati hasil 

letusan 1995. 

Foto: SR. Wittiri

Kepingan lava 
berhamburan di atas 
puncak bagaikan 
burung camar yang 
saling menyambar. 

Foto: SR. Wittiri 

Lontaran lava terlihat 
berwarna merah saat 

cuaca mulai gelap.

Foto: Gunawan 
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Contoh rekaman gempa tremor vulkanik Anakkrakatau.
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Meskipun selalu diterpa hujan bebatuan, sebatang tumbuhan berdaun hijau kekuningan den-
gan bunga ungu tetap bertahan hidup di tengah gersangnya Gunung Anakkrakatau. Biarkan 
gunung meletus, kehidupan tidak boleh berhenti karena besok selalu ada secercah harapan.

Foto: Gunawan 
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Apabila pola tersebut masih terekam, dominasi 
gempa vulkanik-dangkal (tipe B), bukan tidak 
mungkin letusan sporadis serupa masih akan terjadi 
di masa datang. Hal tersebut dimungkinkan karena 
adanya kantong magma yang dangkal dengan 
tekanan gas rendah tetapi menerus. Kalau rekaman 
seismograf didominasi gempa vulkanik-dalam (tipe 
A), boleh jadi pola letusan akan berubah. Letusan 
akan menjadi lebih besar dengan waktu yang relatif 
lebih lama.

Antara November 1992 sampai dengan April 2001 
terjadi letusan setiap hari dan menghasilkan material 
berukuran pasir sampai bom. Kejadian tersebut 
mempercepat besarnya tubuh Anakkrakatau. Selama 
letusan sembilan tahun itu tinggi Anakkrakatau 
bertambah lebih dari 100 m. Kini tingginya ditaksir 
400 m di atas permukaan laut, padahal ketika baru 
lahir pada 1927 tingginya hanya 20 m.

Letusan tipe stromboli Anakkrakatau tidak akan 
menimbulkan bencana serius pada radius minimum 
3 km sehingga aman bagi pelayaran di Selat Sunda. 
Apabila para pelancong sedang berada di Pulau 
Anakkrakatau dan terjadi letusan, seharusnya pindah 
ke pulau lain yang terdekat, misalnya ke Pulau 
Sertung atau Pulau Panjang untuk menghindari 
kemungkinan membesarnya letusan yang tidak dapat 
diprediksi. Dari pulau-pulau sekitarnya, keelokan 
letusan Anakkrakatau masih dapat disaksikan dengan 
aman dan nyaman.n

ucapan terima kasih disampaikan kepada Sdr. Anton Sigit 
Tripambudi, kepala Pos Pengamatan Gunung Anakkrakatau atas 
bantuan informasi mengenai seismisitas Gunung Anakkrakatau.

Penulis adalah ahli gunung api.
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Rote Ndao:

Oleh: Fauzie Hasibuan

Jangan Dilupakan
Paling Selatan,

Rote Ndao, adalah kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur, terletak paling selatan dari wilayah Indonesia. Sejak 

tahun 2002, kepulauan ini berstatus kabupaten, dan diberi 

nama Kabupaten Rote Ndao dengan Ibukota di Baa, luas 

wilayah sekitar 1.731 km², dan jumlah penduduk pada 2000 

sebanyak 76.352 jiwa. 
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Nama “Rote Ndao” berasal dari nama dua pulau 
yang merupakan bagian dari wilayah ini, yaitu: 
Pulau Rote dan Pulau Ndao. Sebenarnya, ada 

96 pulau di wilayah kabupaten ini, namun hanya 
enam pulau yang berpenghuni, yaitu: Pulau Rote, 
Pulau Usu, Pulau Nuse, Pulau Ndao, Pulau Landu, dan 
Pulau Do’o.  

Kabupaten Rote Ndao terkenal dengan 
penduduknya, orang-orang Rote, berikut budidaya 
lontar, wisata pantai, musik Sasando, dan topi adat 
Ti’i langga. Bagaimanakah kondisi geologi daerah 
tersebut? Dan, apakah implikasi dari posisinya yang 
terletak paling selatan dari wilayah Indonesia itu? 

Akses Kesampaian Daerah

Transportasi menuju Rote dapat menggunakan 
kapal laut atau feri dari pelabuhan Teluk Kupang. 
Terdapat kapal cepat, namun jadwalnya hanya 

sekali dalam sehari. Selama dalam perjalanan, 
kapal feri melewati karamba dan tempat budidaya 
mutiara sambil dikawal lumba-lumba yang bercanda 
berloncatan di permukaan laut. Penerbangan perintis 
telah diperkenalkan dari Kupang ke Pulau Rote, 
namun jadwalnya belum tetap. 

Baa, ibukota kabupaten, merupakan kota kecil, 
dan pelabuhan feri berdekatan dengan kantor 
pemerintahan. Apabila ingin menginap di tengah 
kota, pengunjung tidak perlu menggunakan jasa 
transportasi, kecuali membawa barang-barang yang 
banyak. 

Cuaca

Cuaca di daerah ini seperti daerah-daerah 
kepulauan lainnya cukup panas dan kering. 
Kesuburannya sangat rendah, yang disebabkan oleh 
bebatuan yang membangunnya, seperi batugamping, 

Peta lokasi Pulau Rote Ndao dan peta geologinya
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Fosil Halobia sp. di 
dalam Formasi Aitutu.

Foto: Fauzie Hasibuan                                                

batu karang, dan sedikit tanah pertanian yang subur, 
namun demikian, beberapa jenis tanaman palawija 
masih cukup luas terkelola. Tanaman keras seperti 
kelapa, lontar, jambu mete, dan lain-lain, dikelola 
dalam bentuk perkebunan.

Cuaca yang panas tersebut terkadang menjadi 
pemikat para wisatawan asing untuk berjemur (sun 
bathing) di sepanjang pantai yang sangat indah. 
Dalam cuaca panas tersebut berhembus angin 
sejuk yang segar, sehingga tidak terus-menerus 
dalam kegerahan. Angin sejuk tersebut dipercayai 
merupakan angin yang berasal dari Australia.

Geologi Daerah Setempat

Dari segi potensi sumber daya alam, Badan 
Geologi telah menerbitkan peta geologi, dan 
melakukan penelitian-penelitian yang terperinci 
guna menginventarisasi sumber daya alam (energi 
dan mineral) yang kemungkinan ada. Paling tidak, 
Badan Geologi dapat menggunakan Kepulauan Rote 
Ndao sebagai laboratorium alam untuk penelitian 
dan dapat dikembangkan wisata alam (geowisata), 
yang sekaligus meningkatkan tujuan pemerintah 
untuk melestarikan objek-objek geologi berdasarkan 
peraturan pemerintah dalam menciptakan kawasan 
lindung geologi. 

Batuan Penyusun

Batuan tertua yang tersingkap di Pulau Rote 
Ndao ialah Formasi Aitutu, terdiri atas perselingan 
tipis batulanau beraneka warna (merah, coklat, 

kelabu, kehijauan) dengan napal dan batugamping. 
Batupasir kuarsa, batupasir mikaan, rijang dan 
batugamping hablur, merupakan sisipan tipis yang 
terdapat di dalamnya. Bagian atas formasi ini terdiri 
atas perlapisan kalsilutit putih agak kekuningan, 
mengandung urat kalsit dengan serpih yang 
berwarna kelabu. Berdasarkan fosil Halobia sp. dan 
fosil Monotis salinaria yang ditemukan di dalam 
batulanau berwarna coklat kemerahan, umur Formasi 
Aitutu ini adalah Trias Akhir (antara 235 – 208 juta 
tahun lalu). Beberapa peneliti memasukkan formasi 
ini kedalam Kekneno Serie. Formasi Aiututu yang 
tersingkap di sekitar Namodale sebanding dengan 
formasi yang tersingkap di Timor Leste. Tebal formasi 
ini diperkirakan mencapai 1.000 m.

Fosil Monotis salinaria di dalam Formasi Aitutu. Foto: Fauzie Hasibuan                                                
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Formasi Wailuli di atas Formasi Aitutu, terdiri 
atas kalkarenit, serpih lanauan, napal, grewak, 
yang umumnya berwarna kelabu sampai kehijauan. 
Perlapisan batuannya secara  umum baik dan 
belum mengalami deformasi yang kuat. Formasi 
ini mengandung fosil Belemnopsis sp., yang 
menunjukkan umur Jura Akhir (157-145 juta tahun 
lalu). Di daerah Oitbolan, sebelah barat Kolbano, Timor 
Barat, ketebalannya mencapai 450 m. Sebelumnya, 
penyebaran formasi ini di Kepulauan Rote Ndao tidak 
terpetakan, kecuali di Timor Timur (sekarang Timor 
Leste), dan beberapa peneliti menggabungkannya ke 
dalam Ofu Serie. 

Formasi Nakfunu menindih Formasi Wailuli, 
terdiri atas batulanau rijangan, mengandung fosil 

Fosil belemnit di dalam 
Formasi Wailuli.

Foto: Fauzie Hasibuan                                                

radiolaria, serpih rijangan dengan radiolaria, napal 
lanauan, rijang radiolaria dan kalsilutit. Jenis radiolaria 
yang ditemukan antara lain Dictiomitra sp., yang 
menunjukkan umur Kapur Awal (Albian, atau 112 - 
97 juta tahun lalu). Tebal formasi ini mencapai 600 
m. Semua formasi-formasi batuan tersebut ditutupi 
oleh batuan yang lebih muda, yang umumnya terdiri 
atas terumbu karang.

Tektonik

Tektonik Kepulauan Rote Ndao sama dengan 
yang dialami oleh Pulau Timor. Berdasarkan data 
paleontologi dapat disimpulkan, bahwa Formasi 
Aitutu telah mengalami pembalikan yang disebabkan 

Fosil belemnit dari 
dalam batuan yang 
berumur Perem. 

Foto: Fauzie Hasibuan                                                
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oleh pengonggokan formasi tersebut ke tempatnya 
sekarang melalui proses kelopak (nappe, downsliding) 
dari tempat lain. Oleh karenanya, tektonika Kepulauan 
Rote Ndao ini lebih dapat dipahami dengan bukti-
bukti kandungan fosilnya, yang posisi stratigrafi fosil 
Halobia berada di atas fosil Monotis, padahal secara 
biostratigrafi, seharusnya sebaliknya. Singkapan 
batuan semacam ini dapat dilihat di pantai Tulandale, 
Kecamatan Lobalain (S100 42’ 43,1”, S1230 03’ 
29,2”). 

Mud Volcano 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Kepulauan Rote Ndao secara geologi lebih mudah 
dipelajari dan kemudian diterapkan pada daerah lain 
yang lebih rumit, seperti Pulau Timor. Singkapan-
singkapan batuan di daerah ini menghasilkan lanskap 
yang unik dan menarik, indah untuk dinikmati. 
Tanjung Termanu, misalnya, merupakan bukit kecil 
yang unik dan secara geologi terdiri atas batuan 
Formasi Wailuli yang berumur Jura dan Formasi 
Nakfunu yang berumur Kapur Awal.

Hal yang lebih menarik lagi adalah adanya poton 
(mud volcano) dalam fasa akhir di desa Bareta 
(S100 34’ 02,5”, S1230 16’ 49,0”). Di daerah ini 
banyak ditemukan poton dan sering membantu 
pengungkapan geologi daerah ini. Pada suatu poton 
ditemukan fosil amonit (Timorites sp.) yang berumur 
Perem Tengah (antara 256 - 250 juta tahun lalu), 
padahal singkapan batuan yang berumur sama 
belum ditemukan di daerah ini. Ini membuktikan, 
bahwa aktivitas poton dapat mendorong batuan-
batuan yang lebih tua ke permukaan berupa fosil 
tersebut.

Di bagian selatan di desa Nembrala (S100 
49’ 49,7”, S1220 58’ 17,7”), terhampar pantai 
berpasir putih dengan air laut biru dihiasi terumbu 
karang yang beraneka ragam, cocok untuk tempat 
beristrahat sambil berjemur (sun bathing), dan 
dilindungi pepohonan bakau dari sengatan langsung 
sinar matahari. Laut di sekitar pantai ini juga tempat 
masyarakat bercocok tanam rumput laut yang sangat 
bersih. 

Beberapa daerah mempunyai lokasi-lokasi yang 
sangat indah untuk dikunjungi oleh wisatawan, 
seperti Tanjung Termanu dan sisa akhir aktivitas 
poton (mud volcano). 

Tanjung Termanu yang indah dekat Baa. Foto: Fauzie Hasibuan                                                

Sisa aktivitas poton di desa batu berketak. Foto: Fauzie Hasibuan                                                
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Tanjung Termanu dari kejauhan. Foto: Fauzie Hasibuan                                                

Kawasan Lindung Geologi 

Berdasarkan data geologi, terutama Kepulauan 
Rote Ndao perlu dijadikan Kawasan Lindung Geologi 
yang didukung oleh keragaman budayanya yang 
sungguh unik. Dampak predikat sebagai Kawasan 
Lindung Geologi bukan saja akan merupakan 

rencana tata ruang wilayah (RTRW) 
setempat, tetapi juga seharusnya 
telah mulai berbenah untuk 
dapat menjadi kandidat daerah 
penyangga bagi perkembangan 
industri di masa depan.

Implikasi dari Posisi Paling 
Selatan

Karena letaknya di posisi paling 
selatan dari wilayah Indonesia, 
sudah seyogyanya dilakukan 
perhatian tersendiri terhadap 
wilayah Kabupaten Rote Ndao ini, 
baik untuk segi keamanan negara 
maupun dari segi potensi sumber 
daya alam dan budaya yang ada. 
Dengan berkembangnya dunia 
industri di kemudian hari, maka 
perhatian terhadap potensi-potensi 
ini harus segera dilakukan. 

Apabila perkembangan industri sudah mulai, mi-
salnya saja industri migas, baik yang ditemukan di Ke-
pulauan Rote atau di daerah sekitarnya, sudah dapat 
dipastikan kepulauan ini akan berkembang, terutama 
sebagai daerah penyangga. Prediksi ini dapat dipa-
hami karena kepulauan Rote Ndao merupakan lokasi 
yang terdekat sebagai penyangga dan didasarkan 
atas keekonomian industri-industri tersebut nantinya. 
Dalam kaitan ini, perhatian terhadap budaya yang 
mungkin dapat terpengaruh, baik secara negatif 
ataupun positif, dapat dijadikan sebagai nilai tambah 
perekonomian setempat. 

Selain itu, posisinya yang berbatasan dengan 
Samudra Hindia menjadikan kepulauan ini rawan 
dari segi keamanan. Misalnya, penyelundupan 
atau mungkin kekhawatiran oleh adanya invasi 
dari negara-negara lain. Hendaknya kita jangan 
melupakan Rote Ndao.n

Penulis adalah profesor riset di Pusat Survei Geologi, 

Badan Geologi
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Rote
Oleh: T. Bachtiar

Karang gosong dengan lapisan tanah 
yang tipis, mendominasi Pulau Rote, 

Nusa Tenggara Timur. Matahari 
terasa di atas ubun-ubun siang itu. 

Kerbau yang tak dikandangkan lahap 
merumput di tegalan, yang pada 

bulan Juni sudah kering kecoklatan. 
Di beberapa tempat, tegalan gosong 

berabu, sisa pembakaran. Dari 
semua tumbuhan yang ada, lontar 

mendominasi dan menonjol di 
pulau ini. Pohonnya tinggi, tumbuh 

berkelompok. Daunnya berbentuk 
kipas raksasa yang terus bergerak 

mengipasi langit Rote.

Pohon lontar, niranya justru semakin banyak ketika musim 
kemarau. Foto: T. Bachtiar

Pengetahuan saya tentang lontar, hanya 
mengenal daunnya yang dijadikan media tulis, 
khususnya pada masa kerajaan-kerajaan klasik. 

Banyak pengetahuan dan ajaran yang ditulis, dan kini 
tersimpan di berbagai museum. 

Ternyata lontar itu pohon multiguna. Daunnya 
dijadikan ember penampung nira lontar saat disadap, 
manjadi atap rumah, alat musik sasandu, topi 
tiilangga, tikar, tempat sirih pinang, dan menjadi niru, 
alat untuk menampi beras. Lontar yang sudah ratusan 
tahun umurnya dan sudah tidak meneteskan nira, 
dapat dijadikan bahan bangunan yang sangat kuat 
dan panjang, sehingga tak memerlukan sambungan. 
Pelepahnya dijadikan pagar atau kayu bakar.

Nira lontar mempunyai nilai ekonomi yang dapat 
menghidupi keluarga. Dari nira ini dihasilkan gula cair, 
nira yang digodok, namun tidak sampai mengental. 
Gula cair disimpan dalam gentong-gentong, dan 
diambil sewaktu-waktu kalau diperlukan, misalnya 
kalau ada tamu, dan meminum gula cair yang sudah 
dicampur sedikit air matang di pagi hari, merupakan 
sarapan bagi kebanyakan penduduk. Selain dijadikan 
gula cair, di halaman rumah, nira lontar dipanaskan 

Rindu
Pulau
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hingga mengental kecoklatan, lalu dicetak dalam 
gelang-gelang dari daun lontar yang dijajarkan di 
atas papan menjadi gula lempeng. Ada juga yang 
tidak dicetak, tapi menjadi gula semut, gula merah 
yang halus. Gula lempeng dijual langsung ke pembeli 
yang berkeliling mendatangi rumah-rumah, untuk 
dijual kembali di pasar setempat atau dikirim ke pasar 
di Kupang.

Di Pulau Rote, air sangat kurang, namun di 
beberapa tempat ada sumber air yang masih 
terjaga, sehingga ada sawah, dan ada danau-danau 
alam yang menampung banyak air. Lahan basah 
semacam ini sangat langka, sehingga lingkungannya 
harus benar-benar terjaga. Kalau pohon-pohon di 
sekelilingnya rusak, maka akan mengeringlah danau 
yang sangat berarti itu. Hewan ternak dapat minum 
di sini, kerbau dapat berkubang, dan penduduk 
memanfaatkannya untuk berbagai keperluan. Air 
sangat berarti, sehingga pengakuan sepihak atas 
wilayah air, dapat menimbulkan perang antar suku 
yang meninggalkan banyak korban.

Di dua perkampungan yang dikunjungi, terdiri 
dari 2-6 rumah, ibu-ibu menenun di halaman depan 
rumahnya. Kain tenunannya dibentangkan pada tali 
yang diikatkan pada dua pohon, atau membentang di 
dinding depan rumah. Peminat kain tenun khas Rote 
sudah tahu gaya menjajakan dan gaya transaksinya, 
sehingga peminatnya berdatangan langsung ke 
perkampungan.

Di perkampungan lain, ada penduduk yang 
mengkhususkan diri pada pembuatan alat musik 
sasandu atau berbagai bentuk anyaman dari daun 
lontar, mulai dari tempat sirih-pinang, tikar, dan 
tiilangga. Cara penjualannya sama, siapa yang 
memerlukan berdatangan ke rumah-rumah pengrajin.

Masyarakat Pulau Rote sudah lama berhubungan 
dengan masyarakat dunia, ketika saudagar China 
pada tahun 1200-an datang ke Nusa Tenggara untuk 
membeli kayu cendana dan hasil laut seperti teripang. 
Masyarakat Rote mendapatkan pengaruh dari 
berbagai budaya yang pernah lama berhubungan, 
seperti dari kebudayaan China, Portugis, Belanda, 
Kerajaan Majapahit, Kerajaan Gowa, Kerajaan Bima, 
dan Kerajaan Ternate. Dalam beberapa hal, pengaruh 
budaya Portugis, nampaknya paling melekat hingga 
kini. Ekspedisi pencarian Terra Australis Incognita 
dengan Kapten James Cook, melewati perairan Pulau 

Penenun kain Rote.
Foto: T. Bachtiar

Cucu menari gaya Portugis dengan iringan sasandu sang kakek.
Foto: T. Bachtiar

Masyarakat Pulau Rote 
sudah lama berhubungan 

dengan masyarakat dunia, 
ketika saudagar China 

pada tahun 1200-an datang 
ke Nusa Tenggara untuk 

membeli kayu cendana dan 
hasil laut seperti teripang. 
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Batu laki-laki di Termanu.
Foto: T. Bachtiar
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Rote, dan merapat di Pulau Sawu untuk mendapatkan 
bahan makanan dan ternak.

Rindu Pulau Rote adalah rindu pada pantai dan 
lautnya yang jernih. Di Pantai Nembrala dan Boa, 
pasir pantainya bersih, gulungan ombaknya yang 
tinggi, dan “pecah ke kanan” menjadi daya tarik 
peselancar dunia untuk datang berbulan-bulan 
di pantai ini. Di balik keindahan Pantai Termanu, 
tersimpan sejarah panjang masyarakatnya serta 
terdapat peristiwa geologi yang unik dan beragam, 
sangat baik dijadikan cagar bumi. Pembangunan 
kawasan di Pulau Rote harus hati-hati, agar tidak 
merusak yang menjadi daya tariknya. Pantai yang 
ditumbuhi hutan boa, mangrove dengan endapan 
lumpur yang tipis, perlu perlakuan khusus, sehingga 
pantai yang terbuka akan terus terkikis ombak, seperti 
yang terjadi di pantai Baa. Pembangunan prasarana 
di ibukota Kabupaten Rote Ndao ini, termasuk hotel, 
banyak menghabiskan sempadan pantai, bahkan 
batas temboknya ada yang menjorok ke garis pantai. 
Bila satu hotel dibiarkan, maka akan menjadi alasan 
bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Daya 
tarik pantai, justru dihancurkan oleh mereka yang 

Rindu Pulau Rote adalah 
rindu pada pantai dan 
lautnya yang jernih. Di 

Pantai Nembrala dan Boa, 
pasir pantainya bersih, 

gulungan ombaknya yang 
tinggi, dan “pecah ke 

kanan” menjadi daya tarik 
peselancar dunia untuk 

datang berbulan-bulan di 
pantai ini. 

Suami istri dengan pakaian khas Rote.
Foto: T. Bachtiar

mendapatkan keuntungan dari adanya pantai itu dari 
kunjungan wisatawan.

Lautnya memberikan kehidupan yang beragam. 
Memancing ikan di laut sekeliling pulau ini menyajikan 
atraksi yang luar biasa. Dalam alunan gelombang 
dua meteran, ikan-ikan sebesar paha dengan mudah 
terkait di kail dengan umpan palsu. Ikan tangkapan 
dapat langsung dibakar, sehingga makan siang di atas 
perahu menjadi sangat istimewa. Saat tidak melaut, 
keluarga nelayan secara bersama-sama menanam 
agar-agar. Ada juga perempuan yang menangkap 
ikan di pantai atau mencari kerang.

Bagi para penggemar selancar dan memancing 
di laut, Pulau Rote akan memberikan kepuasan yang 
lebih. Cobalah! n 

Penulis adalah Anggota Masyarakat Geografi Indonesia dan 
kelompok riset Cekungan Bandung.
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Cekungan 
Akimeugah dan Sahul,

 

Oleh: Syaiful Bachri

Harapan Baru
Penemuan Migas

Dalam dekade terakhir ini, Indonesia 

dihadapkan pada kenyataan bahwa 

cadangan dan produksi minyak bumi 

semakin menurun. Produksinya tidak 

mampu mencapai 1000 juta barel 

per hari, bahkan di bawah 900 ribu 

barel per hari. Cekungan-cekungan 

produktif di Indonesia bagian barat 

sudah semakin menurun cadangannya, 

sementara cekungan-cekungan di tapal 

batas (frontier) Indonesia bagian timur 

sebagian besar masih belum banyak 

disentuh. Hal ini bisa dimengerti karena 

kesampaian daerah di Indonesia bagian 

timur jauh lebih sulit, sehingga untuk 

mencapainya diperlukan modal yang 

sangat tinggi.
Lokasi Cekungan Akimeugah dan Cekungan Sahul yang 
berasosiasi dengan Cekungan Papua dan cekungan-
cekungan di Australia yang pada umumnya telah 
berproduksi (Bradshaw, drr. 1997).
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Namun, akhir-akhir ini muncul paradigma 
baru dalam pencarian migas di Indonesia, 
yaitu bertolak dari bagian barat Indonesia 
menuju ke bagian timur Indonesia, dari 

brown basin menuju ke green basin. Di samping itu 
muncul paradigma dari minyak bumi ke gas bumi, 
hal ini mengingat wilayah Indonesia bagian barat 
didominasi oleh cadangan minyak bumi, sementara 
Indonesia bagian timur diduga didominasi oleh 
cadangan gas bumi.

Potensi gas bumi yang dimiliki Indonesia 
berdasarkan status tahun 2008 mencapai 170 TSCF 
(trilions standard of cubic feet) dan produksi per 
tahun mencapai 2,87 TSCF. Menurut Indonesian 

Commercial Newsletter 2010, dengan asumsi jumlah 
cadangan dan produksi tetap, Indonesia memiliki 
reserve to production (R/P) untuk gas bumi mencapai 
59 tahun, terhitung dari tahun 2010.

Cadangan gas ini diperkirakan belum akan 
bertambah kecuali ditemukan cadangan potensial 
baru. Cadangan besar terakhir yang ditemukan 

adalah cadangan gas di lapangan Tangguh yang 
terletak di Teluk Bintuni. Diharapkan cekungan 
sedimen di Papua ini dapat memberikan kontribusi 
terhadap cadangan energi kita dalam waktu yang 
tidak terlalu lama. Hal ini bisa terjadi bila Indonesia 
benar-benar mengarahkan eksplorasi migasnya ke 
cekungan-cekungan tapal batas lainnya di Indonesia 
Timur.

Badan Geologi dalam eksplorasi sumber daya 
energi telah menyusun Peta Cekungan Sedimen 
Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2009, dan 
peta jalan (road map) eksplorasi migas yang sudah 
dipaparkan dalam lokakarya di kantor KESDM 
pada tahun 2011. Dalam rangka menindaklanjuti 

penyusunan peta cekungan sedimen dan program 
peta jalan migas itu, Badan Geologi antara lain 
telah melakukan kegiatan rutin tahunan berupa 
survei dinamika cekungan, kajian geosain migas, 
serta penyusunan atlas tiap-tiap cekungan sedimen. 
Salah satu hasil sementara dari kajian ini adalah 
direkomendasikannya peta cekungan migas kepada 
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Dewan Komisaris Pertamina dan ditindaklanjuti 
dalam program eksplorasi di Cekungan Akimeugah 
dan Sahul pada bulan Juli 2012 lalu.

CEKUNGAN AKIMEUGAH DAN SAHUL

Cekungan Akimeugah dan Sahul terletak di paling 
timur – selatan Provinsi Papua. Cekungan-cekungan 
ini berasosiasi dengan Cekungan Papua di Papua 
Nugini (PNG) yang sudah menghasilkan minyak 
dan gas bumi, serta berasosiasi dengan cekungan-
cekungan di Australia yang sudah berproduksi 
hidrokarbon, seperti Cekungan Carnavon, Cekungan 
Bonaparte, dan Cekungan Canning.

Di Indonesia bagian timur, Cekungan Akimeugah 
dan Cekungan Sahul termasuk dalam kelompok 
cekungan yang berkembang sejak Pra-Tersier hingga 
Tersier, dan diklasifikasikan sebagai cekungan foreland 
yang telah mengalami rifting. Bagian timur kedua 
cekungan sedimen ini terletak di daerah perbatasan 
dengan PNG. 

SISTEM MIGAS

Cekungan Akimeugah merupakan cekungan 
yang berkembang sejak Paleozoikum hingga Tersier. 
Di cekungan ini dijumpai beberapa formasi yang 
berfungsi sebagai batuan induk hidrokarbon, yaitu 
Formasi Aiduna, Formasi Tipuma, batulumpur pada 
Formasi Woniwogi, Formasi Piniya, dan Formasi Buru. 

 

Peta indeks Cekungan 
Akimeugah dan Sahul 
berdasarkan Peta 
Cekungan Sedimen 
Indonesia (Badan 
Geologi, 2009).

 

Adapun batuan yang berpotensi sebagai batuan 
waduk terdiri atas batupasir pada Formasi Kopai, 
Formasi Woniwogi, Formasi Ekmai, dan batugamping 
pada Formasi Waripi dan Batugamping Yawee, 
sedangkan batuan yang berfungsi sebagai batuan 
tudung dijumpai pada satuan-satuan berbutir halus, 
seperti batulumpur pada Formasi Kopai dan Formasi 
Piniya.

Peta fisiografi dan ladang migas Papua dan Papua Nugini 
(modifikasi dari USGS, 2012).
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Sejauh ini keberadaan formasi-formasi yang dapat 
berperan sebagai batuan induk, batuan waduk, dan 
batuan tudung di Cekungan Sahul belum banyak 
terungkap. Namun, menilik posisi Cekungan Sahul 
yang sama-sama terletak di Paparan Arafura – Papua 
seperti halnya Cekungan Akimeugah, diperkirakan 
stratigrafinya tidak jauh berbeda, demikian pula 
dengan sistem migasnya. Di samping keberadaan 
batuan induk, batuan waduk, dan batuan tudung, 
di daerah Papua juga dijumpai struktur antiklin 
dan ramp anticline (Panggabean dan Hakim, 1986) 
yang besar potensinya sebagai perangkap struktral 
hidrokarbon.

Berdasarkan laporan Badan Survei Geologi 
Amerika USGS (2012), di Papua Nugini sudah 
ditemukan banyak sekali ladang minyak, dan terutama 
gas, yang tersebar pada satuan fisiografi Lajur Lipatan 
dan Sesar Naik Pegunungan Tengah, dan satuan 
fisiografi Paparan Arafura – Papua. Kedua satuan 

fisiografi tersebut berlanjut sampai daerah Papua, 
termasuk di dalamnya Cekungan Akimeugah dan 
Sahul. Oleh karenanya besar sekali harapan bahwa 
di kedua cekungan tersebut juga dapat ditemukan 
kandungan minyak dan gas bumi. Badan Geologi 
telah merencanakan melakukan survei seismik di 
kedua cekungan tersebut, dan tahun berikutnya 
melakukan wildcat drilling untuk mengetahui tataan 
stratigrafi yang lebih lengkap. n

Penulis adalah peneliti di Pusat Survei Geologi, Badan Geologi.

 

Kolomstratigrafi Cekungan Akimeugah yang menggambarkan keberadaan batuan induk, batuan waduk, dan batuan tudung minyak 
dan gas bumi (Panggabean dan Hakim, 1986).
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Proses pembentukan emas pada umumnya 
terkait dengan aktivitas hidrotermal yang 
banyak terdapat pada jalur gunung api dan 
daerah interaksi antarlempeng, sehingga 

daerah yang dilalui jalur gunung api aktif maupun 
tidak aktif menjadi sasaran utama dalam eksplorasi 
cebakan emas. Dalam eksplorasi emas, keterdapatan 
intrusi batuan beku menjadi petunjuk awal akan 
adanya aktivitas hidrotermal. Menurut Suprapto 
dalam Geomagz, vol. 1, no. 4, 2011, proses geologis 
selama 13 ribu tahun secara teoritis sudah cukup 
untuk menghasilkan cebakan emas ekonomis.

Namun, penemuan emas di Kabupaten 
Bombana, Sulawesi Tenggara, menarik perhatian 
para ahli kebumian. Pada Peta Geologi Lembar 
Kolaka, Sulawesi Tenggara (Simandjuntak drr., 
1993), terlokalisasi bahwa kawasan penambangan 
emas, baik yang masih aktif maupun yang telah 
ditinggalkan, berada pada suatu satuan batuan yang 
dikenal sebagai Kompleks Pompangeo. Kompleks 
batuan ini terdiri dari batuan metamorf seperti sekis 
mika, sekis glukofan, sekis amfibolit, meta sedimen 
dan rijang yang berumur Kapur Akhir – Paleosen. 
Dalam eksplorasi emas, daerah kabupaten yang 
beribukota Rumbia (Kassipute) tersebut menjadi 
sangat menarik dan menantang karena eksplorasi 
emas justru berada pada wilayah yang tidak terdapat 
intrusi batuan beku yang menerobos ke permukaan 
di sekitarnya.  

Emas Plaser, Paleoplaser, dan Primer

Awal penemuan emas bermula dari Sungai Tahite 
ketika seekor buaya dengan permukaan kulit yang 
dilapisi pasir emas ditangkap penduduk Desa Tahi 
Ite, Kecamatan Rarowatu, pada tahun 2008. Sejak 
saat itu, kabupaten yang terbentuk tahun 2003 dari 
hasil pemekaran Kabupaten Buton ini terus diserbu 
pendatang. Kawasan transmigrasi yang semula 
mulai ditinggalkan warganya kini ramai oleh para 
penambang dari berbagai daerah. Warga asli yang 

Emas Batuan 
Metamorfosis Bombana,

Oleh: Iqbal E. Putra

Sebuah Anomali
Emas merupakan logam mulia yang sejak dulu menjadi simbol kemakmuran suatu wilayah. 
Dengan harga jualnya yang relatif stabil, emas menjadi parameter tetap mata uang atau sebagai 
alat tukar perniagaan, sejak berbentuk dinar hingga uang kartal saat ini. Oleh karena itu, emas 
menjadi salah satu komoditas yang paling banyak dicari dan menjadi daya tarik para investor 
untuk membuat suatu Izin Usaha Penambangan (IUP) di daerah yang diperkirakan kaya akan 
kandungan emas.

 

Peta Geologi daerah Bombana, modifikasi dari Simandjuntak drr. (1993).
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semula bertani pun akhirnya banyak yang banting 
setir menjadi penambang yang hasilnya lebih 
menguntungkan.

Metode yang digunakan penambang ialah sistem 
kato, yaitu menyedot material pembawa emas untuk 
dialirkan bersama air melewati sluice box beralaskan 
karpet. Pasir yang tertangkap pada karpet tersebut 
lalu didulang secara manual untuk memisahkan emas 
dari batuan dan mineral berat lainnya.

Sistem kato banyak digunakan karena emas di 
Bombana berupa emas paleoplaser dan plaser. Emas 
paleoplaser ialah endapan purba pada batuan fasies 
fluvial/sungai hingga fasies delta (Robert drr., 1997). 
Hasil penelitian Idrus dkk (2011), Satuan konglomerat 
dan batupasir Formasi Langkowala berumur Miosen 
merupakan sumber dari emas paleoplaser tersebut. 

Tepatnya di sekitar kontak antara formasi ini dengan 
Kompleks Pompangeo, seperti di Desa Tahiite dan 
Desa Wumbubangka. Emas plaser berada di endapan 
sungai sekarang, seperti Sungai Watuwatu dan 
Sungai Tahite.

Emas paleoplaser dan plaser merupakan endapan 
sekunder yang terbawa dan terendapkan bersama 
material aluvial yang lain dari suatu sumber yang 
mengandung emas primer. Massa jenis emas 
tergolong tinggi dengan nilai specific gravity 19,3 
sehingga tidak akan terbawa jauh dari sumbernya. 
Oleh karena itu, emas lebih banyak ditemukan 
pada material konglomerat dan breksi daripada 
pasir. Material berukuran kerikil hingga bongkah 
tersebut, umumnya juga terendapkan tidak jauh 
dari sumbernya. Jadi, dengan menganalisis fragmen 

butir konglomerat dan breksi aluvial 
tersebut, serta arah hulu sungainya, 
sumber emas primernya dapat 
diketahui.

Butiran aluvial pada material yang 
kaya akan emas umumnya sama di 
setiap lokasi penambangan, yaitu 
terdiri dari butir kuarsit, sekis amfibolit, 
sekis mika, rijang, dan batuan 
tersilifikasi, dengan ukuran kerikil 
hingga bongkah. Kadang-kadang 
juga terdapat kalsedon dan fosil 
kayu. Beberapa kuarsit menunjukkan 
tekstur unik berupa cetakan berbentuk 
rombik yang merupakan jejak suatu 
mineral. Namun, sisa-sisa mineral 
yang membentuk cetakan tersebut 
tidak ditemukan atau mungkin sudah 
hancur saat tertranspor oleh aliran 
sungai. Batuan tersilifikasi banyak 
mengandung urat kuarsa berukuran 

 

Tambang emas Bombana 
dengan sistem kato.

Pasir yang tersaring di sluice box untuk kemudian didulang.
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hingga 2 cm yang letaknya sejajar dengan struktur 
laminasi batuannya. Urat tersebut juga dipotong 
oleh urat lain berukuran lebih kecil. Urat kuarsa juga 
banyak terdapat pada butir rijang yang terjasperkan.

Material yang mengandung butiran tersebut 
merupakan material yang paling dicari oleh 
penambang. Idrus dkk (2011) menemukan bahwa 
kadar emas dalam material tersebut berkisar antara 
50-140 g/t dengan total cadangan 26,50 ton. 
Endapan purba (paleoplaser) dari Sungai Watuwatu 
dan Tahite banyak mengandung material ini. Ke 
arah hulu, kandungan emasnya semakin banyak 
dan ukuran butir aluvialnya pun semakin besar. Jadi, 
sumber emas plaser dan paleoplaser kedua sungai 
tersebut berada di hulu sungainya, yaitu lereng utara 
dari ujung barat Pegunungan Rumbia.

Emas Orogenik

Pegunungan Rumbia berada di selatan Bombana 
yang membentang dari ujung timur hingga bagian 
tengah wilayah Kabupaten Bombana di Kecamatan 
Rarowatu. Punggungan tersebut tersusun dari 
batuan metamorfosis Kompleks Pompangeo yang 
merupakan satuan batuan tertua di Bombana. Satuan 
batuan tersebut juga menjadi batuan dasar Formasi 
Langkowala dan Formasi Eemoiko yang lebih muda. 
Ujung barat punggungan dibatasi oleh kelurusan 
yang mungkin menunjukkan adanya sesar. Sumber 
air panas terdapat di Desa Tahiite yang berada di 
ujung barat punggungan ini sedikitnya menjadi ciri 
adanya sesar.

Dengan kondisi geologi tersebut, pada ujung 
barat punggungan metamorfosis ini memang 
memungkinkan adanya aktivitas hidrotermal. 
Manifestasi mataair panas menunjukkan bahwa 

Butir aluvial yang 
sering ditemukan pada 
material yang kaya akan 
emas. a) kuarsit, rijang 
dan batuan silifikasi. b) 
kuarsit dengan tekstur 
rombik. c) fosil kayu.

Morfologi lereng utara ujung barat Pegunungan Rumbia, yang 
diduga sebagai lokasi emas primer. Tampak adanya perbedaan 
morfologi dengan Pegunungan Rumbia di bagian kiri.

 

 

a

b c
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aktivitas hidrotermal tersebut masih berlangsung. 
Menurut Groves dkk. (1998), aktivitas hidrotermal 
yang berasosiasi dengan batuan metamorfosis 
merupakan ciri dari emas orogenik (orogenic gold), 
yaitu tipe endapan hidrotermal dengan urat kuarsa 
pembawa emas yang mengisi rekahan  pada batuan 
metamorfosis, khususnya sekis hijau. Intrusi yang 
menjadi sumber panas untuk tipe hidrotermal ini 
tidak mesti tersingkap ke permukaan, bahkan letaknya 
bisa jauh di bawah permukaan. Dalam hal ini, zona 
rekahan sangat berperan sebagai jalur bagi cairan 
hidrotermal untuk naik ke permukaan. Oleh karena 
itu pada peta geologi regional Daerah Bombana 
dan pada endapan plasernya, tidak dijumpai intrusi 
batuan beku.

Ujung barat Pegunungan Rumbia yang 
tersesarkan merupakan lokasi yang ideal untuk 
itu. Sesar tersebut memicu terbentuknya rekahan-
rekahan lain dan menjadi bidang lemah batuan. 
Bidang lemah tersebut relatif lebih mudah tererosi 
sehingga menghasilkan bentukan perbukitan dengan 

Gunung Mendoke, adakah mengandung emas?

puncak-puncak kecil yang terpisah, berbeda dengan 
morfologi Pegunungan Rumbia yang berbentuk 
punggungan memanjang layaknya sebuah dinding.

Di lereng utara tersebut, hasil penelitian Idrus 
dkk. (2011) menyebutkan adanya urat kuarsa setebal 
2 cm hingga 2 m yang searah dengan foliasi yang 
terpotong oleh urat kuarsa lain yang tebalnya kurang 
dari 10 cm. Foliasi merupakan orientasi mineral pada 
batuan metamorfosis yang menjadi zona lemah 
batuan. Sifat fisik batuan seperti ini mudah diisi oleh 
cairan hidrotermal yang naik melalui bidang rekahan 
yang mungkin memotong bidang foliasi. Urat kuarsa 
inilah yang menjadi sumber dari emas paleoplaser 
dan plaser di sungai-sungai yang berhulu ke daerah 
ini.

Namun, tidak semua batuan metamorfosis di 
Pegunungan Rumbia bertindak sebagai sumber 
emas. Endapan aluvial sungai-sungai yang berasal 
dari bagian lain punggungan tersebut ternyata tidak 
mengandung emas. Jadi, sumber emas tersebut 
sepertinya memang hanya berada di sekitar ujung 
barat punggungan ini.

Penemuan emas yang terdapat pada wilayah 
cukup luas membuka peluang akan adanya kondisi 
serupa di daerah lainnya. Kompleks Ultramafik 
yang membentuk pegunungan yang membentang 
di sepanjang Taman Nasional Rawa Aopa menjadi 
objek eksplorasi yang menarik berikuitnya.  Selain 
lokasinya yang tidak jauh di utara Bombana, 
pegunungan dengan Gunung Mendoke sebagai 
puncak tertingginya itu berada di zona Sesar Kolaka 
yang memungkinkan berkembangnya rekahan pada 
batuan.

Dalam Bahasa Moronene, bomba berarti 
ombak/gelombang. Bombana dengan kekayaan 
emasnya memang menciptakan gelombang baru 
dalam ekplorasi emas dengan host rock batuan 
metamorfosisnya.n

Penulis adalah Ahli Geologi pada Grup Artha Graha
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M
embicarakan gunung api biasanya 
selalu berkisar pada segi bahayanya 
atau bencananya, seperti letusan, 
kawasan rawan bencana, dan kawasan 
pengungsian. Semuanya menyangkut 

hidup mati bagi mereka yang bermukim di sekitar 
gunung api aktif.  Namun, gunung api sebenarnya 
ibarat mata uang bermuka dua, manfaat dan bahaya. 

Di balik potensi bencananya, sesungguhnya 
banyak berekah yang diberikan oleh sebuah gunung 

api, seperti sosoknya yang dapat memicu terjadinya 
hujan, dan daerah lerengnya yang berhutan sebagai 
tempat persediaan dan sumber air. Pada ketinggian 
tertentu sering pula terdapat kawasan yang bersuhu 
sejuk dan berpanorama indah. Kawasan ini biasanya 
berkembang menjadi daerah peristirahatan dan 
wisata yang mengasyikkan karena terbebas dari polusi 
dan hiruk-pikuk yang mendera penduduk perkotaan. 

Selain itu, produk letusan gunung api juga 
menyuburkan tanah dan menjadikan lahan di 

Balneoterapi
Oleh: Suparto S. Siswowidjojo

di Sumber Air Panas Alami
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sekitar gunung api sebagai daerah pertanian yang 
sangat produktif. Kondisi-kondisi itulah antara lain 
yang menyebabkan masyarakat penduduk di sekitar 
gunung api sulit untuk pindah dari kawasan rawan 
bencana, sekalipun mereka sadar bahwa bahaya 
selalu mengancam kehidupan mereka.  Apalagi jika 
di kawasan gunung api yang mereka tempati itu 
terdapat sumber air panas.

Sumber air panas alami

Kondisi lingkungan di sekitar gunung api 
menyebabkan kawasannya merupakan tempat yang 
tepat untuk memulihkan dan menjaga kebugaran 
jasmani maupun rohani. Akan lebih menarik lagi 
bila ada salah satu gejala vulkanik berupa sumber air 
panas alami. 

Gejala air panas dari sebuah gunung api 
dapat terjadi karena magma yang tidak mencapai 
permukaan dalam proses pembekuannya melepaskan 
panas. Panas itu selanjutnya diserap oleh air tanah 
yang terakumulasi di lapisan sebelah atasnya atau di 
sekitarnya. Sebagian dari air tanah yang terpanaskan 
ini menjadi uap yang terperangkap di bawah lapisan 
batuan yang kedap air (impermeable rock) yang 
makin lama makin tinggi tekanannya. Sedangkan 
sebagian lagi ‘bocor’ dan muncul sebagai mata air 
atau sumber air panas alami. 

Di sisi lain, lokasi tempat terakumulasinya uap 
dengan tekanan tinggi itu merupakan potensi energi 
panas bumi. Energi ini bila dikembangkan dapat 
menghasilkan tenaga listrik yang ramah lingkungan 
karena tidak menimbulkan polusi dan energi dapat 
selalu terbarukan dengan memompakan air ke 
lapisan batuan yang suhunya tinggi itu. Selain 
menyerap panas, air tanah juga mengisap gas-gas 
yang dilepaskan oleh tubuh magma yang sedang 
dalam proses pembekuan.  

Pada kenyataannya di lapangan, tidak semua 
gunung api mempunyai mata air panas alami. Hal 
ini terjadi karena perbedaan kondisi geologi dan 
formasi batuan yang dapat menyimpan air (aquifer) 
pada masing-masing kawasan gunung api. Namun 
demikian, di Indonesia sebaran air panas alami pada 
umumnya sesuai dengan persebaran gugusan gunung 
api yang membentang dari Sumatra, Jawa, Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Timur sampai ke Pulau Banda. 
Gugusan lain terdapat di Maluku Utara dan Sulawesi 
Utara yang memanjang ke arah Filipina. Kemunculan 
mata air panas alami dapat pula terjadi di daerah non 
vulkanis, yaitu di kawasan yang mempunyai struktur 
sesar atau patahan akibat kegiatan tektonik.

Balneoterapi: Terapi Fisik Hingga Mental

Kemunculan air panas alami di kawasan gunung 
api atau pun kawasan bukan gunung api kemudian 

Pemandian air panas alami di lereng 
Gunung Guntur, Jawa Barat. 
Foto: SR. Wittiri
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melahirkan metoda pengobatan yang dinamakan 
balneoterapi (balneotherapy), yaitu terapi dengan 
jalan berendam di air panas alami yang mengandung 
berbagai senyawa kimia yang dihasilkan oleh kegiatan 
vulkanik. Kata balneo berasal dari bahasa Yunani 
yang berarti mandi dengan cara berendam. Ilmunya 
dinamakan balneologi (belneology), yaitu ilmu yang 
mempelajari metoda pengobatan atau terapi dengan 
cara berendam atau mempelajari akibatnya untuk 
menyembuhkan suatu penyakit atau gangguan 
organ tubuh.  

Di Jepang hampir semua hotel di kawasan gunung 
api menyediakan pemandian air panas alami yang 
muncul secara alami ke permukaan, dikenal dengan 
nama onsen. Tetapi, sumber air panas ini dapat pula 
direkayasa. Karena begitu tinggi daya tarik air panas 
alami bagi wisatawan, maka penyediaan air panas 
alami di kawasan wisata yang tidak memiliki mata 
air panas alami itu pun tetap diusahakan meskipun 
berbiaya sangat tinggi. Sumber air panas ini diperoleh 
dengan melakukan pemboran di tempat yang diduga 
mempunyai potensi panas bumi bersuhu rendah, 
antara 50-60oC. Sumber air panas tersebut dapat 
dikatakan sebagai  mata air panas buatan, tapi alami 
karena mengandung mineral-mineral yang sama. Di 
Indonesia saat ini belum perlu membuat investasi 
sejauh itu, karena mata air panas alami yang ada pun 

belum dikelola secara penuh, kecuali di beberapa 
kawasan wisata yang telah tertata dengan baik dan 
masih mungkin untuk dikembangkan.

Berbagai usaha penyembuhan telah banyak 
diketahui, apakah itu dengan obat-obatan produk 
farmasi, obat tradisional, atau dengan cara 
tradisional, seperti tusuk jari, akupunktur dan lain-lain. 
Sedangkan berendam di air panas alami, sekalipun 
telah diketahui dan didengar manfaatnya sejak 
ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, tetapi belum 
banyak dibahas secara medis dan disebarluaskan 
kepada masyarakat, khususnya di Indonesia. Semua 
yang dilakukan adalah secara tradisional saja dan 
sekedar mengikuti orang lain karena keberhasilannya.

Di negara maju yang mempunyai tradisi mandi 
semacam itu (balneoterapi) hasil kajian para pakar 
sudah dimasyarakatkan secara luas terutama di 
Jepang, dan negara-negara di Eropa bagian Tengah 
khususnya Prancis dan Jerman. Beberapa kawasan di 
negara-negara tersebut merupakan daerah vulkanik 
yang pernah aktif sekitar satu juta tahun yang lalu. 
Peninggalannya berupa mata air panas alami.

Semua orang tahu bahwa berendam di air 
panas alami dapat menyembuhkan rematik, akan 
tetapi ternyata manfaatnya lebih banyak lagi. Dari 
pengalaman para pakar medis di Eropa bagian 
tengah dikatakan bahwa berendam di dalam air 

Potensi balneoterapi di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Foto: Oki Oktariadi
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menyarankan bagi penderita hipertensi atau tekanan 
darah tinggi agar dalam melakukan balneoterapi 
ini agar hati-hati benar. Sebelumnya, hendaknya 
melakukan berbagai pertimbangan dengan baik dan 
dalam pelaksanannya, bila mungkin, agar didampingi 
dokter yang merawatnya. Sebab, seorang penderita 
tekanan darah tinggi, bila berendam di dalam air 
panas alami dalam waktu yang lama tanpa kontrol 
dokter yang rutin memeriksanya, dapat  terserang 
pendarahan otak. 

Konon, ada sebuah klinik di daerah air panas 
Sukama, provinsi Iwate, Jepang. Klinik ini menerapkan 
balneoterapi untuk penderita psikosomatis. Dalam 
hal ini, kita menyimpulkan bahwa balneoterapi 
dapat dianggap sebagai metode rehabilitasi 
mental. Dilaporkan pula bahwa di tempat tersebut 
dapat dilakukan pencegahan dan penyembuhan 
para penderita stress akibat sociopsychology. 
Penyembuhan cara ini memang sangat berbeda 
dengan pengobatan menggunakan obat produk 
farmasi sebagaimana lazimnya. 

Proses penyembuhan melalui balneoterapi 
tampaknya berupa usaha mengaktifkan kembali 
semua organ tubuh secara normal dalam jangka 
panjang. Pengobatan dengan cara tersebut 
sebenarnya mudah memasyarakat di Indonesia, 
karena potensi sumber alam berupa mata air panas 
alami cukup besar jumlahnya. Selama ini pada 
umumnya masyarakat menikmati air panas alami 

panas alami dapat memulihkan kesehatan dari 
berbagai gangguan pada saluran pencernaan, 
saluran urin, vascular, cordial ailment dan beberapa 
jenis gangguan organ kandungan. 

Seorang pakar yang sama di Jepang menambahkan 
bahwa berendam air panas alami dapat memberikan 
dua efek, langsung dan tidak langsung. Akibat 
langsung berupa penghangatan dan tekanan air pada 
organ tubuh. Sedangkan yang tidak langsung adalah 
pengaruhnya pada hormon dan bioregulation; 
dan akibat terserapnya unsur kimia oleh tubuh 
melalui kulit. Pakar lainnya dari negeri yang sama 
menambahkan bahwa berendam di air panas alami 
memberikan efek positif bagi penderita sakit kencing 
manis, di antaranya penurunan kadar gula dalam 
darah dan metabolical endocrine function. Dengan 
cara yang sama, berendam air panas dapat pula 
ditujukan untuk mengatasi kegemukan (obesitas), 
dengan syarat penderita melakukan diet dan olah 
raga yang baik dan teratur.

Secara lebih rinci, seorang pakar dari Jerman 
mengatakan bahwa mata air panas alami yang 
mengandung CO2 yang bersumber di daerah vulkanik 
dapat digunakan untuk penyembuhan kelainan fungsi 
jantung (cardiovascular disorders), khususnya arterial 
hypertension. Perawatan dilakukan selama 4 minggu, 
dengan tiap kalinya berendam selama 15 sampai 20 
menit dan dilakukan 3 kali setiap minggunya. Sebagai 
catatan khusus mengenai kasus ini, penulis sangat 

Lokasi balneoterapi di 
dataran tinggi gunung api, 
Perfektorat Akita, Jepang. 

Orang-orang Jepang secara 
berkala mengunjungi tempat 
ini untuk terapi dengan cara 
berbaring di atas tanah yang 

panas karena berada pada 
lapangan solfatara. 

Foto: Budi Brahmantyo
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Wisata air panas di kaki Gunung Slamet.  Foto: Priatna

hanya sebatas  untuk rekreasi dan santai saja. Perlu 
lebih disebarluaskan hasil penelitian medis bagaimana 
manfaat sumber daya alam tersebut sebagai 
pelengkap atau penunjang dalam proses memulihkan 
kesehatan. Dengan kata lain, balneoterapi harus 
disosialisasikan di Indonesia.

Menambah Nilai Wisata Pegunungan

Pengembangan metode penyembuhan dengan 
cara berendam air panas alami (balneoterapi) akan 
memberi nilai tambah bagi daerah-daerah yang 
memiliki sumber air panas alami, baik air panas 
sebagai  gejala kegiatan gunung api atau pun air panas 
yang berasal dari kegiatan tektonik. Pada umumnya 
lokasi sumber air panas alami sudah dikembangkan 
menjadi kawasan wisata. Namun, lokasi tersebut 

belum menjadi tujuan untuk melakukan terapi atau 
penyembuhan, kecuali di beberapa lokasi yang 
memang telah berkembang dengan baik. Nilai 
tambah yang akan diperoleh dengan pengembangan 
balneoterapi dapat berupa makin banyaknya dan 
makin lamanya pengunjung untuk memanfaatkan 
mata air panas alami guna menjaga kebugaran dan 
memulihkan kesehatan. 

Dengan semakin diketahuinya manfaat mandi 
air panas alami, maka tempat-tempat air panas 
alami akan mendapat perhatian lebih besar dan 
dapat merupakan salah satu tujuan utama para 
wisatawan. Wisata air panas dan balneoterapi 
dapat pula meningkatkan daya tarik Indonesia bagi 
wisatawan mancanegara, sehingga mereka akan 
tinggal di Indonesia dalam waktu yang lebih lama. 

Sumber air panas di Cipanas, Garut, yang dimanfaatkan 
sebagai balneoterapi, berupa pancuran terapi, kolam 

pemandian air panas, dengan latar belakang Gunung Guntur. 

Foto: Oki Oktariadi
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kemungkinan bencana yang dapat terjadi. Dengan 
demikian masyarakat yang mencari kesembuhan 
dan kenyamanan melalui balneoterapi dan anugerah 
alam itu tidak justru menambah permasalahan dalam 
upaya mitigasi bencana letusan gunung api.n 

Penulis adalah ahli gunung api.

Tulisan ini disempurnakan dari tulisan yang pernah dimuat 
HU Pikiran Rakyat, 17 Mei 1991. Bahan tulisan berasal dari 
catatan penulis saat menghadiri seminar mengenai Balneologi 
dan Balneoterapi pada ‘Kagishima International Conference on 
Volcanoes, 1988’.

Pada gilirannya hal ini akan menambah pendapatan 
masyarakat setempat maupun devisa bagi negara.

Kawasan wisata yang dilengkapi dengan fasilitas 
untuk melakukan balneoterapi sudah selayaknya 
dapat disediakan. Sekalipun lokasi balneoterapi 
terletak di kaki atau lereng sebuah gunung api aktif 
dan merupakan Kawasan Rawan Bencana, namun 
hal itu tersebut  tidak menjadi halangan selama 
penyelenggara atau penyedia jasa tersebut tetap 
memperhatikan batasan atau peringatan instansi-
instansi yang berwenang. Dalam hal ini, instansi 
yang berwenang itu adalah Pusat Vulkanologi dan 
Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi 
dan Pemerintah Daerah setempat. Kedua instansi 
tersebut dapat memberikan saran dan pandangan 
mengenai ketentuan atau aturan untuk menghindari 
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M.M.  Purbo-Hadiwidjoyo

Sugih Tanpa Banda

Meski sudah sepuh, M. M. Purbo-Hadiwidjoyo masih 
tangguh. Dalam usia 89 tahun, ia masih ingat benar awal 
perjalanan hidupnya saat ia melanglang ke dunia geologi 
dan peristiwa demi peristiwa berikutnya hingga kini. Ia 
membaca tanpa bantuan kacamata. Giginya pun masih 
utuh dan rapi. 

Foto: SR. Wittiri

Selalu Bersyukur,
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Nah, kalau gigi, ini semua berkat teknologi 
dari dokter gigi yang sekarang telah 
pindah ke Negeri Belanda dan telah 
meninggal dunia. Namanya, Sie Ban 

Hwi,” tutur Purbo-Hadiwidjoyo kepada Geomagz 
sambil terkekeh, saat salah seorang dari tim 
pewawancara dari Geomagz menanyakan rahasia 
giginya yang masih tampak utuh dan rapih.  

Purbo sendiri, dalam bidang geologi tentu 
lebih hebat dari dokter gigi jempolan seperti Sie 
Ban Hwi dalam bidang gigi. Bahkan lebih dari itu, 
sebagai ahli geologi, ia sendiri menyebut dirinya 
sebagai “geologiwan”, bukan hanya getol menulis 
tentang geologi, melainkan juga telaten merawat 
dan mengembangkan bahasa yang diandalkannya, 
terutama bahasa Indonesia.  

Peristilahan geologi dalam bahasa Indonesia 
yang kita kenal sekarang, siapa sangka diperkenalkan 
pertama kali atas kerja keras ahli geologi senior ini. 
Batugamping dari bahasa Inggeris limestone atau 
dari bahasa Belanda kalksteen, adalah “ciptaan”nya 
dengan mengambil kosakata bahasa Jawa. Begitu 

pula untuk jenis longsor slump, Purbo-Hadiwidjoyo 
mencarinya dari kosakata bahasa Sunda dan 
ditemukanlah istilah nendatan, mengambil dari 
kata neundeut. Contoh lainnya, mengganti fault 
dengan sesar dari kosakata Melayu. Menurutnya 
cukup aneh jika sekarang banyak ahli geologi yang 
masih menggunakan istilah patahan yang tidak 
mengandung pemahaman gerak di dalamnya.

Tentu, banyak istilah geologi lainnya yang dia 
usulkan untuk dijadikan padanan dalam bahasa 
Indonesia untuk istilah asing meski tidak semua kata 
atau istilah itu disukai dan digunakan oleh para ahli 
geologi Indonesia. Misalnya, untuk padanan karst, 
dia mengusulkan istilah Jawa curing yang hampir 
tidak pernah digunakan oleh para ahli geologi. Begitu 
pula istilah kras sebagai alternatif curing belum 
banyak dipakai. Para ahli geologi alih-alih tetap 
menggunakan karst atau sedikitnya kars. Memang 
banyak resistensi dari para ahli geologi Indonesia 
sendiri atas pemakaian istilah Indonesia yang 
telah dibukukan Purbo-Hadiwidjoyo dalam Kamus 
Kebumian (Grasindo, 1994). Banyak ahli geologi 

Di depan koleksi bukunya yang tersimpan rapi dalam lemari perpustakaan. Foto: SR. Wittiri

“
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“Moeljono” dari neneknya. “Moenadjat” pemberian 
ayahnya. Satu lagi dari bibi ibunya, “Wirjodiningrat”. 
Tapi ia memutuskan, “Agar tidak berpanjang-
panjang, yang saya cantumkan, jika harus menulis 
nama, biasanya hanya inisial, M.M. di depan nama 
keluarga.” 

Namun, saat ditemui Geomagz beberapa 
waktu lalu, ia sendiri mengoreksi nama kecilnya, 
“Tadinya ditulis Mahroebi yang dalam Bahasa 
Arab mempunyai artinya yang jelek, yaitu ‘rusak’. 
Seharusnya ‘maghroebi’ dengan ‘ghin’ yang berarti 
maghrib atau petang, dan hal itu cocok dengan saat 
kelahiran saya.” 

Ia tinggal di Salam hanya sampai umur lima 
tahun, karena ayahnya dipindah ke Prembun, di 
Kedu Selatan. Namun kenangan di sana senantiasa 
terekam. Katanya, “Saya masih menyimpan banyak 
kenangan dari masa kecil saya, hidup di daerah 
gunung api yang masih bekerja, yang kemudian hari 
saya ketahui, paling giat di dunia.”

Ia mengaku peran ayahnya begitu besar saat ia 
mengambil kebumian sebagai pilihan hidup. Ayahnya 
yang lahir di Karanganyar, Kedu Selatan, adalah anak 
Penghulu Landraad (Pengadilan Negeri) Karanganyar, 
dan kakek ayahnya adalah bupati Karanganyar 
pertama, R.M.A.A. Dojojodiningrat (1841-1868). 
Ayahnya lulusan Europeesch Lagere School (ELS) 

Selalu membaca. Foto: SR. Wittiri

yang masih senang memakai kata yang dicetak 
miring seperti hogback, daripada mengadopsi lema 
lalangasu, atau rift daripada lisu, dan lain-lain.

Menurut Purbo, kata “kamus” berasal dari bahasa 
Arab, qomuz, yang berarti kedalaman laut. Sambil 
memperlihatkan kamus karyanya, ia seolah-olah 
menantang ahli geologi masa kini untuk mencoba 
menggunakan istilah-istilah geologi dalam bahasa 
Indonesia yang sudah dicarikan, disenaraikan, dan 
dibukukan. 

Peran Ayah 

Kisah Purbo-Hadiwidjoyo yang memiliki kesehatan 
prima, berpengetahuan luas, dan selalu belajar, 
sebenarnya menyiratkan kehidupan yang sangat 
disiplin. Hingga saat ini, ia selain dikenal sebagai 
seorang geologiwan, juga ahli bahasa yang mumpuni 
dan banyak menulis baik tentang geologi Indonesia, 
khususnya bidang geologi teknik, air tanah, dan 
geologi lingkungan; maupun tentang bahasa dan 
sederet prestasi lainnya. Semua itu tidak lepas dari 
peran ayahnya di masa kecilnya. Untuk mengetahui 
masa kecilnya, kita akan mundur lebih dari 89 tahun 
yang lalu pada sebuah rumah.

Rumah itu berada di tepi jalan raya Yogyakarta-
Magelang. Tepatnya, terletak di perbatasan Kedu 
dan Yogyakarta. Nama daerahnya, Salam. Persis di 
kaki Gunung Merapi. Dari belakang rumah, kerucut 
gunung tersebut terlihat selalu mengepulkan asap. 
Apalagi saat fajar menyingsing, Merapi menguasai 
lingkungannya dan menampilkan pemandangan 
yang menyebabkan orang hanya bisa merasa takjub.

Dari pendopo rumah yang menghadap ke barat, 
siapapun dapat juga memperoleh pandangan banglas 
dan tampak di kejauhan Pegunungan Menoreh. Saat 
senja, bila hari cerah, menjelang matahari terbenam, 
pemandangan Menoreh sungguh mempesona.

Rumah itu rumah dinas Wedana Salam, 
Mohammad Joesof Poerbo-Hadiwidjojo (1881-
1964). Di sanalah geologiwan senior M.M. Purbo-
Hadiwidjoyo dilahirkan. Ia anak ketujuh dari sembilan 
orang bersaudara keturunan Sang Wedana Salam. 

Mengenai tanggal kelahirannya, mantan anggota 
Sigi Geologi Indonesia ini mengaku “dimudakan”. 
Ia yang sebenarnya lahir hari Rabu, 14 April 1923, 
“dimudakan” ayahnya menjadi 4 September. Ia 
mengakui, “Sejak masuk sekolah pertama kali 
kelahiran saya dinyatakan 4 September. Pada waktu 
itu belum ada Kantor Catatan Sipil. Tanggal itu 
diberikan Ayah, agar masuk sekolah dapat lebih 
lambat.”

Sementara nama yang dinisbatkan kepadanya 
memang panjang. Ia bernama lengkap Moeljono 
Maghroebi Purbo-Hadiwidjoyo. Nama “Maghroebi” 
pemberian paman ibunya, Sa’eoen Tjokrosendjojo. 
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di Gombong, sekolah dasar berpengantar bahasa 
Belanda, sebelum Politik Etis diluncurkan. Pendidikan 
tersebut, memungkinkan ayahnya meniti karir dalam 
pemerintahan kolonial.

Ayahnya masuk ke jalur Binnelandsch Bestuur 
(Pemerintahan Dalam Negeri). Dengan ijazah 
tambahan KE (Kleinambtenaatsexamen), ayahnya 
mula-mula bekerja di Kantor Kabupaten Karanganyar. 
Naik jadi mantri polisi di Petanahan, daerah pantai 
selatan. Pada 1910 ditetapkan menjadi Asisten 
Wedana Secang, di utara Magelang. Setelah 
itu, bertugas di Kalikotes, Kutoarjo, Kabupaten 
Purworejo. Pada 1922, ayahnya menjadi Wedana 
Salam, kemudian dipindah ke Prembun, dan pada 
1932 pensiun. 

Dalam kenangannya, Purbo mengingat, “Ayah 
seorang yang suka membaca, dan yang dibaca selain 
koran dan majalah juga pinjaman dari Hollandsche 
Volksbibliotheek di sekolah HIS Karanganyar. 
Perpustakaan buka setiap hari Sabtu, seusai jam 
pelajaran. Saya jadi penghubung, dan yang melayani 
Meneer (sekarang Bapak) Arseno salah seorang 
guru HIS. ... Karena jadi perantara ayah, saya sendiri 
kemudian juga jadi peminjam buku, demikian pula 
kakak perempuan saya.”

Selain itu, ayahnya suka membeli buku, yang 
tidak hanya ditujukan untuk dirinya sendiri, tapi 

juga menarik bagi anak-anaknya untuk menambah 
pengetahuan umum. “Sejak masih berdinas, ayah 
secara teratur memperoleh prospectus, dan kita 
sekarang mengenalnya sebagai ‘berita buku baru’, 
tidak hanya yang berbahasa Belanda, juga yang 
berbahasa Melayu dan Jawa. Kini sebagian dari buku 
kumpulan ayah itu masih saya simpan,” aku Purbo.

Oleh karena itu, dalam pandangannya, ayahnya 
“mempersiapkan saya jadi orang yang melit, selalu 
ingin tahu – dan kalau bisa – sampai yang rinci-rinci”. 
Dalam anggapan Purbo, ayahnya tahu “semua ‘ilmu’ 
hanya didapatkan lewat usaha – artinya disertai 
sarana, termasuk uang – karena uang diperlukan bagi 
pendidikan, resmi atau tidak resmi”. 

Dengan latar demikian, hal-ihwal kebumian 
memang telah akrab sejak Purbo kecil. Sejak HIS 
di Karanganyar, ia sudah membaca buku De Aarde 
voor de Schepping van den Mensch (Bumi sebelum 
Manusia Tercipta) dan De Sterrenhemel (Langit 
Berbintang), keduanya karya Camille Flamarion. 
Kemudian lima jilid tebal De Aarde en Hare Volken 
(Bumi dan Bangsa-bangsa Penghuninya) karya Willy 
Uhle. Juga di masa itu, dia pernah mendapat hadiah 
Wereldatlas atau Atlas Dunia susunan Bos.

Apalagi ayahnya banyak berkenalan dengan 
petugas Vulkaandienst (Dinas Gunung Api) atau 
Vulkaanbewakingsdienst (Dinas Penjagaan Gunung 

Sedang menunjukkan salah satu buku karyanya. Foto: Dokumentasi Badan Geologi
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Api). Di antaranya W.A. Petroeschevsky, mantan 
kolonel tentara kekaisaran Rusia, yang biasa dipanggil 
“Tuan Petruk”. Nama Dr. Neumann van Padang pun 
sering disebut-sebut ayahnya, dan kemudian pernah 
Purbo temui di Den Haag pada 1965. 

Namun, puncak pengalaman kebumian dari 
penutur bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, Belanda, 
Inggris, dan Jerman ini di masa mudanya adalah 
letusan Gunung Merapi pada Desember 1930. Meski 
ayahnya telah pindah dari Salam, namun Purbo yang 
mengerti bahasa Italia dan Perancis secara tertulis itu 
sempat menyaksikan malapetaka yang menimbulkan 
1369 jiwa korban meninggal. 

Pada mulanya Purbo mengoleksi buku Geologi 
yang berbahasa Jerman. Kemudian koleksinya 
bertambah dengan buku berbahasa Belanda, Inggris, 
dan bahasa asing lainnya. “Saya selalu membaca buku 
sampai tamat,” ujar Purbo sambil memperlihatkan 
salah satu koleksi bukunya. 

Saat di AMS B di Yogyakarta, ia membaca 
buku berbahasa Belanda karya B.G. Escher, 
Gedaanteveranderingen der Aarde. Buku tentang 
berubah-ubahnya roman muka Bumi itulah yang 
memantapkan niatnya untuk masuk ke bidang 
Geologi, apalagi saat kawan dekatnya dengan 
tergopoh-gopoh memberi tahu bahwa Sekolah 
Pertambangan-Geologi akan dibuka di Magelang. 
Maka di akhir tahun 1946 itu, Purbo muda dengan 
menggunakan kereta api pergi dari Yogyakarta ke 
Magelang untuk mendaftar di Sekolah Pertambangan-
Geologi dan langsung diterima.

Istilah Geologi dan Laporan Teknik

Menjelang terbitnya Kamus Kebumian (Grasindo, 
1994), Purbo bertemu seorang alumnus Teknik 
Geologi ITB yang saat itu bekerja sebagai tim editor di 
PT Gramedia. Dari pertemuan itulah akhirnya Kamus 
Kebumian terbit. Namun, dengan sangat trenyuh, 
Purbo menyatakan bahwa ia tidak mendapat royalti 
atas penerbitan buku tersebut. 

Melalui kamus tersebut dan karya tulis lainnya, 
Purbo berupaya keras untuk mengalihkan istilah-
istilah Geologi dari bahasa asing ke dalam bahasa 
Indonesia. Upaya Purbo yang sangat tekun 
mengumpulkan lema dan peristilahan Geologi dalam 
bahasa Indonesia, atau mencari padanannya dari 
bahasa Melayu atau bahasa Nusantara lainnya, sejak 
berpuluh tahun yang lalu, harus mendapat apresiasi 
sangat tinggi.

Perkenalan dengan pentingnya peristilahan 
Geologi didapatkan Purbo saat kuliah di Sekolah 
Tinggi Teknik (STT) Bandung, di Yogyakarta (1945-

Membaca buku bersama. Foto: Dokumentasi Badan Geologi
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1946). Salah seorang yang mengajar di sekolah 
itu Herman Johannes, yang masih calon insinyur 
sipil (candidaat civiel ingenieur) dari Technische 
Hogeschool Bandoeng. Pengajar Fisika itu juga 
atasan Purbo di Laboratorium Persenjataan Markas 
Besar Tentara (MBT). 

Dalam pandangannya, Johannes “memiliki tempat 
tersendiri pada diriku”. Sebab, “betapa beliau, seakan 
sambil main-main, membuat istilah baru untuk 
apa saja yang semula bahasa Belanda. Maklum, 
suasana ketika itu menghendaki agar apapun yang 
Belanda kita indonesiakan. Itu dianggap bagian dari 
perjuangan. Padahal, kalau diingat, kami pada waktu 
itu berkomunikasi dalam bahasa Belanda!”

Selain Johannes, yang terus menempel dalam 
ingatan Purbo sehubungan dengan pentingnya 
peristilahan adalah Harli Sumadirdja. Saat ia kuliah 
di Sekolah Pertambangan Geologi Tinggi (SPGT) yang 
kemudian berubah menjadi Akademi Pertambangan 
Geologi antara 1946-1949, keadaannya menuntut 
kreativitas untuk mengalihbahasakan ke dalam 
bahasa Indonesia. 

Hal ini diakuinya dengan mengatakan, “Kita 
tahu, ilmu geologi tak dapat dipisahkan dengan 
berbagai istilah asing yang perlu dihafal. Suasana 
ketika itu mendorong terbentuknya sejumlah istilah 
baru. Tidak hanya para pengajar yang berkiprah di 
dalamnya, juga kami yang mahasiswa. Pada masa itu 
pula lahir “jembatan keledai” untuk mengingat nama 
zaman geologi yang semula semuanya terasa asing. 
Adalah Sdr. Harli Sumadirdja, yang selalu ceria, yang 
menciptakannya …”

Oleh karena itu dia tidak terlepas dari peristilahan 
dan hal-ihwal yang berkaitan dengan peristilahan, 

seperti menjadi redaktur, penulis artikel dan buku, 
editor, penerjemah, dan pengajar. Sebagai redaktur, ia, 
misalnya, pernah menjadi redaktur Magma (majalah 
mahasiswa Geologi dan pertambangan, 1947-1949), 
ketua redaksi direktorat Geologi (1968-1974), Buku 
Tahunan Pertambangan (1971-1974, dan menjadi 
redaktur konsultan hingga tahun 1987), penerbitan 
Ikatan Ahli Geologi Indonesia (1972-1973), Gravity 
Survey in Java (1977), redaktur bidang Geologi untuk 
Projek Ensiklopedi Indonesia (1978-1979), redaktur 
bidang Hidrologi untuk penerjemahan buku terbitan 
Pustaka Time-Life, Water (1980-1981).

Sebagai penulis, sejak tahun 1950-an, ia telah 
mengumumkan tulisan ilmiah dan ilmiah populer 
di berbagai media cetak, antara lain Suara Teknik, 
Suluh Pengetahuan, Pikiran Rakyat, Nasional, Buku 
Kita, Medan Bahasa, Bahasa dan Budaya, Siasat Baru, 
Kompas, Berkala ITB, dan Madjalah Ikatan Ahli Geologi. 
Tulisannya yang ditulis bersama M.L. Sjachrudin dan 
S. Suparka, “The Volcano-Tectonic of the Maninjau 
Caldera, Western Sumatra, Indonesia” dimuat dalam 
jurnal Geologie en Mijnbouw vol 58 no. 2 (1979: 
193-200). Namun yang lebih membanggakan adalah 
lema “Indonesia” dalam Encyclopedia of European 
and Asian Regional Geology (1997: 376-384). Lema 
tersebut ditulisnya bersama dengan R. Sukamto.  

Sementara buku-buku yang telah terbit, antara 
lain, Kata-kata Istilah Geologi dan Ilmu-ilmu yang 
Berhubungan (mula-mula diterbitkan oleh Publikasi 
Teknik, Seri Geologi Chusus tahun 1965, kemudian 
pada cetakan ke-3 judulnya diganti menjadi 
Peristilahan Geologi dan Ilmu yang Berhubungan dan 
diterbitkan oleh Penerbit ITB pada 1975), Bumi dan 
Antariksa (1973), Menyusun Laporan Teknik (1978), 
dan Kamus Kebumian (1994). 

Di halaman depan 
rumahnya yang asri. 

Foto: SR. Wittiri
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Menyusun Laporan Teknik merupakan buku 
yang menjadi sangat penting dalam perjalanan 
intelektualitas sarjana Indonesia. Buku ini tidak 
saja masalah teknis penulisan laporan, tetapi justru 
jauh menukik ke prinsip-prinsip penelitian, nalar 
untuk berpikir logis, atau etika penulisan. Saat 
diwawancara, Purbo dengan semangat membaca 
kutipan pada bukunya tentang beberapa contoh 
nalar berpikir logis, misalnya kasus seorang hakim 
dalam menentukan keputusan bersalah atau tidaknya 
seorang tertuduh.

Bidang pendidikan pun sangat lekat dalam 
kehidupan Purbo. Ia pernah menjadi guru, dosen, 
penceramah, dan penatar. Ia pernah menjadi 
guru aljabar dan kimia di Sekolah Menengah 
Islam, Magelang (1947-1948) dan ilmu bumi di 
SMP Satria, Bandung (1950-1951). Sementara di 
tingkat perguruan tinggi, Purbo pernah mengajar 
di Institut Teknologi Bandung (1960-1984) dan 
Universitas Padjajaran (1960-1967). Matakuliah yang 

diberikannya, yaitu Geologi Teknik, Geomorfologi, 
Bahasa Indonesia Teknik. Selain itu, sejak 1960-an, 
ia terlibat aktif menjadi penceramah dan penatar 
di berbagai kursus, bengkel kerja, yang berkaitan 
dengan istilah ilmiah dan penulisannya.

Selain itu, sebagai insan ilmiah, ia turut aktif di 
berbagai himpunan keahlian. Antara lain, ia aktif di 
Ikatan Himpunan Ahli Geologi Indonesia (IAGI, sejak 
1960), Himpunan Pustakawan Khusus (1960-1966), 
Association of Engineering Geologists (sejak 1964), 
Association of Earth Science Editors (sejak 1972), dan 
Geological Society of Malaysia (1980-1984).

Semua itu dilakukan Purbo dengan penuh 
kesungguhan dan kedisiplinan. Di sini, sejauh 
menyangkut ihwal pentingnya tradisi menulis ia 
senantiasa mengingat sosok Dr. Lauffer, atasannya 
di Bagian Teknik Geologi (1951-1953). Menurutnya, 
“Dr. Lauffer adalah salah satu guru saya, dalam segi 
keteknikan, dalam ketertiban administrasi, dan dalam 
cara menyikapi perilaku seseorang.”

Namun ucapan gurunya yang senantiasa 
membayang di dalam kenangannya adalah, “Jij moet 
niet alleen stil biljven en mij niet nadoen. Ik heb alles 
al in mijn hoofd (Kau jangan hanya berdiam diri saja. 
Jangan ikut-ikutan saya. Semua sudah ada di kepala 
saya). Maksud beliau, semua yang saya lihat harus 
segera dicatat. Itulah gunanya buku catatan …”

Oleh karena itu, tidak heran, pengalaman bersama 
Dr. Lauffer itu tetap melekat dalam kehidupan Purbo. 
Dalam hal membuat laporan, misalnya, ia mengaku, 
“Selama bertahun-tahun setelah itu, saya membuat 
anjuran beliau itu menjadi tradisi dalam lingkungan 
Geologi. Rupanya hal itu adalah sesuatu yang tidak 
mudah dilaksanakan. Karena tidak berhasil, akhirnya 

Jij moet niet alleen stil 
biljven en mij niet nadoen. 

Ik heb alles al in mijn hoofd 
(Kau jangan hanya berdiam 

diri saja. Jangan ikut-
ikutan saya. Semua sudah 

ada di kepala saya)
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saya masukkan saja gagasan pembakuan gambar itu 
dalam buku saya Menyusun Laporan Teknik …”

Perintis Geologi Teknik, Geologi Tata Lingkungan, 
dan Hidrogeologi

Selain merintis penggunaan istilah Geologi dalam 
bahasa Indonesia, Purbo juga merintis keilmuan 
dan aplikasi Geologi di bidang keteknikan, tata 
lingkungan, dan air tanah (hidrogeologi). Dapat 
dikatakan, penelitian-penelitian awal tentang 
ketiga bidang itu dimulai dari proyek-proyek yang 
ditekuninya, misalnya penelitian geologi teknik untuk 
Projek Pengembangan Daerah Aliran Cimanuk (1963), 
perencanaan Waduk Sempor (1969), penelitian 
gerakan tanah Cianjur Selatan (1975), dan studi 
pengendalian erosi Daerah Aliran Sungai Cilutung 
(1978). 

Peta-peta geologi terapan dihasilkannya pada 
dekade 1960-1970-an, di antaranya peta geologi 
teknik Bogor-Jakarta, peta air tanah Jawa-Madura 
(Tentative groundwater map of Java and Madura, 
1960), peta panas bumi Jawa dan Bali (A tentative 
map of the prospective geothermal areas of Java 
and Bali, 1970), peta hidrogeologi Pulau Bali 
(Peta hidrogeologi tindjau Bali: Reconnaissance 
hydrogeological map, Bali, 1972).

Tidak heran, Purbo sering pula mengikuti 
berbagai pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan 
geologi keteknikan, tata lingkungan, dan air tanah. 
Pertemuan-pertemuan ilmiah yang pernah diikutinya, 
antara lain: Pertemuan Ilmiah Geologi I pada Maret 
1960, dengan menyajikan makalah “Geologi 
Teknik di Indonesia: Masalampau, Masakini, dan 
Kemungkinan-kemungkinannya” dan “Pembinaan 
Istilah-istilah Geologi dalam Bahasa Indonesia”; 
Kongres Hidrogeologi Internasional di Hannover pada 

September 1965, menyajikan makalah “Hydrogeology 
of Strato-Volcanoes”; Seminar Geologi Teknik dan 
Penyelidikan Tanah dalam Hydraulic Engineering, 
Bandung, 8-14 Maret 1976, menyajikan makalah 
“Geologi Tata-lingkungan dan Teknik Bangunan 
Air”; dan Sixth Regional Conference on the Geology, 
Mineral and Carbon Resources of Southeast Asia, 
Jakarta, 6-12 Juli 1987, menyajikan makalah “The 
Occurence of Groundwater in Indonesia: A Synthesis”. 
Makalah yang terakhir ini menjadi rujukan para ahli 
hidrogeologi Indonesia dan belum ada makalah 
serupa hingga saat ini.

Perintisan bidang-bidang baru dalam geologi di 
Indonesia yang semula masih berkonsentrasi pada 
penyediaan informasi sumber daya mineral dan 
migas itu memang tidak lepas dari visi Purbo tentang 
permasalahan kegeologian Indonesia di masa depan. 
Terbukti sekarang ini permasalahan bidang-bidang 
terapan di atas merupakan bagian yang tidak dapat 
diabaikan dalam perencanaan wilayah Indonesia. 

Permasalahan tanah fondasi, longsor yang 
menimbulkan bencana, ancaman bencana Geologi, 
semakin besarnya kebutuhan akan lahan dan air 
bersih, serta tata guna lahan, wilayah, serta tata 
ruang saat ini yang sangat kompleks, sedikitnya telah 
ditangani oleh para geologiawan Indonesia sendiri 
yang jika tidak dirintis oleh Purbo berpuluh tahun yang 
lalu, mungkin kita akan terlambat membenahinya.

Selalu Bersyukur, Sugih Tanpa Banda

Dalam usianya yang sepuh, Purbo kini tinggal 
di rumahnya yang asri dengan taman depan yang 
luas di Jalan Kidang Pananjung No. 5B, Bandung. 
Sang istri tercinta, Santi Warsiki Purbo-Hadiwidjoyo 
(1932-2003) yang dinikahinya November 1961, telah 
dipanggil Sang Pencipta, 18 Agustus 2003. 

Menyanyi bersama Kepala Badan 
Geologi, R. Sukhyar dalam acara 

ramah tamah PIT IAGI di Yogyakarta, 
September 2012.

Foto: Koleksi Badan Geologi
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Dalam buku Kamus Inggris-Indonesia: Pilihan 
Kata Lain Penerjemah (2006: vii), Purbo membuktikan 
kecintaannya yang sangat besar kepada istrinya. Di 
situ terungkap, “Kamus ini sengaja dimunculkan 
dalam bentuk seperti Anda lihat. Sebenarnyalah, 
gagasan semula menyusun kamus ini berasal dari 
Almarhumah isteri saya, Santi W. Purbo-Hadiwidjoyo. 
Kenangan baginyalah yang mendorong saya 
mengambil tindakan ini, menerbitkan apa yang 
semula hendak dilakukan Almarhumah.”Pada 
saat wawancara, perihal kamus tersebut Purbo 
menambahkan: “Ya, kamus itu itung-itung yasinan 
saya untuk almarhumah isteri tercinta”. 

Memang istrinya pun sejalan dengan aktivitas 
Purbo. Setelah lulus sebagai sarjana pertanian UGM 
pada 1961, Santi sempat mengajar di Fakultas 
Pertanian Unpad, selama tujuh tahun. Sejak 
1972, Santi bertindak sebagai penyunting naskah 
terjemahan para dosen dari berbagai perguruan 
tinggi di Indonesia yang akan diterbitkan oleh Penerbit 
ITB. Selain itu, secara paro waktu ia jadi penerjemah, 
sebagian besar karya berbahasa Inggris dan satu-dua 
berbahasa Belanda dan menulis artikel untuk koran.

Hasil pernikahannya dengan Santi, Purbo 
dikaruniai dua orang putra dan dua putri. 
Keempatnya, yaitu Ardina Purbo (lulusan dari Jurusan 
Hidrologi Fakultas Geografi UGM dan Integrated 
Surveys for Natural Resources Management di ITC, 
Belanda), Merina Sufia Purbo (lulusan dari Jurusan 
Oseanografi, ITB), Yusuf Wibisono Purbo (lulusan 
dari Jurusan Arsitektur Universitas Parahiangan), 
dan Mohamad Mataram Purbo (lulusan dari Jurusan 
Informatika ITB). Dari putra-putrinya, ia dikaruniai 
enam cucu.

Kini Purbo masih nampak sehat. Selain 
penglihatannya masih baik, giginya masih utuh 
walaupun bukan asli, dan tubuhnya bugar. Kuncinya, 

banyak jalan kaki. Karena itulah kesukaannya sejak 
kecil. Ia mengaku, “memiliki kebiasaan sejak kecil suka 
‘kluyuran’, berjalan-jalan melewati setiap lorong, dan 
pada waktu berliburan sempat naik-turun pebukitan 
di utara Kota Karanganyar, atau dapat bersepeda 
sampai di tepi pantai.”

Selain jalan kaki, dua kunci lainnya adalah banyak 
membaca dan menulis. Di rumahnya buku tersusun 
dalam beberapa rak, dalam beberapa bahasa yang 
dikuasainya. “Mohon maaf kalau rumah agak 
berantakan, saya sedang dalam proses menyelesaikan 
satu buku,” begitu katanya ketika kami datang 
ke rumahnya untuk wawancara ini. Banyak buku 
terserak di lantai ruang tamu.

Memang, sekarang-sekarang ini, Purbo telah 
dan tengah menulis beberapa naskah. Ia telah 
merampungkan naskah berjudul Nusantara Negeri 
Indah Penuh Pesona: Menjembatani Geologi Kolonial 
ke Geologi Nasional lewat Pendidikan dan Ikatan 
Keahlian, yang rencananya akan diterbitkan oleh IAGI. 
Selain itu, ia menyusun Sejarah Pembentukan Bangsa 
Indonesia: Dari Sejak Cikal-Bakal. Naskah tersebut 
dilatar-belakangi kemunculan buklit (buku alit) 
RMAA Djojodingrat: Bupati Karanganyar Pertama, 
1841-1868. Setelah ditulis, naskah tersebut awalnya 
diberi judul Perang Diponegoro: Cikal Bakal, dari 
Nasionalisme Pribumi jadi Nasionalisme Indonesia. 
Namun, kemudian ia mengangkat judul tambahan 
sebagai judul. Rencananya, naskah tersebut akan 
diunggah ke dunia maya (online) atau dalam istilah 
Purbo, “melempar buku ke langit”.

Barangkali, kiat itulah yang membuat Purbo 
panjang umur dan yang lebih penting lagi, sehat: 
banyak jalan kaki melatih fisik; banyak membaca dan 
menulis sebagai olah pikir – atau dalam kata-kata 
Purbo itulah tiga serangkai “iqra-tafkar-kataba” atau 
“membaca-berpikir-dan menulis”. Tiga serangkai itu 
hingga kini tetap diakui dan dikedepankan Purbo 
sebagai sebentuk rasa bersyukur, “Bahwa sampai saat 
ini saya masih bisa menulis, itu yang membuat saya 
merasa selalu harus bersyukur.”

Bahkan, kerja kreatif itu menjadi kekayaan 
tersendiri bagi Purbo. Ia dengan hasil kerja kreatifnya 
merasa “sugih tanpa banda” atau “kaya tanpa harta”. 
Dengan begitu, ia tak segan berbagi hasil olah pikir 
dan pengalamannya kepada yang lain. Buktinya, 
ungkapan “melempar buku ke langit” di atas harus 
kita petik lagi. Karena di samping menggarisbawahi 
kemelekannya pada teknologi komunikasi saat ini 
(baca: Internet), ungkapan tersebut juga menandakan 
diri yang senantiasa terbuka untuk berbagi sesuatu 
yang berharga kepada yang lain.n

Atep kurnia, Budi Brahmantyo, dan Oman Abdurahman. 
Fotografer: Sr. Wittiri.
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Menyigi Bumi,

politik dalam dasawarsa 1940-an hingga zaman 
pergumulan global di penghujung abad ke-20. Jika 
dihitung-hitung, bentangan masa itu mencapai sekitar 
60 tahun atau mencakup sedikitnya dua generasi. Ada 
12 orang yang menyumbangkan kenangan ke dalam 
buku ini. Sebagian besar lahir pada dasawarsa 1930-
an, dan beberapa lahir pada dasawarsa 1940-an. Tokoh 
tertua lahir pada dasawarsa 1920-an. Kisah mereka, satu 
terhubung dengan yang lain, terjalin bahkan berpilin, 
sehingga terbentang sebentuk lanskap pengalaman 
kolektif di bidang geologi dan pertambangan. 

Bagi para penulisnya, boleh jadi, bentangan perkisahan 
itu merupakan lanskap batin pula. Di antara mereka, 
ada yang sampai ke dalam permenungan religius 
setelah makan banyak asam garam di bidang geologi 
dan pertambangan. Keluasan dan keluarbiasaan 
bentang alam yang mereka pelajari dan jelajahi akhirnya 
menyadarkan mereka akan betapa kerdilnya manusia di 
hadapan Tuhan. 

Gambaran sejarah geologi dan pertambangan dalam 
buku ini terkait erat dengan sejarah perubahan politik dan 
tatanan kenegaraan serta pemerintahan. Riwayat geologi 
dan pertambangan Indonesia tampak selaras dengan 
riwayat bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Awal 
kisah beriringan dengan peralihan dari zaman Dienst van 
het Mijnwezen ---yang kemudian menjadi Dienst van het 
Mijnbouw--- di bawah kolonialisme Belanda, ke zaman 
Jawatan Tambang dan Geologi setelah Indonesia merdeka 
dengan berbagai pergolakan politik yang mengiringinya: 
zaman bersiap menghadapi ancaman bekas penjajah 
yang mau kembali, disusul ancaman perpecahan setelah 
kedaulatan negara mendapat pengakuan dunia, hingga 
zaman pergantian rezim pemerintahan dari Soekarno ke 
Soeharto, dan seterusnya.  

DATA BUKU

Judul Buku Dari Revolusi sampai Globalisasi: 
Kisah diri para pelakunya 
menjembatani sejarah kegiatan 
geologi dan pertambangan 
Indonesia

Penyunting M.M. Purbo-Hadiwidjoyo 

Penerbit Muria Baru, Yogyakarta

Tahun Terbit 2006

Resensi
Buku

Oleh: Hawe Setiawan

Kisah Diri
Menuturkan

Mata dan hati yang menyigi bumi pada gilirannya 
terarah ke jagat yang lebih kecil tapi tidak kurang 
peliknya, yakni diri sendiri. Orang Indonesia yang 

selama puluhan tahun bekerja di bidang geologi dan 
pertambangan, bukan hanya menemukan kekayaan 
alam yang terkandung dalam perut bumi, melainkan 
juga menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam diri 
mereka sendiri. Kisah mereka  berkaitan dengan sejarah 
bangsa, sedangkan sudut pandang mereka bersifat 
pribadi. Kisah seperti itulah yang tersaji dalam buku ini, 
sekelumit sejarah geologi dan pertambangan Indonesia 
dari sudut pandang para pelakunya.

Kurun perkisahannya, seperti yang tersurat dalam 
subjudulnya, cukup panjang: dari zaman pergolakan 
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Kisah geologi dan pertambangan ini memang kisah khas 
Indonesia. Semuanya diawali dalam keadaan darurat. 
Negara ingin membangun industri dasar tapi tenaga ahli 
di bidang geologi dan pertambangan belum tersedia. 
Pendidikan dan pelatihan calon-calon tenaga ahli di 
bidang tersebut lantas diselenggarakan. Dalam tempo 
tujuh tahun, sudah harus ada hasilnya. Lambat-laun, 
keahlian dan keterampilan yang dulu cenderung hanya 
dikuasai orang Belanda pada gilirannya dikuasai juga 
oleh orang Indonesia. Di antara tenaga-tenaga ahli dari 
zaman darurat itu, ada yang mendapat kesempatan 
melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana dan 
pascasarjana, tak terkecuali yang mendapat beasiswa 
untuk belajar di luar negeri. 

Merekalah yang berkiprah di bidang geologi dan 
pertambangan Indonesia bertahun-tahun lamanya. Di 
antara mereka, ada yang terus berkiprah sebagai pegawai 
negara di bidang tersebut, ada pula yang beralih tempat 
kerja, atau bekerja dalam kerangka kegiatan perusahaan 
pertambangan asing yang bergerak di Indonesia.   

Barangkali, 60 tahun yang lalu sulit orang 
membayangkan Indonesia memiliki tenaga ahli geologi 
dan pertambangan sebanyak dewasa ini. Jangankan 
membayangkan banyaknya insinyur tambang, bahkan 
memahami istilah tambang sendiri ketika itu kiranya 
masih muskil. Seperti yang diceritakan dalam salah 
satu tulisan dalam buku ini, istilah pertambangan mulai 
digunakan pada 1946 ketika Indonesia mulai memiliki 
sekolah pertambangan. Ketika itulah, menurut penulis 
dan penyunting buku ini, Jawatan Tambang dan Geologi 
pernah mendapat pesanan menyediakan tambang alias 
tali besar dari Angkatan Laut. Padahal urusan tambang 
yang ditangani oleh jawatan tersebut merupakan 
padanan mijnbouw yang sebelumnya ditangani oleh 
Dienst van Het Mijnbouw.    

Buku ini dapat dibaca oleh masyarakat umum. Isinya 
cukup bersih dari istilah teknis yang hanya dipahami 
oleh kalangan terbatas. Paling tidak, buku ini dilengkapi 
dengan takarir. Lagi pula, sebagaimana galibnya kisah diri 
yang dituturkan langsung oleh tokoh dalam tulisan, gaya 
penuturannya memungkinkan pembaca merasa akrab 
dengan para pencerita. Dengan kata lain, buku ini ditulis 
oleh para ahli dan ditujukan kepada khalayak ramai. 

Penyuntingnya, M.M. Purbo-Hadiwidjoyo, adalah ahli 
geologi. Setengah abad lamanya tokoh ini  malang 
melintang di jagat geologi. Pak Purbo sendiri ikut 
menuturkan kisah dirinya dalam buku ini, selain 
memberikan pengantar dan penutup kepada bunga 
rampai ini, serta menyunting seluruh tulisan yang dimuat 
di sini. Dengan kata lain, buku ini lahir melalui persalinan 
keredaksian di tangan yang tepat.

Pak Purbo dikenal pula sebagai ahli bahasa. Dari 
tangannya lahir Kamus Kebumian, panduan penggunaan 
bahasa Indonesia di bidang ilmu alam. Karyanya juga 
terdiri atas Kata-kata istilah geologi dan ilmu-ilmu jang 
berhubungan: Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris 

(1965), Kamus Hidrologi (1987), dll.  Ada  pula bukunya 
yang tidak kurang manfaatnya, yakni Kata dan Makna: 
Teman Penulis dan Penerjemah menemukan Kata dan 
Istilah (1993). 

Hasil penyuntingannya memperkaya bahasa Indonesia. 
Sejumlah istilah yang dipakai dalam buku ini layak 
disambut sebab terdengar berkarakter Indonesia. Coba 
simak, misalnya, istilah “kisah diri” (biography), “sigi” 
(survey) “sigi geologi” (geological survey), “penjurus 
ihwal” (subject index), “penjurus nama” (name index), 
dan “takarir” (glossary). Di sini terlihat peran Pak 
Purbo yang berpegang pada pendiriannya mengenai 
kehandalan bahasa Indonesia untuk dimanfaatkan 
sebagai sarana ilmu pengetahuan. “Tidak sedikit orang 
berprasangka, bahasa Indonesia kurang atau bahkan 
tidak sesuai sebagai sarana untuk mengungkapkan yang 
pelik-pelik, sebagaimana dituntut ilmu dan teknologi,” 
tulisnya dalam Kata dan Makna, buku yang membantah 
anggapan seperti itu. 

Ada nada murung di ujung buku ini sehubungan 
dengan wawasan dan pandangan bangsa mengenai 
hari depannya, yang sedikit banyak tercermin dari 
perubahan kelembagaan di bidang geologi dan 
pertambangan beserta rinciannya. Tumbuh dari warisan 
zaman Mijnbouw, lembaga geologi dan pertambangan 
berkali-kali mengalami perubahan. Ada kalanya tak 
begitu terbaca ke mana arahnya. Istilah-istilah yang 
digunakannya pun, meski sebetulnya sempat dibenahi 
oleh generasi pendahulu, ada kalanya tampak tidak 
begitu terpelihara. 

“Demikianlah, setelah kita merdeka lebih dari setengah 
abad, kini rupanya kita tidak lagi tahu, apa yang perlu 
kita agendakan, kita tidak memiliki konsep untuk masa 
depan,” keluh Pak Purbo dalam catatan penyudah.

Namun, kiranya, bukan kemurungan yang hendak 
ditekankan dalam buku ini. Justru sebaliknya, 
dengan caranya sendiri, buku ini sesungguhnya turut 
menyediakan bahan permenungan atas perjalanan 
Indonesia sebagai bangsa dan negara, yang tentu sangat 
penting bagi perumusan langkah-langkah bangsa dan 
negara di kemudian hari, khususnya di bidang geologi 
dan pertambangan. 

Sejumlah tulisan dalam buku ini, khususnya dari mereka 
yang menyaksikan dan merasakan pengorbanan 
rakyat dalam pergolakan politik yang mengiringi awal 
pembentukan tatanan kenegaraan dan pemerintahan, 
sebetulnya dapat menjadi teguran keras bagi Indonesia 
hari ini. Tulisan mereka dapat mengingatkan Indonesia 
akan pentingnya pengelolaan, pemanfaatan, dan 
pemeliharaan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, kisah diri para 
pekerja geologi dan pertambangan bersentuhan dengan 
suara hati para perintis Indonesia.n

Peresensi adalah staf pengajar di universitas Pasundan, Bandung
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Geotravel

Menjelajah Ingatan

Oleh: Budi Brahmantyo

1883
akan Krakatau
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Foto: Oki OktariadiLetusan awal di pagi 2 September 2012 dari jarak sekitar 20 km saat perahu motor semakin mendekatinya.

Dalam hangatnya Mentari pagi, satu jam setelah mengarungi perairan Selat 
Sunda dari Pantai Carita, Banten, gugusan pulau-pulau Krakatau telah terlihat. 
Gunung Anakkrakatau tampak di tengah-tengah di antara Pulau Rakata dan 
Pulau Panjang, kecil, samar-samar dan timbul tenggelam oleh gelombang laut 
yang saat itu cukup besar. Tiba-tiba, ada yang menarik perhatian di puncaknya, 
kepulan asap. Ya, asap dari letusan Anakkrakatau. Tepat pukul 08.01 pagi hari 
itu, Minggu 2 September 2012, Gunung Anakkrakatau meletus!
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A
sap itu makin lama makin membesar. 
Melihat asap letusan yang bergulung-
gulung di atas kawahnya, sekali pun 
masih berjarak sekitar 10 - 20 km lagi, 
perasaan kami campur aduk antara 

senang, takjub, tegang, khawatir, dan sedikit kecewa. 
Senang dan takjub karena inilah kesempatan langka 
menyaksikan Gunung Anakkrakatau yang pertama 
kali muncul ke permukaan laut pada 29 Desember 
1927 sedang aktif. Namun tentu saja tegang dan 
khawatir karena tidak ada yang dapat memastikan 
bahwa letusan itu tidak akan berbahaya. Di balik itu, 
kami sedikit kecewa karena dengan terjadinya letusan 
itu, tujuan utama untuk mengeksplorasi Gunung 
Anakkrakatau hingga ke puncaknya dan mengamati 
kawah dari tepiannya menjadi batal. 

Di saat galau, tiba-tiba 15 menit kemudian, 
letusan kedua terjadi. Lalu berulang 20 menit 
kemudian setelah letusan kedua. Selanjutnya letusan 
berlangsung tiada henti berselang 10 – 25 menit 
sekali. Saat perahu motor “Sri Kembang” yang kami 
sewa semakin mendekati dan berada di atas kaldera 
yang tenggelam, letusan itu begitu besar. Asap putih 
bergulung-gulung dan batu beterbangan. Letusan 
seperti ini dikenal sebagai letusan bertipe stromboli. 
Sangat menakjubkan mengingat ekspedisi geotravel 
ke Krakatau itu adalah juga untuk memperingati 129 
tahun letusan kolosal 27 Agustus 1883. Gambaran 
letusan dahsyat Krakatau di 1883 menyergap alam 
pikiran kami. Bagaimana seandainya terulang saat 
itu? Kami tidak ingin membayangkannya lebih jauh.

Orkestra Alam Si Bongsor

Sekalipun khawatir, kami dengan cermat 
mengamati proses letusan dengan cara mengarahkan 
perahu motor Sri Kembang di sisi timur laut Gunung 
Anakkrakatau. Di antara lapangan lava blok yang 
sangat kasar, kami mengamati saat itu lontaran bom 
dan semburan abu volkanik terarah ke barat laut dan 
dalam radius sekitar puncaknya saja. Di pantai pasir 
yang berwarna kehitaman, kami amati begitu banyak 
endapan batuapung. Jelaslah batu yang sangat 
ringan itu merupakan hasil letusan 1883. 

Saat kami berlabuh di pantai, sekelompok nelayan 
dari Lampung telah datang sehari sebelumnya dan 
berkemah. Mereka sedang asyik bercengkerama, 
katanya menunggu saat yang tepat untuk menangkap 
ikan. Suara gemuruh berulang-ulang dari Gunung 
Anakkrakatau mereka anggap sebagai sesuatu yang 
biasa. “Iya, anggap saja ada yang sedang bekerja 
membangun rumah,” begitu tanggapan mereka 
terhadap suara gemuruh letusan itu tanpa merasa 
khawatir sama sekali.

Suara gemuruh aktivitas gunung api itu terdengar 
tiada henti. Pergerakan magma di dalam tubuh 
gunung bagaikan ensambel suatu orkestra. Musik 

Bom tahi sapi, salah satu produk erupsi Anakkrakatau 1995 
merupakan batuan pijar yang terlontarkan ke udara lalu jatuh dan 
pecah di kaki gunung. Foto: Budi Brahmantyo 

alam itu bagaikan irama marching band yang sedang 
memainkan satu komposisi yang kemudian setiap 
jeda diakhiri oleh gong besar dan pukulan simbal 
yang keras. Lalu asap membumbung tinggi dan 
batu-batu beterbangan yang kemudian berjatuhan di 
lereng puncaknya. Begitu berulang-ulang. 

Kami mencoba singgah di bawah kaki gunung 
dan naik sedikit pada tempat yang lebih terbuka. 
Kekhawatiran kami sedikit berkurang karena di antara 
kami ada dua ahli gunung api yang telah terbiasa 
mengamati gunung api saat sedang aktif, yaitu Igan 
S. Sutawijaja dan Syamsul Rizal Wittiri. Bahkan Igan 
telah terbiasa dengan Anakkrakatau yang disebutnya 
Si Bongsor karena pertumbuhannya begitu cepat. 
Sejak kemunculan pertama berupa letusan jet uap 
pada 1927, letusan magmatis yang diakhiri aliran 
lava mulai teramati pada 1930. Setahun sebelumnya, 
1929, peserta pertemuan ilmiah Asia Pasifik yang 
berlangsung di Batavia dan Bandung, berkunjung 
ke perairan Krakatau, dan mengamati Anakkrakatau 
yang sedang tumbuh. Hingga 2004, ketinggian 
Anakkrakatau terukur 305 m dpl. Sekarang 
diperkirakan puncaknya sudah mendekati 400 m dpl.

Di lereng bagian utara itu, dengan tetap 
menjaga jarak aman dari jatuhan bom letusan, kami 
mengobservasi Anakkrakatau, di antaranya dengan 
menjelajah lapangan lava bongkah yang menjorok 
hingga ke pantai timur laut. Lava bersifat basaltis 
itu merupakan hasil erupsi 1995 yang  membentuk 
kipas-kipas lava ke arah barat laut, utara, dan sedikit 
ke arah timur laut. Di antara bongkah-bongkah lava 
itu, kami terpana ketika kaki kami menginjak “tahi 
sapi.” Begitu besarnya “tahi sapi” tersebut, tidak 
terbayang seberapa besar “sapi”nya. 
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Letusan semakin membesar saat perahu motor beranjak meninggalkan Anakkrakatau menuju Pulau Rakata. Foto: Budi Brahmantyo 

Ya, itu adalah istilah bom gunung api yang 
saat jatuh memang menyerupai tahi sapi. Sapinya 
adalah Si Bongsor Anakkrakatau. Bentuk lain berupa 
bongkah-bongkah besar yang dikenal sebagai bom 
kerak roti. Tahi sapi dan kerak roti tersebar di mana-
mana di antara sisa-sisa aliran gulali lava 1995 itu. 
Rasanya nikmat-nikmat saja ketika melihat di saat 
semuanya telah membeku. Namun, tak terbayangkan 
tempat yang kami injak saat Anakkrakatau meletus 
pada tahun 1995. Bagaikan di neraka, lava pijar 
mengalir dan bom-bom vulkanik besar berjatuhan.

Ketika kami bergeser ke tempat berlabuh di pintu 
gerbang Cagar Alam Gunung Anakkrakatau, banyak 
rombongan, baik wisatawan maupun para peneliti, 
yang telah tiba terlebih dahulu. Di antara mereka 
adalah tim peneliti botani dari Biologi LIPI di bawah 
pimpinan Tukirin Partomihardjo (59) yang bahkan 
bermaksud bermalam di tempat itu. Tukirin dikenal 
sebagai peneliti yang aktif mengikuti perkembangan 
flora di Gunung Anakkrakatau sejak pulau gunung 
api itu gersang tanpa tumbuhan hingga kemunculan 
tumbuhan-tumbuhan perintis. Pengamatan mereka 
terhadap flora Gunung Anakkrakatau didampingi 
dua jurnalis dari Majalah Trubus.

Karena jadwal kami harus kembali ke daratan 
Banten hari itu juga, kami bersiap bertolak dengan 

tidak lupa mengingatkan mereka untuk segera 
berevakuasi karena kecenderungan erupsi yang 
semakin besar. Perahu motor Sri Kembang segera 
memutar kembali ke arah utara, mencoba untuk 
berlabuh di Pulau Sertung tetapi rupanya tidak 
memungkinkan akibat gelombang yang cukup 
tinggi. Akhirnya kami mengarahkan nakhoda Sri 
Kembang menuju Pulau Rakata. Saat itulah aktivitas 
Gunung Anakkrakatau semakin membesar. Dari sisi 
selatan, semburan lava pijar yang berwarna merah 
sangat kentara disertai dentuman yang berulang. 
Pikiran kami kembali menjelajah waktu saat letusan 
1883 itu, tentu dengan bayangan kekuatan alam 
yang berlipat-lipat dahsyatnya. 

Saat mulai menjauh dari Gunung Anakkrakatau 
dan mendekat pantai utara Pulau Rakata yang curam, 
letusan Gunung Anakkrakatau menyembur lurus ke 
angkasa. Ini pertanda energinya semakin kuat. Kami 
membayangkan bahaya yang akan menimpa mereka 
yang masih tinggal di Gunung Anakkrakatau. Tapi 
kami tidak berdaya karena tidak ada jaringan telepon 
seluler yang dapat menjangkau mereka. Kami hanya 
berharap mereka menyadari bahaya yang ada di 
depan mereka. Bukankah peringatan telah diberikan?

Malam 2 September 2012 ketika kami kembali 
ke Carita, jauh di lepas pantai arah Krakatau, sinar 



66 GEOMAGZ    September 2012

Mercusuar Cikoneng yang diresmikan 1885 merupakan mercusuar baru pengganti yang lama yang runtuh akibat terjangan tsunami 
dari letusan Krakatau 1883. Mercusuar lama hanya meninggalkan fondasi batu bata yang terletak persis di tepi pantai di kiri foto. 
Foto: Budi Brahmantyo

merah membayang di ufuk. Dalam pekatnya malam, 
rupanya pancaran lava pijar berwarna merah masih 
dapat diamati dengan mata telanjang sekali pun 
samar-samar. Gelegar letusannya pun terasa hingga 
di pantai Banten, menggetarkan kaca-kaca jendela. 
Gunung Anakkarakatau semakin menggila. Di Pos 
PGA Anakkrakatau yang berada di Pasauran, Anyer, 
Kepala Pos Anton Sigit Tripambudi tampaknya harus 
begadang malam itu. Saat ia sibuk melayani telepon 
yang menanyakan status gunung api, salah seorang 
stafnya terus memantau seismograf yang bergerak 
tiada henti mencatat getaran yang ditimbulkan 
aktivitas Anakkrakatau.

Saat menyadari betapa Anakkrakatau semakin 
aktif, kami teringat kembali kepada para nelayan 
dari Lampung dan peneliti Biologi LIPI yang mungkin 
berada di sana. Akhirnya, esoknya dalam perjalanan 
pulang ke Bandung, masuk kabar via sms bahwa tim 
LIPI telah mengungsi ke Pulau Rakata saat terjadi 
kenaikan aktivitas letusan yang lebih besar dan 

terus berlangsung pada malam itu. Sementara itu, 
melalui siaran radio yang dilaporkan oleh beberapa 
warga diketahui hujan abu vulkanik telah jatuh di 
Bandarlampung.

Puing-puing Mercusuar Cikoneng

Saat kami datang dari Bandung sehari 
sebelumnya, Sabtu 1 September 2012, sepanjang 
pantai Anyer dan Carita menjadi daerah kunjungan 
wisata yang ramai. Jalan menjadi padat di beberapa 
pantai favorit. Di Cikoneng, Anyer, satu situs penting 
peristiwa letusan Krakatau 1883 adalah Mercusuar 
Cikoneng. Mercusuar yang masih berdiri sekarang 
adalah mercusuar pengganti dari mercusuar lama 
yang rubuh oleh terjangan tsunami akibat letusan 
dahsyat Krakatau 27 Agustus 1883. Di atas pintu 
masuknya terdapat prasasti tertulis dalam Bahasa 
Belanda: Onder de regeering van Z.M. Willem III 
Koning der Nederlanden enz. emz. enz. opgericht voor 
vast light 2 grootte ter vervanging van den steemen 
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Tim redaksi Geomagz saat menyimak cerita Haji Agus Rosyidi 
tentang pengalaman kakeknya tersapu tsunami letusan Krakatau 
1883. Foto: Budi Brahmantyo

m itu. Saat menghantam pantai Anyer, sebagian 
bongkahnya diperkirakan juga menghantam menara 
mercusuar dan meratakannya dengan tanah.

Seorang kakek berumur 73 tahun, Haji Agus 
Rosyidi, warga Kampung Cikoneng, bersemangat 
sekali ketika menceritakan cerita dari kakeknya yang 
menjadi saksi peristiwa letusan Krakatau 1883. Ia 
mengulang cerita kakeknya Haji Said tentang Haji 
Safik yang selamat dari tsunami, “Saat itu air laut 
surut terlebih dahulu dan banyak orang menyerbu ke 
pantai memunguti ikan yang bergeleparan. Mereka 
baru menyadari setelah kemudian datang gelombang 
yang sangat tinggi menyapu pantai. Safik terbawa 
gelombang tsunami tapi beruntung tersangkut di 

Mercusuar Cikoneng
N68oE

Carita

Caringin

Arah Gugusan
Pulau-pulau Krakatau

U

10 km

Cijongke

Anyer

Muruy

lighttoren in 1883 bu de ramp van Krakatau vermield, 
1885. Artinya kira-kira: Pada masa pemerintahan 
Yang Mulia Raja Willem III dari Belanda telah didirikan 
mercusuar kedua untuk menggantikan mercusuar 
yang rubuh pada tahun 1883 akibat bencana letusan 
Krakatau, 1885. Di bagian belakang terdapat plakat 
yang menunjukkan perusahaan pembuat mercusuar 
tersebut: Vervaardigd door de firma L.I. Enthoven & 
Co. ‘s Cravenhage, Holland, 1885.

Mercusuar lama hanya meninggalkan fondasi 
batubata membundar persis di tepi pantai Anyer 
sekarang, sedangkan yang baru berjarak kira-kira 
50 m ke arah daratan. Puing-puing bata runtuhan 
mercusuar lama berserakan di tepi pantai. Beberapa 
bongkahnya bahkan tersebar di beberapa tempat 
di aliran Ci Koneng yang bersampah. Saat orientasi 
antara fondasi dan puing-puingnya saya ukur, 
arahnya adalah N68oE atau miring 22o timur ke utara. 
Pada peta, orientasi ini tepat merupakan garis lurus 
ke arah gugusan Krakatau. Sungguh suatu terjangan 
tsunami yang sangat frontal.

Apakah hanya gelombang tsunami yang 
meruntuhkan mercusuar? Tidak jauh dari puing-
puing mercusuar terdapat dua bongkah terumbu 
karang berukuran kira-kira sebesar truk dan mobil 
pick-up. Jelas dua bongkah batu ini bukan in-situ 
tetapi terumbu karang yang tadinya berada di laut, 
lalu terangkat oleh gelombang tsunami letusan 
Krakatau 1883 yang dilaporkan mencapai tinggi 30 

Peta Banten utara 
dengan lokasi-
lokasi penting 
pada geotravel ini: 
Cikoneng, Carita, 
Caringin, Cijongke, 
dan Menes
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Seorang ulama dicirikan dengan kepekaannya terhadap 
masalah yang dihadapi masyarakatnya. Ia tidak 
hanya disibukkan dengan ibadah ritual, melainkan 
disibukkan pula dengan ibadah mental hingga ibadah 

sosial. Pada dirinya terhimpun kesalehan spiritual, mental, 
intelektual, dan sosial sekaligus. Syekh Asnawi, yang dikenal 
sebagai Syekh Caringin, adalah seorang ulama sejak usia 
muda. Sepak-terjang keulamaannya terungkap baik dalam 
buku kecil pegangan keluarga, maupun dalam sumber lain. 
Buku kecil itu, tanpa jilid, berjudul: Riwayat Hidup Secara 
Singkat Hadratus Syeikh Asnawi bin Syeikh Abdurrahman, 
Pendiri Utama Pon-Pes Masyaiqul Anwar, Caringin, Labuan, 
Pandeglang, Banten.

Salah satu kisah Syekh Asnawi di masa mudanya bertalian 
dengan peristiwa bencana Krakatau 1883. Kisah yang 
terdapat dalam buku kecil itu dikuatkan pula oleh cerita 
lisan secara langsung dari salah satu cucu beliau, H.R.A. 
Syaukatuddin Inayah atau Ustadz Ukat, kepada Geomagz 
di rumahnya, 3 September 2012. Sebelumnya, tim Geomagz 
yang tengah berkunjung ke Kota Caringin, setelah sehari 
sebelumnya menyambangi kawasan Krakatau, secara 
kebetulan  bertemu dengan Ustadz Ukat di dekat mesjid 
raya Caringin. 

Caringin di Bawah Kepemimpinan Ulama Muda Asnawi
Syekh Asnawi dilahirkan pada  tahun 1850. Dengan 
demikian, pada saat terjadi bencana Krakatau 1883 yang 
dahsyat itu, beliau baru menginjak usia 33 tahun. Pada usia 
22 tahunan, beliau sudah menamatkan masantren (studi)-
nya, baik dalam bidang ilmu syari’at, maupun ilmu tarikat. 
Pada saat itu beliau pun telah pula selesai melakukan uzlah 
atau menyendiri di tempat sunyi guna mendekatkan diri 
kepada Sang Pencipta, selama dua tahun. Pada usia muda 
inilah Syekh Asnawi telah menjadi pemimpin masyarakat 
Caringin. 

Aura kepemimpinan Syekh Asnawi telah tumbuh sejak 
dini. Sebuah blog di internet menceritakan bahwa syekh 
sudah memiliki murid sejak umur 10 tahun. Selain itu, 
buku kecil tersebut di atas juga menceritakan bahwa Asnawi 
muda sudah aktif berda’wah, membangun masyarakatnya 
dan berjuang melawan penjajah meski dengan cara politik 
etis. Namun, beliau menyetujui kedua puteranya untuk 
mengangkat senjata, berjuang melawan penjajah di wilayah 
Kabupaten Caringin dan sekitarnya, Provinsi Banten 
sekarang. 

Kepekaan Syekh Asnawi Muda 
dan Bencana Krakatau 1883

Oleh: Oman Abdurahman

Haji Syaukat menunjukkan lokasi Masjid Agung Caringin lama. 
Foto: T. Bachtiar

Caringin pada waktu itu adalah ibukota Keresidenan 
Banten. Keresidenan itu pemerintahan setingkat provinsi 
sekarang. Menurut Staatsblad Nederlands Indie No. 81 tahun 
1828, Keresidenan Banten waktu itu dibagi ke dalam tiga 
kabupaten: Kabupaten Utara yaitu Serang, Kabupaten 
Selatan yaitu Lebak, dan Kabupaten Barat yaitu Caringin. 
Kota Caringin sendiri terletak di sebelah selatan Pantai 
Carita, sebelum Kota Labuhan. Di bawah kepemimpinan 
Syekh Asnawi, Caringin mencapai gemah ripah loh jinawi, 
tata tenteram kerta raharja, hingga terjadi peristiwa letusan 
Krakatau 1883. Saat itu Caringin disapu bersih oleh 
tsunami. Ibu kota keresidenan pun dipindahkan ke Menes. 
 
Evakuasi di Bulan Mei 1883
Sebelum peristiwa bencana Krakatau 1883 yang terjadi 
pada Agustus 1883 itu, Syekh Asnawi dan santri-santrinya 
telah melakukan evakuasi diri dari Caringin ke Muruy 
pada Mei 1883. Muruy adalah sebuah kampung yang 
terletak di wilayah Kabupaten Menes, sekitar  10 km dari 
Caringin. Proses evakuasi ini menunjukkan kepekaan Syekh 
Asnawi sebagai ulama. Bencana Krakatau itu sendiri berupa 
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letusan dahsyat Gunung Krakatau dan tsunami hebat yang 
ditimbulkannya, yang menelan korban tak kurang dari 
30.000 jiwa.

Menurut Ustadz Ukat, pada Mei 1883 itu, sebenarnya 
Syekh Asnawi sudah mengajak masyarakat Caringin untuk 
mengungsi. Sebagai seorang ulama, Syekh tentu saja tidak 
akan membiarkan masyarakatnya menghadapi bencana 
tanpa upaya-upaya penyelamatan. Namun, penduduk 
Caringin tak mengindahkan ajakan beliau, mungkin karena 
khawatir kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan dan 
petani, atau sebab lainnya. Mereka pada waktu itu lebih 
memilih tetap tinggal di  pantai.  

Empat bulan sebelum bencana Krakatau 1883, seolah sudah 
mendapat firasat akan terjadi bencana, Syekh Asnawi muda 
seolah telah mendapatkan ilham untuk memberikan contoh 
kepada masyarakatnya agar melakukan evakuasi diri sebagai 
upaya mengurangi risiko bencana. Sayang, hanya keluarga 
dan para santrinya yang memenuhi ajakan evakuasi tersebut. 
Beliau pun bersama keluarga dan para santrinya melakukan 
pengungsian ke kawasan yang cukup jauh dari pantai. 
Mereka akhirnya terhindar dari landaan tsunami akibat 
letusan Krakatau 1883 yang tingginya mencapai 30 meter 
dan terjangannya mencapai sekitar 5 km dari pantai. 

Antara Pencerahan dan Permenungan
Dari sudut ilmu metafisik, tindakan syekh mengajak 
masyarakat Caringin untuk mengungsi ke Muruy pada Mei 
1883 itu, mungkin termasuk buah dari ilmu kasyaf-nya. Ilmu 
kasyaf adalah sejenis pengetahuan tentang sesuatu sebelum 
sesuatu itu terjadi, atau weruh sadurunge winarah. Ilmu 
ini diperoleh, di antaranya melalui laku mensucikan diri. 
Konon, proses mendapatkannya melalui sejenis pencerahan, 
ilumunasi, atau ilham langsung. Namun, keputusan Syekh 
Asnawi untuk mengungsi ke tempat yang aman jauh hari 
sebelum kejadian bencana dahsyat itu sesungguhnya masih 
dapat dijelaskan secara nalar empiris. 

Bahwa syekh yang sehari-hari bermukim dan mengajar di 
tepi Pantai Caringin, tentulah merekam segala hal ihwal 
kejadian alam yang terjadi di lingkungannya, baik secara 
sadar atau pun di bawah sadar. Sebagaimana dalam buku  
Krakatoa: The Day the World Exploded, Simon Winchester, 
beberapa letusan awal Krakatau sebetulnya telah terjadi pada 
bulan Mei 1883. Kejadian-kejadian sebagai petunjuk akan 
geliat dahsyat Krakatau 1883 empat bulan sebelum letusan 
katastrofik itu tentu diketahui pula oleh syekh. Bahkan, boleh 
jadi, syekh kemudian melakukan proses permenungan atau 
tafakur mendalam atas tanda-tanda awal letusan dahsyat itu. 
Tidak mengherankan, pada Mei 1883 itu, Syekh Asnawi 
sampai pada kesimpulan harus mengajak masyarakat untuk 
pindah ke tempat yang lebih aman. 

Dalam peristiwa evakuasi itu, kita melihat kepekaan ulama 
muda Asnawi akan tanggungjawabnya untuk menyelamatkan 
masyarakat dari bencana alam dahsyat.  Kita tidak tahu, dan 
tak hendak memperdebatkan, manakah yang lebih dominan 
kontribusinya atas keputusan untuk evakuasi pada diri syekh 
ini: kasyaf-nya atau permenungannya atas peristiwa alam 

Ketika seluruh bangunan pesantren dan Masjid Agung 
Caringin, Banten, hancur diterjang tsunami 1883, mimbar 

masjid tetap berdiri utuh. Mimbar ini dipakai dalam 
masjid baru yang dibangun setahun kemudian. 

Foto: T. Bachtiar

yang kian hari kian nyata tanda-tandanya; atau gabungan 
keduanya. Apa yang sudah jelas adalah bahwa  ulama muda 
itu, tanpa takut dicemooh, telah mengajak masyarakat untuk 
mengungsi atau penyelamatan diri dari bencana jauh hari 
sebelum bencana dahsyat itu terjadi. 

Meskipun pada akhirnya hanya keluarga dan santrinya 
yang memenuhi ajakan evakuasi dini, sehingga selamat 
dari bencana tsunami Krakatau 1883, namun langkah 
syekh ini tetap memiliki nilai penting dari sisi mitigasi 
bencana. Mereka yang selamat itu seakan-akan telah 
disiapkan untuk memulihkan keadaan yang porak-poranda 
akibat bencana Krakatau 1883. Kisah Syekh Caringin dan 
bencana Krakatau 1883 memberikan gambaran betapa kita 
merindukan pemimpin yang kharismatik, peka, dan mampu 
“membaca” alam. Dalam bahasa sekarang, hal itu berarti 
senantiasa berkoordinasi untuk memperoleh informasi yang 
relevan tentang alam, kemudian bertindak untuk melakukan 
penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana. Karena 
alam sebenarnya senantiasa mengirimkan sinyal atau tanda-
tanda perjalanannya.n

Penulis adalah kepala Bagian rencana dan Laporan, 

Badan Geologi, keSdM.
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Haji Agus Riosyidi bertutur tentang peristiwa 
letusan Krakatau 1883.
Foto: Gunawan

Cerita tentang Syekh Asnawi dan tsunami 
Krakatau 1883 menjadi kenangan yang diceritakan 
turun-temurun oleh keluarga dan para pengikutnya. 
Diceritakan bagaimana Syekh Asnawi yang saat 
itu mestinya baru berumur 33 tahun, mempunyai 
firasat tajam akan datangnya bencana. Pada Mei 
1883, ketika Krakatau memulai letusan-letusan 
pembuka jauh sebelum letusan dahsyat 27 Agustus 
1883, Syekh Asnawi memimpin evakuasi keluarga 
dan pengikutnya ke arah Muruy, suatu tinggian 
yang berada di sebelah timur, setelah meliburkan 
semua kegiatan pesantren dan memulangkan santri-
santrinya. Sayangnya, ia tidak berhasil membujuk 
penduduk untuk ikut evakuasi karena mereka enggan 
meninggalkan pekerjaan mereka sebagai petani atau 
nelayan. 

Versi cerita lain yang lebih dramatis menyatakan 
bahwa tepat saat Syekh Asnawi dan rombongannya 
mencapai tinggian Cijongke, lidah tsunami yang 
dipicu letusan 27 Agustus 1883 baru menyusul di 
belakangnya. Dari pengukuran GPS tercatat tinggian 
Cijongke berada pada elevasi 38 m. Dari informasi ini 
terdapat kecocokan apa yang selama ini diceritakan 
bahwa tsunami yang ditimbulkan ledakan Krakatau 
mencapai ketinggian melewati pohon kelapa, yaitu 
lebih dari 30 m.

 

Singgah di Menes

Saat Caringin disapu bersih tsunami Krakatau 
1883, pusat pemerintahan kabupaten dipindah 
ke Menes, jauh di pedalaman. Untuk menelusuri 

ujung pohon bambu. Saat tsunami surut, pohon 
bambu rebah, dan Safik selamat walaupun anusnya 
tertusuk ujung pohon bambu...” Argghhh....terasa 
ngilu walaupun hanya mendengarnya saja.

Haji Agus Rosyidi yang berperangai riang dan 
banyak bercanda mengaku sebagai keturunan 
Lampung. Walaupun di Cikoneng ia biasa berbahasa 
campuran Indonesia, Sunda, atau Lampung, tetapi 
menurutnya hampir semua warga Cikoneng berasal 
dari Lampung. Ia sempat menjadi Pebukapati, 
semacam kepala warga keturunan Lampung. Ia pun 
pernah menjadi Ketua Lampung Sai, perkumpulan 
warga Lampung di Banten.

Jejak-jejak Tsunami di Caringin

Caringin yang terletak ke arah selatan dari Carita 
sebelum Labuhan, pada abad ke-19 saat Krakatau 
meledak, merupakan kota yang ramai. Caringin 
adalah ibukota Keresidenan, tempat kantor-kantor 
Pemerintahan Hindia Belanda berpusat. 

Di Caringin, satu situs masjid yang didirikan 
setahun setelah letusan Krakatau 1883 berdiri 
dengan anggun. Masjid asli yang tadinya berada 
dekat pantai, hancur oleh terjangan tsunami. Setahun 
setelah peristiwa tsunami 1883, pemimpin agama 
di Caringin, Syekh Asnawi (1850 – 1937) segera 
membangun kembali masjid di lokasi yang sekarang 
terletak di tepi jalan Anyer – Labuhan, lebih kurang 
berjarak 100 m dari tepi pantai. Namun, mimbar 
yang berada di dalam masjid adalah mimbar asli dari 
masjid yang hancur pada 1883.

Kantor Camat Menes, ibu kota baru Residen Caringin yang 
dipindah akibat bencana tsunami 1883, dengan bentuk 
arsitektur yang khas peninggalan kolonial.
Foto: Budi Brahmantyo
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Rumah makan Teh Oneng di Menes yang laris manis. 
Foto: Budi Brahmantyo

H.R.A. Syaukatuddin Inayah 
(Ustadz Ukat) berdiri 
di depan Masjid Kaum 
Caringin, masjid pusaka 
pengganti masjid di tepi 
pantai yang rusak dilanda 
tsunami 1883. Masjid yang 
selesai dibangun kembali 
1889, saat ini berjarak lebih 
kurang 100 m dari tepi 
pantai. 

Foto: Budi Brahmantyo

jejak perpindahan pusat pemerintahan itu, kami 
menyempatkan diri mengunjungi Kota Menes.

Di Menes kami melihat bangunan lama sisa-sisa 
pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Misalnya 
gedung kantor Kecamatan Menes, masjid, bekas 
penjara, dan alun-alun. Sayangnya, pohon asam 
yang dulu berjajar di seputar alun-alun dan sepanjang 
jalan di Kota Menes kini sudah tiada. 

Sebelum beranjak kembali ke Bandung melalui 
Pandeglang, kami sempat makan siang di rumah 
makan sederhana yang ramai di Menes. Rumah makan 
kecil itu dikelola oleh seorang ibu asal Bugis yang 
telah lama tinggal di Banten, Teh Oneng. Masakannya 
terutama terdiri dari goreng-gorengan ayam, ikan, 
atau cumi-cumi cukup lezat. Pantas saja banyak 
masyarakat Menes, termasuk pejabat pemerintahan 
daerah setempat yang dapat dilihat dari seragam 
yang mereka pakai, berkunjung ke rumah makan itu 

untuk makan siang atau bahkan membungkusnya 
untuk dibawa pulang. Ditambah lalaban dan sambal, 
lengkaplah sudah persiapan perjalanan pulang kami 
ke Bandung. Hanya sayangnya, sayur asamnya tidak 
dapat dikatakan maknyus.

Dalam perjalanan panjang ke Bandung melalui tol 
Serang – Jakarta, dilanjutkan tol dalam kota Jakarta 
yang selalu padat, dan tol Jakarta – Cikampek serta 
Purbaleunyi, kami seolah-olah telah menjelajahi 
ingatan tentang peristiwa yang sempat menggegerkan 
dunia itu, letusan kolosal Krakatau 1883. Walaupun 
letusan 2 September 2012 tidak sengaja kami alami 
karena sebelumnya tidak menunjukkan aktivitas yang 
mengarah kepada erupsi, namun wisata semacam 
ini pada kesempatan lainnya harus ditunda demi 
keselamatan.  

Geotravel yang kami jalani dapat digolongkan 
ke dalam geowisata minat khusus yang memerlukan 
kehati-hatian tinggi. Aktivitas wisata semacam ini 
tentu tidak dapat dilakukan secara sembarangan. 
Pada beberapa kasus perlu didampingi ahli atau 
orang yang memang selain menguasai medan juga 
memahami perilaku gunung api. Kondisi fisik dan 
informasi tentang aktivitas gunung api mutlak harus 
dipersiapkan sebelumnya. Penjelajahan geowisata 
ke gunung api aktif bagaimana pun harus dengan 
persiapan sangat cermat. Di tempat tujuan, 
geowisatawan selalu harus melapor ke pos PGA 
terlebih dahulu.n

Penulis, anggota tim redaksi Geomagz; dosen di Prodi Teknik 
Geologi, FITB, ITB; koordinator krCB.

kontributor gagasan naskah: T. Bachtiar dan Oman Abdurahman.
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Ijen, 
Penghasil Belerang 
Nomor Satu
Oleh: SR. Wittiri

Esai Foto
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Bibir Kawah Ijen bagian 
timur dengan latar belakang 
sebagian dinding Kaldera 
(purba) Ijen.

Foto: Gunawan

Dahulu kala Gunung Ijen yang berada di Tanjung Blambangan, 
merupakan gunung api yang sangat besar. Diperkirakan sekitar 3.500 
tahun yang lampau, gunung besar ini tercabik-cabik oleh letusan 
dahsyat (violent eruption) dalam tiga periode. Letusan tersebut 
menghasilkan lubang yang sangat besar, lantainya berukuran 19 x 21 
km dan bagian atas berukuran 22 x 25 km kemudian dikenal dengan 
Kaldera Ijen.
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Kawah Ijen dapat ditempuh dari dua arah, yang pertama 
melalui Kabupaten Banyuwangi dan kedua melalui 
Bondowoso. Saat ini untuk sementara waktu jalan melalui 

Banyuwangi ditutup karena sedang dalam perbaikan. Jalan via 
Bondowoso terbilang baik dan relatif terpelihara karena adanya 
beberapa perkebunan kopi, antara lain Perkebunan Kopi Sempul. 
Kedua jalur ini berujung di Paltuding, sekitar tiga kilometer dari 
kawah.

Seorang penunggang kuda di jalan menuju Paltuding, pintu masuk ke Kawah Ijen. Nun jauh di depannya nampak Kompleks Ijen. 
Foto: SR. Wittiri
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Dari Paltuding menuju ke Kawah Ijen jaraknya hanya 3 km. 
Jarak sejauh itu harus ditempuh sekitar 1,5 - 2 jam dengan 
kemiringan lereng antara 60o - 70o 
Foto: SR. Wittiri

Mohon perhatian, bagi para pelancong dilarang keras turun ke 
dalam kawah. Peringatan ini sangat penting karena di dalam 
kawah sangat berpotensi menghirup gas beracun, terutama gas 
sulfur yang sangat pekat. Bahaya lainnya adalah terperosok ke 
dalam danau yang airnya mempunyai tingkat keasaman (pH) 
yang sangat rendah (sangat asam) yang dapat menyebabkan 
gatal sekujur tubuh dan terkelupas kulit luar. 
Foto: SR. Wittiri

Selamat Datang di 
Paltuding, pintu masuk 

menuju Kawah Ijen 
Foto: SR. Wittiri
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Di sisi timur kaldera terbentuk kawah yang menjadi pusat aktivitas Ijen saat ini 
berukuran 1.160 x 1.160 m di bagian atas (crater rim) dan dasarnya berbentuk 
elips berukuran 960 x 600 m berisi air (danau kawah). Menurut Takano dan 
Sumarti (1996), volume air kawah sebanyak 30 juta m3 dengan kedalaman 
maksimum 182 m. 

Air danau kawah yang berwarna hijau toska ini ditengarai sebagai salah 
satu yang paling asam di dunia. Tingkat keasamannya antara nilai nol (tidak 
terukur) hingga 0,5. Nilai air asam (acid water) tersebut bervariasi tergantung 
musim, kemarau atau hujan. 

Kawah Ijen dengan air asam hijau toska dan belerang kuning. Foto: SR. Wittiri
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Di sudut tenggara kawah terbentuk lapangan solfatara, titik panas bumi di 
permukaan gunung api yang menghasilkan gas belerang. Menurut pengelola Kawah 
Ijen, produksi belerang mencapai 40 ton per hari, tetapi analisis yang dilakukan oleh 
Badan Geologi, nilai tersebut sesungguhnya hanya sekitar 20% dari yang seharusnya 
yang dapat dipanen. Di Indonesia belum ada gunung api lain yang menyamai 
Kawah Ijen. 

Kendala utama yang menyebabkan tidak optimalnya jumlah belerang yang dapat 
diproduksi adalah teknologi cara menangkap sublimasi uap belerang. Sublimasi 
belerang terbentuk pada suhu antara 130o - 170o C. Apabila suhunya kurang 
dari nilai tersebut, maka belerang terbentuk tidak maksimal, tetapi bila suhunya 
melampaui nilai tersebut, maka belerang akan terbang tinggi ke udara dalam bentuk 
uap belerang (H2SO4). Bila ini terjadi, maka pipa penyalur uap belerang harus disiram 
dengan air dingin yang diambil dari danau.
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Peta Topografi Kawah Ijen

Belerang dikenal juga dengan sulfur (SO4). Mineral 
yang berbau sangat menusuk ini berguna untuk 
campuran pembuatan mesiu, pemutih dalam 
industri benang (kain) dan pabrik gula, bahan 
campuran kosmetik, obat, dan sebagainya. 

Bagaimana belerang itu sampai kepada konsumen?

Cetakan belerang dalam bentuk kura-kura
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Dari lapangan solfatara (titik panas bumi di 
permukaan gunung api) dipasang dua jenis pipa, 
terbuat dari besi dan tanah liat berdiameter antara 
16 - 20 cm yang disebut pawon. Uap belerang 
kemudian dialirkan ke bawah sepanjang 50 - 150 m 
melalui pawon untuk disublimasi. Dalam waktu yang 
relatif singkat, di ujung pipa akan terbentuk bibit-
bibit mineral belerang. Apabila dibiarkan beberapa 
saat bibit belerang tersebut akan membesar 
membentuk bongkahan dan siap dipetik. Kalau 
ditampung dalam cetakan, akan terbentuk sesuai 
dengan cetakan yang diinginkan.

Foto: SR. Wittiri
Susunan pawon yang dialirkan dari lapangan solfatara. 
Foto: SR. Wittiri

Close up salah satu ujung 
pipa yang menghasilkan 
sublimasi belerang. 

Foto: SR. Wittiri
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Kami menyebutnya kabut belerang. Tampak lereng 
menuju puncak berkabut akibat uap belerang yang 
tertiup angin. Para pemikul belerang berjuang beririn-
gan dalam pekatnya uap sulfur (H2SO4) tanpa masker.

Foto: SR. Wittiri

Setelah berhasil dipetik, belerang dipikul 
dari dasar kawah ke puncak (rim crater) 
untuk selanjutnya diteruskan ke gudang 
penampungan di Lembah Paltuding setelah 
terlebih dahulu ditimbang di Bukit Gedung 
Bundar. 

Belerang siap pikul. Foto: SR. Wittiri
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Pemikul Belerang. Foto: SR. Wittiri

Dari dasar kawah ke puncak jaraknya sekitar 
300 m dengan kemiringan antara 45o - 60o. Dari 
puncak ke Lembah Paltuding jaraknya 3 km yang 
ditempuh selama 1,5  - 2 jam dengan memikul 
bongkah belerang yang beratnya antara 60 - 90 kg, 
tergantung kemampuan pemikul. 

81
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Setiap 1 kg belerang dibayar Rp 900,-. Rata-rata 
pemikul mampu mengangkat antara 60-90 kg sekali 
pikul. Setiap orang hanya mampu menjalani rute 
Kawah-Paltuding dua kali dalam sehari. Artinya 
mereka memperoleh uang antara Rp 90.000 - Rp 
162.000 dalam sehari setelah bernapas dalam 
selimut uap belerang yang pekat.

Pundak pemikul belerang Ijen, tebal dan keras. Foto: T. Bachtiar

Sketsa lapangan jalur perjalanan para pemikul 
belerang dari Kawah Ijen ke Lembah Paltuding. 
Garis setengah lingkaran dan lingkaran penuh 
adalah kontur. Sketsa oleh: SR. Wittiri

Sembilan ratus rupiah. Foto: T. Bachtiar
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Foto: T. Bachtiar

Foto: Gunawan
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Foto: SR. Wittiri

Bila cuaca gelap (sore atau malam 
hari) akan tampak cahaya terang 
kebiruan dari titik solfatara karena 
suhunya yang tinggi. Para pelancong 
dari manca negara menyebutnya blue 
fire. Atraksi ini dijual oleh pengelola 
Gunung Ijen kepada para turis untuk 
mengunjungi Kawah Ijen pada 
sore hari agar dapat menyaksikan 
eksotisme Ijen di waktu gelap.n

Blue fire. Foto: Heri Purwanto

ucapan terima kasih disampaikan kepada 
Sdr. Bambang Heri Purwanto, kepala Pos 
Pengamatan Gunung Ijen, atas informasinya 
mengenai aktivitas Gunung Ijen dan selama 
pengambilan foto.

Penulis adalah ahli gunung api.

Rahang Ichthyosaurus ceramensis, kadal ikan 
dari Seram ini ditemukan di Pulau Seram, 
Maluku. Iktiosaurus menyerupai lumba-
lumba, panjangnya sekitar 2 meter, berumur 
Jura, antara 208 - 145 juta tahun yang lalu. Ciri 
khas reptilia laut ini berahang panjang dengan 
giginya yang berderet.

Foto dan teks: T. Bachtiar

Kadal Ikan dari Seram
Koleksi Museum Geologi
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Rahang Ichthyosaurus ceramensis, kadal ikan 
dari Seram ini ditemukan di Pulau Seram, 
Maluku. Iktiosaurus menyerupai lumba-
lumba, panjangnya sekitar 2 meter, berumur 
Jura, antara 208 - 145 juta tahun yang lalu. Ciri 
khas reptilia laut ini berahang panjang dengan 
giginya yang berderet.

Foto dan teks: T. Bachtiar

Kadal Ikan dari Seram
Koleksi Museum Geologi
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Mercusuar
Cikoneng
Banten

Mercusuar Cikoneng, tinggi menjulang di tepi barat pesisir 
Banten. Sosoknya menjadi penerang arah bahtera di Selat 
Sunda. Merenung bersamanya, ingatan menjelajah kisah 
perubahan alam kawasan Krakatau. Bongkah-bongkah sisa 
mercusuar lama terserak tak jauh di sekitarnya.

Tanyakan pada mereka, bagaimana hempasan tsunami 
dahsyat akibat ledakan Krakatau hampir 130 tahun yang 
lalu telah meluluhlantakkan pesisir Carita hingga Jakarta, 
merenggut jiwa tak kurang dari 30.000 nyawa.

Foto: Gunawan
Teks: Oman Abdurahman


