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Editorial

PEMBACA YTH
 

Pagi itu, selepas subuh, kami pergi dari losmen di tepi Danau Batur menuju Pura Jati, 
titik awal pendakian puncak Gunung Batur. Menurut perkiraan, kamilah yang paling pagi 
mendaki. Tetapi rupanya tidak. 

Saat tiba di halaman parkir yang luas di sekitar Pura Jati, Desa Batur, Kintamani, salah 
seorang petugas Perhimpunan Pramuwisata Pendakian Gunung Batur (P3GB) menanyakan 
asal kami serta jumlah anggota rombongan yang akan mendaki. Sementara itu, tatapan 
kami mengarah ke puncak Batur yang sedang bersiap mandi sinar mentari pagi. Tampak 
beberapa kilatan kecil cahaya dari sejumlah titik: jepretan kamera para pendaki yang telah 
lebih dulu mendaki. “Sejak jam tiga dini hari, sudah mulai ada rombongan yang mendaki”, 
tutur petugas organisasi pemandu yang didirikan pada 1999 itu. Katanya, saat itu ada sekitar 
300 orang yang sudah mendaki. Ini kecil. Karena, biasanya lebih banyak.

Kami mulai mendaki. Jalanan beraspal, rumah penduduk, kami lalui. Lalu, berganti hutan 
pinus, tanah coklat berpasir, dan lava. Menjelang puncak, berulang kali kami berpapasan 
dengan sesama pendaki yang sedang dalam perjalanan pulang. Rupa-rupa bahasa terucap. 
Bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Cina, Jepang, dan sebagainya. Mereka bertanya, mengapa 
kesiangan. Kami jawab seadanya, sambil agak tersipu. 

Setelah sekitar 2,5 jam, sampailah kami di bibir Kawah I, pada ketinggian 1.717 m. Ada 
rasa lega sampai ke tujuan, dan gembira karena disuguhi pemandangan menakjubkan. Dari 
puncak Gunung Batur, kami dengan jelas melihat Danau Batur, Gunung Abang, Gunung 
Agung, dan bentukan lava-lava di bawah kaki gunung. Setelah penat berkurang dan 
penasaran berjawab, kami turuni Batur melalui Kawah II yang berada di barat daya. 

Kisah di atas adalah sekelumit cerita kami mendaki puncak Batur pada 15 November 
2012. Pendakian itu memang diniatkan dan merupakan cara kami merayakan pengukuhan 
Kaldera Batur sebagai anggota Taman Bumi Dunia (GGN: Global Geoparks Network) sejak 
20 September 2012. Beberapa tulisan yang diturunkan dalam edisi kali ini dapat dianggap 
buah tangan mengenai kekhasan dan potensi geologi yang kami jumpai selama perjalanan 
di sana. Tulisan lainnya dapat dianggap sebagai refleksi atas diakuinya kawasan Batur, Bali 
sebagai taman bumi dunia. 

Kaldera Batur memang layak menjadi geopark dunia. Prasyarat warisan geologi 
(keragaman geologi), keragaman budaya, dan keragaman hayati yang digariskan UNESCO 
sebagai penggagas GGN, sudah dipenuhinya. Demikian pula kegiatan konservasi, pendidikan 
dan ekonomi setempat yang bertumpu utamanya pada geowisata relatif sudah berjalan 
dengan baik. Menurut Sekretaris Badan Geologi, Yunus Kusumahbrata, yang kami muat pula 
dalam profil Geomagz edisi kali ini, semua pilar taman bumi itu sudah ada dan sudah bekerja 
di kawasan Kaldera Batur. Menurutnya, bahkan budaya di kawasan itu sudah ritual; dan 
konteks budaya dan keragaman hayatinya punya pakem yang menjadi gerakan konservasi. 

Kami yakin pada 32 lokasi - lima di antaranya menjadi prioritas dalam 2-3 tahun ke 
depan - calon taman bumi lainnya di Indonesia yang saat ini sudah diidentifikasi pun akan 
memenuhi pilar atau prasyarat taman bumi itu. Demikian pula, potensi masyarakat untuk 
melakukan kegiatan konservasi sekaligus pendidikan dan penumbuhan ekonomi lokal, jika 
digali dengan sungguh-sungguh, akan terdapat di ke-32 lokasi itu. Keinginan yang kuat, 
pemahaman dan perencanaan bersama, serta kreativitas merupakan prasyarat berikutnya 
untuk menjadikan masing-masing calon itu sebagai taman bumi dunia.n

Oman Abdurahman
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GUNUNG BATUR DAN ALIRAN LAVA 1963-1968

Pasca pembentukan kaldera, terbentuk kerucut baru yang dikenal dengan Gunung Batur. Letusannya yang pertama terjadi pada 1840 
menghasilkan Kawah Utama atau Kawah I. Titik letusan berikutnya bergeser ke arah barat daya. Pada Letusan 1905 terbentuk Kawah 
II dan Kawah III. Setiap letusannya hampir selalu berakhir dengan aliran lava. Dalam sketsa tergambar deretan kawah yang pernah 
menjadi ajang letusan dan sebaran aliran lava yang terjadi pada 1963 dan 1968 dengan garis-garis aliran yang tampak mencolok. Di 
sebelah timur laut - timur terhampar Danau Batur dibingkai oleh dinding kaldera dengan puncak tertinggi Gunung Abang. Adapun di 
latar belakang tergambar puncak Gunung Agung yang berada di luar sistem Kaldera Batur. n

Sketsa: Gunawan 
Teks: SR. Wittiri

Surat 
Saya sangat beruntung mendapatkan satu eksemplar 
majalah Geomagz terbitan Badan Geologi yang 
dikemas elegan. Saya dan anak-anak mendapatkan 
manfaat atas informasi yang disajikan secara lengkap 
dan jelas mengenai Bumi tercinta ini, baik struktur 
maupun kandungannya. Semoga Geomagz bisa 
diterbitkan secara berkesinambungan, mewartakan 
geologi Indonesia maupun belahan dunia lainnya, 
karena secara tidak langsung, hal ini telah ikut 
mencerdaskan Bangsa. Jayalah Geomagz. Maju terus!

Muhamad Apin Nurhalim
Atlit Bridge Jawa Barat

Geomagz terasa renyah dengan ragam materi 
kebumian yang unik. Resolusi dan nilai artistik foto 
perlu mendapatkan perhatian. Secara keseluruhan, 
majalah ini baik, tapi belum sempurna untuk 
menyisakan tempat bagi inovasi dan artistik. Jayalah 
selalu, Geomagz! 

Munib Ikhwatun Iman, ST, MT
Penyelidik Geologi pada Pusat Sumber Daya Air 
Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi 

Menurut saya foto-foto di Geomagz cantik. Inilah 
yang lebih menarik minat pembaca untuk mengetahui 
lebih jauh keberadaannya, dan bisa memperkenalkan 
pesona Indonesia kepada masyarakat, sehingga 
dapat lebih mencintai negerinya.

Wiwit Ratna Djuwita
Olahragawati dan Pendaki Gunung

Saya bersyukur menemukan dan dapat menikmati 
majalah Geomagz, yaitu majalah geologi populer. 
Saya dapat bersentuhan dengan geologi dengan 
ulasan yang segar. Saya berharap melalui Geomagz ini 
selalu ada artikel yang menginformasikan kekayaan 
sumberdaya alam di Indonesia. Lewat edisi Juni 2012, 
kita sudah dapat informasi mengenai batubara. Pada 
edisi selanjutnya mohon dapat disajikan sumber 
energi lainnya seperti gas, besi, nikel, tembaga, dan 
emas.

Majalah ini sangat bermanfaat. Tolong jajaki agar 
bisa dijual di toko buku, agar semuanya bisa senang 
menikmati sajian Geomagz. Masyarakat umum dapat 
memperoleh pengetahuan geologi yang sebenarnya 
yang  tanpa disadari tiap hari kita berinteraksi dengan 
bumi. Di sisi lain pihak Geomagz dengan seluruh 
perangkatnya tentunya lebih terapresiasi.

Pada Geomagz Edisi Vol. 2 No. 2 Juni 2012, izinkan 
saya untuk mengomentari hal-hal sebagai berikut. 
Foto Kaldera Tengger, dengan latar belakang warna 
biru, tulisan hitam menjadikan kurang nyaman 
dibacanya. Tampilan peta pada beberapa gambar 
di artikel “Berharap Banyak dari Batubara,” terlalu 
kecil, dan beberapa kotak keterangan menutupi 
peta. Mohon konfirmasi di artikel batubara tersebut, 
tertulis cadangan batubara di Indonesia 28,02 miliar 
ton, sementara saya baca di Tabloid KONTAN edisi 
3-9 Desember 2011 halaman 5 ada peta kandungan 
batubara dengan keterangan cadangan batubara 
21.131,84 juta ton. Padahal informasi itu juga sama-
sama bersumber dari Badan Geologi Kementerian 
ESDM. 

Drs. Turmudi M.Si
Kepala POKJA Inventarisasi dan Evaluasi 

Sumber Daya Alam, Badan Informasi Geospasial

Jawaban:
Sejauh ini, berdasarkan dokumen yang sempat 
dipaparkan oleh Kepala Badan Geologi R. Sukhyar 
kepada delegasi Geoscience Australia di Bandung, 
baru-baru ini, cadangan batubara Indonesia pada 
2012 sama dengan angka yang termuat dalam 
Geomagz Vol. 2 Nomor 2, yaitu 28,02 milyar ton. 

Pembaca dapat mengirimkan tanggapan, kritik, atau 
saran melalui surat elektronik ke alamat: geomagz@bgl.
esdm.go.id atau geomagz.bgl@gmail.com
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Letusan besar Gunung Merapi di Jawa Tengah yang terjadi tahun 2010 membentuk gawir 
yang curam dan dalam. Lereng ke arah puncak gunung yang berketinggian 2.986 m ini 
sangat menarik untuk didaki dan diabadikan dalam foto ketika para pendaki berjajar di 
sepanjang bibir tebing hingga di titik tertinggi. Lembah gawir ini merupakan hulu Kali 
Gendol, Kali Tengah, Glagahharjo, dan Cangkringan. Letusan gunung api pada bulan 
Oktober - November 2010 menghancurkan hampir separuh puncaknya. Morfologi 
puncaknya berbentuk tapal kuda yang di tengahnya tumbuh kubah lava. Kubah lava ini 
suatu saat akan dihancurkan bila terdorong oleh desakan magma baru, sehingga terjadi 
guguran dan longsoran yang terkenal dengan sebutan wedhus gembel atau awan panas, 
yang meluncur dengan kecepatan sampai 100 km per jam.

Foto: Jang Yudi
Teks: SR. Wittiri

GAWIR PUNCAK 
MERAPI 
PASCA LETUSAN 2010

The great eruption of Merapi Volcano in Central Java in 2010 formed a steep and deep 
escarpment. The slope lining towards the peak of the 2,986 meter volcano is quite 
challenging to climb and take in pictures as climbers rowing along the escarpment edge 
till the highest point. The valley of the escarpment is the upstream of River Gendol and 
Tengah, Glagahharjo, and Cangkringan. The eruption on October-November 2010 had 
destroyed almost half of its peak. The morphology of the peak resembles a horseshoe, 
in the middle of which a lava dome erects. The dome, sometime in the future, will be 
destructed if it is pushed by a new magma, so that it will cause avalanches and landslides 
known as “wedhus gembel” which slide in 100 km per hours. 

The esCaRpMeNT Of MeRapi peak afTeR 2010 eRUpTiON
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On foot of Guntur Volcano, pools and ricefields which never 
lack of water give local community the blessings. in plain view, 
the volcano is located in Tarogong District, Garut Residency. its 
slopes are still barren and brownish. 1840 lava’s flow towards 
Cipanas, frozen along the slopes, resemble the huge boot. The 
meteoric water which absorbed deep into the body of the volcano 
is heated up by the huge hearth of Guntur. The water become 
hot water coming in Cilengang, Cipanas. The hot spring has 
been used for balnotheraphy in pools and hotels. The volcano 
which has plural cones, recorded for the first time had erupted in 
1690, destructed the region and taken losses of people. Guntur, 
2.249 m in its height, has been slept for 165 years since the last 
eruption in 1847. in its long period sleeping, Guntur can awake 
and threaten people living around. hence, it is wise to be aware 
and ready from eruption possibility, if the volcano awakened. 

GUNTUR VOLCaNO, sLepT a LONG 
peRiOD iN GaRUT

Di kaki Gunung Guntur, kolam dan persawahan tak pernah 
kekurangan air, menjadi jalan keberkahan bagi masyarakat 
di sekitarnya. Secara kasat mata, gunung yang berada di 
Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut ini, lerengnya masih 
gersang kecoklatan. Aliran lava tahun 1840 yang mengarah ke 
Cipanas, membeku di sepanjang lereng, menyerupai sepatu 
bot raksasa. Air meteorik yang meresap jauh ke dalam tubuh 
gunung itu terpanaskan tungku raksasa Gunung Guntur, menjadi 
air panas yang keluar di Ciengang, Cipanas. Mata air panas ini 
dimanfaatkan untuk terapi kesehatan di kolam pemandian dan 
di hotel-hotel. Gunung api dengan kerucut jamak ini tercatat 
pertama kali meletus pada tahun 1690, menghancurkan kawasan 
di sekitarnya, dan menelan banyak korban jiwa. Gunung Guntur 
yang tingginya mencapai 2.249 m ini terlelap tidur 165 tahun 
sejak terakhir meletus tahun 1847. Dalam tidur panjangnya, 
Guntur bisa bangun mengancam keselamatan penduduk yang 
berada di sekitarnya. Menyiapkan diri dari segala kemungkinan 
bahaya letusan, bila sewaktu-waktu gunung ini meletus, adalah 
tindakan yang bijaksana.

Foto dan teks: T. Bachtiar

GUNUNG 
GUNTUR 

TERTIDUR 
PANJANG 
DI GARUT
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Gunung Barujari sampai saat ini masih aktif tumbuh di dalam danau Kaldera Rinjani. Tidak 
diketahui kapan Barujari yang berketinggian 2.376 m lahir, namun lava yang mengalir ke selatan, 
tampak sudah menghutan, terjadi pada tahun 1966. Adapun lava terbaru berwarna lebih gelap 
mengalir ke arah barat merupakan aliran lava 1994. Foto tegak yang diambil dari pesawat kecil 
ini juga memperlihatkan titik letusan samping Gunung Rombongan yang mengeluarkan lava pada 
tahun 1944, berwarna lebih terang mengalir ke utara. Gunung api induk Rinjani yang berketinggian 
3.726 m terletak di Pulau Lombok bagian utara, Nusa Tenggara Barat. Di Indonesia, gunung api ini 
merupakan gunung tertinggi kedua setelah Gunung Kerinci.

Foto: Igan S. Sutawidjaja
Teks: Budi Brahmantyo 

BARUJARI, 
ANAK RINJANI yANG 
TUMBUh DI DANAU 
KALDERA

Barujari Volcano is still growing in the lake of Rinjani’s Caldera. No one knows when Barujari was 
born, but the lava flowing to southern area and becoming the forest occured in 1966. The new 
lava which seems darker and flowing to westward is 1994 lava’s flow. This picture taken from the 
small air plane also shows the side eruption of Rombongan Volcano which erupted 1944 brighter 
lava to northern area. The base volcano of Rinjani, 3.736 m on its height, located at nothern part 
of Lombok island, West Nusa Tenggara. This is the second biggest volcano in indonesia, after 
kerinci Volcano. 

BaRUJaRi, The GROWiNG ChiLD Of RiNJaNi ON CaLDeRa Lake
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Sisi tenggara bentang alam kars Gunungsewu di Pacitan tergambarkan di Pantai Klayar. Lapisan-lapisan batugamping Formasi Punung-
Wonosari berumur Miosen terukir gelombang Samudera Hindia membentuk teluk dan bukit-bukit residual sehingga menghasilkan 
pemandangan yang indah. Pantai pasir putih, batugamping kecoklatan, tumbuhan yang hijau, laut yang membiru, dan langit biru 
dengan awan putih, menyatu membentuk komposisi alam yang sedap dipandang.

Foto: Cheddy Dahlan
Teks: Budi Brahmantyo

PADUAN WARNA ALAM
DI UJUNG TENGGARA KARS GUNUNGSEWU The southeast side of karst mountain of Gunungsewu in pacitan pictured in klayar Coastline. Limestone layers of Miocene punung-

Wonosari formation engraved by indian Ocean waves forming scenic beauty of bays and residual hills. White sand beaches, brownish 
limestone, green vegetation, blue sea, and blue sky with white clouds, all together are forming unsightly natural composition.

NATURAL COLORS BLEND IN SOUTHEAST PART OF GUNUNGSEWU KARST MOUNTAIN
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Pantai Tanjungtinggi menjadi tujuan wisata utama Pulau Belitung. Bongkah-bongkah 
granit raksasa membulat menyusun lanskap pesisir utara Belitung menjadi sangat 
menarik, unik, dan eksotik. Pantai ini dijadikan salah satu tempat pengambilan gambar 
film Laskar Pelangi yang mengadaptasi novel berjudul sama, sehingga sekarang 
namanya lebih dikenal sebagai Pantai Laskar Pelangi. Ketika para pemain film berpose 
di atas batu-batu raksasa itu, dan para wisatawan menirunya, mereka tidak menyadari 
bahwa mereka berada di atas batu yang umurnya sangat tua: Zaman Permo-Trias, 
kira-kira 200 juta tahun, peralihan Masa Paleozoik ke Mesozoik.

Foto dan teks: Budi Brahmantyo

Tanjungtinggi Beach is a major tourist destination on Belitung island. Rounded 
gigantic blocks of granite transform the northern coast of Belitung into an awesome, 
unique, and exotic landscape. The beach is featured as the natural setting of a motion 
picture entitled Laskar pelangi (Rainbow Troop), an adaptation of a novel with the 
same title, so that it is well known as Laskar pelangi Beach. When the movie players 
posing on giant granite blocks, and the tourists imitate them, they do not realize that 
they are on the top of very ancient rocks: from permo-Triassic period, about 200 
million years, the transition era of paleozoic to Mesozoic.

GiGaNTiC BLOCks Of GRaNiTe iN The LaND Of 
RaiNBOW TROOps

BONGKAh-BONGKAh 
GRANIT RAKSASA
DI NEGERI LASKAR PELANGI
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a travertine deposit, which is formed by a calcium carbonate deposition through hot spring, shows that a hot spring stems 
from underground through a limestone formation. in the current of a river which is about 5 km from Lurang Village, Wetar 
District, southwestern Maluku, to the south, the deposit demonstrates striking colours within the green-yellowness of 
plants. The geothermal manifestation appears within rhyolite tuff on sakir volcanic rocks.

The COLORfUL LURaNG TRaVeRTiNe iN WeTaR Endapan travertin yang terbentuk dari hasil pengendapan kalsium karbonat melalui air panas, menunjukkan adanya penerobosan 
air panas di bawah tanah melalui formasi batugamping. Di suatu sungai yang berada sekitar 5 km ke arah selatan dari Desa Lurang 
Kecamatan Wetar, Maluku Barat Daya, endapannya memberikan warna-warni yang mencolok di antara hijau-kuningnya pepohonan. 
Manifestasi panas bumi ini muncul pada satuan tuf riolitik pada batuan volkanik Sakir. 

Foto: Robertus Simarmata
Teks: Budi Brahmantyo

WARNA-WARNI 
TRAVERTIN LURANG, WETAR
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T
aman Bumi Kaldera Batur merupakan taman 
bumi pertama di Indonesia yang menjadi 
anggota Global Network of National 
Geoparks atau Global Geoparks Network 
(GGN). Bagaimana proses kawasan Kaldera 

Batur menjadi anggota GGN yang dikelola UNESCO 
itu? Apa saja warisan geologi (pusaka bumi), 
keragaman hayati dan budaya (varietas budaya) 
yang ada di kawasan Batur sehingga memenuhi 
persyaratan sebagai anggota GGN? 

Perjalanan Kaldera Batur menjadi Taman Bumi 
Dunia, sudah disiapkan sejak tahun 2009 bersama 

dengan kawasan Kars Pacitan. Kementerian ESDM 
melalui Badan Geologi terlibat sejak awal dalam 
pengusulan kawasan-kawasan itu sebagai anggota 
GGN. Pada tahun 2011, dua kawasan itu diajukan 
kepada manajemen GGN, namun penetapannya 
ditangguhkan karena masih belum memenuhi semua 
persyaratan. 

Pada awal 2012, melalui kerja sama antara Badan 
Geologi, Kementerian ESDM dengan Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Pemerintah 
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, melakukan perbaikan 
dan penyempurnaan semua persyaratan. Kemudian 

mengusulkan kembali kawasan Kaldera Batur untuk 
menjadi anggota GGN. 

Setelah melalui beberapa penilaian dan uji 
kelayakan oleh tim GGN UNESCO, akhirnya Batur 
Global Geopark, Indonesia atau “Taman Bumi Batur, 
Indonesia” diakui sebagai anggota GGN, bersamaan 
dengan berlangsungnya the 11th European Geoparks 
Network Conference di Geopark Arouca, Portugal, 
pada 20 September 2012. Dengan Taman Bumi Batur, 
Indonesia menjadi negara ketiga di Asia Tenggara 
yang masuk GGN, menambah Taman Bumi Dunia 
menjadi 91. Berdasarkan sejarah pengusulannya, 

taman bumi ini sering juga disebut dengan nama 
warisan geologi atau pusaka bumi yang menjadi ciri 
khasnya - yaitu kaldera batur – menjadi: “Taman Bumi 
Kaldera Batur

Pusaka Bumi Kaldera Batur

Taman Bumi Batur terletak di bagian timur laut 
Pulau Bali, sekitar 70 km utara Denpasar. Secara 
geografis, kawasan ini berada di antara 8°05’00”-
8°40’00” LS, dan 115°11’00” - 115°30’00” BT. 
Secara administratif, kawasan Taman Bumi Batur 

Taman Bumi Pertama 
Kaldera Batur

Oleh: Igan S. Sutawidjaja, Oman Abdurahman, T. Bachtiar, dan Atep Kurnia

Perahu wisata di Danau Batur berlatar Gunung Batur. Foto: Oman Abdurahman

dari Indonesia
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termasuk Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, 
Provinsi Bali. Kawasan Kaldera Batur meliputi 
2.300 km2 yang sebagian besar miring ke arah 
selatan dan berlereng curam ke arah utara. Kaldera 
ini dapat dicapai dari Denpasar melalui enam jalur 
jalan, dan satu jalur dari arah Singaraja. Jalur jalan 
yang sering digunakan adalah dari Denpasar menuju 
Kintamani melalui Bangli.

Di Kaldera Batur, warisan geologi atau pusaka 
bumi menjadi dasar bagi pengembangan Taman 
Bumi Batur. Di kawasan yang terbentuk dalam 
rentang waktu puluhan juta tahun hingga beberapa 
puluh ribu tahun yang lalu itu, bahkan hingga kini 
masih berlangsung aktivitas Gunung Batur. Pusaka 
bumi diperoleh dari berbagai keragaman geologi 
yang khas, unik, dan mengagumkan, sehingga perlu 
dilindungi.

Dalam filosofi masyarakat, Kaldera Batur 
dipercaya memiliki empat komponen utama bumi, 
yaitu tanah, air, api, dan udara, sebagai aspek spiritual 
alam. Masyarakat Hindu Bali mendirikan pura-pura 
sebagai pendekatan dan persembahan. Terdapat 27 
pura di sekitar Kaldera Batur, setiap bangunan Pura 
dibuat dari ukiran batu dari lava andesit basaltik yang 
dihasilkan dari letusan Gunung Batur. 

Keragaman Geologi

Salah satu yang khas dari Pulau Bali, menurut 
Purbo-Hadiwidjoyo (1971), adalah bentuk Pulau 

Bali itu sendiri, yang penampang utara-selatannya tak 
setangkup atau tak semetris. Bagian selatan pulau 
lebih landai daripada di utara yang disebabkan oleh 
proses geologi. 

Sementara itu, Kawasan Kaldera Batur, secara 
geologi, tidak dapat dipisahkan dari sejarah 
geologi Pulau Bali itu sendiri. Batuan tertua yang 
dijumpai di Pulau Bali diketahui berumur antara 
20 juta hingga 60 juta tahun yang lalu (Miosen). 
Kegiatan gunung api di lautan telah terjadi 
sejak puluhan juta tahun, ketika Pulau Bali 
masih belum muncul. Proses geologi selanjutnya 
mengendapkan berbagai jenis batuan di lautan, 
kemudian mengangkatnya menjadi daratan. 
Kegiatan gunung api berlangsung sampai sekarang, 
yaitu dengan tumbuhnya Gunung Agung dan 
Gunung Batur. 

Struktur, proses, dan rentang waktu yang sangat 
lama, telah menyuguhkan Kawasan Kaldera Batur 
di Bali sebagaimana yang kita saksikan sekarang. 
Sejumlah warisan geologi yang terdapat dalam 
keragaman geologi kawasan Batur menjadi tumpuan 
pengembangan kawasan yang menerapkan konsep 
taman Bumi. 

Kaldera Batur

Kaldera Batur menurut meliputi kaldera 
hasil gunung api yang lebih tua, maupun hasil 
gunung api yang lebih muda. Seluruh kawasan 

Gunung Batur berikut Danau Batur dan dinding-
dinding gunung di sekelilingnya, yang dikenal 
sebagai Kaldera Tua atau Kaldera I, dan Kaldera 
Muda atau Kaldera II yang juga terdapat di 
dalam Kaldera I, berikut bentang alam dan 
hasil gunung api yang terdapat di luar kawasan 
Kaldera Batur. 

Kaldera Batur merupakan kaldera dengan 
struktur amblasan yang berbentuk lonjong, 
berukuran 13,8 x 10 km, melingkar dengan 
diameter 7,5 km. Dua tahap amblasan diselingi 
dengan aliran lava dan kubah lava andesit 
silikaan. Amblasan pertama diawali dengan 
letusan yang terjadi sekitar 29.300 tahun yang 
lalu, menyemburkan sekitar 84 km3 ignimbrit, 
sejenis batuan berukuran lempung yang tampak 
seperti tersusun dari bahan kaca yang terelaskan, 
dari jenis dasit yang disebut sebagai Ignimbrit 
Ubud. Letusan ini menyebabkan runtuhan, 
membentuk dinding terjal sedalam 500 m. 

Letusan kedua terjadi sekitar 20.150 tahun 
yang lalu dari kawasan pusat kaldera dan 
danau sekarang, menghasilkan sekitar 19 km3 
ignimbrit juga berkomposisi batuan dasit. 
Ignimbrit hasil letusan yang lebih muda ini 
disebut Ignimbrit Gunungkawi. Letusan kedua 
ini memicu runtuhan yang kedua kalinya, 

membentuk kaldera melingkar di pusatnya 
dengan struktur cekungan. Ignimbrit Ubud dan 
Ignimbrit Gunungkawi berkomposisi dasitik, 
dengan butiran batuapung putih sampai merah 
dan abu-abu sampai hitam, serta ignimbrit di 
dalam kaldera sekitar 15 km3 berupa ignimbrit 
terelaskan sempurna. Perbedaan relatif ketebalan 
endapan antara ignimbrit di luar kaldera dan di 
dalam kaldera menunjukkan bahwa amblasan 
terjadi setelah letusan, dan pendalaman kaldera 
oleh pengisian material ignimbrit. Perkiraan 
volume kasar endapan ignimbrit di luar maupun 
di dalam kaldera sekitar 108 km3.

Kaldera Tua 

Kaldera Tua tersusun atas batuan Ignimbrit 
Ubud. Batuan ini merupakan pendinginan 
sederhana dari unit komposisi dasitik yang 
tersebar pertama kalinya ke arah selatan kaldera. 
Letusan ini menghasilkan bentuk amblasan 
Kaldera Batur I. Ignimbrit Ubud disebut juga 
sebagai Ignimbrit Batur oleh Marinelli dan Tazief 
(1968) dan Wheller dan Varne (1986) untuk 
semua endapan di lereng selatan dan barat 
daya, serta pantai selatan yang berjarak 70 km 
dari bibir kaldera. Ignimbrit Batur yang meliputi 
Ignimbrit Ubud dan Ignimbrit Gunungkawi, 

Menjala mujair di Danau Batur. Foto: T. Bachtiar

Awal pendakian Gunung Batur. Foto: T. Bachtiar
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terletak di atas bidang erosi lava dan lahar 
Tersier. Kontak tersebut dijumpai di Tukad 
Jehajung sekitar Sibanggede, sekitar 7 km arah 
utara, dan di Tembuge sekitar 12 km timur laut 
Denpasar.

Endapan ignimbrit ini miring landai ke arah 
selatan dan tipis ke arah kaldera. Ketebalannya 
beragam antara 50-120 m, tetapi menipis 
ke arah kaldera menjadi kurang dari 10 m. 
Ignimbrit yang terendapkan cukup tebal, 
terdapat sepanjang Tukad Wos, Tukad Petanu, 
dan Tukad Jehajung, sekitar Bangli dan Gianyar. 
Sebagian besar ignimbrit ini ditindih oleh 
endapan Ignimbrit Gunungkawi dan endapan 
tefra hasil letusan Gunung Batur. 

Kaldera Muda

Kaldera Muda ditandai dengan batuan 
ignimbrit Gunungkawi dan Ignimbrit Batur. 
Ignimbrit Gunungkawi merupakan ignimbrit 
yang lebih muda, terdapat di lereng selatan 
kaldera. Unit ini dibedakan dari Ignimbrit Ubud 
berdasarkan penanggalan umur 14C dan analisis 
kimia kandungan silikanya. Unit ini lebih bersifat 
basa dibanding Ignimbrit Ubud. Persentuhannya 

dengan Ignimbrit Ubud dapat ditelusuri di 
tempat galian paras, dan pada dinding-dinding 
lembah sungai. Beberapa singkapan horison 
tanah pelapukan setebal 20-30 cm yang 
membatasi kedua unit tersebut ditemukan. 

Ketebalan endapan ini beragam akibat erosi 
permukaan dan topografi yang tidak teratur 
sebelum letusan, yaitu antara 50-70 m. Singkapan 
terbaik dapat dijumpai di Tampaksiring, di Pura 
Gunungkawi dan Pura Goa Gajah. Masyarakat 
memahat langsung batuan ini untuk dijadikan 
pura tersebut. Ketebalan maksimum terdapat di 
selatan Kaldera Batur pada topografi cekungan, 
di lembah-lembah yang terbentuk sebelumnya. 
Unit ini terbentuk sebagai endapan ignimbrit tak 
terelaskan. Sebaran arang dari ranting-ranting 
yang diambil dari endapan ini menunjukkan 
umur 20.150 tahun yang lalu.

Ignimbrit Batur juga merupakan ignimbrit 
hasil dari letusan muda yang membentuk kaldera 
yang lebih muda. Ignimbrit Batur merupakan 
ignimbrit dasitik yang tersebar luas, tebal, 
dan terelaskan sempurna, yang berasal dari 
pembentukan Kaldera Batur. Hal ini diperkirakan 
hasil letusan selama pembentukan kaldera II di 
pusat Kaldera Batur-I. 

suspensi pemanasan tinggi abu vulkanik endapan 
ignimbrit.

Kerucut Batuapung Payang 

Ignimbrit Payang adalah nama untuk 
singkapan ignimbrit tak terelaskan di Gunung 
Payang. Lokasi tipenya di bagian barat daya bibir 
Kaldera-II dan kerucut batuapung tumbuh di 
atasnya. Kerucut ini terbentuk sebagai kerucut 
soliter batuapung dasitik, tingginya sekitar 
150 m, dan dasar kerucutnya berdiameter 1,25 
km. Kerucut ini tersusun dari beberapa lapisan 
batuapung tak terelaskan, dengan warna merah 
muda dan putih yang miskin litik. Singkapannya 
terawetkan hanya beberapa ratus meter persegi, 
dan merupakan bagian dari dinding Kaldera-II.

Sumbat Lava Bunbulan 

Lava vesikuler berkomposisi andesitik, abu-
abu gelap muncul sebagai kubah lava di dalam 
kawah Gunung Bunbulan. Unit batuannya 
terbentuk pada bibir Kaldera-II, dan tersingkap 
akibat terpotong oleh runtuhnya Kaldera-II. Menuju kawah II Gunung Batur. Foto: T. Bachtiar

Danau Batur laksana cermin yang memantulkan wajah Gunung Batur. Foto: T. Bachtiar

Kaldera Batur Bagian Dalam 

Kaldera Batur bagian dalam dibentuk oleh 
letusan paroksisma 20.150 tahun yang lalu, yang 
berkembang sebagai Ignimbrit Gunungkawi 
dengan volume 19 km3. Kejadiannya mirip 
dengan pembentukan kaldera sebelumnya 
(Kadera I), yang menyebabkan tubuh gunung 
api ini hancur dan menyisakan sebuah struktur 
amblasan melingkar dengan diameter 7,5 km. 
Dinding Kaldera Batur (Kaldera II) berada di 
sekitar Danau Batur. Relief topografi kedua 
kaldera tersebut berbeda, Kaldera Batur-I rata-
rata 400 m, sedangkan Kaldera Batur-II rata-
rata 200 m dari permukaan air danau. Topografi 
tertinggi dari dinding Kaldera Batur-I adalah 
Gunung Abang, tingginya 1.100 m dari muka air 
danau. 

Di tepi lembah sungai di Tampaksiring, 
Ignimbrit Gunungkawi dipahat menjadi pura, 
dan sepanjang dinding terjal ini dibuat tangga 
sampai ke lembah sungainya. Hasil pemangkasan 
untuk pembuatan tangga ini menjadi singkapan 
yang memperlihatkan struktur internal suatu 
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Gunung Bunbulan secara topografi berbentuk 
kawah, yang diikuti oleh terobosan lava andesitik. 
Produk hasil letusan pasca-kaldera menutupi 
bagian permukaannya. Kawah ini terletak di 
barat daya bibir Kaldera-II, berseberangan 
dengan kerucut Gunung Payang. Diameter 
sumbat lavanya 150 m, dan antara Gunung 
Payang dengan Gunung Bunbulan dihubungkan 
oleh struktur kelurusan melalui Gunung Batur 
yang berarah timur laut-barat daya.

Endapan Seruakan Blingkang 

Keindahan endapan ini berupa urutan 
perlapisan piroklastik yang mengandung struktur 

sedimen perlapisan silangsiur. Ini merupakan 
fitur yang khas di Indonesia, dan mungkin di 
Asia, berumur 5.500 tahun yang lalu. Unit ini 
terawetkan di daerah timur laut di dalam kaldera, 
tersingkap di sepanjang Tukad Blingkang, dekat 
Pura Blingkang.

Danau Batur

Danau warna danau biru kehijauan ini 
berbentuk sabit memanjang hampir utara-
selatan. Sebagian besar kawasan danau di 
sepanjang dinding timur dibatasi oleh dinding 
terjal. Kawasan danau sesungguhnya merupakan 
bagian dari Kaldera Batur. Diperkirakan Gunung 

Batur tumbuh di dalam danau tersebut yang pada 
mulanya luas danau meliputi seluruh kawasan 
Kaldera Batur, baik yang berupa perairan danau 
maupun berupa darat sekarang. Bagian barat 
danau dibatasi oleh leleran lava hasil letusan 
Gunung Batur, sehingga tidak terdapat tempat 
pelimpahan air danau keluar kaldera. Bagian 
terdalamnya sekitar 81 m. Suhu air danau antara 
20 – 22oC, dan pH-nya berkisar antara 7 – 8,5. 

Gunung Batur

Gunung Batur meliputi Gunung Batur tua 
maupun muda (Gunung Batur sekarang). 
Gunung Batur meliputi Kerucut Gunung Api 

Utama, Kerucut Parasit Gunung Abang, Bukit di 
dalam Kaldera, Bukit Sampeanwani, Longsoran 
Bukit Puraknya, Sumbat Lava Gunung Bunbulan, 
dan berbagai jenis produk Gunung Api Batur 
(Lava Gunung Batur).

Kerucut Gunung Api Utama

Puncak Gunung Batur yang terletak pada 8o14”30’ 
S dan 115o22”30’ E, itu ketinggiannya sekitar 1.717 
m dpl., atau 686 m dari muka air Danau Batur. 
Kejadian pasca kaldera gunung api yang penting 
adalah letusan yang menghasilkan lava bertekstur 
gelas dengan komposisi penyusunnya berupa basal 
olivin hingga andesit basalan yang diletuskan dari 
pusat kaldera. Sedikitnya ada tiga kerucut gunung api 
yang telah terbangun selama pembentukan Gunung 
Batur, dengan kawah utama berarah arah timur laut 
– barat daya. 

Sejarah letusan Gunung Batur telah dicatat oleh 
peneliti Belanda, mulai dari letusan tahun 1849. 
Sedikitnya tercatat sebanyak 25 kali letusan sejak 
1800-an, dengan jenis letusan umumnya stromboli, 
yang menghasilkan aliran lava bersifat basal dan 
andesit basalan. Sejarah aliran lava mencatat waktu 
letusan dari 1849, 1888, 1904, 1905, 1921, 1926, 
1963, 1968, 1974, 1994 dan 2000. Aktivitas Gunung 
Batur dalam masa sejarah ditandai dengan letusan 
yang dahsyat pada tahun 1963. Letusan terakhir 
terjadi pada tahun 2004, yang melontarkan debu 
sepanjang aktivitas letusan berjenis stromboli dari 
kawah baru di sayap barat daya. 

Kerucut Parasit Gunung Abang

Gunung Abang tingginya 2.152 m dpl, 
merupakan kerucut parasit yang tumbuh pada 
tubuh Gunung Batur purba yang tingginya 
kemungkinan lebih tinggi dari Gunung Agung 
(3.142 m). Gunung Abang terbelah oleh letusan 
besar pembentukan Kaldera-I.

Bukit di dalam Kaldera

Banyak kerucut sinder yang strukturnya 
kurang sempurna, kemungkinan karena adanya 
perbedaan umur dan vegetasi penutupnya. 
Kerucut yang lebih muda diketahui dari piroklastik 
sinder atau skoria berwarna kehitaman dan 
masih lepas, membentuk seluruh kerucut yang 
memiliki sedikit pepohonan. Sepuluh kerucut 
sinder di dalam kaldera adalah Bukit Dalam atau 
Bukit Sampeanwani, Bukit Toyabungkah, Bukit 
Songan, bukit di lereng selatan Gunung Batur 
atau utara Bukit Dalam, Bukit Yehmampeh, 
dan Bukit Mentik. Sedangkan kerucut lainnya, 

Di puncak kawah II Gunung Batur. Foto: T. Bachtiar
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selain kerucut sinder adalah kerucut batuapung 
Gunung Payang, Bukit Puraknya, dan Bukit 
Bunbulan. 

Bukit Sampeanwani

Kerucut sinder ini dibangun oleh butiran 
skoria hasil letusan jenis stromboli, dan tumbuh 
hampir di sekeliling Gunung Batur. Penentuan 
umur kerucut sinder ini dapat dilihat dari 
tumbuhnya pepohonan pada tubuh kerucut 
tersebut. Kerucut sinder Bukit Dalam atau disebut 
juga Bukit Sampeanwani ini tumbuh sebelum 
lava-lava dari Gunung Batur keluar, dan masih 
nampak tidak ditutupi aliran lava dari Gunung 
Batur. Sedangkan Kerucut sinder Yehmampeh, 
tumbuh di atas Lava 1905, dan tampak belum 
ditumbuhi pepohonan yang berarti.

Longsoran Bukit Puraknya

Bukit Puraknya merupakan fitur topografi 
yang menyerupai tanduk dengan struktur 
perlapisan yang tidak beraturan, terletak dekat 
Toyabungkah. Bukit-bukit tersebut berasal 
dari longsoran besar dinding Kawah-I bagian 
tenggara yang lebih rendah. Longsoron ini 
diperkirakan terjadi pada letusan tahun 1849 
yang cukup besar, yang diikuti leleran lava.

Sumbat Lava Gunung Bunbulan

Sumbat lava Gunung Bunbulan ini tumbuh 
pada tepi kaldera, sumbatnya tersingkap akibat 
runtuhan pembentukan Kaldera-II. Gunung 

Bunbulan secara topografi merupakan suatu 
kawah yang diikuti intrusi lava andesit. Bagian 
permukaannya ditutupi oleh batuan hasil erupsi 
pasca-kaldera. Diameter sumbat lava ini sekitar 
150 m. Kerucut ini berseberangan dengan 
kerucut Gunung Payang, dihubungkan oleh 
suatu kelurusan melalui Gunung Batur berarah 
timur laut-barat daya.

Lava Gunung Batur

Selama sejarah letusan Gunung Batur 
menghasilkan aliran lava dan endapan jatuhan 
piroklastik. Tercatat sembilan aliran lava yang 
tersebar di sekeliling Gunung Batur. Lava tipe 
bongkah itu dilelerkan pada tahun 1849, 1888, 
1904, 1905, 1921, 1926, 1963, 1968, dan 1974. 
Lava-lava ini umumnya terbentuk berupa aliran 
lava. Fitur aliran lava sangat beragam, seperti 
lava pahoehoe, lava aa atau lava ongkah, goa 
lava, clinker atau slag, kerucut spatter, hornito, 
tumuli, driblet spire, lava pipa, spiracle lava, lava 
bola/spheroidal, lava bantal, dan lava steptoe 
yang dapat ditemukan di beberapa tempat.

Lava 1849 memperlihatkan fitur lava aa

Umumnya penampilan aliran lava 
Gunung Batur adalah tipe bongkah atau 
tipe aa. Permukaannya sangat tidak teratur, 
memperlihatkan retakan, pecahan, atau 
bongkahan pada bagian permukaannya, akibat 
pendinginan lebih awal. Sedangkan bagian 
intinya masih bersifat plastis dan terus bergerak. 
Pergerakan cairan bagian dalam ini dapat 
membentuk terowongan atau goa lava. 

Di beberapa tempat, pada aliran lava ini 
dijumpai zona transisi yang memperlihatkan 
antara material bongkahan dan yang masif. 
Pada zona bagian tengah, lelerannya menekuk-
nekuk pada saat masih dalam keadaan plastis, 
menjadi bentuk lengkungan yang membentuk 
lava blister. Apabila lava dalam keadaan plastis 
ini terus bergerak, akan mendorong bagian yang 
sudah membeku, sehingga akan akan mencuat 
ke atas membentuk lava tumuli, membwer, atau 
akan menekuk kembali membentuk lava bentuk 
kerucut spatter, apabila lava yang masih cair 
ini menyembur ke permukaan. Lava yang masih 
plastis, apabila tertekan keluar melalui rekahan 
akan membentuk fitur seperti pasta gigi atau 
sebagai lava pahoehoe, atau seperti lilitan tali 
(ropy). 

Aliran lava 1888

Lava aa umumnya merupakan bagian dari 
aliran lava plastis aktivitas letusan Gunung Batur, 

yang membeku lebih dulu. Aliran lava bergerak 
dengan kecepatan berbeda, tergantung dari 
kekentalannya. Bagian dasarnya lebih padat 
dibandingkan dengan bagian atasnya. Leleran 
bagian dasarnya mendapat rintangan dari 
ketidakteraturan permukaan tanah yang 
dilaluinya. Bagian tepi aliran lava juga akan 
memadat lebih cepat. Setelah seluruh massa 
aliran lava ini berhenti bergerak dan bagian 
permukaan membeku berbongkah-bongkah, 
maka disebut sebagai lava aa. Sebagian besar 
fragmen-fragmen permukaan aliran lava 
memperlihatkan fitur clinker atau kerak. Hal 
ini terjadi dari semburan cairan lava pada saat 
mengalir atau semburan lava dari magma 
yang sangat dangkal. Fitur clinker mempunyai 
karakteristik bentukan yang tajam-tajam.

Lava Vesikuler dan Lava Skoriaan

Berbagai gelembung gas terperangkap 
pada aliran lava padat, apabila aliran lava ini 
membeku, maka menyebabkan terbentuknya 
pori-pori (vesikel) dalam lava. Apabila 
gelembung gasnya lebih banyak lagi, maka 
ketika membeku membentuk tipe skoria/sinder. 
Bagian dalam endapan lava 1974 kompak dan 
masif, sedangkan bagian luarnya berpori dan 
skoriaan.

Pesona Warisan Geologi

Keseluruhan panorama kawasan Kaldera 
Batur dapat dilihat dari satu titik pandang yang 

Foto: T. Bachtiar

Terowongan lava. Foto: T. Bachtiar

Lava bola. Foto: T. Bachtiar Pura dan Gunung Batur. Foto: T. Bachtiar
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aksesnya mudah, yaitu dari Penelokan. Inilah 
salah satu keunggulan panorama Kawasan 
Kaldera Batur sehingga menjadi modal penting 
warisan geologi dari segi bentang alam kawasan 
yang kemudian diakui sebagai taman bumi 
berkelas dunia. Tempat ini menampilkan rangkaian 
gejala alam yang luar biasa, seperti bibir Kaldera-I 
dan Kaldera-II, tubuh Gunung Batur, produk vulkanik, 
dan danau, serta menjadi tempat untuk menyaksikan 
letusan stromboli yang atraktif. Letusan stromboli 
menyemburkan material pijar setinggi 200-400 m 
dalam radius lebih dari 500 m, menampilkan atraksi 
alam yang menawan di malam hari. Ini merupakan 
letusan “kembang api’ yang menarik dan jarang 
terjadi di dunia. 

Kawasan gunung api aktif ini pun kaya bentang 
alam yang makro dan mikro. Selain menghasilkan 
batuan yang berupa leleran lava dan piroklastik, 
kawasan ini juga dicirikan kegiatan vulkanik aktif 
selama Gunung Batur berevolusi. Semua itu dapat 
dikenali dengan baik melalui rekaman geologi ribuan 
tahun, yang terdapat dalam lapisan-lapisan batuan di 
sekeliling gunung. 

Kaldera Batur juga bisa disebut “jendela bumi”, 
karena menampilkan bentuk kaldera ganda atau 
kaldera dalam kaldera. Dibandingkan dengan sistem 
kaldera gunung api lainnya di Indonesia, yang 
umumnya dipengaruhi oleh runtuhan kaldera atau 
kombinasi antara sistem tektonik dan runtuhan 
kaldera, pembentukan Kaldera Batur itu murni hasil 
penghancuran dari letusan besar, yang menghasilkan 
endapan ignimbrit dalam volume sangat banyak. 
Sebagian besar Pulau Bali ditutupi oleh endapan 
ignimbrit yang berasal dari letusan 29.300 dan 20.150 
tahun yang lalu, yang telah mempersembahkan 
kekayaan dan keragaman warisan geologi. 

Abu vulkanik yang subur di lereng-lereng gunung 
api ini dimanfaatkan oleh para petani dengan 
menanam berbagai jenis tanaman seperti anggrek 
dan tanaman holtikultura: jagung, ubikayu, ubijalar, 
kentang, kacang tanah, cabe, tomat, dan kedelai. 
Usaha ini dapat menyokong pengadaan pangan 
untuk kebutuhan sendiri, dan dijual bila lebih. 

Keragaman Hayati 

Di dalam Taman Bumi Kaldera Batur terdapat 
keragaman hayati yang cukup besar, baik di dalam 
wilayah Taman Wisata Alam (TWA) Penelokan, 
maupun di habitat lainnya. Flora yang mendominasi 
kawasan Batur terdiri dari jenis puspa (Schima 
noronhaea), tusam (Pinus merkusii), ampupu 
(Eucalyptus urophylla), mahoni (Swietenia 
macrophylla), sengon (Paraserienthis falcataria), 
sonokeling (Dalbergia latifolia), akasia (Acacia 
decurens), segawe (Adenanthera paronina), pinus 

(Casuarina equsetrofolio), kembang sepatu (Hibiscus 
tilaceous), dan dadap (Erytrina variegata).

 Sementara fauna liar di TWA Penelokan ada 30 
spesies, antara lain pegar atau ayam hutan (Gallus 
varius), tekukur (Streptopelia chinensis), terocok 
(Gouvier ahalis), kacer atau becica (Copsycus saularis), 
musang (Paradoxurus hermaproditus), landak (Hystrix 
branchura), tenggiling (Manis javanica), dan tupai 
(Tupaia javanica), Di puncak Gunung Batur ditemui 
pula kawanan monyet.

Di antara flora dan fauna yang beragam itu, dua 
di antaranya dijumpai khas hanya terdapat (endemis) 
di atau berasal dari kawasan kaldera Batur, yaitu 
pohon taru menyan dan anjing Kintamani. Selain 
itu, jeruk siam dan kopi arabika merupakan komoditi 

yang khas dari kawasan Kaldera Batur. 

Keragaman Budaya (Varietas Budaya)

Taman Bumi Batur yang meliputi area 100 km 
persegi itu menyajikan proses dan hasil keragaman 
budaya. Di sini, paling tidak ada lima hal yang 
bertalian dengan keragaman budaya, yakni Desa 
Trunyan, Berutuk, Subak, Pura Hulun Danu Batur dan 
Pura Dalem Balingkang.

Desa Trunyan adalah desa Bali Aga atau Bali Asli 
yang terletak di kaki Gunung Abang. Desa yang 
memencil di pesisir timur Danau Batur, itu ada di 
seberang Desa Toya Bungkah. Masyarakat di sana 
berbeda dengan wilayah lain di Bali, karena mereka 

tidak mengkremasi orang yang meninggal. Justru, 
mereka memandikan mayat dan menempatkannya 
di bawah taru menyan, agar bau tubuh mayat yang 
membusuk bisa tersamarkan. 

Di Trunyan ada pertunjukan Berutuk. Para 
penarinya sekelompok truna (bujangan), yang 
mengenakan topeng dan penutup tubuh dari serat 
pisang kering. Pertunjukannya dilangsungkan tidak 
tentu, bergantung kepada kebutuhan desa dan 
mensyaratkan desanya tidak tercemari, misalnya oleh 
wabah atau gagal panen. Mereka menarikannya di 
Pura Pancering Jagat. 

Aspek budaya lainnya, Subak. Di sekitar Kaldera 
Batur, Danau Batur adalah sumber air untuk Subak. 
Sistem ini telah diterapkan ratusan tahun dan 

Danau Batur dan Gunung Abang. Foto: T. Bachtiar
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Di Situs Geologi 14 terdapat lava hasil letusan tahun 1888 yang 
tersusun dari batuan andesit basal yang mengalir keluar ke arah 
timur laut dari lubang letusan. Lava ini mengandung SiO2 sebesar 
52,33 persen, dan merupakan lava yang sangat berlubang 
(vesikuler) dengan permukaan yang sangat tak teratur dan di 
puncanknya banyak mengandung skoria. Kenampakan umum lava 
ini berbentuk seragam dibanding lava lainnya.

Situs Geologi 15 memiliki lava hasil letusan tahun 1904 di lereng 
barat. Posisinya mengelilingi kerucut sinder. Lava ini berbentuk blok 
besar terpencar di seluruh kawasan. Pergerakan aliran lava ini juga 
tertahan oleh dinding Kaldera II. Lava ini, salah satu hasil gunung 
Batur yang berkomposisi basal, banyak mengandung lubang, 
berwarna kelabu, dan dicirikan oleh kandungan SiO2 yang rendah, 
51,56 persen. Penyebarannya tak dapat ditelusuri karena tertutup 
oleh vegetasi dan lava lain yang lebih muda.

Lava hasil letusan 1905 (Lava 1905) tersebar secara luas di sayap 
selatan dan barat gunung Batur, salah satunya di lokasi Situs 
Geologi 16. Lava ini tersusun atas lava yang memiliki permukaan 
tak teratur. Sebagian besar permukaan lava ditutupi oleh aliran 
lava hasil letusan 1921, 1961, dan 1963. Analisis kimia dari lavaini 
memberikan hasil kandungan SiO2 sebesar 50,45 persen. 

Lava di Situs Geologi 21 adalah lava produk letusan tahun 1921. 
Lava ini tersingkap secara terbatas di lereng selatan bagian atas. 
Sebagian besar dari satuan batuan ini ditumpangi oleh aliranlava 
hasil letusan tahun 1926 dan 1963 yang menjadikan lokasi 
tersebut sebagai medan aliran lava yang rumit. Namun demikian, 
keberadaan lava tahun 1921 ini masih dapat ditelusuri dari peta.

Situs Geologi 18 menampilkan lava hasil letusan 1926. Lava ini 
tersebar secara luas di sayap barat dan alirannya tertahan oleh 
dinding Kaldera II. Sebagian dari aliran lava ini mengalir ke sisa 
kawah Payang Tua. Alirannya relatif datar dan ujungnya terpotong 
di bagian utara dan selatan secara tegak lurus oleh sumbat lava 
Payang. Batuan ini berwarna kelabu- kelabu gelap, tersusun oleh 
andesit basal yang sangat berlubang dengan SiO2 sebesar 52,15 
persen.

Lava hasil letusan 1963 terdapat di Situs Geologi 19. Lava ini 
merupakan yang paling luas penyebarannya. Alirannya ke tiga 
arah: arah selatan yang merupakan aliran terpanjang; arah barat 
yang menutupi lava 1904 dan lava 1926, dan arah barat laut 
sebagai aliran tercepat. Aliran lava yang ke arah utara adalah lava 
yang lebih tipis dibanding lain, diricirikan oleh satuannya yang 
tak menerus atau menghilang. Letusan tahun 1963 dimulai pada 
5 September dan berhenti pada 10 Mei 1964 (Kusumadinata, 
1964). Luas area keseluruhan yang ditutupi aliran lava ini adalah 
5.865.000 m2 dengan volume total sebesar 35 juta m3. 

Di Situs Geologi 20 terdapat lava hasil letusan tahun 1968. Letusan 
terjadi pada 30 Januari 1968, dan lava hasilnya mengalir ke arah 
sayap bagian selatan menutupi lava 1963. Letusan berhenti pada 
15 Februari 1968. Lava 1968 diletuskan dari lubang kawah yang 
sama dengan letusan 1963, dan lava yang dihasilkan mengalir ke 
arah selatan dari lubang kawah sejauh 2,2 km, menutupi lahan 
seluas 670.000 m2, dengan total volume sekitar 2.680.000 meter3. 
Kandungan SiO2-nya 51,47 sampai 51,75 persen.

Situs Geologi 21 dicirikan oleh batuan lava hasil letusan 1974. Lava 
ini merupakan lava terakhir yang diketahui yang merupakan hasil 
letusan pada 5 Mei 1974. Lava yang mengalir ke bawah arah sayap 
barat, melampar sejauh 2 km dari lubang kawah. Satuan batuan 
ini dicirikan oleh garis-garis hitam dengan kenampakkan pasta gigi 
yang warna-warni, dikenal dengan istilah Lava Pahoehoe. Lava ini 
menutupi lava lain hasil letusan 1904, 1905, dan 1963 di bawahnya. 
Satuan batuan ini mengandung andesit basal berwarna kelabu dan 
sangat berlubang dengan kandungan silika 53,85 persen.

penulis: igan s. sutawidjaja

Situs Geologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situs Geologi 13, Lava 1849

Situs Geologi 15, Lava 1904

Situs Geologi 16, Lava 1905

Situs Geologi 17, Lava 1921

Situs Geologi 18, Lava 1926

Situs Geologi 19, Lava 1963

Situs Geologi 20, Lava 1968

Situs Geologi 21, Lava 1974

Situs Geologi 14, Lava 1888

Di Situs Geologi 13 terdapat keragaman geologi berupa lava 
hasil letusan tahun 1849. Lava terletak di lereng bagian selatan 
dari Gunung Api Batur. Aliran lava tersebut tertahan oleh dinding 
Kaldera II dan menumpuk di kawasan seluas 6 kilometer persegi. 
Lava 1849 ini sangat berlubang (lubang vesikuler), dan di beberapa 
tempat mungkin banyak mengandung skoria, terutama di bagian 
puncak dari aliran lava tersebut.

di Taman Bumi Batur

Keterangan: batas kuning pada foto Lava 1921, Lava 
1926 dan foto Lava 1974 adalah ditambahkan dan 
dibuat oleh penulis untuk menunjukkan penyebaran 
batas lava yang dimaksud.
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No. Nama LiNtasaN KEtERaNGaN

1 Museum Gunung api Batur - Penelokan Pemandangan Kaldera

2 Penelokan - Kedisan Pemandangan Danau

3 Kedisan – Seked – Toya Bungkah Fitur lava 1888, 1849, dan Mata air panas

4 Pos P3GB – Puraknya - Puncak Camping ground, Bukit Puraknya, dan puncak Gunung 
Batur

5 Toya Bungkah – Lava Bantal Lava Bantal, penghijauan, lokasi shooting Julia Robert,

6 Toya Bungkah - Songan Mata air panas, Pura Hulun Danu Batur di Songan, dinding 
kaldera I

7 Songan Erupsi celah, Bukit Bunbulan

8 Kawah III - Sampeanwani Kawah III (1963,1968,1974,1994, 1999, 2000) dan fitur-
fitur lavanya, Kerucut Sinder Sampeanwani

9 Sampeanwani – Seked - Penelokan Lava 1905, 1926, 1963 dan fitur-fiturnya, dan pemandangan 
kaldera

10 Yehmampeh – Bukit Mentik – Bukit Payang Kerucut Sinder Yehmampeh, dinding Kaldera II, dan Bukit 
Payang

11 Hulun Danu - Blandingan Dinding kaldera I, endapan surge, dan Pura Hulun Danu

12 Pinggan – Sukawana - Kintamani Pura Dalem Belingkang, Anjing Kintamani, Pura Penulisan, 
PELNI, dan kuburan 3 agama

13 Manikliu – Lembean –Bunutin – Ulian – 
Gunung Bau – Awan – Serai Sukawana Agrowisata Jeruk dan Kopi Luwak, Anjing Kintamani

14 Kuburan 3 agama - Penelokan Pura Hulun Danu Batur, pemandangan kaldera dan Danau 
Batur

15 Penelokan – Kedisan – Buahan – Abang - 
Trunyan Pemandangan dan desa tradisional Trunyan

B1 Dermaga Kedisan - Toya Bungkah
Wisata danau, lava bantal, tempat shooting Julia Robert, dan 
mata air panas

B2 Toya Bungkah - Trunyan Wisata danau, desa tradisional dan pemakaman Trunyan

B3 Trunyan - Pura Hulun Danu Wisata danau, wisata budaya Pura Hulun Danu, endapan 
Surge

Jalur Jelajah Geologi yang Diusulkan dalam Taman Bumi Batur

Museum Gunung api Batur, Penelokan, selalu ramai dikunjungi anak-anak sekolah. Foto: Budi Brahmantyo

Kampung Trunyan di tepi 
timur Danau Batur pagi hari. 

Foto: Oman Abdurahman

Lintasan Wisata di Taman Bumi Batur Saat ini
1. Penelokan Kedisan-Desa Trunyan-Kuburan Trunyan-Kedisan-Penelokan (Wisata Spiritual dan Wisata Budaya melalui Danau 

Batur). Di sini Geowisata yang terlibat adalah Wisata Pemandangan Indah di Penelokan-Kedisan (Danau Batur, Lava 1904); 

2. Penelokan-P3GB-Puncak Gunung Batur-P3GB-Penelokan (Geowisata). Situs Geologi yang dilalui adalah Tumuli Seked, 
Puraknya, Puncak, dan Kawah I. 

3. Penelokan-Air Panas Alami, Toya Bungkah-Penelokan (Geowisata dan Wisata Kesehatan atau Balneoterapi). Situs Geologi 
yang dilalui adalah Tumuli Seked, 

4. Penelokan-Toya de Vasya-Penelokan (Geowisata dan Wisata Kesehatan). Situs Geologi yang dilalui adalah Tumuli Seked.

5. Penelokan-Pura Hulun Danu Batur-Pura Penulisan-Penelokan (Wisata Spiritual). 

6. Penelokan-Bayung Gede-Taro (cycling)

7. Pendakian Gunung Abang. 

8. Penelokan-Kedisan-Buahan-Abang-Trunyan-Penelokan (Wisata Spiritual dan Geowisata). Situs Geologi yang dilalui adalah 
Danau Batur, Gunung Abang (longsoran). Selain itu, terdapat pula Situs Budaya.
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diakui dunia. Karena baru-baru ini Subak ditetapkan 
sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia dalam 
sidang Komite Warisan Dunia ke-36 UNESCO di Saint 
Petersburg, Rusia, 29 Juni 2012. 

Dalam Subak, tentu melibatkan pura air. Pura 
terkenal jenis ini yang ada di sekitar Kaldera Batur 
adalah Pura Hulun Danu Batur, yang terletak di 
ujung jalan Danau Batur, di bawah pinggir kawah. 
Pura ini dipersembahkan kepada sang dewi danau, 
Ida Bhatari Dewi Danu. Pura yang memiliki meru dan 
berumpak 11 ini sebenarnya merupakan rekonstruksi 
dari bagian-bagian pura kuno yang tidak terkena 
letusan Gunung Batur pada tahun 1917. Pura ini 
bentuk asalnya paling tidak berasal dari abad ke-11. 

Selain Pura Hulun Danu Batur, ada juga Pura 
Dalem Balingkang yang terletak di daerah terpencil 
di pinggir Danau Batur, di bagian utara Penulisan. 
Persisnya di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani. 
Pura ini mudah dicapai dengan kendaraan. Setelah 
tiba di area parkir, pengunjung bisa langsung jalan 
kaki sejauh 500 m ke arah pura.

Konservasi, Pendidikan, dan Produk Bumi 

Di kawasan Kaldera Batur ada beberapa upaya 
konservasi. Hal itu, antara lain, terwujud dalam 
bentuk Taman Wisata Alam (TWA) Penelokan, dan 

ditetapkannya Subak sebagai Warisan Dunia. Selain 
itu, kawasan Kaldera Batur dan sekitarnya saat 
ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam 
Geologi melalui Surat Keputusan Kepala Badan 
Geologi, Kementerian ESDM, Nomor: 37.K/73/
NGL/2012. 

Kawasan TWA Penelokan meliputi Kelompok 
Hutan Gunung Abang – Agung seluas 14.817,01 Ha, 
terdiri dari 5.567,73 Ha hutan alam, dan 9.249,28 Ha 
hutan tanaman yang memiliki fungsi sebagai Hutan 
Lindung (14.038,63 Ha), Hutan Produksi Terbatas 
(204,11 Ha), dan Taman Wisata Alam (574,27 Ha). 

Sementara itu, untuk pendidikan Taman Bumi 
Batur saat ini ada Museum Gunung Batur di 
Penelokan, Kintamani. Museum ini menjadi daya 
tarik wisata, serta tempat pendidikan dan penelitian 
ilmiah yang berkaitan dengan topik gunung api aktif. 
Pengunjungnya dapat belajar tentang gunung api 
secara umum, seperti: tetang pembentukan gunung 
api, gejala gunung api, tipe letusan, bentuk gunung 
api, tentang gunung api di Indonesia, dan secara 
khusus tentang hal-ihwal Gunung Batur.

Demikian pula, produk bumi (geoproduct) yang 
dipersyaratkan harus ada dalam penyelenggaraan 
suatu taman bumi. Di kawasan Kadera Batur banyak 
tentulah tidak akan sulit dijumpai pada mereka 

di seluruh kawasan Batur, bahkan di seantero Bali 
sekalipun. Dari sekian banyak produk bumi, termasuk 
produk budi daya dan kerajinan tangan atau kriya, di 
antaranya: jeruk Kintamani, kopi arabika Kintamani, 
sayuran dan ukiran berbahan baku batu, paras, dan 
kayu. 

Geowisata 

Untuk geowisata, di Taman Bumi Batur telah 
diidentifikasi 21 situs Geologi (geosite). Situs-situs 
tersebut menjadi dasar sekaligus daya tarik wisata 
pada setiap jalur jelajah bumi. Di antara ke-21 situs 
Geologi tersebut adalah: Situs Geologi 13, Lava 
1849; Situs Geologi 14, Lava 1888; Situs Geologi 
15, Lava 1904; Situs Geologi 15, Lava 1904; Situs 
Geologi 16, Lava 1905; Situs Geologi 17, Lava 1921, 
Situs Geologi 18, Lava 1926; Situs Geologi 19, Lava 
1963; Situs Geologi 20, Lava 1968; dan Situs Geologi 
21, Lava 1974.

Selain jelajah jejak bumi, di kawasan Taman Bumi 
Batur ada beberapa bentuk geowisata lainnya, yaitu: 
lokasi pemandangan indah (scenic view), telusur 
bumi, pendakian Gunung Batur, amfiteater, taman 
hiburan dan pengetahuan, lokasi gabungan, museum 
dan pameran tetap. 

Lokasi yang sangat representatif untuk melihat 
keindahan seluruh panorama kawasan Kaldera Batur 
adalah Penelokan. Kita dapat menikmati suguhan 
panorama yang indah rangkaian Kaldera Batur, Danau 
Batur, dan Kerucut Gunung Batur beserta kawah-
kawahnya. Terlihat juga indahnya puncak Gunung 
Abang, Gunung Agung, Gunung Rinjani, dan Gunung 
Tambora. Di sana, tersedia teleskop untuk mengamati 
dan mengagumi panorama Kaldera Batur dari jarak 
jauh dengan pandangan yang lebih rinci.

Pada kegiatan telusur bumi (geotrail), ada 15 
lintasan darat dan 3 lintasan di perairan Danau Batur 
yang menghubungkan kondisi geologi, biologi, 
dan budaya di kawasan tersebut. Melalui lintasan-
lintasan tersebut, wisatawan dapat menikmati 
dan memahami alam hasil letusan Gunung Batur 
Purba dan interaksinya dengan alam sekitar yang 
menghasilkan keanekaragaman hayati dan budaya. 

Untuk pendakian gunung, aktivitas biasanya 
dilakukan pagi hari, sekitar jam 03.00-04.00, 
dan menempuh jarak sekitar 1 km dari titik 
pemberangkatan awal di Pura Jati, Toya Bungkah. 
Setelah sampai di Puncak Gunung Batur, wisatawan 
dapat melihat pemandangan Danau Batur, Kawah 
Batur, Gunung Agung, lava yang telah dingin, 
Gunung Penulisan dan perbukitan yang luas. 

Untuk lokasi yang berpotensi untuk amfiteater 
di Kawasan Kaldera Batur dapat dilihat di daerah 
Songan dan Yehmampeh. Di sana, wisatawan dapat 
menyaksikan penambangan pasir. Saat ini, lokasi 

tersebut telah didelineasi sehingga dipastikan tidak 
akan ada perluasan lagi lokasi penambangan di 
kawasan tersebut.n

igan s. sutawidjaja adalah penyelidik Bumi Badan Geologi, 
kesDM

Oman abdurahman adalah kepala Bagian Rencana dan Laporan, 
Badan Geologi, kesDM.

T. Bachtiar adalah anggota Masyarakat Geografi indonesia dan 
kelompok Riset Cekungan Bandung. 

atep kurnia adalah penulis lepas dan peneliti literasi. 

Umat Hindu turun gunung seusai sembahyang di puncak Gunung Batur. Foto: Oman Abdurahman

Kera-kera liar di tepi kawah Gunung Batur. 
Foto: Oman Abdurahman
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Setelah Kaldera Batur resmi menjadi Global 
Geoparks Network (GGN) - UNESCO, 
lima taman bumi lainnya akan diusulkan 
oleh Indonesia dalam lima tahun ke depan. 
Kelima lokasi tersebut merupakan bagian 

dari 32 lokasi, selain kawasan Kaldera Batur, yang telah 
diidentifikasi sebagai lokasi yang memiliki keragaman 
geologi dan potensi warisan geologi di Indonesia yang 
layak diusulkan menjadi Taman Bumi Dunia (geopark) 
anggota GGN (lihat 32 Lokasi Calon Taman Bumi 
Dunia di Indonesia). Itulah Kaldera Toba, Fosil Flora 
Merangin Jambi, Kars Gunungsewu, Gunung Rinjani, 
dan Kars Rajaampat. 

Kaldera Toba 
Sebuah deretan perbukitan memagari lembah-lembah 
eksotis, air danau yang hijau kebiruan terhampar di salah 
satu sisinya. Dua benteng alam itu menjaga kehidupan 
masyarakatnya sejak ratusan tahun yang lalu. Itulah 
Danau Toba, kaldera hasil letusan supervolcano terbesar 
di Dunia, yang meletus pada 74.000 tahun lalu, dan 
berada di sebagian sesar aktif Sumatra. Hasil letusannya 
mempengaruhi iklim Dunia dan memusnahkan 
peradaban Asia Selatan. 

Saat ini situs vulkanik aktif yang tersisa hanya terlihat 
di Pusukbuhit, sebuah bukit yang menjadi kiblat bagi 
orang Batak, dan dikeramatkan karena dipercaya 
tempat diturunkannya Raja Batak dari langit. Berbagai 
upacara adat seperti kurban, perkawinan, maupun 
memberangkatkan orang yang hendak pergi, sering 
dilakukan di tempat ini.

Fosil Flora Merangin ( Jambi)
Keragaman geologi yang ada di Sungai Merangin dan 
Mengkarang, menunjukkan bahwa Pulau Sumatra pada 
zaman Perem Atas – Jura awal (250 – 290 juta tahun 
lalu) berada pada 400 di sebelah utara. Kemudian dari 
rekonstruksi tektonik lempeng, Sumatra pecah akibat 
benturan Benua India dengan Eurasia, sehingga terseret 
dan berpindah dari Cathaysia melalui sistem patahan-
patahan besar di Asia Timur dan Asia Tenggara. 
Lempengan inilah yang saling mengunci Pulau Sumatra 
dan menghasilkan keragaman geologi yang bernilai 
pusaka bumi (geoheritage). Sebagai matarantai yang 
sangat penting antara provinsi paleoflora Cathaysian dan 
Euramerican yang ditunjukkan oleh elemen paleoflora 
yang dikandungnya. Fosil flora Jambi merupakan salah 
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Kaldera Toba. Foto: Oki Oktariadi

satu inti penyebaran migrasi paleoflora ke seluruh dunia 
(Paleoflora Cina Utara lebih muda). Mintakat Sumatra 
Barat dihuni oleh fauna air hangat dan Flora Jambi 
berhubungan dengan paleoflora Cathaysian, sedangkan 
Mintakat Sumatra Timur dihuni oleh fauna air dingin 
dan batuannya terdiri atas batuan benua Gondwana yang 
secara langsung batuannya sama dengan Australia Barat 
Laut. 

Kars Gunungsewu
Kars Gunungsewu adalah nama kawasan batugamping 
yang terletak antara Pantai Parangtritis (Yogyakarta) dan 
Teluk Pacitan ( Jawa Timur), sepanjang lebih dari 120 
km arah barat-timur dan lebar 40-60 km. Kawasan kars 
ini sudah dikenal secara internasional. Kars Gunungsewu 
menjadi lokasi tipe bentangalam kars kerucut (conical-
karst type) di daerah tropis di Indonesia. Unsur-unsur 
bentang alam exo dan endokarst menjadi rekaman 
panjang atas proses karstifikasi selama ratusan ribu tahun 
sejak batugamping di daerah itu terangkat ke permukaan 
laut sekitar 1,8 juta tahun lalu.

Komponen-komponen kars seperti bangun bukit, telaga, 
dolina, dan gua di Gunungsewu terindikasi memiliki 
nilai sebagai warisan bumi dan warisan budaya. Sejak 
40.000 tahun yang lalu, daerah ini telah menjadi 
hunian manusia prasejarah. Fosil hominid yang lengkap 
terawetkan di dalam lapisan sedimen di Song Terus dan 
Song Keplek. Temuan artefak batu Zaman Paleolitikum 
hingga Neolitikum di permukaan tanah dan di dalam 
gua berciri tipe budaya Pacitanian yang terkenal. Pusat 
kegiatan manusia prasejarah berupa tempat pembuatan 
artefak berada di dekat singkapan batugamping rijangan 
teridentifikasi di beberapa tempat.

 

 

 

 

Fosil Flora Merangin berumur Perm (250-300 juta 
tahun yang lalu). Foto: Fauzie Hasibuan

Kars Gunung Sewu. Foto: H. Samodra
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Gunung Rinjani
Gunung Rinjani memiliki potensi menjadi Taman Bumi 
Dunia - UNESCO. Gunung ini berketinggian 3.726 
m dpl, terletak di Pulau Lombok bagian utara, Nusa 
Tenggara Barat. Gunung api ini merupakan gunung api 
tertinggi kedua di Indonesia. Kerucut Rinjani tumbuh 
di tepian kaldera bagian timur Kaldera Segara Anak. 
Kaldera ini memiliki danau berbentuk bulan sabit, 
lalu muncul kerucut gunung api baru, yaitu Gunung 
Barujari. Selama sejarah perkembangannya, Rinjani telah 
mengalami beberapa kali letusan besar yang membentuk 
kaldera. Selain membentuk keragaman batuan, letusannya 
menghasilkan bentang alam gunung api dengan nilai 
estetika yang tinggi. Gunung api aktif dengan tutupan 
hutan yang lebat di daerah sekitarnya, menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dari wilayah Taman Nasional 
Gunung Rinjani (TNGR). Selain itu Rinjani merupakan 
zona transisi Garis Wallacea. Di Rinjani inilah flora dan 
fauna tropis Asia Tenggara bertemu dengan flora dan 
fauna Australia, sehingga banyak terdapat tanaman dan 
hewan endemik.

batu kapur yang membentuk labirin yang tampak tak 
berujung. Selain di Wayag, keindahan kars juga dapat 
ditemukan di sekitar Gam, Batanta, dan Misool. 

Tidak hanya kemegahan geologinya saja yang dimiliki 
Kepulauan Rajaampat, keragaman hayatinya pun 
melimpah dan menawan. Ada 1.320 spesies ikan, 75% 
dari seluruh spesies karang yang ada di dunia, 10 kali 
lipat jumlah spesies karang yang ditemukan di seluruh 
Karibia, terdapat 600 spesies karang yang tercatat, 5 
spesies penyu laut langka, 57 spesies udang mantis, 13 
spesies mamalia laut, dan 27 spesies ikan yang hanya 
dapat ditemui di wilayah ini. 

Selain itu sebuah fenomena alam yang unik, menarik, 
dan hanya dapat dilihat setiap akhir tahun, yaitu sebuah 
sinar yang berasal dari laut mengitari permukaannya 
berlangsung sekitar 10-18 menit. Penduduk setempat 
menyebut fenomena ini sebagai “hantu laut”.n

penulis: Oki Oktariadi

 

Gunung Rinjani. Foto: Igan S. Sutawidjaja

Kars Rajaampat
Rajaampat telah menjadi primadona dan surga di 
Indonesia, khususnya Pulau Wayag yang terletak di Desa 
Waigeo Barat. Kawasan ini merupakan gugusan pulau 
kars yang indah dan megah, dikenal sebagai “Benteng 
Laut Kepala Burung”. Setidaknya ada 1.500 pulau kecil 
di sekitar empat pulau. Aspek yang paling spektakuler 
antara pemandangan di atas air adalah “topografi kars 
yang tertenggelam” ditandai dengan ratusan pulau 

Salah satu keindahan pemandangan di kawasan Kars Rajaampat. 
Foto: Sinung Baskoro

32 

Lokasi 

1. Laut Tawar, Nanggroe Aceh Darussalam
2. Danau Toba dan Pulau Samosir, Sumatra Utara
3. Formasi Mengkarang atau Jambi Flora, Jambi
4. Gunung Kerinci, Jambi
5. Lembah Harau, Sumatra Barat
6. Danau Maninjau, Sumatra Barat
7. Kota Tua Sawahlunto, Sumatra Barat
8. Danau Singkarak, Sumatra Barat
9. Kompleks Krakatau–Selat Sunda, Lampung
10. Kompleks Batuan Tersier Citarik, Banten
11. Gunung Tangkubanparahu, Jawa Barat
12. Kompleks Panas Bumi Kamojang, Jawa Barat
13. Gunung Papandayan, Jawa Barat
14. Kars Rajamandala, Jawa Barat
15. Cukang Taneuh, Jawa Barat
16. Kompleks Batuan Tersier Karang Sambung, Jawa Tengah
17. Kars Karang Bolong, Jawa Tengah
18. Kompleks Pra Tersier Perbukitan Jiwo, Jawa Tengah
19. Kars Gunungsewu, Jawa Timur
20. Gunung Bromo, Jawa Timur
21. Gunung Api Purba Bawah Laut Kuta, Nusa Tenggara Barat
22. Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat 
23. Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat
24. Gunung Kelimutu, Nusa Tenggara Timur
25. Fosil Kayu Samarinda, Kalimantan Timur
26. Danau Sentarung, Kalimantan Barat
27. Kompleks Tondano, Sulawesi Utara
28. Kars Maros, Sulawesi Selatan
29. Kars Wawolesea, Sulawesi Tenggara
30. Danau Napabale-Muna, Sulawesi Tenggara
31. Kars Rajaampat, Papua Barat
32. Gletser Pegunungan Tengah, Papua

penulis: Oman abdurahman

Setelah kawasan Batur, terdapat 32 lokasi di 
Indonesia yang kini disiapkan untuk ditetapkan 
sebagai warisan geologi Indonesia sehingga 
nantinya dapat diusulkan ke KNGI (Komisi 

Nasional Geopark Indonesia) menjadi Geopark Nasional. 
Selanjutnya, geopark atau taman bumi Nasional ini dapat 
diajukan ke UNESCO menjadi taman bumi dunia atau 
geopark anggota GGN. Ke-32 lokasi itu adalah:

Calon Taman Bumi Dunia
di Indonesia
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Pagi itu (14/11/2012), perahu-perahu masih 
ditambatkan ke dermaga, di Kedisan, Kintamani. 
Rona-rona merah kekuningan buah tomat, kol 
hijau kebiruan, dan cabai hijau terang, tampak di 

bibir Danau Batur. Semuanya nampak cerlang, tertimpa 
sinar matahari. Saat itu kami hendak ke Desa Trunyan 
(sering pula ditulis sebagai “Terunyan”), yang terletak di 
kaki Gunung Abang. Memang, desa adat itu memencil di 
pesisir timur Danau Batur, beberapa kilometer di seberang 
dermaga. 

Setelah membayar sewa perahu sebesar Rp. 424.810 
untuk enam orang, kami naik dan mulai mengarungi hijau 
kebiruannya danau seluas 16 km² itu. Perahu dinakhodai 
Nyoman Slamet (53), warga Kedisan. Saat itu, pria paruh 
baya yang mengenakan udeng putih bercorak hitam 
bertindak juga selaku pemandu kami. 

Setelah lima belas menit berlalu, di kejauhan mulai 
nampak asap mengepul-ngepul dari perkampungan 
penduduk. Barangkali sedang memasak atau membakar 
sampah. Kurang lebih setengah jam, kami tiba di dermaga 
Desa Trunyan, yang berada di tepi jalan. Danau yang 
kedalamannya mencapai 88 m itu segera kami tinggalkan. 

Rasa penasaran tak membiarkan kami berlama-lama di 
dermaga. Setelah melewati rumah-rumah penduduk yang 
tampak dilengkapi kolam ikan atau tempat penyimpanan 
bawang merah, kami agak menanjak menuju Pura Pancering 
Jagat Bali. Sebelum tiba ke undakan-undakan itu terlihat 
tulisan “Karya Bakti ABRI 1992”. Tepat di bawah pura. 

Mengikuti aturan tradisi setempat, sejak di gerbang 
pura itu kami mengenakan kain, yang dililitkan ke pinggang. 
Penjaga gerbangnya pemuda asli Banjar Trunyan, Ketut 
Armawan (27). Pemuda berambut pendek, berbaju singlet, 

serta mengenakan kain nila itu memungut Rp. 5 ribu untuk 
setiap helai kain yang dipinjam. Pemuda itu juga menemani 
kami masuk dan berkeliling di dalam pura.

Menurut Miguel Covarrubias dalam The Island of Bali 
(1937: 178-79), di atas menara atau meru Pura Pancering 
Jagat itu terdapat arca besar Dewa Ratu Pancering Jagat. 
Keberadaan arca besar ini diceritakan pula oleh Nyoman 
Slamet, nakhoda sekaligus guide kami itu. Arca yang tingginya 
lebih dari 12 kaki dan terbesar di Bali itu, tersembunyi. Arca 
tersebut dianggap sangat tua dan memiliki kesaktian luar 
biasa. Namun tak seorang pun diizinkan masuk ke meru 
itu, kecuali para truna atau bujang desa itu, yang tentu saja 
setelah melewati berbagai persyaratan.

“Tak ada nyepi di Trunyan,” kata Nyoman Slamet, 
“Karena penyelenggaraan nyepi bersamaan waktunya 
dengan upacara di Pura Dalem ‘Sitra’”.

Budaya Trunyan memang berbeda dengan kebanyakan 
budaya yang ada di Bali. Desa Trunyan, yang menurut Ketut 
Armawan terdiri dari lima banjar, 2 di utara dan 3 di selatan, 
itu memang termasuk budaya Bali Aga. 

Kata “aga” berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti 
“gunung”. Ya, mereka terutama hidup di sekitar dataran 
tinggi gunung api. Namun, ada juga yang tinggal di desa-
desa sekitar Tenganan. Pada tahun 1930-an, ahli antropologi 
Margaret Mead memilih Bali Aga sebagai tempat penelitian 
lapangannya. Ia memilih daerah Bayunggede, dekat Danau 
Batur. Karena dia merasa Bali Aga lebih menggambarkan 
keaslian budaya Bali, daripada daerah selatan Bali yang lebih 
kaya dan seremonial budayanya.

Menurut James Danandjaja dalam “The Trunyanese: 
The People who Descended from the Sky” (1978), orang 
Trunyan memiliki dua kasta, yaitu Banjar Jero dan Banjar 

Di Bawah Lindungan AbangTrunyan
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Sebuah sudut tempat pemakaman 
masyarakat Trunyan berada di ceruk 
sempit di kakinya. 
Foto: Oman Abdurahman

Jaba. Kedua kasta tersebut bukan berdasarkan atas keyakinan 
Hindu, melainkan ditentukan garis keturunan selama 
periode Kerajaan Gelgel. Banjar Jero adalah keturunan yang 
diangkat untuk memerintah oleh raja Gelgel. Sementara, 
Banjar Jaba keturunan yang diperintah oleh kalangan Banjar 
Jero.

Demikian pula kesenian yang berkembang di Trunyan, 
sangat menarik. Menurut Emiko Susilo dalam “Gambuh, A 
Dance-Drama of the Balinese Courts: Continuity and Change 
in the spiritual and Political Power of Balinese Performing 
Arts” (1997), bentuk musik dan tarian terpenting masyarakat 
Trunyan bertaut erat dengan upacara keagamaan dan 
merupakan cara untuk mempertahankan keseimbangan 
antara dunia kasat mata dengan gaib. 

Salah satu bentuk tarian di Trunyan adalah Berutuk. 
Tarian ini merupakan pertunjukan, upacara, dan ritus 
sekaligus. Para penarinya sekelompok pemuda atau truna 
yang belum kawin. Mereka harus menjalani masa pemurnian 
ritual dan pengasingan sebelum pertunjukan berlangsung. 
Selama masa tersebut, mereka tidur di pura dan mempelajari 
doa-doa untuk upacara tersebut dari pendeta. 

Para penari Berutuk mengenakan topeng keramat dan 
dua penutup dari serat pisang kering. Satu dililitkan di leher 
dan menggantung ke batang tubuh. Satu lagi dililitkan 
ke seputar pinggang. Tidak ada pengiring musik untuk 
pertunjukkan tersebut.

Berutuk menghidupkan kembali legenda sejarah 
migrasi masyarakat Trunyan dari wilayah Bali Aga yang lain 
di Bali Timur. Namun, hal ini bukan sekadar dramatisasi. 
Pertunjukan Berutuk mengisyaratkan pemurnian aktor-
aktornya, sesaji yang tepat, dan doa-doa yang memungkinkan 
para anak muda terpengaruh Bethara Berutuk. Di satu 
sisi, Berutuk disajikan dengan sesajian dan para penonton 
menukarnya dengan Berutuk agar bisa ambil bagian dalam 
sajian tersebut. 

Raja dan ratu Berutuk berkaitan dengan tarian istana 
itu diilhami gerakan seekor burung yang umum dikenal di 
wilayah Trunyan. Sang ratu harus berhasil ditangkap oleh 
raja untuk menjamin kesuburan baik Desa Trunyan maupun 
penarinya. Setelah pertunjukan tersebut, barulah truna-
truna itu memenuhi syarat untuk menikah secara resmi. 
Pertunjukan tersebut berakhir setelah ratu ditangkap dan 
para penarinya mandi di Danau Batur.

Pertunjukan Berutuk terjadi dalam selang waktu 
yang tidak tentu, bergantung kepada kebutuhan desa dan 
mensyaratkan desanya tidak tercemari, misalnya oleh wabah 
atau gagal panen. Para penarinya tidak usah terlatih dalam 
gerakan Berutuk, tapi dalam doa-doanya. Bukan teknik 
menari, tapi pemilihan dan persiapan ritual dari para 
penarinya. Karena mereka sementara waktu akan menjadi 
wadah bagi Bethara Berutuk, yaitu Ratu Pancering Jagat. 

Mengenai Berutuk, pelukis terkenal Walter Spies 
mencatat juga dalam “Das grosse Fest im Dorfe Trunjan” 
(Ind. T. L. V., 1933). Spies menganggap, berutuk itu sebagai 
barong. Dia sendiri tidak mengetahui asal usulnya. Dua di 
antara berutuk itu, menurut Spies adalah diuwene dan raja. 
Keduanya mengingatkannya pada Jero Gede dan Jero Luh 
dalam barong Iandong. 

Setelah berkeliling di sana, perjalanan berperahu 
dilanjutkan ke sebelah selatan banjar Trunyan. Tujuan kami, 
ceruk di dinding Gunung Abang yang menjadi kompleks 

pemakaman orang Trunyan. Letaknya kurang lebih 500 
meter arah utara banjar Kuban. 

Dari dermaga kompleks pemakaman, kami berjalan 
beberapa meter ke arah barat. Kompleks itu dirimbuni 
pepohonan. Besar dan kecil. Di depan gerbang masuk, 
terlihat ada sanggah. Di atasnya ada rokok, uang logam dan 
kertas. Saat masuk ke pelataran yang tanahnya berpasir itu 
uang-uang logam, termasuk kepeng, serta barang-barang 
lainnya berserakan. 

Memang orang Trunyan tidak mengkremasi orang yang 
meninggal. Mereka justru melakukan ritual membersihkan 
mayat dengan air hujan. Kemudian, mayat itu ditempatkan 
di dalam wadah bambu seperti kurung dan diletakkan di 
bawah pohon taru menyan, yang tumbuh di sebelah kanan 
wadah bambu. Maksudnya, agar bau mayat yang membusuk 
bisa tersamarkan. Dari kata taru menyan itulah, konon, kata 
“Trunyan” berasal.

Menurut Nyoman Slamet, “Jumlah wadah bambu dan 
kerangkanya harus ada sebelas. Kalau lebih, beberapa di 
antaranya harus dipindahkan, sehingga jumlahnya tetap 
sebelas. Kerangka yang dipindahkan dipilih dari mayat 
yang sudah lama dan telah menjadi tengkorak.” Kerangka-
kerangka yang melebihi “kuota” itu kemudian ditempatkan 
di atas semacam altar batu berbentuk tangga, yang letaknya 
berada di antara wadah bambu untuk mayat dan pohon taru 
menyan.

Dalam ritual Pengiriman, yaitu membawa mayat ke 
taru menyan, perempuan terlarang mengikutinya. Alasannya 
adalah keyakinan bahwa jika perempuan mengikutinya, desa 
mereka akan tertimpa bencana, seperti gempa bumi, gunung 
meletus, atau longsor. 

Selain itu, menurut Nyoman Slamet, “Hanya orang-
orang yang meninggal secara wajar dan sudah tua yang 
diletakkan di bawah pohon itu. Untuk orang yang meninggal 
belum menikah, anak-anak, dan yang mengalami kecelakaan 
dikuburkan di sebuah ceruk lain, sebelum kompleks 
pemakaman taru menyan.” 

Dalam perjalanan kembali ke dermaga Kedisan, kami 
berdiskusi tentang fenomena yang baru saja kami saksikan. 
Bayang-bayang masyarakat Trunyan yang sederhana dan 
tradisi penguburan mayatnya yang bersahaja namun unik, 
itu mengundang sejumlah tanya tentang asal usulnya. 
Seorang di antara kami berpendapat, boleh jadi tradisi itu 
berkembang pada awalnya dipicu oleh persoalan ruang. 

Ya, di tepian Danau Batur yang dinaungi Gunung 
Abang itu, dapat dikatakan tak ada bentangan lahan datar 
yang luas. Masyarakat memanfaatkan ceruk-ceruk yang agak 
landai, namun sempit, yang tersebar di sepanjang pantai 
danau, termasuk tempat Desa Trunyan berada. Ceruk-ceruk 
pemukiman itu mungkin merupakan hasil longsoran dari 
bukit-bukit di bagian tengah Abang beberapa ratus atau 
ribuan tahun sebelumnya. Bila ini benar, maka kembali 
tampak tautan pengaruh yang kuat dari kondisi alam 
terhadap perkembangan budaya masyarakatnya.n

penulis: atep kurnia dan Oman abdurahman
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Di Pulau Bali yang bergunung-gunung, pengairan 
sangat sulit. Air harus diusahakan sedemikian 
rupa sehingga sampai ke lahan pertanian. 

Di antaranya menggunakan sistem penyaluran, dam, 
gelondong bambu sebagai pipa, bahkan terowongan-
terowongan yang menembus batuan keras. Semuanya 
agar lahan pertanian teraliri air. 

Oleh karena itu, di Bali, pemilik lahan tidak 
bisa melakukan pengairan sendirian. Mereka harus 
mengelolanya secara bersama-sama. Mereka, dengan 
demikian, menciptakan Subak atau dewan air yang 
mengendalikan aliran air dari sumber air ke lahan 
pertanian semua anggotanya, agar mendapatkan jatah air 
yang sama. 

Keunggulan sistem yang sudah berabad-abad ini 
diakui dunia. Baru-baru ini Subak ditetapkan sebagai 
salah satu Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO 
(UNESCO’s World Cultural Heritage) atau resminya 
disebut “Cultural Landscape of Bali Province: the 
Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana 
Philosophy”.

Menurut Suanda, et al dalam “Bali’s Subak Water 
Management Systems in the Past, Present, and Future”, 
sebenarnya Subak mencakup tiga aspek. Pertama, 
berkaitan dengan aspek pertanian dan teknis. Aspek 
ini berkaitan dengan area sawah, tanaman, dan teknik 
produksi tanaman. Kedua, aspek sosial, yang berhubungan 
dengan organisasi petani padi serta semua kegiatan yang 
ditujukan untuk kepentingan Subak. 

Ketiga, aspek keagamaan yang berkaitan dengan 
agama Hindu Bali. Mereka percaya bahwa Dewi Padi, 
Dewi Sri, dan Dewa Pemelihara Alam, Dewa Wisnu, 
diyakini juga berkaitan dengan kesuksesan hasil panen di 
sawah. Oleh karena itu, memerlukan pemujaan khusus. 

Setiap keluarga yang memiliki sawah harus menjadi 
anggota Subak setempat, sehingga mempunyai kepastian 
memperoleh jatah air secara adil. Para anggota Subak bisa 
jadi juga wakil pemilik sawah. Berdasarkan lokasinya, 
anggota Subak dapat berasal dari beberapa desa di 
sekitar tempat Subak. Di wilayah Subak yang lebih 
besar, dengan sumber air yang melimpah, tempat Subak 
mungkin dibagi menjadi beberapa Subak. Pembagiannya 
dibuat secara bijak berdasarkan sub-pembagian air 
irigasi. Di wilayah yang agak kecil, pembagian ini masih 
dapat berlaku, tapi mereka menyebutnya sebagai tempek. 
Sementara, gabungan beberapa Subak di daerah yang 
luas disebut Subak Gede. 

Orang yang ada di dewan Subak dipilih secara 
demokratis. Dewan ini terdiri dari pekaseh (kepala 
Subak), dibantu beberapa kelian (kepala sub-Subak), 
dan beberapa juru arah atau orang yang menyampaikan 
kegiatan yang harus dikerjakan para anggota Subak. 
Mereka mempunyai aturan, yang disebut awig-awig, dan 
berlaku secara lokal. 

Subak
Foto: Andri Hernandi

Air Mengalir 
Terbagi Rata
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Kepala Subak bertugas membuka dan memimpin 
pertemuan, mengawasi jalannya aturan yang telah 
ditentukan, menjatuhi denda dan hukuman, dan 
bertindak sebagai bendahara organisasi tersebut. 
Mereka menuliskan semua nama anggota, transaksi, 
dan pekerjaan. Jabatan para pemimpin Subak tidak 
digaji, kecuali keistimewaan tertentu seperti tambahan 
jatah air dan sedikit persentase dari denda yang berhasil 
dikumpulkan. 

Selain itu, para pegiat Subak biasa mendirikan pura. 
Pura paling besar disebut bedugul, yang lebih kecil ulun 
suwi yang letaknya dekat dengan bedugul, dan yang paling 
kecil yang dekat saluran air untuk sawah perseorangan 
disebut sanggah uma atau catu. Semua ritual di bedugul 
dan ulun suwi didakan oleh Subak, namun untuk sanggah 
uma dikerjakan oleh masing-masing petani.

Sekali sebulan, atau bisa lebih, diadakan pertemuan 
umum di bedugul, yang didirikan di tengah sawah. 
Setiap anggota Subak harus hadir dan bila mangkir 
didenda. Setelah semuanya berkumpul, pemimpin 
Subak membacakan lontar yang berisi awig-awig, 
menyampaikan peningkatan dan perbaikan yang telah 
dilakukan, melaporkan hubungan masyarakat dengan 
pemerintahan, dan dengan Subak lain, menghitung uang 
yang diterima sebagai denda, jasa, dan pengeluaran yang 
telah dihabiskan untuk materi, sesaji, dan lain-lain. 

Sebelum pekerjaan dimulai di sawah, pemimpin 
Subak, pendeta (pemangku), dan empat atau lima 
anggotanya pergi ke sumber air seperti ke Danau 
Batur, atau Danau Besakih di Gunung Agung. Mereka 
membawa sesaji untuk ditempatkan di sumber air yang 
keramat itu dan dipersembahkan kepada dewa-dewi, 
dengan harapan mereka mendapatkan berkah. Sebagian 
airnya dibawa pulang di dalam wadah bambu (sujang) 
yang dibungkus kain baru dan menggantung dengan 
tali-tali cepeng. Bagian atasnya dihiasi seikat andong 
yang berwarna merah dan hijau.

Setelah kembali, sujang itu disimpan di altar pura 
Subak. Hal tersebut diyakini para dewa-dewi air suci 
menitis ke dalam wadah itu, dan hajatan (mapag) pun 
diadakan untuk menghormati tamu gaib itu. Untuk 
menghibur mereka agar tetap betah di dalam wadah, 
para anggota Subak menampilkan tarian dan membakar 
dupa pada pedupaan. Sawah-sawah diperciki air suci 
dan sisanya dituangkan ke dalam saluran air Subak agar 
semua sawah memperoleh berkahnya. 

Memang, tujuan utama didirikannya Subak adalah 
untuk memberikan kepastian bahwa seorang pemilik 
lahan pertanian tidak akan kekurangan air, untuk 
menjaga saluran air secara efektif sehingga orang lain 
yang bukan anggota Subak tidak akan mengalihkan jatah 
air, untuk menyelesaikan percekcokan, dan mengadakan 
pesta padi secara bersama-sama. 

Melalui Subak, pengenalan varietas padi baru, 
teknik pertanian yang baru, atau kegiatan lain seperti 

pelatihan untuk petani dapat dilakukan secara efektif. 
Bahkan, dengan kesuksesan sistem Subak, kini sistem ini 
berkaitan dengan pertanian kering atau di dataran tinggi. 
Mereka menyebut sistemnya sebagai, Subak Abian. 
Pertanian kering yang dimaksud adalah kelapa, kopi, 
kakao, cengkeh, nanas atau tumpang sari. 

Di sekitar Taman Bumi Global Batur, Danau Batur 
adalah sumber air utama untuk pengairan lahan pertanian 
kopi arabika Kintamani dan jeruk siem Kintamani. 
Menurut Surip Mawardi (“Use of Geographical 
Indications for Coffee: Experience of Indonesia,” 2008), 
sistem pengairan untuk kopi Kintamani dilakukan 
melalui Subak Abian. 

Bahkan tanaman yang mulai ditanam di sana 
pada abad ke-19, itu sejak tahun 2005, mendorong 
komersialisasi jenis kopi luwak. Menurut catatan The 
Jakarta Post (17 Januari 2011), pada tahun 2010, produksi 
kopi luwak di Bali mencapai 2,5 ton. Produksinya 
meningkat dari 1,7 ton pada tahun 2009. Pasaran kopi 
luwak di Bali terus berlanjut dan permintaan terus 
melambung, dengan harga biji kopi lebih dari Rp 1 juta 
(US$110) per kilogram. 

Demikian juga jeruk siem Kintamani (Citrus 
microcarpa L.). Jeruk ini merupakan salah satu varietas 
unggulan sektor pertanian yang ada di Kintamani. Bahkan, 
pada tahun 2006, Menteri Pertanian mengeluarkan surat 
keputusan mengenai pengakuan akan keunggulan jeruk 
siem Kintamani. Di dalam surat tersebut, diakui jeruk 
ini memiliki keunggulan produktivitas tinggi, mudah 
dikupas, kandungan air dan vitamin C serta kalsium 
tinggi, rasa buah manis dan segar, daya simpan lama, 
beradaptasi dengan baik di dataran tinggi.

Subak, terbukti, merupakan salah satu ikon budaya 
Bali yang diakui oleh masyarakat dunia. Fisik Subak 
yang tampak sebagai sawah yang berumpak-umpak 
merupakan keniscayaan dari tatanan geologi, khususnya 
geomorfologi, di kawasan Bali bagian Tengah pada 
umumnya. Demikian pula sebaran mata air sebagai 
sumber pengairan pesawahan dalam sistem Subak 
adalah hasil dari tatanan air tanah di Bali yang dikontrol 
oleh unsur-unsur dominan berupa batuan volkanik, 
kemiringan lahan, daerah resapan air tanah yang masih 
terjaga, serta iklim yang ditandai dengan curah hujan 
tinggi. Keseluruhannya berada dibawah pengaruh 
gunung api, khususnya, untuk kawasan Timur Bali, 
Gunung Batur dan Gunung Agung. Subak, tiada lain 
adalah salah satu dari ciri khas budaya yang berkembang 
dari kondisi alam - yang dalam kasus Gunung Batur 
kita menyebutnya- sebagai warisan geologi dalam sistem 
geopark.n

penulis: atep kurnia
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AKTIVITAS 
GUNUNG 
BATUR
Oleh: SR. Wittiri

Alkisah, dalam mitologi Bedawang Nala 
diceritakan bahwa Hyang Pasupati yang 
bertahta di Gunung Semeru memerintahkan 
agar sebagian puncak Semeru dipindahkan 

ke Bali agar pulau indah ini tidak mudah goyah.
Adalah Sanghyang Naga Tatsaka menerbangkannya 
dari Pulau Jawa ke Pulau Bali mencengkram dua 
bagian puncak Semeru masing-masing di tangan 
kanan dan kirinya. Bagian di tangan kanannya 
menjelma menjadi Gunung Agung dan di tangan 
kirinya menjelma Gunung Batur. Keduanya dikenal 
dengan Dwi Lingga Giri.

Kedua gunung ini sekarang menjadi daya 
tarik pariwisata objek gunung api di Bali. Gunung 

Agung dengan Pura Besakihnya, dan pendakian 
ke puncaknya bagi mereka yang senang mendaki 
gunung, sedangkan Gunung Batur dengan taman 
buminya. 

Menurut promosi wisata, kunjungan ke Pulau 
Bali tidaklah lengkap apabila wisatawan belum 
menyaksikan indahnya Gunung Batur di Kintamani. 
Gunung api yang tumbuh di dalam Kaldera Batur itu 
memiliki panorama paling mempesona di dunia. 

Gunung Batur yang memiliki ketinggian 1.717 m 
dpl, berada pada posisi geografi 8o 14,30’ Lintang 
Selatan dan 115o 22,30’ Bujur Timur masuk dalam 
wilayah Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Foto: SR. Wittiri

Kaldera Batur adalah sisa gunung api yang sangat 
besar. Sebagian tubuh gunung itu ambruk akibat 
letusan dahsyat, sehingga terbentuk kawah sangat 
besar yang disebut kaldera. Pembentukan kaldera 
terjadi dua kali. Tidak mengherankan apabila saat ini 
dapat disaksikan betapa luasnya hamparan kawah 
raksasa ini. Pada proses selanjutnya, di sisi timur - 
tenggara lantai kaldera terbentuk danau setengah 
lingkaran seperti bulan sabit yang dikenal dengan 
Danau Batur. Menurut K. Kusumadinata (1979) 
dalam Data Dasar Gunungapi Indonesia, panjang 
danau ini lebih kurang 7,5 km, lebar maksimum 
2,5 km, keliling 22 km, dan luasnya 16 km2. 
 

Sejarah Geologi

Apabila direkonstruksi berdasarkan sisa lereng 
yang ada, misalnya Gunung Sukawana dan Gunung 
Abang, sebelum pembentukan kaldera, Batur Purba 
adalah gunung yang sangat besar dan tinggi. 
Gunung api ini bahkan diperkirakan jauh lebih tinggi 
dibanding Gunung Agung. (Kemmerling, 1918, dan 
Igan S. Sutawidjaja, 1992).

Pembentukan kaldera terjadi dalam dua masa 
yang berbeda. Kaldera pertama atau kaldera luar 
berukuran 13,8 x 10 km dengan pematang kaldera 
mencapai titik tertinggi 2.152 m dpl. Kaldera kedua 
atau kaldera dalam terbentuk di dalam kaldera 
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pertama dengan garis tengah 7 km. Dasar kaldera 
kedua lebih rendah 300 m dibanding dengan kaldera 
pertama yang dikenal dengan Undak Kintamani. Di 
lantai kaldera sebelah timur dan tenggara terbentuk 
sebuah danau berbentuk bulan sabit seluas 16 km2.

Menurut Kemmerling, 1918 dalam Kusumadinata 
(1979), dan Igan S. Sutawidjaja (1992) pembentukan 
Gunung Batur yang ada sekarang melalui empat 
tahap, yaitu pertama, terbentuknya Gunung Batur 
Purba yang berupa kerucut runcing.

Kedua, terjadinya letusan dahsyat yang 
menyebabkan sebagian kerucut Batur Purba hilang. 
Pada tahap ini terbentuk kaldera pertama (kaldera 
luar) yang terjadi pada 29.300 tahun yang lalu. Salah 
satu sisanya adalah Undak Kintamani.

Ketiga, terbentuknya gunung api baru yang 
tumbuh agak menyimpang dari pipa kawah lama, 
antara lain Gunung Abang di timur, Bukit Payang di 
barat daya, dan Gunung Bunbulan di bagian timur 
laut.

Keempat, terjadinya letusan dahsyat yang 
mengakibatkan setengah tubuh Gunung Abang dan 
sebagian dasar kaldera pertama hancur menghasilkan 
kaldera kedua (kaldera dalam) yang dibatasi oleh 
Undak Kintamani dan Gunung Abang. Tebingnya 
berbentuk lingkaran (ringwal) di antara Kedisan dan 
Songan. Tahap ini terjadi pada 20.150 tahun yang 
lalu. Setelahnya tumbuh gunung api baru di dasar 
kaldera kedua, yaitu Gunung Batur sekarang.

SEjARAH LETUSAN

Karakteristik letusan Gunung Batur umumnya 
berupa letusan tipe semivulkan yang berakhir dengan 
stromboli dan aliran lava. Rangkaian letusan biasanya 
berlangsung beberapa bulan. Dalam perkembangan 
selanjutnya terbentuk beberapa kawah yang menjadi 
ajang berlangsungnya letusan Gunung Batur.

Berdasarkan catatan sejarah, letusan pertama 
Gunung Batur dimulai pada 1804. Ketika itu 
terbentuk kawah utama di puncak. Tujuh belas tahun 
kemudian, pada 1821, berlangsung letusan kedua 
dari kawah yang sama. Pada 1849 terjadi letusan dari 
kawah utama dan menghasilkan aliran lava ke arah 
selatan hingga ke tepi danau. Pada tanggal 30 - 31 
Mei 1888, terjadi letusan celah pada lereng tenggara 
disertai leleran lava ke arah tenggara sampai ke tepi 
danau, dan pada 1897, terjadi letusan normal dari 
kawah utama.

Memasuki abad ke 20, pada 1904 terjadi letusan 
parasit di sebelah barat, sekitar Gunung Anti dan 
Gunung Pandang. Letusan ini berakhir dengan 
aliran lava. Pada 1905, terjadi letusan dari tiga titik 
baru yang kemudian dikenal dengan Kawah Batur 
I, Batur II, dan Batur III. Letusan-letusan tersebut 
menghasilkan aliran lava ke arah selatan, barat daya, 
dan barat.

Sampai dengan 1925 letusan terjadi silih berganti 
dari ketiga kawah baru tersebut dengan masa 
istirahat antara 2 - 3 tahun. Pada 2 Agustus 1926, 

Dua letusan yang berlangsung pada 7 Agustus 1994, malam dan siang. Letusan ini berlangsung dari titik baru yang dikenal dengan 
Kawah 94. Foto: SR. Wittiri terjadi letusan magmatik selama sebulan. Letusan 

berakhir pada 21 September dan menghasilkan 
leleran lava. Desa Batur yang berada di dasar kaldera 
tertimbun lava. Sebanyak 2.000 orang penduduk 
selamat diungsikan.

Setelah masa istirahat selama hampir 40 tahun, 
pada 5 September 1963 terjadi letusan efusif yang 
berlangsung hingga 10 Mei 1964. Letusan ini terjadi 
dari tiga titik letusan. Titik letusan I, ada di bawah 
Kawah Batur III dan menghasilkan lava yang mengalir 
ke arah barat seluas 1.285.250 m2 dan ke arah barat 
daya menutupi areal seluas 4.324.750 m2. Titik 
letusan II, lava keluar dari celah kepundan lama di 
Puncak Gunung Butus, sebelah barat Gunung Batur. 
Lava mengalir ke arah barat hingga ke Yehmampeh 
dan menutupi areal seluas 188.550 m2. Titik letusan 
III, lava keluar dari kaki Gunung Butus sebelah barat 
dan mengalir ke arah barat di tepi kaldera dekat Desa 
Latengaya. Luas areal yang ditutupi lava 169.000 m2.

Pada 18 Agustus 1965, terjadi letusan abu. 
Setahun kemudian, pada 28 April 1966 letusan terjadi 
lagi di Titik 1965. Tiga tahun kemudian, pada 23 
Januari 1968, serangkaian letusan yang berlangsung 
agak panjang hampir sebulan lamanya. Letusan 
terjadi di Titik 1963 dan menghasilkan leleran lava ke 
arah selatan dan berhenti pada ketinggian 1.100 m 
dpl. Luas area yang terlanda seluas 670.000 m2.

Sejak awal 1970 sampai dengan pertengahan 
1971 terjadi letusan abu. Aktivitas yang berlangsung 
lama ini berakhir dengan letusan tipe stromboli. Tiga 
tahun kemudian, pada Maret 1974 terjadi letusan 
efusif. Lava mengalir ke arah barat hingga Kampung 
Yehmampeh. Antara periode 1994/1995 sampai 

dengan tahun 2003 Gunung Batur meletus sebanyak 
5 kali, yaitu antara tahun 1994 hingga 1995. Letusan 
berikutnya terjadi pada tahun 1997, 1998, 1999, dan 
tahun 2000.

Letusan yang terjadi pada 1998 membentuk 
kawah baru yang dikenal dengan Kawah 98. Demikian 
juga dengan letusan yang berlangsung pada Mei 
1999 terjadi di titik baru antara Kawah Batur III dan 
Kawah 98. Di akhir letusan, pematang Kawah 98 
runtuh kemudian bersatu dengan titik letusan yang 
baru terbentuk dan dikenal dengan Kawah 99.n

penulis adalah ahli gunung api.

Sketsa posisi kawah Gunung Batur 

Relief kaldera Gunung Batur 
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Lava
Gunung Batur

Lava
Gunung Batur
Unsur utama pembentuk sekaligus penyebab 

letusan gunung api adalah magma, yaitu massa 
pijar bersuhu tinggi, antara 700-1.200oC, 

pembentuk batuan yang terdapat di bawah lapisan bumi 
yang mempunyai sifat fisika dan kimia tertentu. Magma 
yang mencapai permukaan bumi disebut lava.

Lava berasal dari bahasa Latin yang berarti mengalir 
atau tergelincir. Hal itu disebabkan sifatnya yang cair.

Hampir semua letusan Gunung Batur pasca 
pembentukan kaldera selalu berakhir dengan sifat efusif, 
yaitu berupa aliran lava. Hal itu disebabkan berubahnya 
komposisi silika menjadi antara 52-53%, bersifat 
intermedier, atau bahkan cenderung jauh lebih kecil 
dan bersifat basaltis. Komposisi ini memiliki kandungan 
gas yang relatif rendah sehingga tidak memiliki daya 
dorong untuk melontarkan material. Dalam petrologi 
batuan beku, viskositas lava ditentukan antara lain oleh 
kandungan silika (SiO2). Bila komposisi silika kurang 
dari 50%, magma cenderung encer atau basaltis, bila 
lebih dari 56%, cenderung kental atau bersifat asam.
Adapun bila lava berkomposisi silika antara 50 - 55% 
disebut intermedier.

Lava yang mengalir di permukaan Bumi akan 
menghasilkan batuan yang terbentang dalam berbagai 
bentuk yang dikenal sebagai lava aa, pahoehoe, dan bantal. 
Nama-nama ini bersumber dari lava yang keluar dari 
gunung api di Kepulauan Hawaii. 

Lava aa lazim mempunyai permukaan runcing atau 
kasar. Apabila aliran lava tertahan atau jatuh, maka akan 
terbentuk lava yang terpilin menyerupai tali dan dikenal 
sebagai lava tali (pahoehoe lava). Ketika aliran lava masuk 
ke dalam air, bentuknya akan membulat mirip bantal 
sehingga disebut lava bantal (pillow lava).

Bentuk-bentuk lava tersebut dijumpai di Gunung 
Batur. Selain itu ditemukan juga gua atau lorong lava. 
Bentukan ini langka dijumpai di gunung api lainnya. 
Proses terbentuknya gua lava tidak sama dengan proses 
terbentuknya gua pada batugamping yang disebabkan 
proses pelarutan. Gua lava terbentuk karena inti aliran 
lava yang masih panas terus mengalir, sementara 
permukaannya sudah mengeras.n

penulis: sR. Wittiri
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Foto: SR. Wittiri

Permukaan lava aa kasar/runcing karena dalam masa 
pembekuannya pelepasan gas meninggalkan lubang.

Lava bantal terbentuk dari lava yang mengalami pembekuan 
sangat cepat ketika memasuki air.

Bagian kiri dari bongkah lava ini tampak bergulung. Struktur ini 
dikenal dengan lava bola atau lava akresi, dari jenis lava aa.

Gua lava atau lorong lava terbentuk ketika aliran lava bagian luar 
lebih dahulu membeku dan bagian dalam terus mengalir (karena 
masih panas/cair), kemudian pasokannya habis dan menyisakan 
lorong.

Meskipun Pulau Bali dikenal dengan seni patung, tetapi bongkah 
lava ini bukan hasil pahatan. Bentukan lava ini dikenal dengan 
pohon lava bermuka dua. Satu sisi berbentuk paruh burung, sisi 
lainnya wajah manusia.

Pada saat proses pembekuan, gas yang terperangkap di dalam 
flu ida lava terdorong ke luar dan meninggalkan lubang yang 
dikenal dengan vesikuler.
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&
Oleh: Yunus Kusumahbrata

Kars Pangandaran,
Siapkah Menjadi Taman Bumi?

Jasper Tasikmalaya

Bongkah-bongkah jasper di lembah Ci Medang. Foto: Budi Brahmantyo

Gagasan suatu taman bumi (geopark) di 
aliran Ci Medang bermula dari temuan 
seorang ahli batu mulia, Sujatmiko, 
ke Kampung Pasirgintung, Desa 
Cibuniasih, Kecamatan Pancatengah, 

Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dia prihatin 
menemukan fakta bahwa batu langka berkualitas 
batu mulia jasper merah digali dengan mesin berat 
beko (back hoe) atau ekskavator di bulan Juni 2008. 
Sebanyak 30 bongkah-bongkah jasper merah siap 
diangkut dan dijual murah. 

Taman Bumi Cimedang-Cijulang, mungkin begitu 
namanya, adalah untuk melindungi keberadaan batu 
jasper merah di aliran Ci Medang itu dan kawasan 
kars yang luas hingga Cijulang dan Pangandaran. 
Jika dikelola dengan baik, objek geowisata ini akan 
menjadi penghasil devisa yang tinggi karena tak ada 
taranya di dunia. Sekalipun diperkirakan lebih dari 
6.000 ton batu merah bongkahan berukuran besar, 
jumlahnya lebih dari 2.000 buah kalau berat rata-rata 
setiap bongkahan 3 ton, telah raib diangkut ke luar 
negeri, bongkahan yang tersisa masih memiliki daya 
tarik geowisata yang luar biasa. 

Tulisan ini disunting ulang dari artikel penulis 
yang terdapat pada buku terbitan Kelompok 
Riset Cekungan Bandung (KRCB) yang berusaha 
menyelamatkan keberadaan jasper merah itu, 
berjudul “Merahnya Batu Merah, Taman Jasper 
Tasikmalaya,” suntingan Sujatmiko dan Eko Yulianto 
(2008). Buku tersebut memuat dua puluh pikiran 
para penulis untuk menggelorakan perlindungan 
terhadap pusaka alam yang langka tersebut. 

KONSEP TAMAN BUMI (Geopark)

Perjalanan konsep taman bumi berangkat dari 
gagasan awal yang mulai muncul di Eropa ketika 
dua orang ahli geologi, yaitu Guy Martini dari 
Prancis dan Nicholas Zouros dari Yunani berinisiatif 
mengembangkan konsep pusaka geologi (geoheritage) 
ke dalam suatu bentuk pemanfaatan berkelanjutan 
atas keanekaragaman bumi (geodiversity) guna 
mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
Gagasan tersebut kemudian mengkristal dalam 
bentuk proposal yang disampaikan pada pertemuan 
puncak “United Nation Conference on Environment 
and Development (UNCED) Summit 1992” di Rio de 
Janeiro, Brazil. UNCED menyetujui konsep taman 
bumi karena semangatnya selaras dengan Agenda 
21 Konvensi Bumi, yaitu meningkatkan peran sains 
dalam pengembangan lingkungan untuk masyarakat. 

Pada tahap selanjutnya, konsep taman bumi 
semakin mengemuka setelah dibahas dalam “World 
Summit on Sustainable Development” 2002 di 
Johannesburg, Afrika Selatan. Konvensi dunia tersebut 
menegaskan bahwa fenomena geologi dan bentang 
alam yang nyata-nyata berpengaruh terhadap 

perkembangan peradaban dan keberagaman budaya 
masyarakat perlu dilindungi guna diwariskan kepada 
generasi mendatang. Sejak saat itu konsep taman 
bumi diterima oleh United Nation Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
dan dijadikan metode untuk mempromosikan 
peningkatan fungsi geosains dalam konservasi alam, 
sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitar 
lokasi pusaka geologi ke seluruh dunia. 

Berdasarkan situs geopark.org definisi taman 
bumi adalah sebuah “scenic spot” pusaka geologi 
yang memiliki ciri geologi signifikan yang jarang 
dijumpai dengan nilai-nilai keindahan ornamen 
alam dalam skala dan distribusi tertentu, serta 
mengintegrasikan juga bentuk-bentuk pemandangan 
alam lainnya dan keberadaan budaya dalam keunikan 
alam wilayah. Taman bumi tidak hanya tempat 
untuk melakukan perjalanan melihat alam, berlibur 
dan menjaga kesehatan, atau rekreasi budaya yang 
dilakukan dengan tingkat muatan sains relatif tinggi, 
dan bertindak juga sebagai inti bagi kawasan pusaka 
geologi yang dilindungi, berbasis riset geosains, dan 
memopulerkannya kepada masyarakat.

APLIKASI TAMAN BUMI

Sebelum menerapkan konsep taman bumi, setiap 
negara yang memiliki potensi geodiversity hendaknya 
dapat melakukan proses inventarisasi, identifikasi, 
kompilasi dan seleksi untuk menyusun basis data 
pusaka geologi (geoheritage) unggulan, dengan 
menggunakan berbagai kriteria penilaian yang telah 
disepakati secara luas di dunia, di antaranya seperti 
diusulkan UNESCO (2000) dan Ibrahim Komoo 
(2003), sebagai berikut:

•	Nilai keilmuan (scientific value) berupa deskripsi 
nilai-nilai keberadaan situs pusaka geologi 
ditinjau dari proses dan sejarah geologinya.

•	Nilai estetika (aesthetic value) yang menjelaskan 
tentang fenomena pusaka geologi yang 
membentuk keindahan beragam bentuk bentang 
alam.

•	Nilai budaya (cultural value) dimana situs pusaka 
geologi senantiasa berasosiasi dengan budaya 
kehidupan manusia.

•	Nilai rekreasi (recreational value) yang 
menunjukkan hubungan antara situs pusaka 
geologi dengan berbagai variasi kegiatan, seperti 
rekreasi, olahraga, dan petualangan alam. 

Penilaian tersebut semestinya dilakukan oleh 
lembaga yang berkompeten. Hasil dari penilaian 
akan menunjukkan situs-situs pusaka geologi yang 
diprioritaskan untuk dinominasikan sebagai anggota 
taman bumi. Proses penominasian beberapa 
geoheritage menjadi taman bumi harus dilakukan 
secara multidisiplin, multisektor, dan lintas lembaga/
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departemen. Hasil tahapan ini adalah situs-situs 
pusaka geologi unggulan yang lokasinya berdekatan. 
Kelompok situs pusaka geologi tersebut dapat 
dinominasikan sebagai situs dalam kawasan Taman 
Bumi Nasional.

TAMAN BUMI DALAM Global Geopark 
Network (GGN) UNESCO

Menominasikan Taman Bumi Nasional menjadi 
anggota jejaring Global Geopark Network (GGN) 
UNESCO membutuhkan dokumen aplikasi yang 
lengkap dan berstandar internasional. Berdasarkan 
pedoman evaluasi terbaru UNESCO, terdapat enam 
aspek utama yang harus dibahas secara rinci, yaitu 
pertama geologi dan bentang alam (geografi 
kewilayahan, program konservasi geologi, pusaka 
alam dan budaya), kedua struktur manajemen 
pengelolaan, ketiga informasi dan lingkungan untuk 
pendidikan, keempat kegiatan “knowledge-based 
geotourism” yang telah dan sedang dilaksanakan, 
kelima pelaksanaan ekonomi regional yeng 
berkelanjutan, dan keenam kesempatan dibukanya 
akses masyarakat terhadap kegiatan

Dokumen aplikasi dan material pendukung 
yang ditulis dalam dua bahasa (Inggris dan bahasa 
nasional negara pengusul) harus diverifikasi dan 
ditelaah sebelum evaluasi lapangan oleh kelompok 

ahli dari UNESCO yang berwenang memberikan 
rekomendasi mengenai taman bumi yang 
diusulkan. Dokumen aplikasi harus disusun secara 
sistematis, praktis dan realistis. Setiap aplikasi harus 
menunjukkan pencapaian yang substansial dari 
pengembangan taman bumi. Tinjauan lapangan oleh 
para ahli UNESCO, hendaknya memilih rute yang 
dapat menunjukkan hal-hal penting mengenai upaya 
memopulerkan sains dan budaya lokal. Nominasi 
taman bumi akan disampaikan dalam suatu 
pertemuan internasional setiap dua tahun.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, 
usulan taman bumi hendaknya dapat menunjukkan 
prioritas mewujudkan pusat informasi untuk 
pendidikan, misalnya museum geologi, sebagai 
jembatan ilmu antara masyarakat dengan bumi 
dan lingkungannya. Pengembangan taman bumi 
tersebut harus memberikan perhatian lebih banyak 
terhadap perlindungan geoheritage, pariwisata, 
pengembangan ekonomi, dan upaya menjadikan 
budaya lokal sebagai bagian yang ditonjolkan dari 
taman bumi tersebut.

Bongkah raksasa jasper merah. Foto: Budi Brahmantyo

Jasper tidak hanya merah, tetapi juga 
kuning. Foto: Budi Brahmantyo

TAMAN BUMI CIMEDANG-CjULANG? 

Nama Taman Bumi Cimedang diusulkan sebagai 
taman bumi yang mencakup beberapa situs 
geoheritage unggulan di Kabupaten Tasikmalaya 
bagian selatan dekat perbatasan Kabupaten 
Ciamis (sekarang Kabupaten Pangandaran). Secara 
administratif wilayah yang diusulkan menjadi taman 
bumi tersebut terletak di sekitar Ci Medang dengan 
daerah aliran sungai (DAS) yang meliputi sebagian 
dari wilayah Kecamatan Pancatengah, Kabupaten 
Tasikmalaya dan Kecamatan Cimerak, Kabupaten 
Pangandaran.

Pengembangan Taman Bumi Cimedang bertujuan 
untuk mengangkat potensi pusaka geologi setempat 
sekaligus melindunginya untuk dimanfaatkan secara 
berkelanjutan bagi generasi mendatang. Implementasi 
konsep taman bumi di kawasan ini diharapkan dapat 
memberikan stimulan bagi pengembangan ekonomi 
masyarakat dalam bentuk kegiatan wisata alam “back 
to nature” berbasis potensi geoheritage unggulan di 
sekitar kawasan yang berdekatan. 

Secara administratif Taman Jasper terdapat di 
Kampung Pasirgintung, Desa Cibuniasih, Kecamatan 
Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi tersebut 
dapat dicapai melalui beberapa rute, Rute 1 dapat 
dilalui dengan menggunakan kendaraan roda empat 
dari Bandung, Tasikmalaya, Salopa, Cikatomas, 
Pancatengah, Cibuniasih, dan Pasirgintung. Namun 
demikian, kondisi jalan dari Cibuniasih ke Pasirgintung 
masih berupa jalan perkerasan dengan batu dan 
sebagian jalan tanah, sehingga hanya bisa dilalui 
kendaraan pada saat kering. Rute 2 dapat dilalui 
dengan menggunakan kendaraan melalui Cijulang, 
Cimerak, sampai Kampung Jampang, kemudian 
berjalan kaki lewat jalan setapak menyeberangi 
Ci Medang sampai Pasirgintung. Rute 3 dapat 
ditempuh dengan menggunakan perahu karet dari 
jembatan Ci Medang di Bantarpeundeuy, kemudian 
menghilir sekitar 12 km sampai ke Pasirgintung, Desa 
Cibuniasih.

Bentang alam di sekitar kampung Pasirgintung 
menampakkan rangkaian pebukitan berlereng terjal, 
terutama di sepanjang lembah Ci Medang. Dasar 

Kekar pada lava basalt di Karangtawulan, Kalapagenep, 
Tasikmalaya Selatan. Foto: Budi Brahmantyo
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lembah Ci Medang berada pada ketinggian sekitar 20 
m dpl diapit oleh dinding sungai lereng perbukitan 
berkemiringan sekitar 35o sampai ke puncak bukit 
yang berada pada ketinggian 100 – 120 m dpl. 
Tata guna lahan kawasan didominasi oleh tegalan, 
ladang, kebun, semak belukar, dan sebagian kecil 
permukiman. Lahan di sekitar bantaran Ci Medang 
sebagian berstatus tanah negara dan milik penduduk 
setempat. 

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Karangnunggal 
(Supriatna, dkk, 1992) dan Laporan Hasil Kajian 
Tim Museum Geologi (Suharto, dkk, 2008), jasper 
atau jaspis yang secara lokal dikenal sebagai “batu 
merah” terdapat di dalam Anggota Genteng (Tmjg) 
dari Formasi Jampang (Tomj). Bukti-bukti lapangan 
menunjukkan keterdapatan bongkah-bongkah lepas 
jasper dengan ukuran bervariasi hingga diameter 
5 m, tersebar di permukaan tanah milik penduduk 
dan di sepanjang 700 m aliran Ci Medang di sekitar 
kawasan Pasirgintung. Di sepanjang aliran Ci Medang 
tersingkap berbagai jenis batuan dari Formasi 
Jampang, berupa batuan beku dan sedimen, yang 
memperlihatkan berbagai bentukan hasil proses erosi 
dan denudasi yang indah, aneh dan eksotis.

Formasi Jampang tersusun dari breksi, tuf dan 
lava. Breksi aneka bahan, berwarna kelabu tua 
sampai hitam kehijauan, padat terpilah buruk, 
komponen berukuran 0,5 – 20 cm, umumnya 

menyudut, terdiri dari andesit, basal, rijang, 
batugamping, serta tuf hablur yang terkersikkan 
dan terpropilitkan. Masa dasarnya pasir gampingan. 
Bagian bawahnya mempunyai perselingan batupasir 
kelabu dengan struktur perlapisan bersusun. Tuf, 
bersusunan dasit, berwarna putih ungu dan biru 
terang, pejal; terkersikan; di beberapa tempat 
menunjukkan perlapisan yang baik. Lava bersusunan 
andesit dan basalt, umumnya berwarna kelabu tua 
dan kelabu kehijauan; terkersikkan; terpropilitkan dan 
termineralkan serta mempunyai struktur amigdaloid 
dengan isian kalsit, zeolit dan kalsedon. Umur dari 
Formasi ini diperkirakan Oligosen – Miosen, dengan 
ketebalan perlapisan sekitar 900 meter. 

Anggota Genteng Formasi Jampang (Tmjg) 
didominasi oleh lapisan tuf dasitan, bersisipan 
batugamping mengandung beragam mineral bijih 
dan kuarsa sebagai mineral pencampur berukuran 
beberapa mm. Tuf, berwarna putih kotor sampai 
dengan kelabu; berukuran pasir sedang sampai 
dengan pasir halus; mengandung pecahan-pecahan 
batugamping dan obsidian; pejal dan terkersikkan; 
di beberapa tempat menunjukkan perlapisan yang 
baik. Beberapa singkapan di lereng bukit berupa 
bongkahan batu merah di dalam lapisan tuf 
terkersikan. Breksi, bersusunan dasitik, berwarna 
putih kelabu sampai kehijauan, komponennya 
menyudut sampai menyudut tanggung, berukuran 

Kekar kolom pada lava 
basalt di Karangtawulan, 
Tasikmalaya Selatan. 
Foto: Budi Brahmantyo

5–20 cm terdiri dari tuf dasitik, putih kehijauan, dan 
tuf pasiran dalam masa dasar pasiran. Di Ci Palahlar, 
bagian timur satuan, ditutupi oleh tuf dasitan. 
Batugamping, berwarna putih kelabu, berbutir 
halus, mengandung fosil foramminifera plankton, di 
antaranya Globorotalia siakensis (LE ROY) Globigerina 
sp., Globoqurdiina sp, globorotalia obessa BOLLI, 
yang menunjukkan umur Oligosen - Miosen (N4 – 
N14) 

Bongkah-bongkah jasper yang terdapat di Ci 
Medang kemungkinan besar merupakan jatuhan/
gelinciran dari lereng pebukitan Pasirgintung. Jasper 
umumnya berwarna merah darah, kuning hingga 
kecoklatan, terkadang dijumpai pola-pola berlapis 
warna merah dan urat-urat kuarsa mengisi retakan. 
Sifat fisik jasper umumnya sangat kompak dan keras 
dengan indeks kekerasannya 7 skala Mohs, bertekstur 
halus, berkilap kaca, pecahannya bersudut tajam, dan 
tidak lulus air (impermeable). Proses pembentukan 
jasper tersebut kemungkinan berhubungan dengan 
proses magmatisme ketika terjadi kenaikan magma 
dari perut bumi ke permukaan. Proses tersebut akan 
menghasilkan batuan terobosan dan batuan volkanik 
serta terbentuknya larutan hidrotermal. Larutan 
hidrotermal inilah yang bertindak sebagai media 
terjadinya mineralisasi dan ubahan yang membentuk 
berbagai jenis mineral logam maupun non logam 
pada suatu zone tertentu. 

Batu mulia dapat terjadi dengan berbagai macam 
cara, namun proses hidrotermal dan pengkayaan 
supergen kerapkali berperan dalam pembentukan 
batu mulia. Di daerah Tasikmalaya – Ciamis, batu 
mulia yang dijumpai umumnya adalah berbagai 
jenis silika (kuarsa, ametis, krisokola, jaspis, onik) 
dengan berbagai variasi warna dan pola yang 
pembentukannya berasosiasi dengan proses 
magmatik dan tektonik. 

Berdasarkan data lapangan dan analisis 
laboratorium, pembentukan batu mulia di daerah 
kajian dapat dikelompokkan menjadi dua cara yaitu 
pertama jasper, ametis, kristal kuarsa, akik (agate) dan 
krisokola yang tersebar di wilayah Tasikmalaya hingga 
Ciamis, pada umumnya berasosisasi dengan mangan, 
zeolit, pirit, tembaga dan urat-urat kuarsa yang 
mengandung emas. Bahkan pada beberapa lokasi, 
dijumpai singkapan jasper yang berada langsung 
di atas mangan, bercampur mangan dan juga lava 
basal. Hal ini mengindikasikan proses pembentukan 
batuan pada kondisi bawah laut. Kedua, pada lokasi 
lainnya, selain berasosiasi dengan mangan, jasper 
juga dijumpai berasosiasi dengan zeolit dan urat-urat 
kuarsa yang banyak mengandung emas dan pirit. 

Berdasarkan data tersebut, proses pembentukan 
batu mulia jasper, ametis, akik, dan krisokola di daerah 
penyelidikan diperkirakan terkait dengan proses 
hidrothermal bawah laut pada suhu rendah dan 

Citra 3D SRTM yang menunjukkan Plato Jampang di selatan Tasikmalaya-Ciamis, tempat mengalirnya Ci Medang dan Ci Julang 
(diolah oleh Taat Setiawan).

Tanjung
Karangtawulan
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kemungkinan berkaitan dengan proses mineralisasi 
sistem volcanic exhalatile (VE) sehingga jasper yang 
terbentuk sering berasosiasi dengan mangan, pirit, 
zeolit, dan urat-urat kuarsa. Selain itu, Cu, Pb dan 
Zn yang merupakan logam dasar banyak dijumpai 
di beberapa lokasi dengan kandungan cukup 
tinggi. Logam dasar tersebut berasosiasi dengan 
sulfida, sehingga memperkuat dugaan bahwa 
proses pembentukan batuan di daerah Tasikmalaya 
dan Ciamis kemungkinan terkait dengan proses 
pembentukan sulfida masif dari aktivitas volkanik 
bawah laut. 

PENGEMBANGAN PRODUK TAMAN BUMI 
CIMEDANG-CIjULANG

Belajar dari pengalaman beberapa negara di 
Eropa dan Asia yang telah berhasil mengembangkan 
taman bumi, ternyata konsepnya bersifat fleksibel 

karena dapat diintegrasikan dengan 
kondisi rencana pembangunan yang 
telah ada. 

Berdasarkan survei lapangan, telah 
teridentifikasi keterdapatan beberapa 
potensi dan kendala pengembangan 
Taman Bumi Cimedang-Cijulang, di 
antara potensinya adalah sumber 
daya nir hayati terdiri dari aliran Ci 
Medang dengan berbagai singkapan 
batuan berbentuk unik, langka dan 
eksotik, bongkahan batu merah 
(jasper) di sekitar Pasirgintung, 
pecahan (floating) batu merah 
sebagai bahan baku kerajinan batu 
mulia. Adapun potensi sumber daya 
hayati di antaranya fauna endemis 
berupa berbagai jenis ikan air tawar 
di Ci Medang, fauna endemis elang 
jawa, dan flora endemis yang tumbuh 
di sepanjang aliran Ci Medang. Potensi 
sosial ekonomi dan kebudayaan 
(sosekbud) meliputi beragam jenis 
kesenian Sunda (dogdog lojor, reog, 
kacapi suling), industri rakyat gula 
kelapa, dan kerajinan anyaman rakyat 
tradisional

Namun di samping potensinya, 
terdapat kendala, yaitu kawasan 
terpencil dengan aksesibiltas terbatas, 
pasar wisatawan belum jelas, 
kemungkinan adanya banjir bandang 
di Ci Medang saat musim hujan, 
kurangnya kesadaran masyarakat 
untuk melestarikan lingkungan, dan 
faktor kemiskinan.

Sampai saat ini, kajian rinci 
mengenai potensi dan kendala di wilayah yang 
diusulkan menjadi Taman Bumi Cimedang-Cijulang 
belum dilakukan sehingga data akurat untuk 
perencanaan pengembangannya belum tersedia. 
Oleh karena itu usulan yang disampaikan dalam 
makalah ini masih bersifat skenario makro. Namun 
demikian, untuk memberikan gambaran tentang 
kelayakannya bagi para pengambil kebijakan di 
Kabupaten Tasikmalaya, maka secara umum dapat 
ditunjukkan keterdapatan sumber daya komparatif 
pusaka geologi unggulan di kawasan ini yang berupa 
fenomena alam indah, unik, langka dan bernilai 
keilmuan tinggi seperti petualangan penyusuran Ci 
Medang dari jembatan Bantarpeundeuy sampai ke 
Pasirgintung, Taman Jasper dengan bongkahan batu 
merah berukuran spektakuler di sekitar Pasirgintung. 

Guna mengejar ketinggalan dalam mengimple-
mentasikan konsep konservasi geodiversity di Indo-

Atap gua yang runtuh di aliran Ci Julang yang dikenal sebagai
Cukangtaneuh, Kabupaten Pangandaran. Foto: Priatna

nesia, maka pendekatan pusaka geologi (geological 
heritage) sebaiknya jangan hanya ditekankan untuk 
kepentingan riset dan pendidikan saja karena hasilnya 
tidak memberikan dampak nyata terhadap peningka-
tan kesejahteraan masyarakat. Apabila konsep pen-
dekatan geoheritage untuk konservasi geologi ingin 
dipandang sebagai isu penting oleh pemerintah, 
maka implementasinya harus dalam konteks perenca-
naan program konservasi alam yang lebih luas karena 
relevansinya akan terlihat jelas dalam mendukung 
manajemen kawasan (land management). Ke depan, 
diperlukan suatu konsep konservasi geodiversity yang 
dapat bersinergi dengan kebutuhan perencanaan 
jangka panjang suatu kawasan.

Inovasi konsep Taman Geologi (taman bumi) 
yang dipromosikan UNESCO merupakan konsep 
yang telah terbukti mampu mensinergikan konservasi 
geodiversity secara terpadu kedalam rencana 
manajemen suatu kawasan terbangun. Konsep ini 
telah berhasil diterapkan di Eropa dan beberapa 
Negara di Asia, seperti Cina dan Malaysia, Australia 
dan Amerika Latin karena memberikan peluang 
pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yang 
selama ini kurang tersentuh. Konsep taman bumi 
menawarkan peluang untuk mengenal, melindungi, 
dan meningkatkan status situs-situs pusaka 
geologi sekaligus memberdayakan situs tersebut 
guna pengembangan ekonomi masyarakat (Yunus 
Kusumahbrata, 2008). 

Sumber daya pusaka geologi Batu Merah dan 
aliran Ci Medang di sekitar Pasirgintung merupakan 
potensi situs geologi spektakuler yang berada dalam 
kondisi terancam akibat kegiatan penambangan 
liar sehingga perlu segera dilindungi. Konsep 
perlindungan dan pemanfaatan melalui pendekatan 
Taman Bumi Cimedang dapat disinergikan dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah eksisting Kabupaten 
Tasikmalaya sehingga diharapkan dapat memberikan 
stimulan terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui kegiatan pariwisata alam.

Beberapa situs pusaka geologi di Kabupaten 
Ciamis yang berdekatan dengan Taman Jaspis 
Cimedang dan sudah lebih dahulu dikenal serta 
dikunjungi banyak wisatawan, seperti Green Canyon, 
Pantai Batu Karas dan Pantai Keusik Luhur dapat 
mendukung pengembangan Taman Bumi Cimedang.

Terwujudnya Taman Bumi Cimedang adalah 
mimpi bagi para konservasionis dan mungkin 
juga bagi sebagian besar masyarakat Jawa Barat 
yang sudah sangat menderita akibat kerusakan 
lingkungan yang semakin meluas, salah satunya 
disebabkan oleh kegiatan penambangan rakyat. 
Kegiatan pertambangan rakyat semakin meluas 
karena bersifat cepat menghasilkan (quick yielding) 
sebagai jalan keluar sementara guna mengatasi 
masalah kemiskinan. Implementasi konsep taman 

bumi, membutuhkan waktu antara 5-7 tahun masa 
transisi untuk mensinergikan seluruh potensi suatu 
wilayah menjadi suatu aktivitas bisnis wisata alam 
berbasis ilmu pengetahuan bersifat berkelanjutan. 
Adalah tugas pemerintah untuk mengawal proses 
transisi tersebut dengan melakukan pembinaan 
dan penyediaan fasilitas infrastruktur dasar agar 
setahap demi setahap terjadi transformasi pola pikir 
(mind set) dari ekstraktif ke konservatif, sekaligus 
mendorong bergulirnya bisnis pariwisata alam 
yang berkesinambungan yang dapat memberikan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat Pengalaman masa 
lalu jelas menunjukkan bahwa karunia alam “taken 
for granted” dalam bentuk keunggulan komparatif 
potensi daerah, seperti pusaka geologi Taman Jasper 
dan aliran Ci Medang yang spektakuler, tidaklah akan 
menghasilkan apapun jika seluruh stakeholders tidak 
bersatu padu mengembangkannya. 

Dengan mempertimbangkan semakin maraknya 
kerusakan situs-situs pusaka geologi di Indonesia dan 
dengan mengingat telah terbitnya PP No. 26 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 
seperti termaktub dalam Pasal 50 sampai Pasal 56, 
telah memberikan dasar hukum kuat bagi konservasi 
geologi, maka sudah saatnya komunitas geologi 
bergerak bersama untuk mempromosikan nilai-nilai 
situs pusaka geologi kepada masyarakat. Khusus di 
embrio Taman Bumi Cimedang, dibentuknya suatu 
gugus tugas khusus dilengkapi oleh perangkat 
peraturan perundangan daerah yang memadai 
nampaknya merupakan alternatif mempercepat 
terwujudnya konservasi geodiversity di Tasikmalaya 
Selatan.

Konsep taman bumi menawarkan suatu 
langkah terstruktur untuk mengenal, melindungi, 
meningkatkan fungsi dan status suatu situs pusaka 
geologi pada level internasional. Taman bumi telah 
terbukti mampu mengintegrasikan pemanfaatan 
informasi geologi dari berbagai situs pusaka geologi 
setempat dalam kerangka pengembangan ekonomi 
melalui pemberdayaan masyarakat.n

penulis adalah sekretaris Badan Geologi, kesDM.
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Berbekal apa yang ditulis oleh Albert 
Heim tersebut, Geotrek Indonesia 
–sebuah komunitas pencinta geo-
histori (geologi dan sejarah) Indonesia 
mengadakan perjalanan ke Danau Toba 

dan sekitarnya di Sumatra Utara pada 2-4 November 
2012. Tujuan perjalanan ini adalah selain untuk 
menikmati keindahan pemandangan Danau Toba 
dan sekitarnya yang sudah terkenal itu, juga untuk 
belajar di lapangan tentang kejadian geologi danau 
ini yang dikatakan sebagai hasil erupsi volkanik, dan 
melihat bukti-buktinya yang tersimpan dalam bentuk 
morfologi danau dan endapan-endapan volkanik di 
sekitarnya. Perjalanan ini juga mendiskusikan teori 
katastrofi Toba, yaitu bahwa erupsi Toba pada 74.000 
tahun yang lalu tersebut sangat besar (magakolosal), 
sehingga efek katastrofiknya sangat mempengaruhi 
lingkungan biotik Bumi.

“Toba Big Bang” 

Oleh: Awang Harun Satyana

“Memandang alam dengan pengertian 
jauh lebih berarti dan menyukakan hati 

daripada hanya menyaksikan keelokannya.”

 (Albert Heim, 1878, dalam Mechanismus der Gebirgsbildung, diadaptasi 
sebagai motto Geotrek Indonesia)

DANAU TOBA DAN PULAU SAMOSIR

Danau Toba, Sumatra Utara, terletak 70 km di 
sebelah selatan Medan. Danau Toba adalah danau 
terbesar di Asia Tenggara dan termasuk danau-
danau terdalam di dunia. Danau Toba sesungguhnya 
merupakan sebuah kawah gunung api/volkanik, 
sehingga Danau Toba pun merupakan danau 
volkanik terbesar di dunia. Letusan gunung api Toba 
merupakan letusan terbesar di dunia dalam 28 juta 
tahun terakhir, bahkan mungkin yang terbesar dalam 
sejarah Bumi yang kita ketahui.

Danau Toba berukuran maksimal 100 km x 31 
km dengan titik terdalam 529 meter di sebelah utara 
dekat Haranggaol. Perairan Toba mempunyai luas 
1.130 km2, tidak termasuk Pulau Samosir seluas 647 
km2 dan pulau-pulau kecil lainnya. Tebing-tebing 
curam setinggi 400-1.220 m mengelilingi Danau 

74.000 Tahun yang Lalu: 
Katastrofi Geologi

 

Tepi utara Danau Toba dilihat dari Merek ke arah selatan. Di latar belakang adalah Pulau Samosir dengan sisi timurnya menunjukkan 
bentukan-bentukan erosi tampang segitiga (triangular facet) sebagai wujud gawir sesar normal. Foto: Awang H. Satyana

Toba. Tebing-tebing curam ini diyakini merupakan 
bidang sesar saat terjadi pembentukan kawah 
volkanik Toba akibat runtuhan.

Danau Toba mendapatkan airnya dari sungai-
sungai berukuran menengah dan kecil dengan luas 
wilayah aliran (catchment area) sebesar 3.700 km2. Di 
samping itu, air berasal dari air hujan dengan curah 
hujan rata-rata 2.264 mm/tahun. Pengeluaran air 
dari Danau Toba terjadi di bagian selatannya melalui 
Sungai Asahan. Fluktuasi muka danau saat ini adalah 
1,5 m, tingkat keasaman air pH 7,0 - 8,4, tingkat 
penguapan 15,8 cm/tahun, suhu air 25,6oC dan suhu 
udara 19,1-21,2 oC (Hehanusa, 2000).

Ketinggian air Danau Toba saat ini 905 meter, 
tetapi sebelumnya diyakini pernah mencapai 1.150 
m. Surutnya air danau karena air danau memotong 
lembah baru yang tersusun dari tuf di bagian selatan 

danau dan bersatu dengan lembah Sungai Asahan 
(van Bemmelen, 1949). 

Pulau Samosir terletak di dalam Danau Toba. 
Pulau ini bukan gunung api yang tumbuh di dalam 
kawah volkanik seperti banyak ditemukan di kawah 
volkanik lainnya, tetapi bagian puncak Gunung api 
Toba yang ikut runtuh ke dalam kawah ketika terjadi 
pembentukan kawah Toba, kemudian terangkat 
kembali (resurgent cauldron). 

Pulau Samosir berukuran 45 km x 20 km. 
Pulau ini sebenarnya merupakan semenanjung 
yang disambungkan oleh tanah genting (isthmus) 
sepanjang 200 meter dengan wilayah di sebelah barat 
Danau Toba. Pada tahun 1906, Belanda membangun 
kanal di tanah genting ini, sehingga Samosir menjadi 
sebuah pulau.

61
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Bagian timur Pulau Samosir sangat curam 
dengan kawasan pantai yang sempit dan langsung 
naik ke bukit-bukit Plato Samosir di bagian tengah 
pulau dengan titik tertinggi 780 meter di atas muka 
danau. Lereng plato ke arah barat dan selatan landai. 
Plato Samosir hampir gersang dengan hutan-hutan 
kecil tersebar di beberapa tempat, rawa-rawa dan 
beberapa danau kecil, yang terbesar di antaranya 
bernama Danau Sidihoni.

EVOLUSI GEOLOGI DAN ERUPSI TOBA 74.000 
TAHUN YANG LALU

Menurut van Bemmelen (1949), gunung api 
dan Danau Toba terjadi di puncak suatu kulminasi 
geologi di Sumatra Utara yang disebutnya Kulminasi 
Batak atau Tumor Batak, yaitu suatu dataran tinggi 

Danau Toba, pandangan ke selatan, melintas dari Parapat ke Pulau Samosir. Bagian terangkat di sebelah kiri (timur) foto adalah 
Semenanjung Uluan, bagian terangkat di sebelah kanan depan (barat) foto adalah Pulau Samosir. Semenanjung Uluan dan Pulau 
Samosir merupakan bagian puncak Gunung Toba yang pernah tenggelam saat terjadi pembentukan kawah, kemudian terangkat 
kembali. Selat Latung (kedalaman 400 m) memisahkan Uluan dan Samosir. Foto: Awang H. Satyana

menonjol sendiri di Sumatra Utara berukuran 150 
x 275 km. Tumor Batak ini ditandai oleh puncak-
puncak gunung yang tersebar di seluruh areanya, 
yaitu Gunung Sibuatan (2.457 m) di sebelah barat 
laut Danau Toba, Gunung Pangulubao (2.151 m) 
di sebelah timur, Gunung Surungan (2.173 m) di 
sebelah tenggara, dan Gunung Uludarat (2.157 m) 
di sebelah barat. Semua gunung ini disusun oleh 
batuan tua berumur lebih tua dari 25 juta tahun, 
pada Zaman Paleogen dan pra-Tersier.

Sesar Sumatra memotong bagian barat Tumor 
Batak tepat di sebelah barat Danau Toba sepanjang 
kira-kira 1.700 km. Danau Toba atau Kawah Toba 
terletak di puncak Tumor Batak. Panjang kawah ini 
dari barat laut - tenggara hampir 100 km, dan lebar 
badat daya – timur laut maksimum 31 km. Luas 

 

 

Diagram tiga-dimensi, menunjukkan Danau 
Toba, Pulau Samosir dan wilayah di sekitarnya. 
(van Bemmelen, 1949)
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area Toba 2.269 km2. Berdasarkan topografi dan 
geologinya, van Bemmelen (1949) mengemukakan 
evolusi pembentukan gunung api dan Danau Toba.

Evolusi Toba dimulai pada sekitar 13 juta tahun 
yang lalu (Kala Miosen Tengah) ketika dimulai 
pengangkatan Pegunungan Barisan oleh proses 
tektonik. Pengangkatan ini terus berlangsung dan 
pada sekitar 2 juta tahun yang lalu (Plio-Pleistosen) 
dan terjadilah Kulminasi Batak atau Tumor Batak 
yang memanjang membentuk Tinggian Wilhelmina-

 

Sisi timur Pulau Samosir kebanyakan adalah tebing curam yang sebenarnya merupakan gawir sesar normal yang dicirikan oleh 
bentukan erosi tampang segitiga (triangular facet) dan air terjun di beberapa tempat. Foto: Awang H. Satyana

Simanukmanuk. 

Proses tektonik ini dalam banyak hal disertai 
dengan proses magmatisme atau volkanisme 
akibat turutnya magma bergerak oleh deformasi 
kerak Bumi. Pada saat pengangkatan Tumor Batak 
terjadi juga pergerakan magma yang menyebabkan 
intrusi (magma bergerak di antara batuan di bawah 
permukaan) atau ekstrusi (magma keluar permukaan 
menjadi lava). Intrusi dan ekstrusi ini menghasilkan 
batuan andesitik yang meleler di beberapa tempat di 

 

Evolusi pembentukan Gunung api dan kawah/Danau Toba serta Pulau Samosir 
(van Bemmelen, 1949)

sekeliling Toba sekarang, misalnya di wilayah depresi/
wilayah turun Graben Batang Toru-Renun di sebelah 
barat daya Toba, Surungan di ujung selatan Toba, di 
Haranggaol di sebelah U dan TL Toba, dan di Silalahi 
dan Binangara di barat laut Toba, serta di Paropo di 
antara Tongging dan Silalahi. Oleh van Bemmelen 
(1949), semua batuan andesit ini disebut Andesit 
pre-Toba, atau menurut Aldiss dan Ghazali (1984) 
disebut Pusat-pusat Gunung Api Plio-Plistosen.

Tinggian Wilhelmina-Simanukmanuk yang mem-
bentuk Kulminasi Batak rupanya tidak berlangsung 
lama dalam waktu geologi. Pengangkatan ini ber-
hubungan dengan pasokan magma yang sangat be-
sar, ketika semakin terangkat, bagian puncak Tumor 

Batak (Gunung api Toba) mulai retak-retak, maka 
dengan terjadi retakan tersebut terdapat kontak 
antara permukaan dengan magma bertekanan ting-
gi. Lalu segeralah terjadi pelepasan tekanan sangat 
tinggi dari magma yang naik ke permukaan dan 
menghasilkan letusan/erupsi leburan magma silikat 
asam yang sangat dahsyat atau katastrofik. Jadi le-
tusan Toba adalah melalui fissure eruptions (letusan 
retakan). Berdasarkan penelitian modern, letusan 
katastrofik gunung api Toba terjadi pada 73.500 ± 
3000 atau 73.000 ± 4000 tahun yang lalu (Chesner 
dkk., 1991). Secara umum sering disebutkan letusan 
tersebut terjadi pada 74.000 tahun yang lalu (Ram-
pino dan Self, 1993).
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Materi letusan sebagian besar berupa campuran 
gas dan magma yang sudah menepung menjadi abu 
volkanik akibat kuatnya tekanan, menyala, bercampur 
dengan fragmen-fragmen batuan lebih tua berasal 
dari dinding celah-celah gunung. Awan volkanik 
berapi ini terlempar ke mana-mana dan endapannya 
menuruni dataran rendah di sekeliling Toba terutama 
ke dataran rendah luas di sebelah timur laut, yaitu area 
Pematang Siantar. Abu volkanik mengendap kembai 
dan menjadi tuf. Aliran tuf di sekitar Kawah Toba 
luas penyebarannya 20.000-30.000 km2, di bagian 
tengah tebalnya sampai ratusan meter. Volume total 
material letusan Toba menurut van Bemmelen (1949) 
adalah 2000 km3.

Penelitian-penelitian modern (misalnya Rose dan 
Chesner, 1987) menunjukkan bahwa abu volkanik 
Toba menyebar di seluruh Asia Selatan sampai India 
dan juga mengendap di dasar laut Samudera Hindia 

 

Perbandingan material letusan beberapa 
gunung api di dunia. Toba mencolok 
sendiri dengan material letusan 
diperhitungkan minimum sekitar 2600 
km3, jauh melebihi beberapa gunung api 
lain (Lockwood dan Hazlett, 2010). 

Pulau Samosir dan Semanjung Uluan semula 
adalah bagian puncak Toba yang juga tertutup 
material tuf hasil letusan Toba. Dalam proses 
pembentukan kawah akibat runtuhan seperti 
diterangkan di atas, puncak Toba ini ikut runtuh. 
Tetapi kemudian, bagian runtuhan ini terangkat 
kembali akibat aktivitas tektonik dan magmatik 
setelah letusan Toba. Pulau Samosir terangkat miring 
ke sebelah barat, bagian barat landai dan bagian 
timurnya cukup curam. Semanjung Uluan terangkat 
miring ke timur. Jadi Pulau Samosir dan Semenanjung 
Uluan adalah bagian kawah Toba yang terangkat 
kembali (resurgent cauldron). Ditemukannya endapan 
danau (diatomite) di Pulau Samosir menunjukkan 
bahwa Pulau Samosir pernah berada di bawah muka 
danau. Bila diperhitungkan, pulau ini telah terangkat 
paling sedikit 700 meter sejak letusan mega-kolosal 
Toba terjadi.

 

Parameter-parameter klimatologi dan oseanografi global yang menunjukkan perubahan signifikan pada 74.000 tahun yang lalu, 
merespon efek letusan mega-kolosal Toba. (Rampino dan Self, 1992)

(1.865 m), Tandukbenua, juga beberapa gunung 
api aktif sekitar 30-40 km di sebelah utara Danau 
Toba yaitu Sinabung (2.460 m) dan Sibayak (2.094 
m). Gunung-gunung api ini belum mati sama-sekali, 
masih terjadi aktivitas pasca-volkanik pada gunung-
gunung ini.

SEjARAH ERUPSI TOBA

Pengukuran endapan-endapan volkanik berupa 
tuf di sekitar Danau Toba menunjukkan bahwa 
Gunung api Toba ternyata telah meletus beberapa 
kali. Paling tua diketahui dari Tuf Dasit Haranggaol 
1,2 juta tahun (Chesner dkk. 1991), kemudian terjadi 
juga letusan pada 840.000 tahun yang lalu (Diehl 
dkk., 1987), 501.000 tahun yang lalu (Chesner dkk., 
1991), dan letusan terbesar adalah yang terjadi pada 
74.000 tahun yang lalu. Berdasarkan umur-umur 
letusannya, Chesner dkk. (1991) memperkirakan daur 
letusan besar terjadi setiap 340.000-430.000 tahun 
sekali.

Tiga letusan/erupsi gunung api terbesar di dunia 
pada zaman prasejarah maupun sejarah terjadi di 
Indonesia, yaitu erupsi mega-kolosal Toba 74.000 
tahun yang lalu, erupsi Tambora 1815 M, dan erupsi 
Krakatau 1883 M. Letusan Tambora melontarkan 
material sebanyak 160 km3, menewaskan 91.000 
orang baik langsung maupun tak langsung. Letusan 
Krakatau melontarkan material 18 km3, menewaskan 
36.000 orang terutama akibat tsunami yang 
dibangkitkan oleh material letusan. Sementara Toba 
jauh di atas itu, ia melontarkan 2800 km3 material 
dan mungkin menewaskan 90 % penduduk Bumi 
saat itu (Ambrose, 1998).

Untuk mengukur kekuatan ledakan gunung 
api, para ahli gunung api telah mengembangkan 
parameter VEI, volcanic explosivity index. Dari 
kriteria-kriteria tersebut, maka erupsi Krakatau 1883 
M berada pada VEI = 6 (paroxysmal), Tambora 
1815 M pada VEI = 7 (colossal), dan erupsi Toba 
74.000 tahun yang lalu pada VEI = 8 (megacolossal). 
Berdasarkan banyak studi, maka frekuensi erupsi 
dengan	VEI	≥	6,	di	seluruh	dunia	terjadi	1	x	di	dalam	
50	tahun;	VEI	≥	7,	terjadi	1	x	di	dalam	450	tahun;	
dan	VEI	≥	8,	terjadi	1	x	di	dalam	300.000	tahun	atau	
lebih. Batas paling tinggi VEI adalah antara 8 dan 9. 
Erupsi Toba mungkin merupakan batas itu (Lockwood 
dan Hazlett, 2010). 

KATASTROfI GEOLOGI OLEH SUPER-ERUPSI

Katastrofi geologi adalah suatu proses geologi 
yang menyebabkan perubahan sangat besar bagi 
lingkungan Bumi dan penghuninya, ditandai dengan 
rusak atau hancurnya lingkungan, kondisi iklim yang 
tidak menunjang bagi kelangsungan kehidupan, 
sehingga sebagian besar makhluk hidup mengalami 
kepunahan dalam skala besar (kepunahan massa/
mass extinction). Dengan terjadinya erupsi Toba 
dalam skala megakolosal, VEI = 8, yang terbesar 
di Bumi dalam 28 juta tahun terakhir, maka suatu 
katastrofi geologi diperkirakan telah terjadi. Kejadian 
ini secara definitif disebut sebagai “Teori Katastrofi 
Toba”. 

Katastrofi Toba terjadi melalui dua cara, yaitu 
musim dingin volkanik (volcanic winter) dan 
punahnya sebagian besar manusia modern yang saat 
itu sedang bermigrasi keluar dari Afrika (population 

dan Laut Cina Selatan, meliputi kawasan seluas 4 juta 
km2 dan volume materi letusan minimal 2800 km3. 

Dengan besarnya materi yang diletuskan, maka 
terjadilah pengosongan kantong magma di bawah 
Toba. Hal ini telah menyebabkan runtuhnya puncak 
Toba menjadi sebuah kawah atau cauldron. Volume 
kawah ini sekitar 1000-2000 km3. Runtuhan puncak 
Toba di bagian tengah Kulminasi Batak ini terjadi 
melalui sesar-sesar terban atau sesar runtuh yang kini 
membentuk gawir-gawir sesar yang curam ratusan 
meter tingginya di beberapa tempat di sekeliling 
Danau Toba. Di bagian barat, sesar-sesar terban 
ini memotong Sesar Sumatra. Kawah runtuhan ini 
kemudian diisi air melalui air hujan atau sungai-
sungai yang mengalir menuju depresi Toba. Ssetelah 
diisi air, jadilah kawah gunung api ini terkenal sebagai 
Danau Toba.

AKTIVITAS VOLKANIK PASCA-TOBA

Kegiatan magmatik dan volkanik Toba setelah 
letusan katastrofik sekitar 74.000 tahun lalu (post-
vulkanismus) masih terjadi, bahkan sampai sekarang. 
Leleran lava andesit hipersten yang merupakan 
mineral dominan di lava andesit ini, terjadi di sesar 
sebelah barat daya Toba, membentuk kerucut volkanik 
Pusukbuhit, yang sebagian lavanya tersilisifikasi oleh 
proses hembusan gas belerang solfatara. 

Semburan air panas (fumarola) dan gas belerang 
(solfatara) di wilayah Pangururan di dekat Pusukbuhit 
adalah juga gejala volkanisme pasca-Toba. Gejala 
volkanik pasca-Toba yang lain adalah pembentukan 
gunung-gunung dasitik-andesitik yang banyak terjadi 
berhubungan dengan sesar-sesar akibat runtuhan 
Toba, yaitu kerucut-kerucut volkanik Singgalang 
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bottlenecking) (Gibbons, 1993; Rampino dan Self, 
1993; Ambrose, 1998)

Musim dingin volkanik terjadi bila banyak abu 
tersembur masuk ke dalam atmosfer. Kadar asam 
belerang pun memasuki atmosfer , dan bila abu 
volkanik terinjeksi lebih tinggi ke dalam atmosfer, 
maka abu volkanik dan asam belerang tersebut akan 
tinggal lebih lama di dalam atmosfer. Kejadiannya 
bisa selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun, 
lalu mereka akan menangkis dan mengubah 
influks energi matahari ke atmosfer bagian bawah. 
Manusia modern yang hidup antara 1815-1818 
pun menderita akibat letusan Tambora. Bagaimana 
bila itu terjadi 74.000 tahun yang lalu dan berasal 
dari sebuah erupsi megakolosal yang puluhan kali 
lebih kuat daripadaTambora? Maka, mungkin benar, 
bahwa telah terjadi suatu kepunahan massa.

Letusan Toba 74.000 tyl telah menghasilkan 3 
milyar ton abu halus dan aerosol H2SO4 dan SO2 yang 
terlontar setinggi 27-37 km menginjeksi atmosfer 
dan sangat signifikan mengurangi transmisi sinar 
Matahari ke permukaan Bumi (Rampino dan Self, 
1992; Chesner dkk., 1991). Diperhitungkan bahwa 
transmisi sinar Matahari saat itu hanya 0,001-10 
%. Menurunnya daya terima sinar Matahari ini telah 
menyebabkan temperatur menurun 3-5oC. Saat 

itu Zaman Es sedang menjelang, dan letusan Toba 
diyakini telah mempercepat datangnya Zaman Es ini. 
Toba juga telah melepaskan sebanyak 540 milyar ton 
air yang naik sampai stratosfer dan dapat mengubah 
gas belerang yang dilontarkan Toba menjadi 1-10 
milyar ton aerosol H2SO4. Posisi Toba di wilayah 
tropis juga membuatnya lebih efisien untuk abu dan 
gas dari Toba memasuki stratosfer di kedua belahan 
Bumi.

Mengenai hal ini, para ahli umumnya sepakat 
bahwa letusan megakolosal Toba telah memicu atau 
mempercepat musim dingin sesuai siklus geologi. 
Mereka hanya berbeda pendapat di mekanisme 
terjadinya musim dingin volkanik dan tingkat 
penurunan temperatur, misalnya yang didiskusikan 
oleh Oppenheimer (2002) dan Robock dkk. (2009).

Kemungkinan terjadinya penciutan populasi 
manusia akibat erupsi mega-kolosal Toba pertama 
kali dikemukakan oleh Gibbons (1993). Pendapat ini 
kemudian segera disokong oleh Rampino dan Self 
(1993). Teori bottleneck ini kemudian dikembangkan 
oleh Ambrose (1998) dan Rampino dan Ambrose 
(2000). Menurut para pendukung teori genetic 
bottleneck, antara 50.000-100.000 tyl, populasi 
manusia mengalami penurunan yang sangat drastis, 
dari sekitar 100.000 individu menjadi sekitar 10.000 

 

Parameter-parameter klimatologi dan oseanografi global yang menunjukkan perubahan signifikan pada 74.000 tahun yang lalu, 
merespon efek letusan mega-kolosal Toba. (Rampino dan Self, 1993)

 

Parbakalan, Sidikalang, lembah terbuka sejajar (strike valley) Sesar Sumatra. Foto: Margaretha Purwaningsih

individu (Gibbons, 1993; Ambrose, 1998). Bukti-bukti 
genetik juga menunjukkan bahwa semua manusia 
yang hidup sekarang, meskipun sangat bervariasi, 
diturunkan dari populasi yang sangat kecil antara 
1000-10.000 pasangan sekitar 70.000 tyl.

Setelah genetic bottleneck dan pemulihan 
kembali, diiferensiasi ras populasi manusia terjadi 
dengan cepat. Oleh karenanya, diajukan pendapat 
bahwa Toba telah menyebabkan ras-ras modern 
berdiferensiasi secara mendadak hanya sekitar 
70.000 tahun yang lalu, daripada secara berangsur 
selama satu juta tahun. 

Terjadinya musim dingin volkanik dan Zaman Es 
yang segera karena letusan Toba dapat menjawab 
suatu paradoks tentang asal Afrika buat manusia, 
yaitu: bila kita semua berasal dari Afrika (Out of 
Africa) mengapa kita semuanya tidak mirip orang 
Afrika? Karena musim dingin volkanik dan Zaman 
Es yang segera telah mengurangi populasi sampai 
tingkat cukup rendah untuk meneruskan efek nenek 
moyang, lalu terjadi aliran genetik dan adaptasi lokal 
menghasilkan perubahan cepat pada populasi yang 
selamat, yang menyebabkan manusia-manusia di 
seluruh dunia terlihat begitu berbeda. Dengan kata 
lain, Toba telah menyebabkan ras modern manusia 
terdiferensiasi secara mendadak (Ambrose, 1998).

Demikian, beberapa aspek tentang Toba, tentang 
sejarah geologi, tektonik dan erupsi katastrofiknya 
pada 74.000 tahun yang lalu, tentang efeknya bagi 
iklim dunia dan akibatnya atas katastrofi biologi 
berupa penciutan jumlah manusia. Mengunjungi 
tempat-tempat dengan fenomena geo-histori di 
Indonesia yang menarik sangat bermanfaat untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang tempat 
tersebut, yang mungkin sebelumnya tidak diketahui 
dengan baik. Hal ini akan makin membuat kita takjub 
atas warisan geo-histori Indonesia, sehingga kita 
dapat lebih mencintainya.n

penulis adalah spesialis utama di skMiGas dan penggiat 
komunitas “Geotrek indonesia”.
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PUSUKBUHIT
SISA SUPERVOLCANO 
DI TEPI DANAU TOBA
Oleh: Oki Oktariadi

Danau Toba yang berada di jalur sesar aktif Sumatra 
sejatinya merupakan kaldera hasil letusan gunung api 
raksasa (supervolcano) yang diperkirakan terbentuk 
sejak 1 juta hingga 74 ribu tahun lalu. Letusan dahsyat 
itu mempengaruhi iklim dan meluluhlantakkan sebagian 
peradaban dunia. Saat ini, di Kawasan Toba tersaji 
keindahan alam yang menakjubkan, sementara aktivitas 
vulkanismenya seolah tertidur nyenyak. Namun, 
hakikatnya vulkanisme Toba tetap berlangsung. Tandanya 
adalah kehadiran Gunung Pusukbuhit yang di tepi danau. 
Bagi masyarakat Batak, gunung api bertipe B ini adalah 
tempat diturunkannya Raja Batak dari langit. Berbagai 
upacara adat dilakukan di lokasi ini, seperti perkawinan, 
syukuran hasil panen. Bahkan memohon doa restu sebelum 
berangkat merantau. Itulah sebabnya Pusukbuhit sangat 
disakralkan.

Danau Toba merupakan bagian dari dataran tinggi 
yang meliputi dua belas kabupaten/kota di Provinsi 
Sumatra Utara. Untuk mencapainya dari Medan dapat 
menggunakan bus melalui Parapat selama sekitar 
5 jam. Alternatif lain, dapat menggunakan kereta 

api jalur Pematangsiantar atau Tebingtinggi, dilanjutkan dengan 
kendaraan roda empat menuju Parapat. 

Kaldera Toba merupakan salah satu fitur vulkanik yang luar biasa 
yang terbentuk selama dua setengah juta tahun yang lalu. Penelitian 
mengenai Kaldera Toba hingga kini menghasilkan informasi yang 
penting dalam ilmu kebumian, khususnya kegunungapian. Informasi 
itu antara lain pola pembentukan bentang alam, adanya kaldera 
silikat, evolusi geokimia, pola periodik letusan, juga menggambarkan 
pola migrasi aktivitas vulkanik ke barat yang menghasilkan letusan 
supervolcano. 

Danau Toba merupakan kaldera yang sangat besar berukuran 
30 hingga 100 km. Tinggi reliefnya mencapai 1.700 m. Kaldera 
ini terbentuk dalam beberapa periode letusan, yang terjadi pada 
840.000, 700.000, dan 75.000 tahun yang lalu.

Van Bemmelen (1949) berpendapat, sejarah pembentukan 
Danau Toba diawali dengan terbentuknya Tumor Batak seluas 300 

Gunung Pusukbuhit yang 
disakralkan. Warna putih 
adalah solfatara.
Foto: Oki Oktariadi
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km2 di antara Sungai Wampu di bagian utara dan 
Sungai Barumun di selatan. Pembentukan kubah 
(dome) akibat pengangkatan setinggi 2.000 meter 
itu ditunjukkan oleh puncak pegunungan seperti 
Gunung Sibuatan (2.457 m) di barat laut, Gunung 
Pangulubao (2.151 m) di timur, Gunung Surungan 
(2.173 m) di tenggara, dan Gunung Uludarat (2.157 
m) di sebelah barat. 

LETUSAN SUPERVOCANO DAN DAMPAKNYA 
TERHADAP KEHIDUPAN

Letusan kolosal yang terjadi pada 74.000 tahun 
yang lalu menghasilkan endapan lapilli (Toba Muda 
Kerikil) yang ditemukan hingga ke wilayah India, yang 
berjarak sekitar 3.000 km dari pusat letusan. Seluruh 
permukaan Anak Benua India tertutupi material 
letusan dengan ketebalan rata-rata 15 cm dan 
tertinggi 6 m. Hal tersebut terbukti dengan adanya 
abu riolit di sekitar Danau Toba yang sama dengan 

temuan di Malaysia dan India, bahkan di dasar lautan 
India Timur dan perairan Teluk Bengal, kurang lebih 
3.100 km dari Toba. Bill Rose dan Craig Chesner dari 
Michigan Technological University menyimpulkan, 
total material letusan gunung api raksasa ini sekitar 
2.800 km3. Sebanyak 800 km3 ignimbrit mengalir 
di dataran dan diperkirakan 2.000 km3 sebagai abu 
yang diterbangkan angin ke arah barat. 

Debu vulkanik yang disemburkan ke angkasa 
saat letusan dahsyat yang berlangsung selama dua 
minggu tanpa henti itu membentuk tirai penghalang 
cahaya matahari yang sangat tebal di lapisan 
stratosfer. Hal itu menyebabkan intensitas cahaya 
matahari yang jatuh ke permukaan Bumi menurun 
drastic, tinggal 1% dari nilai normalnya. Dampaknya, 
suhu global menurun hingga 3 – 3,5º C dari suhu 
normal dan memicu terjadinya salah satu zaman es 
dan tumbuh-tumbuhan tidak bisa berfotosintesis 
selama beberapa lama. Bahkan, debu vulkanik yang 

 

Peta lokasi Danau Toba, 
Sumatera Utara. Sumber: 
Atlas Nasional

mengandung sulfur itu membeku dalam lapisan es 
di Greenland. 

Ambrose (1998), yang meneliti DNA manusia 
purba, menyebutkan saat itu terjadi “genetic 
bottleneck” yang ditandai berkurangnya kelimpahan 
genetik dan populasi manusia. Lebih jauh 
disebutkan, jumlah manusia saat itu (generasi Homo 
sapiens awal seperti Homo Sapiens Neanderthalensis 
dan sejenisnya) merosot hingga tinggal 10 % dari 
populasi semula. Bahkan, akibat letusan raksasa 
Toba diduga menyebabkan Homo Neanderthalensis 
berevolusi menjadi lebih lemah. 

Katastrofik berikutnya terjadi pada 12.900 
tahun silam di ujung zaman es. Saat itu asteroid/
komet berdiameter 5 km jatuh ke Bumi dan meledak 
pada ketinggian 60 km di atas Eropa–Amerika. 
Ledakannya melepaskan energi 10 juta megaton 
TNT. Manusia neanderthal itu tidak sanggup lagi 
bertahan dan punah bersama kawanan mammoth, 
sang gajah raksasa. Stephen Oppenheimer, dalam 
Journey of Mankind Interactive Trail Adapted from 
“Out Of Eden”/ “The Real Eve” (2003) menyebutkan 
ras manusia berkurang menjadi hanya beberapa ribu 
orang akibat letusan Toba.

Ketebalan endapan Tuff Muda Toba yang 
terdapat pada dinding kaldera mencapai 400 m. 

Di Pulau Samosir, endapan tuff tersebut mencapai 
tebal > 600 m. Secara keseluruhan debu vulkanik 
diperkirakan menutupi area sedikitnya 4 juta km2, 
sekitar separuh ukuran benua Amerika Serikat. Itulah 
sebabnya Letusan Toba tersebut pantas disebut 
sebagai supervolcano.

Lama berselang, lambat laun kaldera terisi air dan 
terciptalah Danau Toba. Orang seolah melupakan 
gunung api raksasa yang pernah ada karena secara 
fisik memang sudah tidak nampak. Pada hakikatnya 
fenomena Gunung Raksasa Toba yang legendaris 
itu tidak hilang begitu saja. Kehadiran Gunung 
Pusukbuhit yang menyebarkan aroma belerang 
khas gunung api dari lapangan solfatara, masih 
menyimpan kenangan itu. Ini bisa diartikan aktivitas 
vulkanisme di Kompleks Kaldera Toba belum sirna, 
meskipun tubuhnya tidak lagi berukuran raksasa.

Gunung Pusukbuhit, yang disebut juga 
Busukbukit, berada pada posisi geografi 2o 37’ 
Lintang Utara dan 98o 39’ Bujur Timur mencapai 
tinggi 1.981 m atau 1.075 m di atas permukaan 
Danau Toba (Neumann van Padang, 1951). Ada tiga 
kecamatan yang berada di sekitar gunung tersebut, 
yakni Kecamatan Sianjur Mula-mula, Pangururan, 
dan Harian Boho. Aktivitas vulkanismenya masuk ke 
dalam wilayah Kecamatan Sianjur Mula-mula.

Mata air panas di kaki Gunung Pusukbuhit. Foto: Oki Oktariadi
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MITOS DAN TRADISI MASYARAKAT TOBA

Bagi masyarakat yang bersandar kepada 
kelisanan, hal-hal yang berada di luar kemampuan 
nalarnya dihubungkan dengan kekuatan gaib. 
Untuk berkomunikasi dengan alam gaib yang ada di 
sekitarnya, mereka melakukan upacara yang disertai 
sesajen dan doa. Upacara tersebut sesungguhnya 
dimaksudkan agar tercipta keseimbangan antara 
manusia dan alam sekitarnya.

Itupun terjadi pada masyarakat sekitar Danau 
Toba. Mereka percaya, Gunung Pusukbuhit adalah 
tempat turunnya Raja Batak. Konon, Siboru Deak 
Parujar, dewi cantik, turun dari kayangan karena 
tidak mau dijodohkan dengan Siraja Odap-Odap, 
meskipun keduanya keturunan dewa. Selain Siraja, 
ada raksasa bernama Naga Padoha Niaji yang juga 
jatuh hati kepada Siboru. Karena cintanya ditolak, 
maka setiap saat sang raksasa selalu mengganggu 
dengan menggoyang tempat tinggal Siboru dan 
mengakibatkan gempa bumi. Demi ketentraman 
tempat tinggalnya, maka Siboru menerima pinangan 
Siraja Odap-Odap agar menjadi pelindungnya. 
Mereka mempunyai banyak keturunan. Di antaranya, 
Raja Batak yang diturunkan di Busukbuhit. 

Sang Raja kemudian membangun perkampungan 
di lembah gunung Sianjur Mula-mula. Perkampungan 
itu berada di garis lingkar Pusukbuhit di lembah 
Sagala dan Limbong Mulana. Secara turun-temurun 
kampung ini menjadi tempat upacara pemujaan dan 
permohonan doa agar selamat dari bencana, gagal 
panen, dan wabah penyakit. Tradisi ini membuat 
masyarakat Batak Toba merasa aman dan nyaman 
tinggal di wilayah Samosir dan sekitarnya. Mereka 
juga tidak merasa takut gunung api meletus.

TEROR GEMPA BUMI DAN LETUSAN GUNUNG 
SINABUNG

Rasa aman dan nyaman yang dinikmati 
masyarakat Toba dan sekitarnya selama ini terusik 
isu gempa bumi akibat penunjaman megathrust 
Sumatra-Andaman yang diprediksi terjadi pada 
2004 dengan besaran 9,15 Mw. Kabar burung itu 
tidak terbukti. Tetapi muncul kekhawatiran lainnya. 
Meletusnya Gunung Sinabung, Sumatra Utara, yang 
juga tipe B, membuat masyarakat Toba ketar-ketir. 
Akankah Pusukbuhit juga segera menyusul?

Kekhawatiran itu bukannya tanpa alasan. 
Krakatau bangkit dari tidur panjangnya selama 
200-an tahun setelah gempa bumi mengguncang 
kawasan Selat Sunda di awal 1883. Namun, yang 
agak melegakan adalah gempa bumi besar yang 

 

Polatektonik yang mempengaruhi KalderaToba, 
(PetaTektonikdimodifikasi dariSimkineta, 2006).

Lembah Sagala dengan hijauanya sawah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Foto: Oki Oktariadi

 

menyebabkan tsunami di Aceh pada tahun 2004 
tidak mengusik satu pun gunung api di wilayah itu. 
Boleh jadi pelepasan energi yang terkumulasi selama 
ini telah terbebas oleh gempa bumi. 

KEARIfAN LOKAL DAN MITIGASI BENCANA 

Letusan gunung api raksasa itu akhirnya membawa 
berkah. Keindahan alam, air yang melimpah, hasil ikan 
Danau Toba dan adanya mata air panas mengundang 
wisatawan lokal dan mancanagara. Itu semua 
berati tambahan penghasilan bagi penduduk dan 
pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Samosir. 

Fenomena Gunung Pusukbuhit juga menarik 
perhatian berbagai disiplin ilmu, di antaranya 
geologi lingkungan, vulkanologi, atau antroplogi. 
Dari sudut pandang geologi lingkungan, Pusukbuhit 

dianggap sebagai situs cagar alam geologi yang 
menggambarkan Danau Toba dibentuk oleh aktivitas 
tektonik dan vulkanisme di masa lalu dan dapat 
dijadikan objek geowisata. 

Dari segi kegunungapian, Pusukbuhit adalah 
gunung api yang memiliki kawah, tetapi tidak 
diketahui waktu letusannya di masa lalu. Gunung api 
tipe B ini dapat meletus seperti Sinabung, meskipun 
kemungkinannya sangat kecil. Pakar antropologi 
menyebutkan bahwa, Pusukbuhit disakralkan 
masyarakat Batak yang memiliki hubungan mitologis 
bernuansa sejarah. 

Pada lereng Pusukbuhit, barisan rumah penduduk 
melingkari gunung. Di depannya terdapat lapangan 
luas yang tidak becek dan juga tidak berdebu. Kondisi 
lingkungan yang disebut huta ini pada umumnya 
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berorientasi ke arah Pusukbuhit, namun ada beberapa 
yang berorientasi ke bukit terdekat. 

Menurut Sitor Situmorang, huta merupakan 
tempat kediaman yang selalu berada di lereng 
bukit atau gunung dan tidak dipergunakan sebagai 
persawahan. Hal tersebut dihubungkan dengan 
konsep Pusukbuhit sebagai kiblatnya orang Batak. 
Karena kawasan tersebut merupakan tempat keramat 
untuk berbagai upacara. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan 
pada beberapa lokasi, umumnya penempatan lokasi 
pemukiman berada di dasar lembah pada lereng 
bagian atas punggungan bukit yang merupakan 
bahan rombakan (longsoran lama) yang cukup stabil. 
Tentunya tempat seperti itu dari sudut pandang 
hidrogeologi banyak mengandung sumber air tanah 

dangkal maupun mata air yang dibutuhkan pemukim. 
Sementara jalan-jalan antar huta dibuat dengan 
memangkas bagian lereng bukitnya dan batas-batas 
huta adalah sisa hasil pemangkasan tersebut yang 
juga berfungsi sebagai benteng tanah dari huta. 

Keberadaan benteng batu kemungkinan juga 
dihubungkan dengan faktor keamanan dari serangan 
musuh dan binatang buas. Benteng huta ini juga 
dihubungkan dengan kepercayaan sebagai tembok 
magis penangkal pengaruh buruk dari luar yang 
dapat mengganggu huta, baik wabah penyakit 
maupun roh-roh jahat. Selain itu, benteng huta 
dihubungkan dengan kepercayaan bahwa leluhur 
harus ditempatkan pada tempat yang berada di atas 
supaya dapat terus melihat dan membimbing anak 
dan cucunya.

Sopo Guru Tatea Bulan di Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kabupaten Samosir, tempat turunnya Raja Batak. Foto: Oki Oktariadi

Kearifan lokal yang dikembangkan masyarakat 
Batak di Kawasan Toba secara tidak langsung telah 
memperhatikan kaidah-kaidah geologi lingkungan 
yang berkaitan dengan potensi sumber daya dan 
bahaya geologi yang ada disekitar huta. Misalnya, 
cara pemilihan lokasi dan pengelolaan lahan yang 
dapat diartikan sebagai upaya agar masyarakat tidak 
mengganggu areal persawahan yang berada di dasar 
lembah yang mengelilingi huta. Contoh lainnya, 
memindahkan material batuan pada lokasi pilihan 
dan menyusunnya menjadi benteng huta untuk 
menjaga huta dari pengaruh cuaca yang berubah-
ubah, terutama angin.

Huta sebagai pemukiman tradisional Batak Toba 
merupakan hasil adaptasi lingkungan masyarakat 
di sana untuk menjawab tantangan alam. Namun 
keadaan tersebut lambat laun tergerus pengaruh luar 

yang tidak sesuai dengan tatanan tradisional atau 
kearifan lokal mereka. 

Padahal, pemahaman terhadap mitigasi bencana 
dapat direalisasikan dengan mengintegrasikan 
pola mitigasi tradisional dan modern menjadi satu 
kesatuan yang memberikan dampak ketaatan 
masyarakat secara spiritual maupun konseptual. 
Masyarakat akan memiliki kewaspadaan yang 
tinggi dalam menghadapi kemungkinan datangnya 
bencana, tanpa mengurangi rasa aman dan 
kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. 

Begitu pula keberadaan sumber air panas harus 
memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat 
setempat melalui pengembangan wisata. Apalagi 
saat ini kawasan Pusukbuhit banyak menarik minat 
wisatawan domestik maupun internasional. Dalam 
hal itu, pengelolaan lingkungannya harus dapat 
memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan 
keuntungan bagi masyarakat setempat. Dengan 
gambaran di atas, Gunung Pusukbuhit jelas 
memiliki nilai warisan geologi (geological heritages) 
yang terintegrasi dengan warisan budaya (cultural 
heritages). Itu artinya, masyarakat di Kawasan 
Pusukbuhit sudah sejak lama membina hubungan 
harmonis dengan segala potensi alam di sana. 
Hubungan itu dibakukan dalam berbagai ekspresi 
baik sebagai sistem sosial, budaya, seni maupun 
spiritualitasnya. Semua itu dilakukan agar harmonis 
dengan alam semesta. 

Dengan semua fenomena yang dimilikinya, 
Kawasan Pusukbuhit layak dikonservasi, artinya 
pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara terbatas 
dan bijak untuk kelangsungan hidup manusia di 
sekitarnya. Oleh karena itu, pengembangan ideal 
untuk Kawasan Pusukbuhit adalah pengembangan 
Taman Bumi Kaldera Toba.n

penulis adalah penyelidik Bumi Madya, ketua Dewan
Redaksi Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi, dan
ketua Dewan Redaksi Buletin Geologi Tata Lingkungan,
Badan Geologi, kesDM.

Dengan semua fenomena yang dimilikinya, 
Kawasan Pusukbuhit layak dikonservasi, 
artinya pemanfaatan ruang dapat 
dilakukan secara terbatas dan bijak untuk 
kelangsungan hidup manusia di sekitarnya.
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Menjelajahi
Empat Hari

Kompleks Batuan Tertua
di Jawa Barat
Teks dan Foto oleh: MF Rosana

Tanggul alami yang tersusun oleh lava berstruktur bantal di sekitar muara Ci Tirem.

Ciletuh dengan teluknya yang terbuka 
ke Samudra Hindia, nampak seperti 
amfiteater raksasa dilihat dari tinggian 
Jampang di Ciemas, Sukabumi 
selatan, Jawa Barat. Setiap waktu, di 

sini digelar pertunjukan teater alam yang kolosal. 
Ombak yang pecah bergulung-gulung, menimbulkan 
irama gemuruh yang teratur dan berulang. Ketika 
kekuatannya semakin melemah, lidah airnya yang 
berbuih putih mengusap pasir hingga rata. Binatang 
pantai berlarian menghirup oksigen setelah sekian 
waktu terbawa gulungan ombak. Pasir pantai dan 
buih putih semuanya berpadu dengan nuansa biru 
yang semakin ke tengah samudera semakin kelam. 

Di lingkungan alam Ciletuh yang cantik inilah 
dijumpai kumpulan batuan melange/bancuh yang 
berkomposisi dari asam hingga ultrabasa, dari 
sedimen hingga metamorfik yang berdampingan satu 
sama lain secara tektonik. Mereka merupakan batuan 
tertua di Jawa Barat yang tersingkap ke permukaan. 

Kumpulan batuan ini bukti adanya palung laut hasil 
penunjaman lempeng samudera di bawah lempeng 
benua pada Zaman Kapur, 50-65 juta tahun yang 
lalu. Ciletuh, dalam Geologi, menjadi kawasan yang 
khas dan unik.

Kawasan Ciletuh dapat dikelompokkan menjadi 
tiga blok atau segmen untuk objek pengamatan. 
Masing-masing blok mempunyai karakteristik yang 
khas, unik, dan kelangkaan geologi, dan biologi. 
Ketiga blok itu adalah: (1) Blok Gunung Badak-
Teluk Ciletuh; (2) Blok Citisuk-Cikepuh; dan (3) Blok 
Citireum-Pangumbahan hingga ke Ujung Genteng, 
sebagai salah satu objek geowisata yang menarik di 
ujung selatan Kabupaten Sukabumi. 

Hari Pertama

Sungguh pengalaman luar biasa bisa menjejakkan 
kaki di atas batuan tertua di Jawa Barat yang 
terangkat dari dasar samudera. Namun, perjalanan 
panjang harus ditempuh untuk sampai di kompleks 

Peta Geologi Regional
Teluk Ciletuh (Sumber: Sukamto, 1975).
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batuan ini. Jalan darat dari Kota Bandung menuju 
Ciletuh dengan tujuan utama Desa Cikadal, Ciwaru, 
jaraknya sejauh + 225 km, ditempuh sekitar 6-7 jam. 
Rutenya Bandung–Sukabumi– Bagbagan (Pelabuhan 
Ratu)–Ciemas–Cikadal/Teluk Ciletuh. 

Perjalanan dari Bagbagan mulai mendaki 
melewati jalan yang melintasi perbukitan yang 
berliku, melewati kawasan perkebunan teh hingga 
memasuki Kecamatan Ciemas. Di sekitar perkebunan 
teh terdapat beberapa kegiatan penambangan 
emas rakyat dengan tenda-tenda plastik warna biru. 
Memang, kawasan Ciemas sudah sejak lama dikenal 
sebagai wilayah yang berpotensi menghasilkan 
sumberdaya emas dan tembaga. 

Setelah melewati kota Kecamatan Ciemas, 
perjalanan dilanjutkan menuju kawasan Ciwaru 
hingga Desa Cikadal. Di sana sudah terdapat 
pelabuhan pelelangan ikan Cikadal yang berada di 
muara Ci Kadal. Jalan menuju Desa Cikadal relatif 
menurun dan berliku. Jaraknya tidak terasa jauh, 
dengan suguhan pemandangan alam yang indah 
sepanjang perjalanan. Dari Ciemas di sekitar tinggian 
Jampang, terlihat morfologi amfiteater yang indah ke 
arah Teluk Ciletuh. 

Sampai di Desa Cikadal menjelang ashar. Kami 
beristirahat di rumah penduduk, sebelum perjalanan 

Peta Geologi Regional Teluk Ciletuh (Sumber: Lembar Jampang 
& Balekambang; Sukamto, 1975).

Perahu rombongan mahasiswa yang menyertai penulis saat 
melintas di sekitar jermal nelayan penangkap ikan di arah sekitar 
Pantai Cikepuh. 

Morfologi Pantai Kawasan Teluk Ciletuh, diambil dari Gunung 
Badak.

Gambar 2. Peta jalur perjalanan dari Bandung hingga ke Teluk Ciletuh

Peta jalur perjalanan dari Bandung hingga ke Teluk Ciletuh.

dilanjutkan menjelajah kawasan Ciletuh keesokan 
harinya. Dari Desa Cikadal terlihat jelas kerucut 
Gunung Badak yang berada di kawasan Suaka Alam 
Cibanteng. Namun, masyarakat setempat menyebut 
bukit itu Gunung Aseupan karena bentuknya 
menyerupai aseupan, alat mengukus khas masyarakat 
Sunda. 

Karena sebagian besar kawasan Ciletuh 
merupakan kawasan Suaka Alam dan Suaka 
Margasatwa, khususnya banteng, tidak tersedia 
akses jalan di dalam kawasan hutan suaka tersebut. 
Perjalanan harus di tempuh berjalan kaki atau 
melalui laut dengan menggunakan perahu. Untuk 
bisa memasuki kawasan ini harus mendapatkan izin 
dari kantor BKSAD setempat. Petugas BKSDA akan 
mendampingi untuk keselamatan dan keamanan 
perjalanan, terutama saat melintasi hutan suaka. 

Hari Kedua

Perjalanan dapat ditempuh juga menggunakan 
dua perahu motor nelayan yang masing-masing 
perahu berkapasitas 4 orang. Perjalanan hari kedua 
adalah menyusuri pantai Teluk Ciletuh dari muara 
Ci Kadal. Tujuannya mencapai pulau-pulau kecil di 
sekitar Suaka Alam Gunung Badak, seperti Pulau 
Mandra. Jarak tempuhnya sekitar lima menit dari 

Kawasan 
Ciletuh
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muara Ci Kadal. 

Pulau Mandra luasnya sekitar 1 x 0,5 km terdiri dari 
bukit-bukit kecil yang unik, dengan puncak tertinggi 
sekitar +30 m dan berlatar belakang Tinggian 
Jampang (Jampang High). Pulau tidak berpenghuni 
ini ditutupi beringin, ilalang, dan rumput kecoklatan 
karena tersapu panas yang berkepanjangan di musim 
kemarau pada kunjungan bulan Juli ini. 

Seluruh Pulau Mandra ditutupi batupasir 
graywacke yang diduga merupakan bagian dari 
Formasi Ciletuh bagian bawah (Sukamto, 1975), 
atau Formasi Bayah (Koolhoven, 1933). Umur 
Formasi Bayah antara Eosen Tengah sampai 
Eosen Akhir, mungkin juga sampai Oligosen Awal 
(Martodjojo, 1984). Lingkungan pengendapannya, 
menurut Adinegoro (1973) disebut ”Fluviatile-
lacustrine system”, sedangkan Hadiwisastra (1973) 
menyimpulkan sebagai endapan laut dangkal sampai 
delta, sebagaimana dijumpainya lignit menjadi 
fragmen dalam lensa-lensa batupasir kasar dalam 
satuan batupasir graywacke. 

Berikutnya, perahu kami arahkan menuju Pulau 
Manuk yang berjarak sekitar tiga menit dari Pulau 
Mandra. Pulau dengan luas sekitar 500 x 200 m ini 
ditutupi tumbuhan ilalang dan jenis tumbuhan keras 
lainnya. Nama Pulau Manuk memang cocok diberikan 
ke pulau ini, karena banyak burung camar yang 
hinggap dan berkumpul di pulau ini, serta terlihat dari 

banyak jejak kotoran burung di permukaan batuan. 
Pulau ini juga ditutupi Satuan Batupasir Graywacke 
yang menunjukkan perlapisan yang hampir tegak dan 
ditutupi breksi polimik (breksi aneka bahan) dengan 
komponennya berupa basal, gabro, batugamping, 
sekis, kuarsit, dan rijang dalam matriks batupasir. 
Breksi ini diperkirakan sebagai breksi polimik dari 
Formasi Ciletuh bagian Atas (Sukamto, 1975). 

Setelah Pulau Manuk, tujuan berikutnya Pulau 
Kunti dan sisi barat Gunung Badak. Pulau Kunti 
berjarak sekitar 7 menit dari Pulau Manuk. Pulau yang 
bentuk morfologisnya sangat unik dan eksotis itu 
luasnya 200 x 100 m. Bagian selatan pulau menyatu 
dengan lereng Gunung Badak. Pulau ini ditumbuhi 
sejenis beringin dan ilalang, serta rumput liar yang 
tumbuh di atas sedikit tanah hasil lapukan breksi 
polimik, seperti yang menyusun Pulau Manuk. 

Pada sisi lain, Pulau Kunti yang menyatu dengan 
Gunung Badak dijumpai endapan melange atau 
endapan bancuh dalam penyebaran yang terbatas. 
Jenis batuannya dibedakan atas breksi polimik, scally 
clay atau yang dianggap sebagai batulempung yang 
tergerus akibat adanya subduksi yang berada di 
bawah breksi polimik, serta batugamping numulites 
yang juga menjadi komponen di dalam breksi polimik. 
Komponen-komponen batuan metamorfik juga 
banyak dijumpai sebagai bongkah-bongkah yang 
berserakan di sepanjang tepi pantainya dalam ukuran 

Pelabuhan Ikan di muara Ci Kadal. 

relatif lebih besar dari yang menjadi komponen dalam 
satuan breksi polimik. 

Tempat berikut yang dikunjungi adalah singkapan 
batuan yang dianggap sebagai ”maskot” atau 
ciri khas yang unik dari Kompleks Ciletuh ini, yaitu 
singkapan lava bantal. Struktur bantal-guling yang 
bertumpuk-tumpuk menunjukkan arah asal aliran 
lava. Singkapan lava bantal yang tidak terlalu luas di 
permukaan ini diyakini sebagai bagian atas satuan 
breksi polimik. Di beberapa bagian permukaan 
lava, kita bisa mengamati adanya pola kekar-kekar 
yang diisi kalsit dan silika, sehingga berbentuk 
seperti jaring dan rongga-rongga vesikuler sebagai 
tempat keluarnya gas pada saat pembekuaan lava 
berlangsung. 

Perjalanan terakhir ditutup dengan mendarat 
dan kemudian mendaki Gunung Badak, kawasan 
Suaka Alam Cibanteng. Dua puncak bukit yang 
dapat diamati dengan jelas yaitu morfologi Gunung 
Aseupan bagian utara dan Gunung Badak bagian 
selatan, serta bukit-bukit batu kecil yang menonjol 
di bagian barat pulau. Jangan dilewatkan lereng 
Gunung Badak yang berwarna kehitaman dan relatif 
terbuka karena tidak ditutupi tumbuhan seperti 
kawasan lainnya. 

Gunung Aseupan yang berbentuk kerucut 
terbentuk dari batuan intrusi berkomposisi basa 

berjenis gabro, sementara di puncak-puncak Gunung 
Badak masih ditutupi oleh breksi volkanik dan breksi 
polimik. Di beberapa tempat ditemukan bentuk-
bentuk intrusi kecil jenjang volkanik (volcanic neck) 
yang berjenis batuan gabro hingga diorit. Tidak jauh 
dari puncak Gunung Aseupan, ditemukan bongkah 
besar batugamping yang didominasi fosil foram 
bentonik berjenis numulites. Sisi barat komplek 
Gunung Badak ditutupi batuan berjenis peridotit 
hingga serpentinit. Lereng ini relatif terbuka sehingga 
jelas terlihat batuannya yang berwarna kehitaman 
sampai kehijauan. 

Pemandangan pantai Teluk Ciletuh yang sangat 
indah dapat dinikmati dari puncak Gunung Aseupan 
maupun dari Gunung Badak. Pemandangan lain yang 
tidak kalah indahnya adalah pemandangan ke arah 
sisi gunung di sebelah timur. Dari sana kita dapat 
mengamati hamparan padang ilalang serta padang 
rumput dengan perbukitan yang bergelombang. 
Kawasan ini tertata rapi karena merupakan daerah 
latihan militer. Sambil menuruni lereng Gunung 
Aseupan ke arah desa Cikadal, banyak ditemukan 
bongkah-bongkah batuan peridotit dan serpentinit 
yang berserakan di sekitar kaki Gunung Aseupan 
hingga ke arah dataran di sekitar pantai. Di sana 
sudah ada beberapa tambak udang yang besar dan 
dikelola secara profesional. 

Morfologi Pulau Manuk dengan latar belakang tinggian Jampang.
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Hari Ketiga

Pada hari ketiga, perjalanan dilanjutkan kembali 
untuk menjelajah lebih jauh ke arah selatan Teluk 
Ciletuh hingga ke kawasan muara Ci Kepuh dan Ci 
Tireum dengan menggunakan perahu. Sepanjang 
perjalanan, pemandangan pesisir pantainya luar 
biasa. Di sana dapat diamati berbagai jenis batuan 
yang tersingkap di antara gelombang dan terlihat 
di balik gulungan ombak kecil. Batupasir kuarsa 
yang berlapis-lapis hampir tegak berjajar rapi 
seperti memagari daratan dan pantai. Semakin jauh 
berlayar menuju Ci Kepuh, bentukan-bentukan unik 
singkapan batupasir dan konglomerat menambah 
eksotisme kawasan pantai Ciletuh ini. 

Di sini dapat diamati bentuk yang menyerupai 
wajah atau bentuk-bentuk lainnya. Bila kita 
mengamati lebih dekat, terlihat batuan konglomerat 
yang tersusun oleh aneka ragam komponen batuan, 
mulai dari komponen berkomposisi kuarsit, peridotit, 
serpentinit, rijang, hingga batugamping dan 
batupasir. Struktur sedimennya cukup jelas terlihat 
seperti adanya perlapisan bersusun graded bedding, 
atau silang siur dan laminasi sejajar. 

Dari kejauhan, pandangan dapat lepas ke arah 
daratan. Gunung Beas akan tampak berwarna 
kehitaman dan relatif tanpa vegetasi penutup, 
kecuali rumput dan ilalang. Gunung ini berkomposisi 

peridotit. Di sepanjang perjalanan ke arah laut, dapat 
diamati banyak sekali jermal-jermal milik nelayan 
sebagai tempat menangkap ikan, yang di malam hari 
terlihat berkelap kelip cahaya lampu.

Tiba di muara Ci Kepuh, di sana dijumpai 
singkapan batuan beku berkomposisi basa berjenis 
gabro dengan tekstur sangat kasar hingga mikrogabro 
yang dipotong oleh urat-urat berkomposisi epidot, 

Tukik atau anak penyu hijau 
yang sudah berumur 1 minggu 
di kawasan penangkaran penyu 
hijau yang di kelola oleh BKSDA 

di kawasan Citirem. 

Pulau Kunti yang 
ditutupi satuan breksi 
polimik. 

yang pada bagian atasnya terlihat jelas ditutupi oleh 
batuan konglomeratik dan breksi. Di kawasan ini kita 
tidak dapat menjelajah lebih jauh ke daratan karena 
akses masuk yang sulit, sehingga perjalanan hari itu 
diakhiri di Ci Kepuh, dan kembali ke Ci Kadal. Untuk 
perjalanan ke arah lebih selatan Ci Tireum, kami 
putuskan untuk menjelajahinya esok hari, dengan 
menempuh perjalanan darat dari Cijaringao di 
kecamatan Cicaracas. 

Hari Keempat

Kawasan Ci Tireum, menurut informasi dari 
BKSDA, merupakan kawasan penangkaran penyu 
hijau yang dikelola oleh BKSDA, sehingga daerah itu 
menjadi layak untuk dikunjungi. Menuju pantai Ci 
Tireum dari Cijaringao ternyata tidak mudah, karena 
tidak ada jalan masuk di dalam kawasan suaka alam. 
Diantar oleh petugas BKSDA dengan menggunakan 
sepeda motor, kami menembus hutan suaka 
Citireum, melalui jalan setapak atau jalur sungai kecil 
yang mengering. 

Akhirnya, setelah menempuh perjalanan sekitar 
satu jam dengan sepeda motor, kami tiba di tempat 
penangkaran penyu. Di tempat ini dapat dilihat 
berbagai macam bak yang disiapkan sebagai tempat 
penetasan dan pembiakan penyu hijau yang baru 
menetas. Memang, sangat menarik menyaksikan 

Gunung Aseupan dengan batuan berjenis 
gabro di foto dari arah pantai. 
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cara anak-anak penyu, tukik, mencoba berjalan-jalan 
di dalam bak penangkarannya.

Di pantai Citireum yang memanjang hingga ke 
arah pantai Pangumbahan, dari arah Ujung Genteng, 
terlihat hamparan pantai berpasir putih yang sangat 
luas, landai, serta ombak yang bergulung-gulung 
dan bergelora. Dari kejauhan, terlihat beberapa turis 
asing sedang berselancar di antara gulungan ombak. 
Di daerah Citireum, selain pantainya yang indah, 

kita bisa melihat singkapan lava bantal yang cukup 
panjang, membentuk benteng menjorok ke pantai 
berdampingan dengan batugamping terumbu dan 
gamping klastik. 

Inilah akhir perjalanan menyusuri kawasan 
Ciletuh yang unik dan eksotik. Dari penjelajahan 
ini menjadi semakin yakin, bahwa Kawasan Ciletuh 
merupakan kawasan yang memberikan bukti 
terjadinya pendampingan lempeng samudera dan 

lempeng benua. Di kawasan ini, bukti-bukti itu 
ditampilkan pada singkapan dua penggalan kerak 
bumi yang sangat berbeda, yaitu kerabat ofiolit dan 
batuan sedimen laut dalam. Dengan pemunculan 
kerabat ofiolit di permukaan di Kawasan Ciletuh, 
itu memberikan arti yang sangat penting bagi 
ilmu pengetahuan, khususnya Geologi. Informasi 
geologi penting ini menjadi contoh yang jelas untuk 
lingkungan geotektonik yang dapat dijelaskan 

Barisan batupasir kuarsa yang 
memagari antara pantai dan 
daratan di sepanjang pantai 
menuju muara Ci Kepuh. 

Hamparan pasir putih di Pantai Pangumbahan, kawasan yang 
disukai para turis mancanegara untuk berselancar.

dengan dua konsep geosinklin dan tektonik lempeng 
(tektonik global). 

Ofiolit menurut konsep tektonik global, terbentuk 
sebagai kerak samudera – selubung yang dihasilkan 
pada pematang tengah samudera, kemudian 
bergeser karena adanya pemekaran dasar samudera 
menuju tepi benua, kemudian disugu (digerus) 
dalam suatu proses penunjaman. Dengan demikian, 
kawasan Ciletuh dapat dijadikan laboratorium alam 
ilmu kebumian. Di sana dapat dipelajari fenomena 
petrologi, struktur kerabat ofiolit, asal-muasal kerabat 
ofiolit, status geotektonik, dan evolusi tektonik 
Jawa Barat. Selain itu, dapat juga dijadikan tempat 
pembelajaran pembentukan bahan galian mineral 
dengan tektonik yang terjadi, karena terdapat mineral 
talk, asbes, bijih nikel yang berasosiasi dengan batuan 
serpentinit, bijih titano-magnetit dalam jumlah kecil 
yang mengisi urat-urat pada batuan, serta pasir 
kuarsa. n

penulis adalah pengajar di fakultas Teknik Geologi, UNpaD. 
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Yunus Kusumahbrata

Perkembangan taman bumi dunia (global geopark) terus meningkat. 
Hingga kini, sudah ada 91 taman bumi yang menjadi anggota 
jaringan global dari geopark nasional atau Global Network of  
National Geoparks (GNoNG) yang disebut juga sebagai Global 
Geoparks Network (GGN) Pengembangan kawasan berpola taman 
bumi yang dimotori UNESCO sejak tahun 2004 ini memang telah 
dipraktekkan di banyak negara. Dengan memiliki 27 taman bumi 
yang disahkan GGN, Cina merupakan negara yang taman buminya 
terbanyak, disusul Itali, Spanyol, Inggris, Jerman, Jepang, dan lain-
lain.

Dengan Taman Bumi
Masyarakat Sejahtera

Foto: Gunawan
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I
ndonesia pertama kali menjadi anggota GGN 
melalui Taman Bumi Batur, Bali, pada 20 
September 2012. Dengan pengukuhan tersebut, 
Indonesia menjadi negara ketiga di Asia Tenggara 
yang menjadi anggota GGN, setelah Malaysia dan 

Vietnam. 

Di tengah pusaran taman bumi itulah Yunus 
Kusumahbrata berada. Pria kelahiran Cianjur, Jawa 
Barat, 14 Desember 1956, ini menjabat Sekretaris 
Badan Geologi pada Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (KESDM). Taman bumi, dan geologi 
lingkungan umumnya, memang menjadi perhatian 
Yunus.

Sabtu (01/12/12), Geomagz mewawancarai 
peminat olahraga badminton dan tenis ini. Pagi itu, 
di ruangan kerjanya, di Lantai 2 Gedung Sekretariat 
Badan Geologi (SBG), Yunus mengenakan baju 
bercorak cele. Dia menerima kami secara antusias. 

“Taman bumi merupakan konsep yang ujung-
ujungnya pengembangan kepariwisataan. Geologi 
kepariwisataan,” ujar lulusan Wollongong University, 
Australia, itu saat kami mulai melontarkan pertanyaan 
seputar taman bumi.

Ia mengisahkan kali pertama dirinya berkenalan 
dengan geologi kepariwisataan. Selama studi di 
Australia, ia sering mengunjungi berbagai obyek wisata 
alam yang diminati berbagai lapisan masyarakat, 
baik wisatawan domestik maupun wisatawan 
mancanegara. Salah satu yang dikaguminya Ayers 
Rock, batuan tertua yang tersingkap di tengah-
tengah Australia, dan dihuni suku aborigin. Ia juga 
menyukai fenomena-fenomena alam spektakuler di 
Australia Utara dan Selatan.

Ia melanjutkan cerita geologi kepariwisataan, 
yang ditimba dari pengalamannya. Ia heran, 
walaupun jauh, banyak orang mengunjungi obyek-
obyek alam di Australia. Padahal perjalanan daratnya 
bisa berhari-hari atau berjam-jam bila memakai 
pesawat udara. Menariknya, orang Australia sudah 
memanfaatkan informasi geologi untuk menjelaskan 
fenomena Ayers Rock dan menyatakannya sebagai 
geowisata (geotourism). “Saya terhenyak. Karena di 
Indonesia, fenomena-fenomena seperti itu sangat 
banyak,” ujarnya.

Setelah melihat fenomena tersebut dan bekerja 
kembali di Pusat Penelitian dan Pengembangan 
(Puslitbang) Geologi, pada tahun 1996, ia 
mengajukan ide tentang kegiatan geowisata 
kepada Kepala Puslitbang, Dr. Irwan Bahar. Gayung 
bersambut. Berjalanlah Proyek Pengembangan 
Model-model Geowisata Unggulan, yang ia pimpin 
selama 3 tahun (1997-1999). 

Selain itu, keluar Peraturan Menteri No. 1918 
tahun 1999 tentang Pengeloaan Kawasan Kars, yang 
tidak bertahan lama. Peraturan itu direvisi dengan 
Peraturan Menteri No. 1456 tahun 2000 tentang 
Pengelolaan Kawasan Kars, yang berjalan lama 
sampai kini muncul lagi peraturan yang baru. 

Dari Warisan Geologi ke Taman Bumi

Perbincangan terhenti sebentar karena kami 
pindah ke taman di samping kiri Gedung SBG. Kursi-
kursi disusun di bawah rindangnya pohon-pohon 
palem. Matahari belum panas, karena masih pagi. 

 Perbincangan kemudian jadi terkait kepariwisataan 
dengan potensi warisan geologi (geoheritage) di 

Bersama anak-anak dalam 
rangka memperingati Tahun 
Planet Bumi, 2007. 
Foto: Dok. Badan Geologi

Indonesia. Yunus yang sejak 2010 menjadi Deputi 
1 Coordinating Committee for Geoscience Program 
in East and Southeast Asia (CCOP), itu pada 2006 
diminta menulis tentang potensi warisan geologi 
di Indonesia. Ia memunculkan 33 kawasan yang 
dianggap warisan geologi di Indonesia. 

“Saya banyak melihat keanekaragaman bumi 
(geodiversity) di Indonesia. Tapi kalau diseleksi 
menjadi warisan geologi, waktu itu, menurut saya ada 
33. Tapi mungkin sebenarnya bisa lebih, bergantung 
verifikasinya. Karena yang disebutkan heritage di situ 
sudah kawasan, bukan obyek tunggal. Kawasan yang 
berpotensi ekowisata (ecotourism) dan geowisata, 
atau sekarang dalam bentuk taman bumi,” katanya.

Sebelum geowisata, ekowisata sudah berjalan 
sejak tahun 1960-an, sementara geowisata 
berkembang pada 1970-1980-an. “Tapi,” menurut 
Ketua Tim Proyek Pengembangan Model Ekowisata 
Jawa Barat (2002-2003) itu, “Keduanya tidak 
berkembang dengan baik, artinya tidak bisa diterima 
secara luas. Karena berbagai kendala. Misalnya, 
karena eksklusif, tidak holistik memanfaatkan 
sumber daya geologi untuk pariwisata, serta tidak 
menumbuhkan ekonomi masyarakat”. 

Menurutnya, demikian juga ekowisata. Jenis 
wisata yang sudah berkembang lebih dulu di negara-
negara yang memiliki potensi lingkungan, misalnya 
di Amerika Latin, itu juga bersifat eksklusif dan 
aturannya sangat ketat. Negara-negara berkembang 
akan sulit mengikutinya secara penuh. 

Pada tahun 2000-an muncul konsep taman 
bumi yang polanya memanfaatkan kawasan. 
Konsep ini didukung tiga pilar, yaitu keragaman 
geologi (geodiversity) dan warisan geologi 
(geoheritage), keragaman hayati (biodiversity), dan 
keragaman budaya (cultural diversity). Karena itu, 
kata Koordinator Pengembangan Geodiversity, 
Geoheritage, Geotourism dan Geopark, Badan 
Geologi, sejak 2002, ini, “Konsep taman bumi tidak 
hanya terkait dengan masalah kegeologian. Karena 
dalam konsep ini, ketiga pilar itu bisa di-blended 
saling sinergi”. 

Dalam pandangannya, Cina dianggap paling 
agresif di bidang taman bumi. Kini, Cina punya 128 
taman bumi nasional dan 27 atau lebih di antaranya 
sudah menjadi anggota GGN. Menariknya, Cina 
sangat konservatif menggunakan sumber daya 
alamnya, meski sangat kaya. 

Dalam penilaiannya, Cina tidak jor-joran ke 
arah pertambangan tapi melihat konservasi dapat 
menumbuhkan ekonomi lokal. Karena mereka tahu, 
sektor pariwisata sekarang sudah menjadi kebutuhan. 
Kini, bagi golongan menengah, wisata sudah menjadi 
semacam kewajiban. Tentu, dalam pariwisata itu, 
wisatawan ingin melihat sesuatu yang berbeda, yang 

membuatnya nyaman, dan membandingkan dengan 
yang terjadi di lingkungan asalnya. 

Karena itu, menurutnya, “Operasionalisasi sebuah 
taman bumi harus benar-benar memadukan yang 
natural dan yang kita rekayasa. Tetapi nafasnya tidak 
boleh saling bertentangan. Dengan konsep awalnya 
konservasi (conservation), pendidikan (education), 
dan pemberdayaan masyarakat setempat (community 
empowerment).” 

Memang, keunggulan konsep taman bumi itu 
wajib menunjukkan upaya konservasi. Setelah itu 
pendidikan, khususnya bagi masyarakat di sekitar 
taman bumi. Lalu pemberdayaan masyarakat 
setempat. Karena pendidikan dan konservasi itu 
harus menyebabkan pemberdayaan masyarakat 
setempat. “Itulah hakikat bottom up konsep taman 

Bersama alm. Prof. Dr. Kusnaka Adimihardja (kiri), di Kasepuhan 
Ciptagelar, Sukabumi, 2008. Foto: Dok. pribadi

Saat Gunung Batur diterima sebagai anggota Global Geoparks 
Network, UNESCO di Portugal, 20 September 2012. 
Foto: Dok. Badan Geologi
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bumi sebagaimana yang dikehendaki UNESCO,” kata 
anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan 
Ahli Sedimentologi Indonesia (FOSI), dan Asosiasi 
Museum Indonesia (AMI) itu. 

Karena itu, menurutnya, konsep ini boleh 
jadi bisa diandalkan sebagai garda terdepan 
bagi pengembangan konservasi, pendidikan dan 
kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena semua 
pihak terkait diberi peran. Kalau di geowisata, yang 
diberi peran adalah travel agent, pengelola, guide, 
tapi masyarakatnya tidak diberi peran. Mungkin 
kecipratan peran, karena menyediakan makanan atau 
tempat istirahat tapi tidak menjadi sebuah sistem. 
Sebaliknya, taman bumi bersifat sistemik, karena 
dijalankan dengan aturan yang memberi keleluasaan 
kepada pihak-pihak terkait untuk berkontribusi 
dan apresiasi yang mendatangkan kesejahteraan 
masyarakat. Itu yang menyebabkan konsep taman 
bumi jadi sangat diterima. 

Di Indonesia, saat Yunus mulai mengembangkan 
geowisata, katanya, ada kelemahan karena hanya 
berbicara substansi saja dan tidak terlalu memikirkan 
bisa tidaknya mendatangkan kesejahteraan bagi 
masyarakat. Namun, kemudian, karena dia sering 
bergaul dengan kalangan penggiat pariwisata, maka 

hasil dari Badan Geologi ditindaklanjutkan kalangan 
pariwisata.

Ia mengaku sangat concern kepada kritik 
kalangan pariwisata tentang aktivitas yang dilakukan 
oleh kalangan geologi yang saat itu sedang 
mengembangkan geowisata. Menurut mereka, 
geowisata hanya melibatkan kelompok kecil. 
Misalnya, jalan-jalan, melihat fenomena alam, tapi 
tidak concern kepada masyarakat lokalnya. 

Saat ditanya tentang penyebab Kaldera Batur 
lebih cepat dikukuhkan sebagai taman bumi dunia, 
peraih penghargaan Karya/Pujawali Ngusaba Kedasa 
Pura Hulun Danu Batur (2012), ini menjawab karena 
seluruh pilar-pilarnya semua ada di sana dan sudah 
bekerja. Budayanya sudah ritual. Konteks budaya 
dan keragaman hayatinya punya pakem, yang secara 
tidak langsung menjadi gerakan konservasi. Misalnya, 
ritual tertentu untuk tempat-tempat angker yang 
ditumbuhi pohon-pohon besar. Pohon itu tidak boleh 
diganggu bahkan dililiti selendang. Contoh tersebut 
termasuk kearifan lokal, yang hakikatnya konservasi 
dengan cara lain. 

Selanjutnya bagaimana peran Badan Geologi 
setelah pengukuhan sebuah taman bumi? Ia 
menjawab, peran Badan Geologi tidak berhenti, 

Foto: Gunawan

melainkan menjadi pengawal dan garda terdepan 
dalam rangka menggali informasi yang lebih 
mendalam tentang kegeologian yang ada di taman 
bumi yang telah ditetapkan itu. Karena masih banyak 
informasi yang belum ditemukan. 

Ia mencontohkan. Di Batur, ada tahapan yang 
belum terungkap, karena kemungkinan ada beberapa 
kali proses erupsi yang tersebar yang bukti-buktinya 
tumpang tindih (superimposed), sehingga susah 
di-traced. “Dan yang lebih penting lagi,” katanya, 
“menggali hubungan yang bisa kita gambarkan 
secara empiris antara alam dengan budaya. Itu yang 
belum tergali dengan baik”. 

Dengan pengukuhan Batur, banyak orang berubah 
pola pikirnya. Bahkan menteri ESDM memintanya 
untuk menindaklanjuti pengukuhan itu dengan 
rencana kerja yang nyata. Meski demikian, katanya, 
sosialisasi untuk menyamakan persepsi di antara 
semua pemerintah daerah di Indonesia harus terus 
dilakukan. Misalnya, Badan Geologi mengingatkan 
kepada pemerintah daerah yang ada kawasan-
kawasan yang akan dinominasikan sebagai taman 
bumi dunia. Mereka diingatkan bahwa daerahnya 
punya potensi kepariwisataan yang nantinya dapat 
memberikan kesejahteraan. 

Kebetulan ke Geologi

Dalam wawancara yang sesekali ditingkahi suara 
cericit burung-burung gereja dan suara anak-anak 
yang sedang mengikuti lomba menggambar di 
Museum Geologi, riwayat pendidikan dan pekerjaan 
Yunus pun terungkap. 

“Sebenarnya saya masuk ke geologi itu kebetulan. 
Sebenarnya cita-cita saya ingin jadi dokter,” ujar anak 
kedua dari sebelas bersaudara buah kasih pasangan 
Jasin Koesoemahbrata dan Tien Surtini. Kebetulan, 
kawan-kawannya yang sama-sama dari Sukabumi 
memilih jurusan geologi Universitas Padjadjaran 
(Unpad). “Saya ikut-ikutan saja”, katanya sambil 
tergelak.

Namun, benih-benih kecintaannya pada 
kegeologian telah terpupuk sejak kecil. Karena 
ayahnya yang tentara tapi kemudian dikaryakan di 
BUMN perkebunan, menyebabkan Yunus sangat 
dekat dengan alam, terutama gunung dan pantai. 
Ayahnya pernah bekerja di perkebunan karet 
di Sukamaju, Sukabumi. Kemudian Perkebunan 
Sanghyang Damar, Banten, dan Hambalang, Bogor. 
“Karena saya hidup di perkebunan, jadinya saya 
sering melihat alam karena bapak sering pindah-
pindah di Jawa Barat, dan pernah dipindah ke Riau 
waktu zaman konfrontasi dengan Malaysia”, ujarnya. 

Setelah lulus dari Unpad pada 1981, setahun 
kemudian, ia bekerja di Badan Geologi. Mula-
mula bekerja di bagian Geofisik. Kemudian ditarik 

ke Geologi Khusus, ditempatkan di seksi Geologi 
Terapan. Total di Divisi Geologi Terapan dia bekerja 
selama enam tahun, yaitu antara 1982-1988.

Tahun 1989-1994, ia melanjutkan studi ke 
Australia. Perguruan tempatnya menimba ilmu, 
Wollongong University. Untuk S2 yang ditamatkannya 
pada 1992, ia memilih spesialisasi Geologi 
Sedimentologi. Kemudian ia memilih Sedimentologi 
untuk eksplorasi migas dan batubara sebagai 
spesialisasinya saat mengambil S3. Pendidikan jenjang 
doktoral itu ditamatkannya pada tahun 1995. 

Meski keahliannya di bidang eksplorasi sumber 
daya alam, tapi baginya, “Geologi itu serves not 
only for resources. Saya katakan komoditi memang 
penting bagi kita. Tapi kita harus yakin, one day 
sumber daya alam itu bakal habis. Mungkin tidak 
di zaman kita. Di situ, kita jangan berpikir sesaat, 
karena kita punya anak cucu, generasi mendatang. 
Apa kita tidak memikirkan mereka kalau semua 
sumber daya alam yang unrenewable itu dihabiskan 
sekarang? Sementara yang renewable resources pasti 
konservasi”. 

Sebagai Kabid Informasi PSG, Badan Geologi saat menjelaskan 
maket Cagar Alam Geologi (CAG) Karangsambung kepada 
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Peresmian CAG digabung 
dengan peresmian PLTU Cilacap oleh Presiden RI di Cilacap, 6 
November 2006. Foto: Dok. Badan Geologi

Foto: Dok. Badan Geologi
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Jawaban yang dipilihnya untuk mengatasi masalah 
tersebut adalah pembangunan yang berkelanjutan. 
Hal tersebut disandarkannya pada kenyataan 
adanya Agenda 21 dan World Summit yang sudah 
disepakati untuk memanfaatkan pengetahuan dalam 
pembangunan yang berkelanjutan. 

Dengan demikian penggemar tulisan-tulisan 
Kusnaka Adimihardja ini menyimpulkan, “Jadi konsep 
taman bumi jelas inline sekali dengan kesepakatan 
dunia. Idealnya memang kita bisa mengurangi 
ketergantungan pada unrenewable resources, yang 
dikompensasi dengan pembangunan sustainable 
yang salah satunya bisa melalui taman bumi untuk 
menunjang ekonomi”.

Setelah seksi Geologi Terapan dilikuidasi, ia menjadi 
staf di Bidang Geologi Kuarter dan Seismotektonik, 
Puslitbang Geologi (1994-1995). Menjadi Kepala 
Seksi Geomorfologi, Puslitbang Geologi (1995-2000). 
Ketika kemudian ada reorganisasi lagi, dia dipindah 
ke Kelompok Kajian Energi, sebagai Penyelidik Bumi, 
Puslitbang Geologi (2001-2005). Tahun 2006-2007, 
ia diangkat menjadi Kepala Bidang Informasi, Pusat 
Survei Geologi (PSG). Setelah itu, dia menjabat 
sebagai Kepala Museum Geologi, PSG (2007-2010). 
Dan sejak November 2010, ia diangkat menjadi 
Sekretaris Badan Geologi.

Saat jadi Kepala Museum Geologi, ia kembali 
lagi ke gagasan geowisata. Ketika itu, dia bercita-
cita menjadikan Museum Geologi sebagai etalase 
kegeologian Indonesia. Karena, pikirnya, Indonesia 
sangat kaya dengan batu-batuan serta berbagai 
benda geologi lainnya, tapi tidak punya keberanian 
untuk memperlihatkan semua itu kepada masyarakat. 
Waktu itu, dia berusaha untuk mewujudkan cita-cita 
itu. Salah satunya, dengan menyimpan berbagai 
benda peraga yang eye catching. Yang berhasil 

dikumpulkannya, antara lain, fosil kayu seperti 
lumba-lumba dan batu merah “Indian Berdoa” dari 
Karangsambung. 

“Sasaran dari upaya tersebut”, menurut pehobi 
nyanyi ini, “Adalah lahirnya kesadaran bahwa kita 
punya yang spektakuler dan orang lain tidak punya. 
Dipasang terus-menerus dan diberi label yang baik, 
sehingga orang Indonesia akan bangga kepada 
negerinya”. 

Selain bergiat di Badan Geologi, dia aktif mengajar 
di perguruan tinggi. Mula-mula ia menjadi asisten 
dosen Dr. Irwan Bahar di Sekolah Tinggi Pariwisata 
Bandung (STPB) antara 1996-2006. Kemudian 
menjadi dosen Luar Biasa sejak 2007 hingga 
sekarang. Selain itu, ia mengajar di S2 Museologi 

Survei batubara, 2005. 
Foto: N. Suwarna 

Bersama keluarga melihat jasper di Cimedang, Tasikmalaya. 
Foto: Dok. Keluarga

(2008-sekarang) dan S3 Pariwisata (2011-sekarang) 
di Unpad. Mata kuliah yang diampunya, Geologi 
Pariwisata, Geografi Pariwisata, Sistem Koleksi dan 
Konservasi, dan Konservasi (Lingkungan) Budaya. 

Di dunia tulis-menulis, peraih Penghargaan 
Dharma Karya Energi dan SDM Madya 2011 dari 
Menteri ESDM untuk pioner Pengembangan Geopark 
Indonesia ini juga terbilang penulis produktif. 
Selain makalah dan tulisan di media, antara tahun 
1997-2001, ia menulis beberapa Buku Panduan 
Geowisata sebagai produk Proyek Pengembangan 
Model-model Geowisata Unggulan. Di antaranya: 
Lembah Harau, Sumbar; Jawa Barat Bagian Selatan; 
Cekungan Bandung dan Sekitarnya; Selat Sunda; 
Kars Maros, Sulawesi Selatan; TMN Lorentz Bagian 
Barat, Papua; Nusa Tenggara Barat (NTB); Kebumen, 
Jawa Tengah; dan Gunung Sewu, Jawa Tengah. Buku 
lainnya, adalah Geoheritage of Indonesia (2006) dan 
Geological Museum of Indonesia (2009).

Pada tahun 2000-2009, ia bergiat aktif sebagai 
penulis skenario film dokumenter mengenai 
kegeologian. Hasilnya antara lain: The Role of 
Geology for National Develompment (2000), Buniayu 
and Petruk Caves (2001), Tangkubanparahu and 
Merapi Volcanoes (2001), Marble and Onyx of 
Tulungagung (2001), Traditional Community of 
Gunung Halimun National Park (2004), Menyingkap 
Misteri Alam Bandung Purba (2007), Perjalanan 
Sejarah Kegeologian Indonesia (2008), dan Sang 
Perintis (2009).

Selain itu, ayah empat anak itu hingga kini 
menjadi editor di Badan Geologi. Ia menyunting 
Journal of Geological Resources, KESDM (1995-
2005) dan duduk di Dewan Penerbit Publikasi Badan 
Geologi, KESDM (2006-sekarang).

Selama 32 tahun berkarier di dunia Geologi, 
Yunus tetap ingin menjadi ahli geologi yang bisa 
beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan zaman. 
Meski keahliannya eksplorasi pertambangan, dia 
tetap ingin mengedepankan Geologi yang ramah 
dan dapat menyelamatkan lingkungan. Ia ingin 
mengabdikan dirinya untuk membantu sektor lain, di 
luar energi, sumber daya alam dan mineral. 

Karena itu, hingga kini pria yang tinggal di Jl. 
Segar IV Puteraco Ujungberung Indah, Bandung, 
Jawa Barat, itu tetap mengajar. Di kampus, terutama 
di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, ia dengan 
konsisten menyampaikan taman bumi sebagai 
konsep unggulannya. Karena dengan konsep 
tersebut, lingkungan akan senantiasa lestari dan 
masyarakat bisa sejahtera.n

pewawancara: priatna, T. Bachtiar, Oki Oktariadi, dan atep kurnia
penulis: atep kurnia
fotografer: Gunawan

Foto: Gunawan
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Pun Geologi

Geologi Indonesia ke-37 pada tahun 2008 di Bandung 
oleh Heryadi Rachmat, Budi Brahmantyo, dan Igan 
Sutawijaya. Dalam kesempatan yang berbeda, Yunus 
Kusumahbrata, yang saat itu menjabat sebagai Kepala 
Museum Geologi, mengusulkan Taman Jasper di 
Tasikmalaya, Jawa Barat, juga untuk menjadi geopark, 
dalam buku yang diterbitkan oleh Kelompok Riset 
Cekungan Bandung, Merahnya Batu Merah: Taman 
Jasper Tasikmalaya (2009). Pada 2 dan 3 Agustus 
2010, Geoteknologi LIPI mengadakan pertemuan 
khusus membahas geopark. Simpulan pertemuan 
tersebut memberi wewenang kepada Badan Geologi 
untuk membentuk satuan tugas geopark Indonesia. 
Lalu, bergulirlah usulan-usulan calon geopark 
selama 2011. Akhirnya pada September 2012, GGN 
menerima usulan Kaldera Batur sebagai anggotanya. 
Mimpi tentang geopark pertama di Indonesia pun 
terwujud.

Langkawi dan Ibrahim Komoo
Geopark Langkawi yang menjadi geopark pertama 
di Asia Tenggara di bawah naungan GGN, tidak 
lepas dari usaha keras seorang profesor geologi dari 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yaitu Profesor 
Dr. Ibrahim Komoo. Salah satu upaya Komoo di 
antaranya melalui ceramah ilmiah di Akademi 
Sains Malaysia (ASM) pada 2003 yang kemudian 
dibukukan dengan judul Conservation Geology, 
Protecting Hidden Treasures of Malaysia. Buku ini 
boleh dikatakan merupakan batu loncatan untuk 
upaya melindungi keragaman geologi tidak hanya 
untuk Malaysia melainkan juga untuk Indonesia.

Kata pengantar buku dari Presiden ASM cukup 
menggelitik: “Kita terbiasa menggunakan ekspresi 
‘sekeras batu karang’ untuk menggambarkan sesuatu 
yang terus lestari, padahal batuan dapat punah akibat 
aktivitas manusia, atau tersembunyi di lebatnya 

DATA BUKU

Judul Buku Conservation Geology, Protecting the 
Hidden Treasure of Malaysia

Penulis Ibrahim Komoo

Penerbit Institute for Environment and 
Development (LESTARI), Universiti 
Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, 
Malaysia

Tahun Terbit 2003

Resensi
Buku

Oleh: Budi Brahmantyo

Perlu Konservasi

Bangsa Indonesia berbangga dengan 
diluluskannya Kaldera Batur sebagai bagian 
dari Jejaring Taman Bumi Dunia (Global 
Geopark Network/GGN, UNESCO) dan secara 

resmi dikukuhkan pada Sabtu, 17 November 2012, 
di Kintamani, Bali. Namun, kita mengilas balik dan 
menengok kembali ke negara jiran Malaysia yang 
telah mendapatkannya terlebih dahulu, lima tahun 
yang lalu, melalui Pulau Langkawi. Para ahli geologi 
Indonesia pun terlecut untuk segera berupaya 
mengegolkan satu kawasan dengan pusaka geologi 
(geological heritage) yang banyak tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia untuk menjadi Taman Bumi Dunia. 

Upaya itu di antaranya mulai dirintis dengan 
pengajuan Gunung Rinjani melalui pemaparan 
makalah dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Ahli 

rimba, dan secara metafor tersembunyi karena kita 
memang kurang memahaminya.” Kekurangpahaman 
kita tentang keunikan dan kemenarikan batuan, 
dan geologi secara umum, memang menjadi 
permasalahan utama tidak adanya apresiasi 
masyarakat terhadap alam. Alam hanya dilihat 
sebagai komoditas ekonomi secara ekstraktif saja. 
Padahal ada nilai-nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi 
dari sekadar usaha ekstraktif yang dapat musnah 
dan tidak berkelanjutan, yaitu melalui usaha-usaha 
konservasi. Buku Komoo ini memberi pemahaman 
dan arahan bagaimana melindungi pusaka-pusaka 
alam itu, khususnya dalam aspek geologi.

Buku setebal 51 halaman ini dimulai dengan prinsip-
prinsip dan nilai-nilai yang dianut secara universal 
dalam perlindungan alam dan geologi, khususnya 
untuk fenomena yang telah dikenal luas seperti 
keindahan bentang alam, atau nilai-nilai pusaka alam 
yang luar biasa. Untuk geokonservasi sendiri, Komoo 
membandingkan aturan-aturan di berbagai negara 
dan mengutip beberapa pendapat. Ia misalnya 
mengutip Legge dan King (1992) yang memfokuskan 
perhatian pada perlindungan gejala geologi dan 
bentuk muka bumi yang penting karena nilai-
nilanya untuk kemanusiaan menyangkut keilmuan, 
pendidikan, riset, estetika, dan inspirasional. Pendapat 
Legge dan King mungkin merupakan pendapat yang 
paling mengena sebagai alasan kita melindungi 
pusaka-pusaka geologi.

Komoo sendiri kemudian melontarkan Geologi 
Konservasi (Conservation Geology), istilah yang tidak 
hanya mencakup upaya konservasi atas warisan atau 
pusaka geologi, tetapi juga sebagai bidang baru 
dalam Ilmu Kebumian yang dapat menyediakan 
kerangka teoritis dan sistematis untuk konservasi 
sumber daya dan pusaka geologi. Hal itu dapat 
menjadi instrumen untuk melakukan pergeseran 
paradigma pada masyarakat geologiawan ke arah 
pemanfaatan sumber daya geologi dan bentang 
alam secara ramah lingkungan. Kerangka dan konsep 
konservasi geologinya dimulai dengan konsep 
keragaman geologi (geodiversity) yang mengacu pada 
keragaman proses, sistem, kumpulan, dan bentuk 
aspek-aspek geologi, geomorfologi, bahkan tanah. 
Dari keragaman geologi kemudian dinilai untuk 
menjadi warisan atau pusaka geologi (geoheritage) 
yang mempunyai nilai spesifik yang penting dalam 
keilmuan dan pendidikan.

Buku ini mengenalkan pemeringkatan dalam menilai 
pusaka geologi. Misalnya keragaman geologi dengan 
nilai rendah dapat digolongkan sebagai situs geologi, 
nilai sedang sebagai situs geologi penting, nilai tinggi 
sebagi geosite, hingga nilai yang luar biasa sebagai 
geotope. Namun, Komoo memperkenalkan banyak 

istilah baru yang terasa asing, tak terkecuali untuk 
kalangan Geologi sendiri. Pada perkembangannya, 
tidak semua ahli geologi mengikuti konsepnya, 
misalnya untuk istilah geotope. Meskipun demikian, 
prinsip dasar yang dikemukakannya patut dihargai 
sebagai upaya untuk memperjelas kedudukan 
dan kepentingan gejala geologi, dan menjawab 
pertanyaan awam seperti “apa bagusnya batu atau 
bentang alam itu?”

Pada bagian akhir dikenalkan pula geowisata 
(geotourism) dan geopark. Ketika buku ini terbit pada 
2003 kedua istilah tersebut, khususnya geopark, 
mungkin belum begitu dikenal luas. Bagaimanapun, 
untuk menjawab permasalahan di awal buku ini 
mengenai dikotomi pemanfaatan sumber daya 
geologi, antara ekstraktif versus konservasi, manfaat 
ekonomi dari geokonservasi harus muncul, dan 
geowisata-geopark menjadi alternatifnya.

Secara hukum, Indonesia sebenarnya telah 
mempunyai instrumen yang cukup tajam untuk 
melindungi sumber daya geologi yang penting dan 
unik, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 
PP ini menjamin perlindungan terhadap gejala-
gejala geologi yang unik dan langka dan mempunyai 
nilai-nilai keilmuan, pendidikan, atau berhubungan 
dengan kemanusiaan lainnya. Melalui PP ini misalnya 
muncul permasalahan yang cukup pelik tentang 
pemanfaatan secara ekstraktif kawasan kars yang 
bertabrakan dengan pasal yang menyatakan bahwa 
wilayah yang mempunyai geologi unik, salah satunya 
mempunyai bentang alam kars, menjadi kawasan 
lindung nasional. Akibatnya, perseteruan runcing 
timbul di antara penguasa (pemerintah daerah) yang 
biasanya bergandeng tangan dengan pengusaha dan 
masyarakat yang biasanya didukung oleh LSM.

Buku ini menjadi sisi netral dari pertentangan yang 
bernuansa hukum. Ketika kalimat-kalimat dalam 
hukum dapat dijungkirbalikkan untuk kepentingan-
kepentingan tertentu, buku Komoo yang akademis 
menjadi pegangan yang lebih universal, tanpa 
keberpihakan kepentingan, sekalipun tetap terbuka 
untuk diperdebatkan sesuai dengan kebiasaan ilmiah. 
Kita memang masih sangat bergantung pada sumber 
daya Bumi yang didapat dengan cara ekstraktif. 
Namun, di sisi lain, kita harus mempertahankan 
secara keras gejala-gejala geologi yang mempunyai 
nilai-nilai universal bagi kemanusiaan, terutama 
untuk generasi-generasi penerus kita. Jangan sampai 
kita dicerca habis anak-cucu kita karena mewariskan 
sesuatu yang karut-marut dan centang-perentang.n

peresensi adalah penulis, anggota tim redaksi Geomagz; dosen 
di prodi Teknik Geologi, fiTB, iTB; koordinator kRCB.
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Geotravel

Simfoni Lava

Oleh: T. Bachtiar

Gunung Batur
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Gunung Batur dan Danau Batur. Foto: T. Bachtiar

Gerimis mulai turun siang itu. Jalanan yang basah dan menanjak, hijaunya 
kebun kopi, ranumnya buah jeruk yang bergelantungan di pohonnya, adalah 
pesona yang melelehkan hati. Rumput pakan ternak yang hijau dan tinggi di 
sepanjang batas kebun, batangnya dipermainkan angin mengikuti irama alam 
raya. Kami sudah sejam lebih meninggalkan Kota Denpasar, Bali. Langit 
Bangli nampak kebiruan dengan garis-garis gerimis yang dinamis dan ritmis. 
Menyeruput kopi di kebun kopi, memetik dan menikmati jeruk di kebun jeruk, 
adalah pengalaman baru yang banyak ditawarkan di sepanjang jalan. Sesekali 
aroma pupuk kandang dari kotoran ternak yang menyuburkan tetumbuhan di 
sana, mampir juga di penciuman.
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S
ebentar lagi akan sampai di Penelokan, ketika 
jalan menikung di dinding curam dengan 
gawir yang dalam. Rasanya, tak akan kuasa 
untuk tidak berhenti dan menikmati bentang 
alam Kaldera Gunung Batur yang agung dan 

cantik. Dinding kaldera berlapis dua, danau kebiruan, 
dan Gunung Batur yang anggun, telah menggerakkan 
rasa dan cipta. Para wisatawan bersidesak berebut 
tempat untuk berfoto dengan berbagai gaya, dengan 
latar bentang alam Gunung Batur, tempat sakral yang 
penuh pesona. 

Dari Penelokan, terlihat jelas danau bulan 
sabit Kaldera Batur, bagai cermin raksasa yang 
memantulkan perilaku manusia akan alam di seputar 
danau ini. Bayangan Gunung Batur di wajah danau 
yang mengarah utara – selatan itu menambah nilai 
kecantikan kawasan ini. Dari tempat ini, evolusi 
Gunung Batur dapat ditelusuri jauh ke belakang 

ribuan tahun yang silam, sebelum masyarakat Bali 
lahir di pulau ini. 

Gunung Batur yang tumbuh dari dasar danau, 
membangun dirinya selama puluhan ribu tahun. Cikal-
bakalnya adalah Gunung Batur Purba, bangunan alam 
pertama yang berupa gunung api strato. Gunung 
raksasa Batur Purba ini meletus dahsyat 29.300 tahun 
yang lalu. Tekanan gasnya yang maha tinggi, telah 
melepaskan material letusan lebih dari 84 km3 ke 
angkasa, lalu turun menutupi permukaan Pulau Bali. 
Letusan ini telah mengambrukkan sebagian tubuhnya 
sedalam 500 m, membentuk kaldera 1 yang lonjong 
dengan ukuran 13,8 x 8 km dengan garis tengah 
rata-rata 7,5 km. Material letusan berupa ignimbrit, 
kini sudah terpadatkan menjadi batu paras, dan oleh 
masyarakat ditambang untuk berbagai kerajinan dan 
interior. 

Dari dalam Kaldera Gunung Batur 1 ini kemudian 

Danau Batur yang berbentuk bulan sabit dengan latar Gunung Batur. Foto: T. Bachtiar

Setelah dipotong, batu paras diangkut oleh ibu-ibu yang perkasa.
Foto: T. Bachtiar

tumbuh Gunung Batur Baru, gunung api generasi 
kedua, serta kerucut-kerucut lainnya yang tumbuh 
di sisi barat. Di dekat gawir kaldera 1, lahir kerucut 
batuapung Bukit Payang yang kini sudah terpancung. 
Di sisi tenggara kaldera 1 terdapat Gunung Abang, di 
sisi timur lautnya ada sumbat lava Gunung Bunbulan. 
Pada 20.150 tahun yang lalu, Gunung Batur generasi 
kedua ini pun meletus dahsyat, mengambrukkan 
tubuhnya membentuk kaldera 2 dengan diameter 
7,5 km. Dinding kaldera bagian tenggaranya hancur, 
tenggelam dalam Danau Batur, sehingga batas 
kaldera 2 di bagian ini menjadi tidak terlihat. Namun, 
dinding kaldera 2 lainnya masih dapat dengan 
mudah dikenali, terutama bagian barat daya hingga 
bagian utara.

Dari dalam kaldera 2 ini lahir sang cucu, Gunung 
Batur paling muda. Kawahnya yang menganga, 
menunjukkan bahwa gunung ini sudah berkali-kali 
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meletus, menghasilkan 3 kawah utama, yaitu Kawah 
Batur 1, 2, dan 3, serta kawah lainnya di lereng utara.

Memandangi kecantikan Kaldera Gunung Batur 
akan berbeda citra yang ditampilkan dan pesannya, 
sesuai dengan waktu dan keadaan cuaca saat 
itu. Subuh, ketika matahari masih berada di balik 
Gunung Agung yang membayang, dengan warna 
ungu kebiruan, lalu berganti jingga, dan ketika pagi 
menjelang, kehangatan yang tenang, kesegaran alam 
raya terlihat cerah tertangkap puncak-puncak bukit 
dan ujung dedaunan. Pesonanya tak hilang ketika 
siang. Dan, saat petang menjelang malam, bentang 
alam Gunung Batur – Gunung Abang – Gunung 
Agung dengan warna jingga kekuningan, menambah 

semakin berat untuk meninggalkan tempat ini.

Simfoni Lava 

Dari Penelokan, perjalanan menuruni dinding 
kaldera 1 dan 2 sedalam 600 m menuju Kedisan, 
dengan kelokan-kelokan tajam. Puluhan truk 
pengangkut pasir meraung di tanjakan, tak pernah 
berhenti siang-malam selama 24 jam. Di dinding 
kaldera 1 dan 2 sudah banyak didirikan rumah dan 
hotel, entah berizin atau tidak. Lava yang terhampar 
luas di kaki Gunung Batur, nampak halus dari 
Penelokan, dari dekat, bentuknya sangat beragam. 
Gunung ini mulai tercatat letusannya pada tahun 

Kipuka Sampeanwani, bukit 
kehidupan yang terhindar 
dari sapuan lava. 
Foto: T. Bachtiar

Lava bola atau lava akresi. Foto: T. Bachtiar

1849, sampai sekarang sudah meletus sebanyak 25 
kali. Sebelas kali letusannya diketahui melelerkan 
lava basal yang encer dan andesit, yang terjadi pada 
tahun 1849, 1888, 1904, 1905, 1921, 1926, 1963, 
1968, 1974, 1994, dan tahun 2000. Namun, pada 
letusan stromboli yang terjadi pada tahun 2004 dari 
kawah baru di lereng barat daya, letusan gunung ini 
tidak melelerkan lava.

 Dari ketinggian, terlihat jelas kipuka yang 
bernama Sampeanwani, bukit kecil yang terisolasi 
aliran lava Batur tahun 1963. Lava baru itu mengalir 
mengelilingi kaki bukit, sampai sekarang masih 
terlihat hitam dan kasar. Sedangkan bukit kehidupan 
yang terisolasi ini umurnya pasti lebih tua, dapat 

dicirikan dengan tetumbuhan yang sudah menghijau.

Magma yang dilelerkan dari kawah Gunung Batur 
berkali-kali itu membentuk beragam lava. Ada lava 
pāhoehoe, istilah yang diserap dari Bahasa Hawaii 
yang berarti “halus, tidak terputus”. Aliran lava 
pāhoehoe suhunya antara 1.100 – 1.200 derajat 

C, dapat mencapai puluhan kilometer dari kawah 
letusan. Lava pāhoehoe mengalir dengan suhu yang 
sangat panas serta rendah kandungan gelembung 
gas. Alirannya relatif tipis, antara 1-2 m. Dalam proses 
mengalir itulah, bagian luarnya segera mendapatkan 
pendinginan, lalu mengerut, melipat, mengeras, 
membentuk gulungan tali atau selendang, paling 
tidak setelah lava itu mengalir sepanjang 1-2 m. 

Memandangi kecantikan 
Kaldera Gunung Batur akan 
berbeda citra yang ditampilkan 
dan pesannya, sesuai dengan 
waktu dan keadaan cuaca saat 
itu. 
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Peta Pulau Bali

Sedangkan bagian dalamnya tetap menggelegak dan 
terus mengalir. Dalam volumenya yang besar, bagian 
dalam yang panas itu terus mengalir, sementara 
bagian luarnya mengeras. Bila aliran lava itu sudah 
habis pasokannya, akan membentuk tabung atau 
lorong lava. Lava yang menali, masih dapat disaksikan 
tak jauh dari lorong lava. Jika aliran lava ini semakin 
jauh jaraknya, aliran lava yang semula berjenis 
pāhoehoe, dapat berubah menjadi lava aa, sebagai 
akibat perubahan tingkat kekentalan dan semakin 
turunnya suhu lava. 

Aliran lava pejal mahapanas itu bila mendapatkan 
hambatan, lidah lavanya akan tertahan, kemudian 
membeku, sementara bagian dalamnya masih pijar 
dan terus bergerak menekan. Akibatnya, lidah lava 
itu akan mengembung, dan bila tidak kuat menerima 
tekanan, akan terjadi letupan memecah kulit lava yang 
sudah mengeras. Terbentuklah lava tumuli, bongkah 
lava yang mengembung dengan bagian atasnya yang 
pecah-pecah. 

Jenis lava yang paling mudah dikenali adalah jenis 
lava aa, karena permukaannya yang kasar, tajam, 
“berduri”, atau berupa runtuhan blok kerak lava yang 
kasar dan tajam. Dalam bahasa Hawaii, aa berarti 
kasar, tetapi juga dapat berarti membakar atau api. 
Berjalan di atas lava aa harus sangat hati-hati, karena 
akan berbahaya bila terjatuh. 

Ketika lava mengalir di lereng, bagian luarnya 
yang sudah membeku, dapat jatuh terlontar ke aliran 

Lava Pohon. Foto: T. Bachtiar

Beragam wujud lava di hamparan 
kaki Gunung Batur ini dapat 
dianalogikan sebagai partitur-

partitur musik orkestra. Masing-
masing partitur mempunyai 

karakter dan iramanya sendiri, 
namun ada harmoni dalam 

simfoni alam raya.

Peta Jalur geotrek di Kaldera Batur oleh: T. Bachtiar

lava yang masih mengalir pijar. Blok lava itu terus 
berguling menurun, semakin bawah semakin besar 
bulatannya, karena lava yang masih panas itu akan 
menempel di tubuhnya, membentuk lava bola atau 
lava akresi yang umum terdapat pada arus lava aa. 

Dalam buku panduan terdapat juga lava pohon. 
Apakah hanya bentuknya yang menyerupai pohon, 
ataukah memang karena ada aliran lava pijar 
yang membalut pohon? Istilah lava pohon yang 
sesungguhnya diberikan pada lava yang membeku 
di sekeliling batang pohon. Karena suhu lava yang 
sangat panas, maka batang pohon dapat dengan 
mudah terbakar, sehingga banyak pula yang 
menyisakan cetakan pohon.

Beragam wujud lava di hamparan kaki Gunung 
Batur ini dapat dianalogikan sebagai partitur-partitur 
musik orkestra. Masing-masing partitur mempunyai 
karakter dan iramanya sendiri, namun ada harmoni 
dalam simfoni alam raya.

Menanti Matahari Terbit di Puncak Batur

Hanya sebentar. Langit kelam di ufuk timur 
itu mulai berubah menjadi hitam kebiruan, lalu 
secara perlahan menjadi biru tua dengan sapuan 
warna ungu. Gunung Abang dan Gunung Agung 
mulai membayang berupa kerucut kelam. Gradasi 
warna biru-ungu-jingga-kuning yang perlahan 
datang, menyedot perhatian wisatawan untuk terus 
menatap dan mengabadikannya. Tak mau kehilangan 
momentum, para wisatawan itu mengabadikan 
dirinya dengan latar keagungan alam yang hanya 
terasa bila berada di sini. Bersitan cahaya putih 
kuning, menandakan Matahari sudah keluar dari 
celah antara Gunung Abang dan Gunung Agung. 
Itulah suasana akhir dari terbitnya bola perak raksasa. 
Setelah menikmati bekal, para wisatawan mulai 
turun gunung, sebelum cahaya matahari terlalu 
menyengat. 
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Puluhan peziarah dari beberapa banjar di Pulau 
Bali, mulai anak seusia SMP sampai usia 60 tahunan, 
laki-laki dan perempuan, setelah bersembahyang 
dan berdoa, mereka mempersembahkan sesaji di 
sanggah dan pelinggih yang ada di puncak gunung 
dan di depan mulut Gua Landak di samping Kawah 1, 
mereka pun mulai bergerak turun. Selang bebarapa 
jam setelah peziarah meninggalkan tempat sakral 
itu, rombongan monyet berdatangan saling kejar 
berebut sesaji berupa buah-buahan. Dan, bila sudah 
tak bersisa, secepat kilat monyet-monyet itu kembali 
ke habitatnya.

Bila ingin menyaksikan matahari terbit di 
puncak Gunung Batur yang tingginya 1.717 m dpl, 

Dan, matahari pun terbit Foto: T. BachtiarPenambangan pasir di Yehmampeh. Foto: T. Bachtiar

atau 686 m di atas permukaan danau, kita harus 
merelakan bangun ketika orang sedang terlelap 
tidur, dan mulai berangkat pukul 03.00 atau 03.30 
pagi dari hotel di Penelokan atau di Kedisan, tempat 
terdekat dengan titik awal pendakian. Sepagi itu, 
iring-iringan kendaraan sudah bergerak ke arah pos 
P3GB, Perhimpunan Pramuwisata Pendakian Gunung 
Batur. Di lapangan parkirnya yang luas, kendaraan 
sudah berjajar yang membawa wisatawan asing, 
yang setiap harinya antara 150–300 orang mendaki 
Gunung Batur. 

Karena perjalanan dimulai ketika jalan setapak 
belum terlihat jelas, bawalah senter, sehingga tidak 
tersandung lava yang tajam. Kadang, angin sangat 

Hanya sebentar. Langit 
kelam di ufuk timur itu 

mulai berubah menjadi hitam 
kebiruan, lalu secara perlahan 

menjadi biru tua dengan 
sapuan warna ungu. Gunung 
Abang dan Gunung Agung 

mulai membayang berupa 
kerucut kelam. 

kencang di puncak, membawa jaket yang tahan angin 
sangat dianjurkan. Di puncak, sebenarnya sudah ada 
warung yang menyediakan air dalam kemasan, nasi 
goreng, dan mie instan. Penjualnya dua orang remaja 
yang setiap subuh mendaki Gunung Batur. Namun, 
bagi yang belum terbiasa membeli air kemasan dalam 
botol sedang seharga Rp 25.000,00, dan mie instan 
dengan telur seharga Rp 25.000,00 juga, dianjurkan 
untuk membawa air minum dan bekal sarapan dari 
bawah.

Menikmati terbitnya Matahari sudah menjadi 
atraksi wisata yang menarik. Para wisatawan rela naik 
gunung jam tiga pagi. Dan tidak kalah pentingnya 
untuk menjaga keberlangsungan Danau Batur agar 

tidak terus mendangkal. Perlu segera ada penghijauan 
sekeliling danau dengan pohon yang menghasilkan 
buah atau bunga, sehingga pohonnya tidak ditebang, 
namun dapat dinikmati oleh masyarakat. 

Pesatnya pembangunan di sana, semoga tetap 
mempertahankan harmoni.n

penulis adalah anggota Masyarakat Geografi indonesia dan
kelompok Riset Cekungan Bandung.



108 109GEOMAGZ    Desember 2012

Gunung 
Merapi Kini

dan Kenangan 
Letusan 2010

Esai Foto

Rabu dini hari, 10 November 2010 penduduk 
Yogyakarta dan sekitarnya kalang-kabut karena 
meletusnya Gunung Merapi, gunung api paling 
aktif di seantero negeri.

Hari itu Merapi meletus tidak seperti biasanya. 
Lazimnya wedhus gembel (awan panas) 
mengalir ke lembah, tetapi kali ini, sang wedhus 
membumbung tinggi, kemudian rebah dan 
merambah ke segala arah. Tidak pelak, seluruh 
sisi gunung api itu tersapu bebatuan panas tak 
terperikan. 

Foto: SR. Wittiri

Foto: SR. Wittiri

Napak Tilas
Letusan Merapi 2010

Dua tahun setelah letusan Merapi di 2010, 
kehidupan di sekitar Merapi mulai berdenyut 
lagi. Pemandangan berangsur hijau. Berbagai 
komunitas penduduk menggantungkan hidupnya 
di lereng Merapi. Ada penambang batu-pasir, 
pengambil kayu bakar, pengais rumput untuk 
ternak dan sebagainya. Bahkan satu kreativitas 
masyarakat muncul memanfaatkan sisa-sisa 
letusan Merapi, di antaranya: wisata keliling 
lereng Merapi menggunakan kendaraan 
jeep sewaan. Demikian pula, seorang warga 
Kepuhharjo mengoleksi berbagai benda sisa 
dampak letusan Merapi di rumahnya, sehingga 
mirip museum. 

Oleh: SR. Wittiri
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Rabu, 3 November 2010 sebagian besar 
penduduk di lereng Merapi dan sekitarnya 
dibuat panik oleh meletusnya Gunung Merapi. 
Kepanikan merambat ke sebagian wilayah 

Yogyakarta dan sekitarnya. Salah satu gunung api 
paling aktif di dunia ini pada hari itu meletus lagi. 
Dibandingkan beberapa letusan sebelumnya yang 
terjadi sejak 26 Oktober, letusan 3 November itu 
merupakan yang terbesar. Namun, letusan hari 
itu dan letusan lainnya di tahun 2010 tak seperti 
biasanya.

Peta Wisata Merapi pasca Letusan 2010,
Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.
Foto: T. Bachtiar

Letusan Merapi yang berlangsung setiap 3 sampai 
5 tahun sekali biasanya diawali oleh munculnya lava 
pijar. Dalam volume dan tekanan yang meningkat, 
magma mendobrak sebagian kubah lava dan 
mengalir mengikuti lereng gunung. Masyarakat 
setempat menyebutnya wedhus gembel, karena dari 
kejauhan tampak seperti bulu domba yang keriting. 

Namun, pada letusan 2010 material letusan 
membumbung tinggi karena tekanan yang sangat 
kuat sehingga menghancurkan kubah lava. Letusan 

Letusan Merapi pada 3 November 2010, ditandai dengan awan letusan yang dihembuskan ribuan meter tingginya ke angkasa untuk 
kemudian jatuh lagi ke bumi, satu dari beberapa letusan yang berbeda dari letusan di tahun-tahun sebelumnya. 
Foto: Koleksi BPPTK, Badan Geologi

ini tidak menghasilkan awan panas guguran, tetapi 
terjadi letusan eksplosif menghembuskan rempah 
bebatuan nun jauh ke angkasa hingga ribuan meter 
tingginya. Butiran bebatuan panas berbagai ukuran 
itu rubuh ke bumi dan merambah seluruh sudut 
perkampungan yang ada di lereng barat daya dan 
selatan Merapi. Akibat letusan ini, banyak orang 
meninggal, binatang ternak mati terpanggang. dan 
ratusan hektar lahan pertanian meranggas.
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Seismogram di Pos Pengamatan Gunung Merapi, Kaliurang dari gempa letusan 2010. Saking 
besarnya, letusan itu tidak sepenuhnya terekam seismograf (overscale).

Foto: SR. Wittiri

Bebatuan panas bak awan yang menggulung apapun yang dilaluinya. Itulah wedhus gembel khas Merapi. 
Foto: Koleksi BPPTK, Badan Geologi
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Letusan 2010 menjebol dinding selatan-tenggara. Foto: Koleksi BPPTK, Badan Geologi

Puncak Garuda, puncak tertinggi Gunung Merapi, runtuh dan 
menyisakan lubang besar yang mulai ditumbuhi kubah di 
tengahnya. Foto: Koleksi BPPTK, Badan Geologi

Foto: SR. Wittiri
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Letusan 12 November 2010 
berlangsung selama lebih dari 
sepuluh jam. Pukul 12.05 siang, awan 
panas merambah perkampungan. 
Adonan panas ini melibas hampir 20 
km2 di seluruh sisi Merapi, mulai dari 
puncak hingga bagian kaki gunung. 

Kini, seorang warga, Pak Kimin, 
mengoleksi berbagai harta benda 
yang pernah mengisi kehidupan 
bersama keluarga di reruntuhan 
rumahnya di Kepuhharjo. Kini sudah 
menjadi rongsokan untuk disimpan 
sebagai kenangan dan pelajaran, 
betapa dahsyatnya peringatan Tuhan. 
Kami menyebutnya Museum Rumah 
Pak Kimin.

Pukul 12.05 Kampung 
Glagahsari, Cangkringan 
dirambah awan panas

Foto: SR. Wittiri

Ungkapan hati warga yang tertimpa bencana 
tertulis di salah satu dinding rumah yang masih 
utuh di Museum Rumah Pak Kimin. 
Foto: SR. Wittiri

Hal yang perlu disyukuri dari bencana adalah selamat. 
Ada kesempatan untuk berusaha. Tertulis di salah satu 
dinding rumah yang masih utuh di Museum Rumah Pak 
Kimin. 
Foto: SR. Wittiri

Foto: SR. Wittiri
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Dua tahun setelah letusan penambangan pasir aktif kembali. Foto: T. Bachtiar

Memikul rumput untuk 
makanan ternak, demi 
penghidupan hari ini dan 
nanti.

Foto: SR. Wittiri

119

Warga sekitar menyebutnya “batu gajah”. Batu di tepi Kali Tengah ini tiga kali lebih besar 
daripada mobil jeep teronggok di atas hamparan pasir. Tadinya batu besar ini terapung di 
atas adonan lumpur pekat yang disebut lahar, menggelinding sejauh lebih dari 5 km dari 
puncak Merapi.

Foto: SR. Wittiri
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Gunung Batur, dapat diartikan sebagai gunung atau tempat sakral. Dengan 
danau kalderanya yang cantik, gunung ini mempunyai sejarah bumi yang 
panjang. Kalau dianalogikan dengan manusia, Gunung Batur yang ada saat ini 
adalah cucu dalam keluarga besar Gunung Batur. Pertama ada Gunung Batur 
Purba, yang tersisa hanya dinding dan gawir kalderanya u. Pada 29.300 tahun 
yang lalu, gunung api raksasa ini meletus dahsyat, membentuk kaldera 1 v. 
Dari dalam kaldera 1 tumbuh gunung api baru serta kerucut-kerucut lainnya, 
seperti Gunung Abang yang menjulang w. Pada 20.150 tahun yang lalu, 
Gunung Batur generasi kedua ini meletus dahsyat, membentuk kaldera 2 x. 
Dari dalam kaldera 2 inilah lahir sang cucu, Gunung Batur yang sudah berkali-
kali meletus, menghasilkan 3 kawah utama, yaitu Batur 1, 2, dan 3 y. Bagi yang 
pernah melihatnya dari Penelokan, kronologi ini akan terlihat dengan jelas. 

(Gambar dimodifikasi oleh T. Bachtiar dari peraga yang terdapat di Museum Gunung Batur. 
Teks: T. Bachtiar. Sumber teks: Kemmerling, 1918, dan Igan S. Sutawidjaja, 1992).

Evolusi Gunung Batur

Geliat kehidupan 
masyarakat telah kembali 
di kaki Merapi.

Foto: Priatna
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Taman Bumi
Taman bumi memandang alam dan masyarakat dalam 
hubungan timbal balik yang sangat erat, saling 
mempengaruhi, dan saling membutuhkan. Di taman bumi, 
keragaman bumi, hayati, dan budaya dilindungi melalui 
pendidikan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, 

. Menurut 
Chris Woodley-Stewart, manajer Taman Bumi Pennines, 
Inggris Raya, “Taman bumi tidak hanya berkaitan dengan 
batuan, melainkan juga dengan manusia. Untuk itu 
masyarakat perlu dilibatkan. Kami ingin agar orang banyak 
berkunjung dan menikmati geologi di dalamnya. Tujuan 
kami adalah memaksimalkan geowisata untuk keuntungan 
masyarakat setempat dan membantu mereka memahami 
evolusi bentang alam tempat mereka tinggal.”

dan pada akhirnya melahirkan hal yang sama

Foto: Budi Brahmantyo
Teks: Oman Abdurahman


