
VOL. 3 NO. 1, MARET 2013

Rajaampat, 
Empat Raja dengan Kekayaan Geologi yang Berlimpah

Dari Tasikmalaya hingga Banjarnegara 

Geologi 
Linewatan

Misteri Geologi di Borobudur

Serpih Minyak, Menuju Sumber Energi Global

Dua Tahun Menjelang 200 Tahun Letusan Tambora
10 April 1815



2 GEOMAGZ    Maret 2013



3

PEMBACA YTH
 

Sejak awal tahun hingga minggu ketiga Maret 2013, Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) mencatat 170 total kejadian bencana banjir dan longsor. Rinciannya, 109 
banjir terjadi di 83 kabupaten/kota, dan 61 longsor terjadi di 41 kabupaten/kota. Korban jiwa 
akibat banjir mencapai 47 orang. Sebanyak 20 orang di antaranya meninggal pada banjir 17 
Februari 2013 di Kota Manado, Sulawesi Utara. Korban meninggal akibat longsor berjumlah 
55 orang dan 20 orang di antaranya dari kejadian longsor di Kota Bandar Lampung, 
Lampung, 27 Januari 2013. Belum terhitung korban luka dan harta benda yang sangat besar. 
Akhir Maret menjelang terbitnya Geomagz edisi ini, longsor di Cililin, Bandung Barat, telah 
merenggut 14 jiwa dan tiga orang masih belum ditemukan.

Alam dan manusia berperan penting dalam kejadian banjir maupun longsor. Selain debit 
sungai yang tinggi, sempadan sungai dan dataran banjir adalah faktor alam yang menjadi 
rawan peristiwa banjir. Masyarakat yang menempati sempadan sungai atau dataran banjir, 
pastilah akan menghadapi ancaman banjir ketika musim penghujan tiba. Beberapa daerah 
di Kota Jakarta yang pada bulan Januari 2013 mengalami banjir, terletak pada sempadan 
sungai dan dataran banjir. Di sisi lain, keadaan alam yang berperan atas kejadian longsor 
dipicu di antaranya oleh jenis batuan yang mudah longsor, seperti batulempung; lereng yang 
curam, dan curah hujan yang tinggi. 

Penyebab bencana banjir dan longsor selain dipicu faktor alam, khususnya air, juga akibat 
tingkah laku manusia. Pada peristiwa banjir, kelakuan manusia itu misalnya menggundulkan 
hutan, membangun permukiman di sempadan sungai dan dataran banjir, membuang  
sampah sembarangan, atau mengambil air tanah secara berlebihan. Untuk longsor, antara lain 
menggundulkan muka tebing yang berbatuan lempung, dan bermukim di daerah bahaya 
longsor.

Akhir-akhir ini, banjir dan longsor menjadi topik dalam kajian risiko bencana dan kajian 
risiko perubahan iklim. Kajian yang pertama berfokus pada faktor alam sebagai ancaman 
bencana (hazard), sedangkan kajian kedua memandang tingkah laku manusia sebagai faktor 
penting yang berperan. Namun, satu hal sudah jelas, yaitu bahwa baik bencana banjir 
maupun longsor merupakan masalah lingkungan. Keduanya menunjukkan telah terjadinya 
penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

Selain itu, jelas pula bahwa kedua kajian tersebut memerlukan informasi kerentanan 
yang sama-sama meliputi dua hal. Pertama, hal ihwal yang berkaitan dengan keadaan 
alam, seperti geologi, hidrometeorologi, dan hidrologi. Kedua, hal yang berkenaan dengan 
keadaan manusia atau penduduk yang meliputi kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi dan 
kemampuan ekonominya. Banyak dari keadaan geologi yang perlu dipertimbangkan dalam 
penilaian bahaya dan kerentanan itu merupakan hasil dari proses geologi Kuarter. 

Geomagz kali ini menyajikan artikel langlang bumi (geotravel) dan beberapa artikel 
lainnya yang membicarakan Geologi Kuarter. Beberapa daerah tujuan langlang bumi yang 
merupakan daerah yang sering terlewati (linewatan) itu, banyak yang sangat dipengaruhi 
oleh tektonika aktif hingga kini. Semoga sajian informasi tersebut berguna untuk langkah 
awal pengenalan potensi bahaya dan kerentanan atas bencana di masing-masing daerah 
itu. Semoga pula ke depan semakin banyak tulisan atau kajian yang mengungkapkan perihal 
bahaya dan kerentanan di wilayah kita, baik dari segi keadaan alamnya, maupun hal ihwal 
penduduk yang mendiaminya. Kesemuanya dalam rangka pengurangan risiko bencana.n

Oman Abdurahman

Pemimpin Redaksi

Editorial
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Majalah ini menyajikan foto-foto nan cantik. 
Informasi Geologi Indonesia yang dipaparkannya 
pun sederhana dan komunikatif. Pembaca dapat 
dengan mudah memahami isinya. Geomagz juga 
menyampaikan keindahan alam bumi Indonesia 
yang tidak kalah dari luar negeri sehingga membuat 
saya ingin menjelajahinya. Kita pun bertambah yakin 
bahwa negeri ini kaya akan sumber daya alam.
 
Tapi sayang di kantor kami hanya ada 1 eksemplar 
majalah Geomagz, sedangkan teman-teman banyak 
yang ingin membacanya sehingga kami bergantian 
dan antre untuk dapat menikmati majalah ini. 
Apakah kami dapat membeli majalah ini secara 
rutin? Selamat dan sukses buat Geomagz, mari kita 
sebarluaskan ilmu dan informasi geologi Indonesia ke 
pelosok Nusantara. 

 
 Tommy Setiawan

PT Bumi Siak Pusako, Riau

Jawaban:
Saat ini Geomagz belum memungkinkan dijual untuk 
umum. 

Geomagz merupakan salah satu majalah yang selalu 
saya tunggu terbitannya. Tata letaknya menarik dan 
bahasanya pun mudah dimengerti oleh orang awam 
tanpa kehilangan kesan ilmiahnya. Sayangnya, artikel 
mengenai keragaman geologi Indonesia bagian timur 
nampak masih kurang. Padahal, geologi Indonesia 
bagian timur relatif lebih rumit dan tidak kalah 
menarik dibandingkan bagian barat. Saya harap ke 
depan pembahasan geologi Indonesia bagian timur 
di Geomagz bertambah banyak.
 

Iqbal E. Putra
Geologiwan Artha Graha Resources

Jawaban:
Liputan geologi Indonesia bagian timur diusahakan 
muncul di setiap penerbitan Geomagz sebagaimana 
pada terbitan edisi kali ini. Akan lebih baik jika kami 
mendapatkan kiriman artikel kebumian Indonesia 
bagian timur.

Saya pembaca Geomagz. Meskipun saya tidak 
memiliki latar belakang geologi, namun dengan 

membaca Geomagz, perlahan-lahan saya semakin 
menyukai dan mengagumi ilmu kebumian serta alam 
Indonesia yang indah dan kaya raya. 

Geomagz edisi Desember 2012 luar biasa kemasan 
dan foto-fotonya, tidak kalah dengan majalah 
terbitan luar negeri yang sering mengupas alam 
Indonesia. Materinya juga luar biasa. Namun, ada 
caption foto yang terlalu kecil dan agak gelap warna 
hurufnya sehingga agak sulit membacanya.

Untuk edisi yang akan datang saya sangat berharap 
Geomagz memunculkan liputan alam Jawa Barat 
terutama bagian timur. Saya penasaran dengan 
kekayaan geologi daerah Pamijahan atau  Garut 
Selatan, Tasik Selatan. Semoga Geomagz yang akan 
datang dapat mengupasnya tuntas.

Ummy Latifah
Penggiat Geotrek Indonesia

Jawaban:
Usulannya akan diperhatikan, beberapa di antaranya 
pernah dimuat di edisi Geomagz sebelumnya. 

Menurut saya Geomagz merupakan majalah geologi 
pertama di Indonesia yang menyajikan informasi 
ilmiah namun dengan bahasa populer yang mudah 
dimengerti oleh masyarakat umum. Indonesia yang 
begitu unik tentu menjadi sumber informasi dan 
pengetahuan yang tidak akan ada habisnya untuk 
ditampilkan dalam majalah Geomagz. Ada baiknya 
jika ditambahkan halaman khusus atau di akhir 
setiap artikel berisi pengertian istilah geologi yang 
digunakan dalam artikel Geomagz yang diterbitkan. 
Foto-foto yang ditampilkan sudah bagus.  Mungkin 
baik jika Geomagz mengadakan lomba foto dengan 
tema tertentu tentang kegeologian untuk menjaring 
foto yang bagus. Untuk referensi populer, saya 
mendorong Geomagz dapat dijual di toko-toko buku 
sehingga mudah didapat. Sukses selalu Geomagz!

Eko  
Kemenko Perekonomian

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

Surat
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PERBUKITAN BANCUH DAN PUNGGUNGAN SINKLIN GUNUNG PARAS

Dari lereng atas Bukit Wagirsambeng, bukit-bukit sebelah utara Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah tampak jelas. Perhatikan 
bagaimana bukit-bukit terisolasi dari Perbukitan Bancuh Bako-Sipako dengan lereng terjal di sebelah barat berubah menjadi 
Punggungan Sinklin Paras di sebelah timur. Di antara keduanya intrusi diabas Gunung Parang menerobos. n

Sketsa: Imam A. Sadisun
Teks: Budi Brahmantyo
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Letusan dahsyat Krakatau 1883 menyisakan Kaldera Krakatau yang sebagian besar tenggelam di bawah 
permukaan laut, kecuali tiga pulau, yaitu Rakata, Setung, dan Panjang sebagai batas kaldera yang melingkari 
Gunung api Anakkrakatau. Anakkrakatau itu merupakan generasi baru Krakatau yang muncul pertama kali pada 
tahun 1927 dan mulai terlihat jelas pada Agustus 1930, ketika tingginya sekitar 20 m di atas muka laut. Sekarang 
tingginya mendekati 400 m. Dalam foto tampak para pendaki berada di atas Anakkrakatau dengan latar belakang 
Pulau Rakata, bagian yang tersisa dari leluhurnya itu.

Foto: Ronald Agusta
Teks: SR. Wittiri

BERDIRI 
DI HADAPAN LELUHUR
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The 1883 catastrophic eruption of Krakatau has left Krakatau Caldera which submerged below sea surface 
except three islands, i.e. Rakata, Sertung, and Panjang which encircle Anakkrakatau Volcano as caldera rim. 
The newborn volcano appeared from the ruins for the first time in 1927 and began to be clearly visible in 
August 1930, when its height was about 20 m above sea level. Recently this volcano has been some 400 m 
high. This photo shows climbers at Anakkrakatau, standing against the background of the ruins of its ancestor, 
Rakata Island.

STAndIng BefoRe The AnCeSToR
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Bukit batu yang oleh masyarakat dinamai Bukit Patenggéng ini berdiri kokoh di sekitar KM 97 tol Purbaleunyi. Bukit 
yang berada di Kampung Citukung, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, ini mencuat di tengah persawahan 
yang bertingkat-tingkat, sehingga mudah dikenali. Bukit batu ini semula berupa sumbat lava, titik tengah gunung api 
puba. Ketika magma tertekan ke atas di dalam pipa gunung api, mungkin saja karena daya tekannya menurun, magma 
akan berhenti di dalam diatrema sebelum mencapai permukaan. Bagian inilah yang kemudian mendingin secara 
evolutif, membatu menjadi leher gunung api atau sumbat lava. Gunung api ini sudah lama mati, sudah menjadi fosil 
gunung api, sehingga wujud gunung apinya sudah tidak nampak lagi. Bagian yang tersisa hanya yang paling kuat dari 
proses penghancuran oleh alam.    

Foto dan teks: T. Bachtiar

BUKIT PATENGGéNG 
FOSIL GUNUNG API
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The stone hill, which is called Bukit Patenggéng ‘Patenggéng hill’ by local residents, stands 
firmly at around Kilometre 97 of Purbaleunyi Toll Road. Protruding amid terraced rice fields in 
Citukung, district of darangdan, Regency of Purwakarta, it is easily recognizable.  The stone hill 
was formerly a plug of lava, the centre of an ancient volcano. When the magma was pressured 
upward through a volcanic pipe, for its compressive strength possibly decreased, the magma 
would stop inside the diatreme before it reached the surface. It was then cooled evolutionarily, 
solidified volcanic neck or lava plug. This volcano has long been dead and fossilized, so that it’s 
former volcanic form is not visible anymore. The remaining part is simply the most resistant of 
the natural destruction process. 

PATenggéng hIll, A VolCAnIC foSSIl
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Tanggal 11-12 Agustus 1772, di puncak Gunung Papandayan, api menjilati malam. 
Sesaat kemudian gunung itu meletus dahsyat, dan dinding timur laut ambruk, 
membentuk lengkungan seperti tapal kuda. Dengan segera terjadilah longsoran 
gunung api. Guguran puing maha besar dengan seketika mengubur 40 kampung 
berikut seluruh isinya. Malam itu, 2.951 orang kembali kepangkuan-Nya. Pada 
tahun 2002, Gunung setinggi 2.665 m dpl. ini kembali meletus, menghasilkan 
kawah baru yang kemudian terisi air hujan membentuk danau kawah yang cantik.

Foto: Igan S. Sutawidjaja
Teks: T. Bachtiar 

PAPANDAYAN

on 11-12 August 1772, at the peak of Mount Papandayan, flames licked the night. 
The volcano soon erupted explosively, pulling down its northeast wall and forming 
a horseshoe-like arch. There followed a mighty volcanic landslide and debris 
avalanche that instantly buried 40 villages along with all of its occupants. That 
night 2,951 people died. In 2002 the 2, 665 meter volcano erupted again, forming 
a new crater, which was then filled with rainwater to form a beautiful crater lake.

PAPAndAyAn, deBRIS AVAlAnCheS ThAT foRM 
A hoRSeShoe-lIKe ARCh

GUGURAN PUING 
PEMBENTUK TAPAL KUDA
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Dalam suasana sunyi dan dingin di sore hari setelah kegiatan harian tambang selesai, genangan air di atas 
landasan helikopter di Tembagapura menjadi seperti cermin. Pegunungan Zaagkam pun menjadi citra terbalik di 
genangannya. Pegunungan dengan ketinggian mencapai lebih dari 3.500 m ini merupakan jajaran puncak-puncak 
tinggi di Papua. Batuannya tersusun dari batuan sedimen klastik Formasi Kopai dan Woniwogi berumur Yura (210-
150 juta tahun). Bagian pegunungan di kanan foto merupakan daerah pertambangan tembaga-emas Grasberg.

Foto dan teks: Fahma Tafwidla

CITRA CERMIN 
PEGUNUNGAN ZAAGKAM
TEMBAGAPURA
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In a quiet and cold atmosphere in the afternoon as the daily activities of the mine were completed, a puddle of 
water on the helipad at Tembagapura resembled a mirror. Zaagkam Mountain was reflected as an inverted image 
on it. Mountain with an altitude of more than 3,500 m is a part of high peaks range in Papua. The rock is composed 
of old Jurassic (210-150 million years old) clastic sedimentary rock of Woniwogi and Kopai formations. The right 
of the picture shows a mountainous area of   the grasberg copper-gold mine.

MIRRoR IMAge of ZAAgKAM MoUnTAIn, TeMBAgAPURA
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Formasi Demu yang terdiri dari selang-seling batugamping pasiran, 
serpih karbonatan, dan batulumpur karbonatan kehijauan membentuk 
seluruh Pulau Yefbie, bagian selatan Kepulauan Misool, Papua Barat. 
Di lereng-lereng terjal pantainya, formasi batuan berumur Yura Tengah 
ini seolah-olah membangun suatu candi batu. Proses erosi terhadap 
bidang perlapisan horizontal dan bidang-bidang vertikal retakannya 
telah sedemikian rupa mengukir Formasi Demu laksana candi.

Foto: Fauzie Hasibuan
Teks: Budi Brahmantyo

demu formation, which consists of well bedded sandy 
limestone interbedded with thin bedded calcareous shale 
and greenish calcareous silty mudstone, caps yefbie 
Island, south coast of Misool Islands, West Papua. on 
steep slope of its coast, this rock formation of Middle 
Jurassic Period seems to build a stone temple. erosion 
processes toward horizontal beds and vertical fracture 
planes have been sculpturing the formation into 
a temple-like relief.

STone TeMPle In yefBIe ISlAnd, 
MISool

CANDI BATU
DI PULAU YEFBIE, MISOOL
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Gunung Slamet, 3.432 m, merupakan gunung api tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Tubuhnya yang besar menapak 
di lima kabupaten di Jawa Tengah: Purwokerto, Tegal, Brebes, Purbalingga, dan Pemalang. Peningkatan aktivitas kegempaan yang terjadi 
pada 2009 memicu kepulan asap yang besar keluar dari dalam kawah Slamet yang masih berlangsung hingga saat ini. Terpaan sinar mentari 
atas tubuhnya di suatu pagi yang dilihat dari Dataran Tinggi Guci memantulkan bayang-bayang lembut di lerengnya. Sementara itu, kepulan 
asapnya tertiup angin akhir musim hujan menjauh ke arah barat. Dari catatan sejarah letusannya, bahaya letusan Slamet dalam beberapa 
tahun terakhir mengarah ke utara. Namun, letusannya pernah pula mengarah ke wilayah bagian selatan.

Foto: SR. Wittiri
Teks: SR. Wittiri dan Oman Abdurahman

SLAMET
DAN KEPULAN ASAP 
YANG MENJAUH KE BARAT
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Slamet Volcano 3,432 m high, is the second highest volcano in Java after Semeru Volcano. Its huge body lies on the five 
districts in Central Java, namely Purwokerto, Tegal, Brebes, Purbalingga, and Pemalang. The increasing seismic activities 
that occurred in 2009 sparked a huge cloud of smoke coming out of Slamet crater that has been continuing up to this day. 
The sunlight over the volcano in a morning as seen from the guci highlands reflected soft shadows. Meanwhile, its smoke 
was blowed to the west by the wind of late rainy season. from historical records of eruptions, the hazard of Slamet eruption 
in recent years has been leading to the north. however, the eruption had also led to the southern regions.

SlAMeT, And The SMoKe ThAT WAS BloWed To The WeST 
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Bukit-bukit eksokars yang membentuk atol di Kepulauan Wayag.
Foto: Hanang Samodra
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Empat Raja dengan 
Kekayaan Geologi 
yang Berlimpah
Oleh: Andiani dan Heru Ariyanto Lastiadi 

RAJAAMPAT

Kepulauan Rajaampat memiliki kekayaan geologi yang menarik, 

cerminan proses geologi panjang pada awal pembentukannya. Kekayaan 

geologi yang berupa keragaman geologi ini meliputi mineral, fosil, batuan, 

air, struktur geologi, bentang alam, dan proses geologi. Meskipun jauh 

terpencil di pelosok pulau-pulau Papua Barat, tapi dengan keragaman 

geologinya yang berlimpah, Rajaampat menjadi tujuan geowisata luar 

biasa di Indonesia bagian timur. 
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Zaman dulu hiduplah sepasang suami istri. 
Mereka menemukan enam butir telur naga 
di hutan. Empat butir telur menetas masing-
masing menjadi anak laki-laki, sedangkan 

sebutir telur menjadi anak perempuan. Dikisahkan 
bahwa keempat anak laki-laki tersebut selanjutnya 
menjadi raja di Batanta, Salawati, Lilinta dan Waiga, 
sedangkan anak perempuan dihanyutkan hingga 
terdampar di Pulau Numfor. Bagaimana dengan 
sebutir telur lagi? Telur itu tidak menetas sampai 
sekarang dan masih disimpan dengan penghormatan 
khusus oleh masyarakat. 

Ada cerita versi lain. Sepasang suami istri bernama 
Gurabesi memiliki empat orang anak laki-laki. 
Keempat anak tersebut menjadi raja dari pulau-pulau 
di Papua. Dari cerita mana pun, toponimi Kepulauan 
Rajaampat memang mengacu pada empat raja itu. 

Kepulauan Rajaampat yang berada di bagian 
timur Indonesia, merupakan gugusan pulau yang 
terletak di Kepala Burung Papua. Luas kepulauan 
ini kurang lebih 46,108 km2 dan 87% wilayahnya 
merupakan lautan. Kepulauan ini termasuk dalam 

wilayah administrasi Kabupaten Rajaampat, Provinsi 
Papua Barat.

Rajaampat dahulu dikenal dengan nama 
Kalanafat, yang dalam bahasa suku Maya berarti 
gugusan kepulauan. Kata tersebut tepat untuk 
menggambarkan wilayah Rajaampat yang terdiri 
dari 1800 pulau, berukuran kecil dan besar. Empat di 
antara pulau tersebut merupakan pulau besar yang 
bergunung-gunung yakni Waigeo, Misool, Salawati 
dan Batanta. Dari seluruh pulau tersebut hanya 
sekitar 35% berpenghuni, bahkan sebagian besar 
lainnya belum memiliki nama. 

Pulau-pulau di sekitar Rajaampat dapat dicapai 
dengan menggunakan sewaan speedboat yang 
berangkat dari pelabuhan di Kota Waisea. Kota 
ini merupakan ibukota Kabupaten Rajaampat 
dan terletak di Pulau Waigeo. Kota Waisea dapat 
dicapai dalam waktu kurang lebih dua jam dengan 
menggunakan kapal ferry yang berangkat setiap 
hari dari pelabuhan Jeftman Sorong dengan jadwal 
keberangkatan satu kali dalam satu hari. 

Peta lokasi Rajaampat. Sumber: Atlas Nasional
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Keragaman Geologi
Kepulauan Rajaampat memiliki keragaman 

geologi yang menarik, cerminan proses geologi 
panjang pada awal pembentukannya. Keragaman 
geologi atau geodiversity dapat diartikan sebagai 
variasi bentukan geologi yang meliputi batuan, 
mineral, fosil, air, struktur geologi, bentang alam, 
dan proses. Penelusuran keragaman geologi kali ini 
difokuskan pada wilayah pesisir Kepulauan Rajaampat 
bagian utara yang meliputi Pulau Waigeo, Kepulauan 
Wayag, Teluk Kabui, dan Teluk Mayalibit.

Secara geologi, Kepulauan Rajaampat tidak 
terlepas dari sejarah geologi pembentukan Pulau 
Papua yang terletak pada bagian tepi Lempeng 
India-Australia. Papua berkembang akibat adanya 
pertemuan Lempeng India-Australia yang bergerak 
ke utara dengan Lempeng Pasifik yang bergerak ke 
Barat. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Waigeo, 
skala 1 : 250.000, yang disusun oleh Supriatna drr, 
1995, batuan penyusun Pulau Waigeo dan sekitarnya 
terdiri atas aluvium, konglomerat aneka bahan, 

 

Speedboat sebagai salah satu alat transportasi Kepulauan Rajaampat. Foto: Andiani

Lapies hasil karstifikasi pada batugamping Formasi Waigeo di Pulau 
Wayag. Foto: Andiani
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batugamping terumbu, batugamping Formasi Puri 
dan Formasi Waigeo, batupasir arkosa Formasi Yeben, 
batulanau Formasi Rumai dan Formasi Tanjung 
Bomas, batuan gunung api, dan batuan ultramafik. 

Keragaman geologi di kepulauan ini umumnya 
terkait dengan batugamping Formasi Waigeo 
yang mengalami pengangkatan dari dasar laut 
dan selanjutnya mengalami proses karstifikasi. 
Pengangkatan batugamping ke permukaan laut 

memberikan karakteristik batimetri yang bervariasi 
dari permukaan dasar laut. Pada batimetri kurang 
dari 55 m, batugamping ini memiliki fungsi bagi 
kelangsungan lingkungan hidup wilayah ini. Fungsi 
lingkungan hidup ini terkait dengan keberadaan 
ekosistem pesisir wilayah ini yang telah diakui sebagai 
wilayah perairan dengan keanekaragaman hayati 
kelas dunia. 

Bentang alam sebagai hasil proses karstifikasi 
pada batugamping, selain memberikan panorama 
yang indah bagi wisatawan, juga memiliki fungsi 
sosial budaya untuk masyarakat sekitar. Fungsi sosial 
budaya terkait dengan kepercayaan masyarakat lokal 
terhadap kekuatan magis bentukan endokars pada 
lokasi tertentu. Bahkan nenek moyang masyarakat 
lokal meyakini beberapa bentukan endokars 

 

Suasana pelabuhan kecil di Pantai WTC Kota Waisea. Pelabuhan ini 
merupakan salah satu tempat keberangkatan menuju pulau-pulau di 
Kepulauan Rajaampat. Foto: Andiani

 

 

Wisatawan lokal di puncak bukit Pulau Wayag. Foto: Andiani
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Bukit-bukit eksokars di Kepulauan Wayag yang membentuk atol. Foto: Andiani

 

merupakan tempat terakhir yang dianggap suci bagi 
orang yang meninggal. 

Di Kepulauan Wayag dan Salpele, keragaman 
geologinya dicirikan dengan bentukan dari 
batugamping yang telah mengalami pengangkatan 
ke permukaan serta kemudian mengalami proses 
karstifikasi lanjut. Tonjolan-tonjolan bukit dengan 
bentuk seperti tiang atau menara dengan ketinggian 
bervariasi antara 20 – 40 m menjadikan wilayah ini 
sangat unik dan eksotik. Kepulauan Wayag yang 
terletak di bagian ujung barat Kepulauan Rajaampat, 
memperlihatkan bentang alam yang menakjubkan 
berupa bukit-bukit eksokars yang seolah-olah muncul 
dari dalam permukaan laut dan membentuk rangkaian 
pulau-pulau yang berada dalam satu atol. Foto-foto 
pemandangan dengan bukit-bukit eksokars, menjadi 

foto-foto berkelas dunia yang membuat iri para 
fotografer yang belum mengunjunginya.

Cara terbaik untuk menikmati keindahan 
kepulauan ini beserta kejernihan air lautnya adalah 
dengan berdiri pada puncak bukit eksokars. Salah 
satu pucak bukit yang sering digunakan sebagai jalur 
pendakian wisatawan adalah puncak Bukit Wayag. 
Pendakian pada lereng yang hampir tegak pada 
pulau ini memerlukan waktu kurang lebih setengah 
jam untuk mencapai puncaknya. Ekosistem yang 
berkembang dengan bukit-bukit eksokars dengan 
perairan dangkal kurang dari 15 m, nampak seperti 
wadah atau tempat bagi kelangsungan kehidupan 
laut dan pesisir wilayah ini. Ekosistem pesisir wilayah 
ini meliputi terumbu karang, padang lamun, serta 
biota lainnya. Sebaran terumbu karang di kawasan ini 
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merupakan bagian dari jantung terumbu karang dunia 
yang dikenal dengan “Coral Triangle” yang terbentang 
mulai dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, 
Papua New Guinea,   dan Kepulauan Solomon. 
Keindahan terumbu karangnya serta berbagai jenis 
ikan yang hidup di sekitarnya membentuk taman 
pulau kecil, dan menjadi salah satu tujuan untuk 
kegiatan penyelaman dan snorkeling.

Seperti halnya Kepulauan Wayag, Selpele 

Hiu salah satu biota yang hidup di sekitar Pulau Wayag. Foto: Andiani

Kegiatan snorkeling yang 
dilakukan wisatawan di 

Kepulauan Wayag. 
Foto: Andiani 

Gambar telapak tangan pada tebing bukit eksokars di Selpele sebagai 
peninggalan warisan budaya masyarakat lokal. Foto: Heru Ariyanto 
Lastiadi
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Stalaktit yang memiliki nilai religi bagi penduduk setempat. Lokasi Teluk 
Mayalibit. Foto: Andiani

Tengkorak manusia yang dijumpai pada gua kars di Teluk Mayalibit. 
Sumber: Profil Ragam Wisata, Kabupaten Rajaampat, Papua Barat 
(2009). Foto: Andiani

yang terletak di Pulau Waigeo bagian barat juga 
menunjukkan bentang alam berupa tonjolan-tonjolan 
bukit eksokars yang luar biasa. Ada tambahan potensi 
yang menarik di sini, yaitu dijumpainya peninggalan 
warisan budaya nenek moyang orang Papua. Gambar 
tangan pada dinding tebing batugamping berwarna 
merah yang menggunakan bahan alami oker – serbuk 
besi hematit – nampak seperti warna darah manusia.

Teluk Mayalibit yang merupakan teluk tertutup 
bermulut sempit dengan lebar kurang lebih 350 
m terletak di bagian tengah Pulau Waigeo, seolah-
olah membagi dua pulau Waigeo. Di teluk ini 
pada beberapa tempat ditemukan juga bukit-bukit 
eksokars, namun tidak sebanyak seperti di Kepulauan 
Wayag.

Terbentuknya Teluk Mayalibit kemungkinan 
merupakan lembah graben yang terjadi pada 
batugamping sebagai akibat kegiatan tektonik (sesar 
normal). Indikasi graben berupa kenampakan dinding 
batugamping yang berdiri tegak tampak terlihat 
jelas mengelilingi teluk ini. Graben dengan bentuk 
tertutup seolah-olah memerangkap aliran air laut 
yang mengalir di dalamnya. Berdiri tegaknya tebing-
tebing batugamping yang mengelilingi wilayah ini 
membuatnya tampak seperti danau air laut. 
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Selain itu, kenampakan hutan mangrove pada 
kaki tebing batugamping area ini menyajikan 
keindahan bentang alam yang mengagumkan. Pada 
bagian barat tebing teluk ini, yakni dekat dengan 
Kampung Warsambim, terdapat dua stalaktit yang 
memiliki nilai religi bagi penduduk setempat. Kedua 
stalaktit dengan bentuk menyerupai alat kelamin 
pria ini dipercaya penduduk dapat memberikan 
keturunan pada orang yang sulit memiliki anak 
dengan hanya memegang atau menyentuhnya. Bagi 
yang penasaran, silakan mencobanya.

Pada bagian lain teluk ini dijumpai juga gua 
berupa ceruk yang terbentuk akibat proses pelarutan 
pada batugamping. Dahulu kala para leluhur 
memanfaatkan ceruk ini sebagai tempat suci untuk 
menyimpan tengkorak. Saat ini tradisi tersebut sudah 
ditinggalkan, namun bekas-bekas tulang tengkorak 
pada gua tersebut masih dapat dilihat.

Perairan yang masih terjaga lingkungannya 
akibat keberadaan batugamping di Teluk Mayalibit 
memberikan manfaat berupa pasokan sumber daya 
perikanan penduduk setempat. Tempat ini berfungsi 
sebagai tempat memijah ikan lemma atau dikenal 
sebagai ikan kembung. Pada waktu-waktu tertentu 
dalam setahun penduduk menangkap ikan dengan 
menggunakan peralatan tradisional. Walaupun 
demikian, tingginya pengambilan ikan ini akan 
mengancam keberlangsungan kehidupan ikan 
kembung. Untuk mengurangi ancaman tersebut, 
penduduk secara turun-temurun melakukan budaya 
konservasi secara tradisional dengan menerapkan sasi. 

Budaya ini hingga saat sekarang masih diterapkan. 
Hal ini merupakan cermin kearifan masyarakat lokal 
dalam mengelola sumber daya laut. Tetua adat 
berdasarkan musyawarah dapat menetapkan agar 
kawasan laut tersebut ditutup untuk pengambilan 
biota tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Antara Perlindungan dan Ancaman
Bentukan kars di Kepulauan Rajaampat selain 

indah dan mengagumkan setidaknya memiliki tiga 
fungsi terhadap lingkungan di sekitarnya, yakni 
sebagai wadah bagi kelangsungan ekosistem pesisir, 
wadah mengekspresikan budaya lokal nenek moyang 
setempat, maupun wadah bagi olah raga air manusia 
modern saat ini. Keindahan alam kars beserta 
fungsinya terhadap alam perlu dijaga dan dilindungi 
keberadaannya serta dipertahankan kealamiahannya 
terhadap berbagai ancaman kerusakan lingkungan 
akibat kegiatan manusia. 

Ancaman kegiatan yang dapat merusak 
keberadaan eksokars wilayah ini di antaranya datang 
dari pengusahaan tambang sumber daya yang 
berpotensi seperti nikel, pasir, batu, minyak dan gas, 
batugamping, mangan, kobalt, dan krom. Kegiatan 
tambang, terutama batugamping untuk bahan 
baku semen, dikhawatirkan akan mengubah bentuk 
bentang alam yang menjadi salah satu daya tarik 
keindahan kepulauan ini. 

Kegiatan tambang meningkatkan laju erosi dan 
sedimentasi. Jelas lumpurnya akan mengakibatkan 
tertutupnya tubuh biota laut dan menghalangi 

 

Pulau Kawe merupakan salah 
satu pulau di Kepulauan 
Rajaampat yang memiliki 
potensi mineral. Foto: Andiani
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penetrasi sinar matahari. Akibatnya biota menjadi 
mati. Menyadari ancaman itu, saat ini izin kegiatan 
yang telah diberikan terhadap kegiatan tambang 
nikel, misalnya di Pulau Kawe, untuk sementara 
dihentikan.

Ancaman lainnya justru bisa datang dari sisi 
pariwisata juga. Jumlah wisatawan yang berkunjung 
di kepulauan ini dari tahun 2009 hingga 2011 
berturut-turut sebesar 3.800, 6.000 dan 8.000 orang 
dengan 90% di antaranya wisatawan asing. Hingga 
saat ini kegiatan wisata memang belum menunjukkan 
dampak terhadap bentukan eksokars di kepulauan 
ini. Sedikitnya dapat dilihat dari masih terjaganya 
keaslian bentukan eksokarsnya. 

Namun demikian, bila melihat kecenderungan 
jumlah wisatawan yang menaik, dikhawatirkan akan 
membawa dampak negatif terhadap batugamping 
di wilayah ini. Pembangunan banyak cottage – pada 
beberapa tempat dilakukan di sekitar bukit-bukit kars 
itu – jelas akan mengubah bentuk keindahan bentang 
alam serta menganggu ekosistem pesisir kepulauan 
ini di masa datang.

Dalam rancangan Peraturan Presiden tentang 
Kepulauan Rajaampat, kawasan ini diperuntukkan 
sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati 
untuk jangka waktu 15–20 tahun mendatang. 
Meskipun rancangan peraturan presiden masih 
disusun, pihak pemerintah daerah telah lama 
melakukan konservasi. Hal ini terlihat dari 
dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Rajaampat No. 27 Tahun 2008 dan Peraturan 
Bupati Rajaampat No. 05 Tahun 2009. Peraturan itu 

membagi Kepulauan Rajaampat menjadi 6 wilayah 
Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), yakni KKLD 
Wayag-Sayang, KKLD Kepulauan Ayau, KKLD Teluk 
Mayalibit, KKLD Selat Dampier, KKLD Kepulauan 
Kofiau dan Boo serta KKLD Misool Timur Selatan. 

Keberadaan batugamping dengan ratusan 
bukit eksokars dapat dikatakan berfungsi sebagai 
wadah bagi kelestarian keanekaragaman hayati dan 
geologi kepulauan ini. Gangguan terhadap bukit 
eksokars akan berdampak pada terganggunya atau 
berkurangnya keanekaragaman hayati kepulauan 
ini. Oleh karena itu upaya konservasi yang telah 
dilakukan oleh pemerintah daerah yang saat ini baru 
memfokuskan pada kawasan pesisir dengan membagi 
menjadi beberapa KKLD perlu diikuti dengan upaya 
melakukan konservasi terhadap ratusan bukit-bukit 
eksokars lainnya. 

Tentu tidak mudah untuk mewujudkan itu dan 
menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. 
Tantangan yang menggiurkan adalah sumbangan 
instan terbesar pendapatan asli daerah (PAD) yang 
berasal dari sektor pertambangan, yakni sebesar 
49,95%. Dapatkah penghasilan dari pariwisata 
bercorak konservasi menggantikan PAD sebesar itu?n

Kedua penulis bekerja pada Pusat Sumber daya Air Tanah dan 
geologi lingkungan, Badan geologi, KeSdM

Dinding tegak batu gamping yang mengelilingi Teluk Mayalibit sebagai indikasi sesar. Foto: Heru Ariyanto Lastiadi
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Energi, terutama sumber daya energi yang tak 
terbarukan merupakan sumber daya alam yang 
strategis, karunia Tuhan yang tidak semua 
negara memilikinya. Minyak bumi merupakan 

sumber energi andalan dunia saat ini yang terbentuk 
dalam kurun waktu puluhan sampai dengan ratusan 
juta tahun. Banyak ahli yang memperkirakan bahwa 
salah satu energi fosil tersebut akan habis hanya 
dalam hitungan puluhan tahun, atau optimisnya 
mungkin ratusan tahun ke depan, dengan asumsi 
konsumsi yang terus-menerus. Suatu perbandingan 
masa yang begitu besar antara kurun waktu yang 
diperlukan untuk membentuk minyak bumi dan 
waktu untuk memanfaatkan (menghabiskan) minyak 
bumi tersebut. 

Setelah minyak, gas bumi, dan batubara, pintu 
masuk ke arah eksploitasi energi fosil lain, seperti 
serpih minyak (oil shale) dan tar sand menjadi terbuka. 
Krisis politik yang sering terjadi di negara-negara 

Menuju Sumber Energi Global
SERPIH MINYAK

Oleh: Rahmat Hidayat
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Timur Tengah, secara tidak langsung berdampak 
pada melambungnya harga minyak dunia. Di sisi lain, 
kejadian tersebut menjadi pemicu – terutama bagi 
negara-negara yang bergantung kepada pasokan 
minyak Timur Tengah dan memiliki sumber daya 
serpih minyak besar – untuk segera melakukan 
optimalisasi pemanfaatan melalui kegiatan eksploitasi 
energi fosil alternatif tersebut. Namun begitu 
ketegangan mereda, dan harga minyak bumi kembali 
turun, hitung-hitungan ekonomis bertamengkan 
“sisi-sisi lemah” ekploitasi serpih minyak, kembali 
menunjukkan perannya untuk menampilkan sisi yang 
lain, bahwa belum saatnya serpih minyak dieksploitasi 

Di antara kekhawatiran krisis energi, ditandai 
dengan semakin menipisnya cadangan dan 
menurunnya tingkat produksi minyak bumi di dunia, 
hingga kini, memang serpih minyak tidak berada pada 
urutan puncak atau prioritas utama sebagai sumber 
energi alternatif (subtitutif) yang layak dikembangkan 
di kebanyakan negara. Sifatnya sebagai energi fosil 
yang tak terbarukan dan tidak (belum) didukung 
oleh metode dan teknologi eksploitasi menjanjikan 
yang lebih mudah dan murah dibanding eksploitasi 
minyak bumi konvensional, semakin terpinggirkan 
oleh isu-isu lingkungan yang menghendaki kearifan 
manusia untuk mulai sadar mengembangkan energi 
berkelanjutan yang ramah lingkungan. 

Akan tetapi, siapa yang tidak tergiur dengan 
begitu besarnya sumber daya serpih minyak dunia 
yang mencapai 3,2 trilyun barel setara minyak dari 
600 endapan serpih minyak yang diketahui di seluruh 
dunia. Menurut data USGS, 1,5 trilyun barel berada 
pada Formasi Green River saja yang tersebar di 3 
negara bagian Amerika Serikat. Jumlah ini setara 
dengan 3 kali cadangan terbukti minyak bumi Arab 
Saudi dan 38 kali cadangan yang diketahui dari 
minyak konvensional Amerika Serikat.

Bagaimana Serpih Minyak Terbentuk
Serpih minyak (oil shale) adalah kelompok batuan 

sedimen klastik halus yang mengandung material 
organik (kerogen) yang dapat menghasilkan sejumlah 
cairan serupa minyak ketika diekstraksi. Secara 
litologi maupun kimia, sebenarnya tidak ada definisi 
yang jelas tentang serpih minyak. Sebagai batasan, 
serpih minyak dapat terdiri dari beragam kelompok 
batuan seperti serpih kaya organik, napal, dolomit, 
batulempung karbonan, dan batubara sapropelik 
(cannel coal). Setiap batuan yang menghasilkan 
minyak (shale oil) dalam jumlah komersial melalui 
pirolisis dapat dianggap sebagai serpih minyak, yaitu 
berkisar antara 4-50% berat batuan atau sekitar 100-
200 l/ton batuan. Beberapa literatur memberikan 
batasan yang lebih rendah antara 25-40 l/ton batuan.

Serpih minyak memiliki keragaman dalam hal 
komposisi yang tergantung kepada lingkungan 

pengendapannya. Secara umum komponen 
pembentuk serpih minyak terdiri dari material organik 
dan anorganik. Material anorganik atau mineral 
dalam serpih minyak merupakan komponen terbesar 
dan lebih dominan dibanding dalam batubara. Pada 
dasarnya, kelompok mineral yang terdapat dalam 
batubara juga dapat ditemukan dalam serpih minyak.

Unsur organik yang terdapat dalam serpih 
minyak terdiri dari kerogen dan bitumen. Kerogen 
merupakan bagian material organik dalam serpih 
minyak yang tidak dapat larut dalam pelarut organik 
biasa dan tersusun oleh partikel-partikel yang 
dinamakan maseral. Maseral analog dengan mineral 
dalam batuan dan merupakan bahan organik dalam 
kerogen. 

Serpih minyak terbentuk dari sisa-sisa alga, 
spora, polen, dan komponen tumbuhan tinggi, yang 
berkembang dalam suatu ekosistem perairan yang 
tenang, misalnya di lingkungan danau, laguna atau 
laut tertutup. Kondisi lingkungan yang dibutuhkan 
untuk dapat membentuk endapan serpih minyak 
yaitu, adanya produksi material organik yang 
melimpah, kondisi anaerobik selama masa awal 
pembentukan, dan rendahnya tingkat organisme 
pembusuk.

Sumber Daya Serpih Minyak Dunia
Sumber daya serpih minyak di dunia tidak dapat 

ditentukan dengan pasti karena potensinya tidak 
diketahui secara menyeluruh serta perbedaan metode 
estimasi untuk menentukannya. Data yang diperoleh 
menurut Kongres Geologi Internasional ke-27 pada 
tahun 1984, perkiraan sumber daya serpih minyak 
dunia mencapai 11,5 trilyun ton. European Academies 
Science Advisory Council (EASAC) pada tahun 2007 
memperkirakan minimal dari 600 endapan serpih 
minyak yang diketahui di seluruh dunia, sumber 
dayanya mencapai 500 milyar ton atau sekitar 3,2 
trilyun barel minyak serpih dengan kualitas paling 

 

Sumber daya serpih minyak di dunia per kawasan.
Sumber: www.easac.org
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banyak berada pada derajat rendah-moderat.Potensi 
sumber daya serpih minyak untuk dieksploitasi secara 
ekonomi saat ini masih terbatas. Endapan yang 
ditemukan dengan derajat tinggi jumlahnya hanya 
mencapai 1%. Lebih dari dua pertiga sumber daya 
minyak serpih dunia berada pada kelompok derajat 
marjinal hingga rendah, yaitu yang menghasilkan 
minyak kurang dari 90 liter perton serpih minyak. 

Endapan serpih minyak yang saat ini sedang 
ditambang atau sedang dikembangkan untuk 

ditambang secara ekonomis dapat dikategorikan 
sebagai cadangan. Dari sumber daya yang diketahui, 
hanya 0,25% dari 3,2 trilyun barel minyak serpih 
dapat dikategorikan sebagai cadangan, yaitu 
mencapai 8 milyar barel. 

Produksi serpih minyak dalam skala industri 
pertama kali didirikan di Prancis pada 1837. Pada 
1850, Skotlandia mengembangkannya dalam skala 
lebih besar. Menjelang akhir abad ke-19 hingga awal 
abad ke-20, produksi serpih minyak mulai mendunia 
dan dikenal di Australia, Brazil, Amerika Serikat, 

Manchuria (China), Estonia, 
Selandia Baru, Afrika Selatan, 
Swedia, Spanyol dan Swiss. 
Penemuan cadangan minyak 
mentah di Timur Tengah 
pada pertengahan abad ke-
20 menghentikan ekspansi 
eksploitasi sumber daya ini, 
meskipun China dan Estonia 
masih melanjutkannya hingga 
saat ini dalam skala komersial.

Sepanjang paruh kedua 
abad ke-20 berbagai upaya 
dilakukan untuk merevitalisasi 
dan memodernisasi 
industri ini, misalnya 
dengan pengembangan 
metode ekstraksi in-situ. 
Meskipun demikian kegiatan 

 

 

Endapan serpih minyak terpilih di dunia. Beberapa di antaranya telah ditambang dan sebagian memiliki potensi untuk ditambang mengingat besarnya 
endapan dan tingginya derajat serpih minyak. Sumber: www.colorado.edu

Produksi serpih minyak selama 120 tahun terakhir di beberapa endapan terpilih.
Sumber: Dyni, 2006
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pengembangan dan penelitian terhenti pada era 
1980-an karena metode tersebut secara teknis 
dianggap tidak berhasil akibat belum mampu 
diterapkan secara komersial. Selain itu kestabilan 
harga minyak dunia pasca embargo minyak OPEC dan 
Revolusi Iran pada akhir dekade 1970-an menjadikan 
produksi serpih minyak terlalu berbiaya mahal dan 
tidak kompetitif lagi. Hanya di Estonia, pemanfaatan 
serpih minyak terus dilakukan selama 80 tahun 
terakhir dan berbagai teknologi terus dikembangkan 
dan diterapkan pada industri pengolahan serpih 

minyak. 

Produksi serpih minyak di beberapa negara 
mencapai puncaknya pada 1980 dengan 47 juta ton 
serpih minyak yang berhasil ditambang. Sebagian 
besar dari jumlah tersebut (70%) dihasilkan dari 
tambang Estonia dan sisanya dari China, Brazil dan 
Rusia. Delapan puluh persen dari serpih minyak yang 
ditambang di Estonia digunakan pada beberapa 
pembangkit listrik, sementara sisanya diproses 
menjadi minyak.

 

 

Proyeksi produksi industri 
serpih minyak kedepan
Sumber: www.aapg.org

Penyelidikan serpih minyak 
menggunakan outcrop drilling 
yang dilakukan oleh Pusat 
Sumber Daya Geologi-Badan 
Geologi. Foto: dokumentasi 
Pusat Sumber Daya Geologi-
Badan Geologi.
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Perkembangan sumber daya serpih minyak 
Indonesia berdasarkan kegiatan penyelidikan 
serpih minyak oleh Pusat Sumber Daya 
Geologi-Badan Geologi

Peta Potensi dan Formasi Pembawa Serpih Minyak. 
Sumber: Badan Geologi
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Potensi Endapan Serpih Minyak di Indonesia
Hingga saat ini, potensi endapan serpih minyak 

di Indonesia nyaris tak tersentuh. Informasi awal 
tentang keberadaan serpih minyak sebagian besar 
diperoleh berdasarkan kegiatan eskplorasi minyak 
bumi dan batubara. Eksplorasi serpih minyak di 
Indonesia tergolong baru. Sejak awal tahun 2000, 
Badan Geologi, melalui Pusat Sumber Daya Geologi, 
mulai intensif melakukan kegiatan penyelidikan 
sumber daya serpih minyak, terutama pada cekungan-
cekungan di bagian barat Indonesia. Berdasarkan 
hasil penyelidikan tersebut, potensi endapan serpih 
minyak di Indonesia sebagian berasosiasi dengan 
endapan batubara berumur Tersier. Bahkan di 
beberapa lokasi, formasi pembawa batubara juga 
bertindak sebagai formasi pembawa serpih minyak.

Sumber daya serpih minyak Indonesia hingga 
tahun 2011 menunjukkan angka 11,4 milyar ton. 
Potensi serpih minyak berdasarkan nilai kandungan 
minyak yang dihasilkan selama analisis retort sangat 
bervariasi, tetapi sebagian besar memiliki derajat 

rendah (<90 liter/ton). Potensi sumber daya serpih 
minyak ini masih sangat awal dan masih akan terus 
bertambah seiring dengan kegiatan penyelidikan 
yang masih terus dilakukan oleh Pusat Sumber Daya 
Geologi - Badan Geologi.

Kebijakan energi nasional tahun 2025 yang 
mensyaratkan kontribusi nyata sumber-sumber energi 
alternatif di luar minyak dan gas bumi konvensional, 
tampaknya masih belum memberikan ruang yang 
cukup agar serpih minyak bisa menjadi kontributor 
yang signifikan. Jika Indonesia memiliki kekhawatiran 
yang sama dengan dunia tentang krisis energi, sudah 
saatnya kita melirik serpih minyak sebagai salah satu 
alternatif sumber energi. Meskipun kita tergolong 
terlambat untuk memulainya, tidak terlalu salah 
kalau mulai sekarang kita dengan serius melakukan 
kegiatan penelitian tentang serpih minyak, karena 
negara kita yang begitu luas, bukan tidak mungkin 
menyimpan potensi tersembunyi akan sumber energi 
ini.

Saat ini kita tengah mendambakan energi 
masa depan. Energi masa depan yang ketika kita 
memanfaatkannya tidak merasa khawatir akan habis, 
merasa sungkan karena terbatas atau merasa bersalah 
akan dampak tidak baik yang ditimbulkannya. 
Sebelum kita benar-benar bisa memastikan sumber 
energi andalan masa depan tersebut, mungkinkah 
serpih minyak bisa menikmati momentumnya menjadi 
sumber energi global yang menjembatani antara era 
minyak bumi konvensional yang akan segera habis 
dan era energi masa depan yang belum pasti? 

Masa depan serpih minyak memang 
tergantung sepenuhnya kepada bagaimana kita 
menginginkannya. Apakah sebagai energi fosil 
yang suatu saat harus ditampilkan dan diambil 
manfaatnya, ataukah sebagai fosil energi dengan 
tetap membiarkannya membisu, berpura-pura tidak 
pernah ditemukan, dan rela menjadi abadi sebagai 
harta karun Bumi. Jika harus demikian, benar kata 
Walter Younquist bahwa “shale oil is fuel of the 
future and always will be”.n

Penulis adalah ahli geologi di Pusat Sumber daya geologi, 
Badan geologi 
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Oleh: Budi Brahmantyo

200 Tahun 
Letusan 
Tambora
10 April 1815

Dua Tahun Menjelang

Oleh: Budi Brahmantyo

Letusan Tambora 1815, dimodifikasi dari karya Harlin & Harlin dalam www.smithsonianmag.com (unduh 23-02-2013)

Peringatan dua ratus tahun letusan dahsyat Tambora tanggal 10 April 1815 

memang terasa masih lama. Masih ada waktu kira-kira dua tahun lagi. 

Namun tidak ada salahnya, jauh-jauh hari kita mengingat kembali peristiwa 

yang pada saatnya pun, mungkin masyarakat dunia tidak menyadari adanya 

peristiwa maha dahsyat di satu titik di pelosok Bumi ini. 
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Dari ketidaktahuan masyarakat dunia saat 
itu yang belum terhubung oleh sarana 
komunikasi yang canggih – apalagi di 
suatu negeri entah berantah yang jauh 

di sudut-sudut Bumi – adalah seorang Gubernur 
Hindia Timur Sir Thomas Stamford Bingley Raffles 
yang mempunyai perhatian akan peristiwa letusan 
gunung api itu. Saat itu ia belum mengetahui bahwa 
letusan itu menjadi letusan paling dahsyat di dalam 
sejarah umat manusia. Bahkan tadinya, ia dan banyak 
penduduk Batavia, menyangka hanya suatu letusan 
meriam yang keras dari arah timur. Namun setelah 
Raffles tahu bahwa bukan meriam, tetapi gunung api 
yang meletus, ia memerintahkan bawahannya yang 
bernama Letnan Phillips untuk langsung meninjau 
lokasi bencana. 

Kemudian, sang letnan mencatat apa yang 
dilihatnya ketika tiba di Dompu. “Dalam perjalananku, 
aku melewati hampir seluruh Dompo dan banyak 
bagian dari Bima. Kesengsaraan besar-besaran 
melanda penduduk. Bencana telah  memberikan 
pukulan hebat. Masih terdapat mayat di jalan dan 
tanda-tanda banyak lainnya telah terkubur. Desa-
desa hampir sepenuhnya ditinggalkan, dan rumah-
rumah rubuh. Penduduk yang selamat kesulitan 
mencari makanan. Diare menyerang warga di Bima, 

Dompo, dan Sang’ir. Diduga penduduk minum air 
yang terkontaminasi abu, dan kuda juga mati dalam 
jumlah yang besar…”

Oleh Raffles, catatan itu kemudian dimasukkan 
di dalam bukunya yang terkenal The History of Java. 
Buku tebal dengan beberapa jilid itu diterbitkan pada 
tahun 1817 setelah ia dipanggil pulang ke Inggris 
akibat dinilai salah manajemen dalam mengurus 
tanah jajahan di Indonesia. 

Awal April 1815, rakyat di sekitar Semenanjung 
Pekat-Sanggar, tempat beberapa kota ramai di 
bawah Kekuasaan Kerajaan Bima, sudah mulai 
gelisah dengan aktivitas Gunung Tambora. Gempa-
gempa kecil terjadi terus-menerus dan erupsi-erupsi 
permulaan terjadi dari kawah di puncak gunung yang 
saat itu diperkirakan mencapai ketinggian 4.000 m 
di atas muka laut. Kusumadinata dalam buku Data 
Dasar Gunungapi Indonesia (1979) mencatat aktivitas 
permulaan itu terjadi pada 5 April 1815 dengan suara 
gemuruh yang terdengar hingga Batavia, Jakarta 
sekarang, sejauh 1.250 km, dan Ternate sejauh 1.400 
km.

Aktivitas vulkanik semakin lama semakin 
meningkat. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 April 
1815 dengan suatu letusan kolosal maha dahsyat.  

Dinding barat kaldera Tambora dengan selang-seling lapisan lava – piroklastik berumur 500 – 1000 tahun. Foto: Budi Brahmantyo 
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Volcanic Explosivity Index (VEI) (Newhall & Self, 1982)

Suara ledakannya dilaporkan terdengar hingga Jawa 
dan Sumatra walaupun hanya dikira sebagai letusan 
meriam. Bagi rakyat Bima di Semenanjung Pekat-
Sanggar, ledakan itu tidak hanya sangat memekakkan 
telinga, tetapi segera disusul bencana maut. Hujan 
abu dan batu segera menghunjam mereka. Suatu 
aliran surge piroklastik awan panas yang cepat 
dan bersuhu di atas 500oC segera menerjang dan 
mengubur permukiman yang berada di kaki-kaki 
gunung di sekeliling Tambora.

Rangkaian letusan baru mereda pada 12 April 
1815, namun telah mengubur seluruh permukaan 
lereng-lereng sekeliling Tambora. Jika mengacu 
kepada Indeks Eksplosivitas Volkanik (VEI: Volcanic 
Explosivity Index; Newhall dan Self, 1982) letusan itu 
berada pada skala >7, skala letusan tertinggi di masa 
sejarah umat manusia. Volume batu yang dikeluarkan 
mencapai lebih dari 150 km2. Ini berarti hampir 
sepuluh kali lipat daripada letusan Krakatau pada 
27 Agustus 1883. Ketika letusan itu terjadi, abunya 
mengarah ke barat laut menyebabkan Sumbawa, 
Lombok, Bali, Madura dan sebagian Jawa Timur 
gelap gulita selama tiga hari.

Menurut buku Data Dasar Gunungapi Indonesia 
(Kusumadinata, 1979), korban yang berjatuhan 
langsung akibat letusan maha dahsyat itu diperkirakan 
mencapai 10.000 orang. Dampak ikutannya berupa 
bencana penyakit dan kelaparan mencapai 38.000 
di Sumbawa dan 44.000 di Lombok. Seluruh korban 

akibat letusan ini diperkirakan mencapai angka 
92.000 korban meninggal. Tambora masih bergelora 
walaupun aktivitasnya makin menurun hingga 15 Juli 
1815. Agustus 1819 masih terdengar suara gemuruh 
yang kuat disertai gempa bumi dan bara api terlihat 
dari kalderanya. Namun setelah itu, tidak tercatat 
lagi letusan besar, kecuali pada tahun 1847. Pada 
aktivitas terakhir di tahun 1913 terbentuk kerucut 
baru di bagian barat daya, kemudian dikenal dengan 
Doro Afi Toi.

Mendaki Tambora
Untuk mencapai dinding kaldera Tambora, 

terdapat beberapa jalur. Para pendaki yang 
bermaksud mencapai puncaknya yang menjadi salah 
satu tinggian pada dinding kaldera, umumnya melalui 
Desa Pancasila, dari sisi barat laut. Perjalanannya 
sangat panjang, bisa memakan waktu hingga dua 
hari dua malam. Jalur lain dapat dimulai dari Pos 
Pengamatan Gunung Api (PGA) di Doropeti dan 
memakan waktu 1 hari 1 malam, atau dari Kawinda 
di sisi utara Semenanjung Pekat-Sanggar dengan 
memakan waktu 12 jam hingga bibir kaldera.

Alternatif lain dengan cara yang lebih ringan, 
yaitu naik dengan menggunakan kendaraan 4WD 
dari Pos PGA di Doropeti ke arah Pos 1 (ketinggian 
pada GPS 48 m) di Dorocanga, melalui Pos 2 (982 
m) hingga ke Pos 3 (1.823 m) yang ditempuh dalam 
waktu sekitar tiga jam. Setelah itu dilanjutkan 
mendaki hingga punggungan kaldera selama kurang 
lebih dua jam. Jalur ini memang tidak mencapai 
titik puncak Gunung Tambora 2.851 m dpl tetapi 
tetap mencapai puncak punggungan kaldera yang 
oleh para pemandu disebut sebagai Puncak Jalur 
Dorocanga (2.464 m).

Dari mana pun mendaki Tambora, ketika sampai 
di atas dinding kaldera, kita akan terpesona dengan 
kaldera luas dan dalam yang terbentang di bawah 
kaki kita. Diameter kaldera mencapai hampir 7 
km dan kedalaman dari bibir kaldera hingga dasar 
mencapai 950 m. Di atas sini, para pendaki hanyalah 
sekumpulan titik yang tidak berarti di lingkungan yang 
luar biasa itu. Tebing curam 70 – 90o di bawah kaki 
kita membuat kita harus ekstra hati-hati melangkahi 
punggungan kaldera. Terpeleset sedikit saja, bisa 
berakibat sangat fatal. 

Di dasar kaldera, asap-asap mengepul dari 
tembusan solfatara. Gunung api sekunder Doro Afitoi 
yang secara harfiah dalam bahasa Bima berarti gunung 
api kecil, juga mengepulkan asap solfataranya. Pada 
pagi hari, saat sinar Matahari menerangi dinding 
kaldera, lapisan-lapisan selang-seling antara lava dan 
piroklastik yang teratur rapi membentuk garis-garis 
lurus yang tampak menakjubkan. Menurut Heryadi 
dan Mujitahid (2003), lapisan-lapisan itu merupakan 
endapan yang lebih tua yang diperkirakan berumur 
500 – 1000 tahun.
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Dalam perjalanan kembali ke Pos 3, punggungan-
punggungan lava dan pasir-pasir piroklastik 
memanjang menuruni lereng. Dalam perjalanan dini 
hari saat mendaki punggungan kadera, lava berrelief 
kasar itu tidak kita sadari keberadaannya karena 
masih gelap. Lembah-lembah dan punggungan-
punggungan itu pastilah terbentuk setelah letusan 
dahsyat itu. 

Saat perjalanan turun di hari yang mulai terang 
itulah, Jon, sang pemandu berhenti di sisi lereng 
sempit yang agak datar. Ia menjelaskan peristiwa 
wafatnya Prof. Widjajono yang menjabat Wakil 
Menteri ESDM saat mendaki Tambora 21 April 2012 
yang lalu. Di titik yang berada pada ketinggian 2.407 
m itulah pak Widjajono berhenti dalam pendakiannya. 
Ia tidak sadarkan diri hingga kemudian dinyatakan 
meninggal dunia saat berada di Pos 1 setelah 
ditandu turun. Almarhum yang memang mempunyai 
hobby mendaki gunung, meninggal dunia di tempat 
yang dicintainya, di lereng Gunung Tambora yang 
mempunyai sejarah letusan yang luar biasa itu.

Batuapung dan Ignimbrit
Di kaki Tambora yang gersang, padang savana 

terbentang. Kuda, sapi, dan kerbau dibiarkan 
pemiliknya berkeliaran merumput menjadikan 

mereka seperti gerombolan hewan liar. Di padang 
savana itulah, gundukan-gundukan kecil tersebar 
luas. Bentuknya yang hampir rata dengan permukaan 
tadinya tidak menarik perhatian. di atas padang 
rumput itu. Namun setelah dicongkel dengan palu 
geologi, gundukan-gundukan tersebut ternyata berisi 
kumpulan kerikil batuapung. Setelah mengamati 
secara lebih seksama, hampir seluruh padang 
savana di kaki Tambora itu dipenuhi oleh gundukan-
gundukan tersebut yang tersebar sangat luas dan 
ditemui di mana-mana. Batu apung yang umumnya 
bersifat magmatis asam dengan kandungan silika 
tinggi, selalu berasosiasi dengan letusan gunung 
api bertipe Plinian pembentuk kaldera. Magma yang 
diletuskan oleh kekuatan dahsyat akan tersembur 
sebagai piroklastik ke angkasa kemudian jatuh di 
sekeliling pusat letusan. Saat melayang jatuh, butiran-
butiran magma segera mendingin sambil melepaskan 
gas-gas yang terkandungnya. Begitulah bagaimana 
kemudian batuapung terbentuk dengan sifat seperti 
spons yang berpori dan ringan. Inilah salah satu bukti 
lain letusan paroksismal 10 April 1815 itu.

Gundukan-gundukan itu tingginya tidak lebih dari 
30 cm dengan diameter rata-rata 1 m. Morfologinya 
melandai dari arah gunung dan mempunyai lereng 

Peta jalur Tambora.
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Gundukan di kaki Tambora 
yang berisi batuapung. 
Foto: Budi Brahmantyo

curam di sisi yang lain. Dengan isi gundukan 
terdiri dari batuapung, dapat diperkirakan bahwa 
gundukan-gundukan ini merupakan aliran piroklastik 
yang meluncur menuruni lereng gunung setelah 
awan batu yang diletuskan kolaps akibat gravitasi. 
Saat awan bebatuan ini jatuh meluncur menuruni 
lereng, ia akan bergulung-gulung di atas permukaan 
untuk kemudian teronggokkan sebagai gundukan-
gundukan itu.

Dekat dengan Oi Hodo (mata air Hodo) di sisi 
tenggara Tambora, bentuk batuan “aneh” memenuhi 
bukit-bukit. Batuan yang berlapis tersebut menyerupai 
lava yang berlubang-lubang. Namun setelah diamati 
secara seksama, dapat dipastikan bahwa lapisan 
tersebut adalah piroklastik yang terelaskan (welded 
tuff) berwarna hitam. Menariknya, lapisan-lapisan 
batuan tersebut terungkit dan ambles membentuk 
lempeng-lempeng dengan posisi tidak beraturan. 
Sebagian ada yang tegak, mendatar, atau miring 
dengan berbagai sudut. 

Pompeii di Timur
Terbayang dengan jelas sekarang, bagaimana 

proses ini terjadi melanda kaki gunung yang mungkin 
dihuni oleh banyak perkampungan. Semuanya akan 
digulung dan dilumat habis oleh awan bebatuan 

yang suhunya diperkirakan masih sangat panas. 
Rumah-rumah di Doropeti seluruhnya berdiri di atas 
endapan batuapung ini. Pada satu galian yang tidak 
sengaja untuk lahan kebun, penduduk menemukan 
fondasi rumah lama yang terkubur endapan 
batuapung tebal. Kondisi itulah yang kemudian 
terlihat juga pada situs-situs arkeologis yang tergali 
di kaki Tambora, khususnya di sekitar Desa Pancasila, 
Kedindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Bima, sebelah 
barat laut Tambora.

Hasil ekskavasi pada tahun-tahun sebelumnya, 
tim Geologi dan Arkeologi menemukan sisa-sisa 
perkampungan yang terkubur dengan berbagai 
peralatan sehari-hari seperti pecahan-pecahan 
keramik cina dan tombak. Tergali juga sisa-sisa beras 
yang sudah hitam mengarang. Temuan yang lebih 
spektakuler lagi adalah tergalinya kerangka-kerangka 
manusia korban letusan 10 April 1815 itu. Jika 
ekskavasi selesai sepenuhnya, situs ini bukan tidak 
mungkin akan menjadi Pompeii di Timur.

Jika kita mengamati lapisan-lapisan yang 
menutupi galian situs itu, kita akan dapati kembali 
lapisan-lapisan piroklastik yang terdiri dari batuapung. 
Batuapung yang sama seperti dicongkel dari 
gundukan-gundukan di kaki barat daya. Batuapung 
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Lempeng-lempeng lapisan 
ignimbrit di Oi Hodo. 
Foto: Budi Brahmantyo

lukisan karya Crofts (serangan besar terakhir napoleon di 
Waterloo). Sumber: wikipedia

Apakah letusan dahsyat Tambora menjadi 
penyebab kekalahan Napoleon di Waterloo? 
Memang terlalu gegabah menyimpulkan hal itu. 

Namun marilah kita ikuti peristiwa-peristiwa bersejarah 
di sekitar 1815, tahun berakhirnya Perang Napoleon dan 
meletusnya Gunung Tambora di Pulau Sumbawa.

Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis yang baru saja 
kabur dari pengasingannya di Pulau Elba dan merebut 
kembali tampuk kekuasaannya dari Louis XVIII, harus 
menghadapi kondisi cuaca yang tidak mendukung dalam 
medan pertempuran Waterloo di Belgia. Saat itu tanggal 
18 Juni 1815. Sial baginya, hujan deras yang mengguyur 
Belgia semalaman penuh menimbulkan banjir dan tanah 
menjadi becek sehingga tidak layak untuk dilalui meriam-
meriam berat. Padahal untuk merebut kemenangan  
dalam perang seratus hari setelah kebebasannya, pasukan 
Napoleon harus segera menggempur pasukan koalisi 
Inggris dikomandani Laksamana Wellington yang 
bertahan di Waterloo.

Sang Kaisar akhirnya mengundurkan waktu 
penyerbuan, menunggu tanah mengering. Seiring 
dengan itu, konsolidasi pasukan musuh akhirnya menjadi 
kuat ditambah datangnya pasukan Prusia. Lalu sejarah 
mencatat bahwa kegemilangan strategi perang Napoleon 
kandas di Waterloo dan Napoleon pulang ke Paris hanya 
untuk menandatangi pakta kekalahan dan pengasingan 
dirinya kembali. Ia dibuang ke pulau terpencil di 
Samudera Atlantik, St. Helena, hingga meninggalnya 
pada 5 Mei 1821. Berakhirlah perang panjang 1799 – 

Abu Tambora 
Menaklukkan 

Tentara Napoleon 
di Waterloo
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yang sama pula ketika penduduk Doropeti membawa 
kami pada temuan fondasi rumah dan kuburan 
yang secara tidak sengaja tergali di sebuah ladang. 
Memang bencana itu sungguh tak terperikan yang 
melanda seluruh lereng di seputar Gunung Tambora 
di Semenanjung Pekat-Sanggar.

Masyarakat di sekitar Kecamatan Pekat, percaya 
pada sebuah legenda tentang asal-usul nama 
Tambora yang berasal dari kata bahasa Bima: ta’bora. 
Artinya “menghilanglah.” Legenda itu berkisah 
tentang seorang ulama yang mencoba mengislamkan 
masyarakat animisme yang tadinya masih dianut di 
daerah itu. Sang ulama rupanya ditipu dengan sajian 
daging enak yang ternyata adalah daging anjing yang 
tentu saja haram untuk dimakan. Sang ulama yang 
marah segera berteriak “ta’ bora!” lalu menghilang 
seiring dengan meletusnya gunung dengan dahsyat.

Apakah legenda itu menceritakan letusan 10 
April 1815? Tentunya tidak, karena nama gunung itu 
sudah bernama Tambora sejak lama. Pada laporan 
berbahasa Belanda pada tahun 1815 setelah letusan 
itu, nama Tambora sudah digunakan untuk nama 
gunung ini. Laporan itu adalah “berichten over de 

1815 yang melanda seluruh Eropa yang dimulai ketika 
Napoleon Bonaparte merebut kekuasaan di Prancis. 

Lalu bagaimana hubungan kekalahan Napoleon 
di Waterloo dengan letusan Tambora? Letusan bertipe 
Plinian dari Gunung Tambora yang membentuk 
cerobong abu ke angkasa dan membentuk payung 
cendawan di atasnya, diperkirakan mencapai ketinggian 
lebih dari 25 km. Abunya di angkasa beredar terbawa 
angin stratosfer ke seluruh dunia, dan iklim dunia pun 
terpengaruh. 

Memang sulit untuk mengaitkan apakah abu 
Tambora yang beberapa minggu kemudian diperkirakan 
menyumblim di atas Eropa, menghasilkan hujan deras 
di atas Waterloo. Namun demikian, walaupun pada 
bulan Juni biasa terjadi hujan mengawali musim panas 
di Eropa, intensitas curah hujan tinggi yang tidak biasa, 
luput dari perkiraan Napoleon, dan hal itu mungkin saja 
disebabkan pengaruh abu dari letusan Tambora.

Satu hal yang tidak terbantahkan di kalangan 
ilmuwan yang pada saatnya menjadi kebingungan 
masyarakat belahan Bumi utara, adalah perubahan iklim 
yang terjadi setahun kemudian pada 1816. Setelah Eropa 
reda dari kekacauan akibat Perang Napoleon, pemulihan 
kondisi ekonomi semakin terancam akibat perubahan 
cuaca. Gagal panen terjadi di mana-mana. Kelaparan dan 
wabah penyakit tak terhindarkan. Bahkan   pada waktu 
yang seharusnya tengah-tengah musim panas pada Juli 
– Agustus 1816, diberitakan salju turun di beberapa 
tempat di belahan Bumi utara. Tahun 1816 kemudian 

tercatat dalam sejarah sebagai “the year without summer.” 

Di literatur Barat sekarang mulai disadari bagaimana 
novel kelam tentang monster seperti Frankenstein karya 
Mary Shelley atau Vampyre karya John William Polidori 
rupanya tercipta pada masa kegelapan di tahun 1816. 
Mary Shelley misalnya, seorang perempuan Inggeris 
terpaksa mendekam di kamar hotelnya saat liburan ke 
pegunungan Swiss pada musim panas 1816 yang ternyata 
justru dingin dan gelap mencekam. Saat itulah bersama 
teman-temannya ia hanya bisa bercerita hal-hal seram 
sehingga menginspirasi membuat novel yang terkenal 
itu.

Begitulah bagaimana abu letusan Tambora mungkin 
menjadi salah satu faktor penyebab kekalahan pasukan 
Napoleon di Waterloo, dan justru memberi inspirasi para 
pengarang untuk menciptakan monster Frankenstein 
atau Vampyre yang dikenal luas hingga sekarang. 

Letusan Tambora benar-benar mempengaruhi iklim 
dunia. Suhu Bumi tercatat turun sebesar 0,5oC. Tidak 
hanya itu, letusan dahsyat itu juga mempengaruhi pola 
hidup dan menjadi inspirasi karya-karya sastra.n

Catatan: artikel ini ditulis ulang untuk Geomagz 
bersumber dari artikel penulis sendiri yang berjudul 
“Dari Tambora ke Waterloo, 195 tahun yang lalu” 
dimuat di Majalah Ekspedisi Geografi Indonesia, 
BAKOSURTANAL, 2010. 

Penulis: Budi Brahmantyo

eruptive van den Tambora op Sumbawa, van 5 – 12 
April 1815, O.a. door den gezagvoerder van eep 
schip, dat zich toen Makassar bevond, en 19 den April 
op de roede van Bima aankwan, Java Government 
Gazette, May 20, n. 169, May 27, n. 170 1815” 
(dalam Kusumadinata, 1979). Jadi ada kemungkinan 
nama Tambora dan legenda yang mengacu pada 
namanya mengacu pada letusan besar sebelum 10 
April 1815.

Letusan kolosal Gunung Tambora 10 April 1815 
adalah sebuah catatan dunia yang tiada taranya 
dalam sejarah umat manusia. Itulah letusan terbesar 
di dunia yang mungkin ikut menyebabkan kekalahan 
Napoleon Bonaparte di Waterloo. Dampaknya yang 
pasti telah mengakibatkan perubahan iklim global 
dan membuat tahun 1816, setahun setelah letusan, 
menjadi tahun tanpa musim panas..n

Penulis adalah anggota dewan redaksi geomagz; bekerja sebagai 
dosen di Prodi Teknik geologi, ITB; koordinator Kelompok Riset 
Cekungan Bandung.
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Waktu itu tahun 1982. Gunung 
Galunggung masih meletus. Saya 
sedang bertugas di base camp 
Direktorat Vulkanologi, Direktorat 

Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral (kini Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Badan Geologi) di 
Cikasasah, di daerah Galunggung. 

Saya masih ingat, suatu hari Menteri 
Pertambangan dan Energi ketika itu, Prof. Soebroto, 

berkunjung ke base camp tempat kami bertugas. Di 
sela-sela kunjungannya, Pak Menteri berkata, “Saya 
mohon maaf karena selama ini saya tidak sadar 
bahwa ternyata saya juga adalah menterinya gunung 
api. Bukan hanya mengurusi migas.”

Gunung Galunggung terletak di Tasikmalaya yang 
berbatasan dengan Garut, Jawa Barat. Berdasarkan 
sejarahnya, gunung api ini terkenal dengan 
letusannya yang menyebabkan bencana besar setiap 

GALUNGGUNG
SEHABIS 
GEMURUH
ITU
Oleh: SR. Wittiri
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kali meletus. Selain korban jiwa, banyak harta benda 
yang hilang, dan kehidupan menjadi lumpuh di 
beberapa desa terdekat, sehingga penduduk harus 
mengungsi cukup lama. Hujan abu berkepanjangan 
dan lahar menerjang di kala hujan. Itulah pula yang 
terjadi pada tahun 1982. 

Selama 63 tahun Galunggung beristirahat. 
Daerah puncak dan sekitar kawah kembali rimbun 
oleh pepohonan. Pariwisata pun telah berkembang 

di daerah itu, terutama karena di sisi selatan terdapat 
kolam pemandian air panas, Cipanas. Namun, 
keadaan itu sirna seketika tatkala Galunggung 
meletus pada dini hari 5 April 1982. Suara dentuman 
disertai kilat dan halilintar membangunkan lebih 
dari 300.000 penduduk. Sekitar 80.000 penduduk 
serentak mengungsi ke berbagai daerah yang mereka 
anggap aman. Masa istirahat yang panjang itu telah 
dilewati.

Meletusnya Galunggung di tahun 1982 telah 
membuka mata semua orang bahwa gunung api 
adalah salah satu sumber bencana. Hal itu, saya 
yakin, juga disadari oleh Pak Menteri dan menjadi 
bahan pemikirannya. 

Buktinya, tidak berapa lama setelah letusan 
Galunggung 1982, pemerintah mulai membangun 
Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) melalui proyek 
Bantuan Presiden. Pos PGA pertama yang dibangun 
adalah Pos PGA Galunggung yang sebelumnya 
menempati rumah sewaan. Kemudian berturut-turut 
dibangun PGA di gunung api lainnya, mulai dari 
yang dekat ke kota, hingga yang di tengah belantara, 
seperti Gunung Peut Sague, di Aceh, bahkan yang di 
tengah laut seperti Gunung Banda Api di Laut Banda, 
Maluku. Sampai dengan tahun 1997 semua gunung 
api tipe A di seluruh Indonesia sudah memiliki Pos 
PGA.

Letusan Galunggung sangat berbekas di hati 
rakyat Jawa Barat, khususnya masyarakat Tasikmalaya. 
Betapa tidak, hampir sebelas bulan lamanya mereka 
dihujani debu, bahkan di beberapa tempat terjadi 
hujan kerikil dan pasir. Bukan hanya itu, beberapa 
perkampungan yang tidak jauh dari tepi sungai atau 
lembah di daerah yang termasuk daerah bahaya 
Gunung Api Galunggung, hancur karena diterjang 
lahar.

Ketika itu hampir semua orang beranggapan 
bahwa letusan itu adalah murka Tuhan. Beberapa 
bulan setelah peristiwa mengenaskan tersebut, 
penduduk tidak dapat mengolah sawah dan ladang 
mereka karena semuanya penuh dengan bebatuan 
dan lumpur.

Dua tahun kemudian, anggapan demikian mulai 
terbantah. Memang, letusan itu adalah bencana, 
tetapi di balik itu Tuhan mempunyai rencana lain. 
Masyarakat luas mulai merasakan betapa besarnya 
hikmah dan berkah di balik letusan Galunggung.

Ketika Bandara Sukarno-Hatta di Cengkareng 
mulai dibangun, sebagian lokasinya yang merupakan 
rawa ditimbun dengan bahan yang berasal dari 
letusan Galunggung. Berbulan-bulan lamanya 
ratusan truk dan gerbong kereta api mengangkut 
ribuan ton pasir dan batu (sirtu) dari lereng 
Galunggung ke Cengkareng agar bandar udara yang 

Foto: SR. Wittiri
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sedang dibangun itu cepat selesai dengan baik. 
Tidak hanya itu. Sampai sekarang pun masyarakat di 
lereng Galunggung masih menambang sirtu untuk 
memenuhi berbagai keperluan, bukan saja untuk 
pembangunan di Tasikmalaya, melainkan juga untuk 
pembangunan di berbagai daerah lainnya di Jawa 
Barat, bahkan “diekspor” hingga ke luar wilayah Jawa 
Barat. 

Semula kawah Galunggung berisi sumbat lava yang 
dikenal dengan nama ‘Gunung Barujadi’. Keberadaan 
sumbat lava itulah yang menjadi salah satu sebab 
besarnya energi dan waktu yang diperlukan untuk 
menghancurkannya, sehingga letusan Galunggung 
pun berlangsung lama. Setelah letusan, kawah pun 
terbuka dan terisi oleh air, sehingga berubah menjadi 
danau. Agar volume airnya terkendali, maka dibuat 
terowongan untuk mengalirkan sebagian airnya. Air 
danau tersebut dipergunakan untuk mengairi kolam 
ikan, sawah penduduk, serta keperluan lainnya. 
Inilah manfaat dan berkah berikutnya dari letusan 
Galunggung 1982.

Jauh sebelum Galunggung meletus, pemerintah 
seolah-olah tidak menyadari bahwa Indonesia adalah 

negara yang memiliki banyak gunung api yang 
berjejer dari barat ke timur Nusantara. Mungkin 
saja hal itu sebenarnya sudah disadari, tapi saat itu 
kemampuan pemerintah belum memadai untuk 
memperhatikan seluruh gunung api secara saksama. 

Meskipun pada 1982 sudah ada institusi yang 
menangani masalah gunung api, yaitu Direktorat 
Vulkanologi, tapi pemerintah waktu itu dapat 
dikatakan tidak berdaya karena terbatasnya dana 
yang dimiliki untuk membangun sistem pengamatan 
gunung api yang baku. Di Provinsi Jawa Barat, 
misalnya, ada tujuh gunung api tipe A, yaitu Gunung 
Salak, Gede, Tangkupanparahu, Guntur, Galunggung, 
Papandayan, dan Cereme. Kesemuanya berpeluang 
yang besar untuk meletus kapan saja. Sementara 
itu, kawasan di sekitar semua gunung api itu 
merupakan tempat tinggal dan kegiatan sehari-hari 
penduduk yang cukup padat. Beberapa di antaranya 
berpenduduk jutaan. 

Untuk mengetahui bahwa aktivitas suatu 
gunung api normal atau meningkat, tidak ada cara 
lain selain memantau keadaan gunung sepanjang 
waktu. Dengan cara itu, ketika aktivitas gunung api 

 

Prof. Soebroto ketika berkunjung ke basecamp 
vulkanologi di Cikasasa, Tasikmalaya. 
Foto: SR. Wittiri
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meningkat atau terdapat tanda-tanda akan meletus, 
dapat segera disampaikan peringatan kepada pihak 
berwenang yang selanjutnya dapat memberikan 
peringatan kewaspadaan atau kesiagaan kepada 
masyarakat di sekitarnya. 

Ketika itu, satu-satunya gunung api di Jawa Barat 
yang memiliki fasilitas berupa Pos PGA, hanyalah 
Tangkubanparahu. Itu pun peralatannya, khususnya 
seismograf, masih sangat sederhana. Setelah letusan 
Galunggung 1982, semua mulai berubah ke arah 
yang lebih baik. 

Selanjutnya, sistem instrumentasi yang melengkapi 
pos pengamatan gunung api pun berangsur-angsur 
dibenahi satu per satu. Semula seismograf yang 
digunakan adalah jenis mekanik yang memakai kabel 
sebagai media transmisi data dari lokasi seismometer 
(transducer) ke Pos Pengamatan. Media kabel 
memiliki keterbatasan karena apabila terlalu panjang 
rentangan akan putus dan mudah terjangkau petir. 

Hasil rekamannya (seismogram) yang berupa kertas 
asap (smoke paper) harus direndam terlebih dahulu 
dalam larutan sirlak-spiritus kemudian dikeringkan, 
setelahnya barulah dapat dianalisis. Proses panjang 

Seismograf mekanik dengan smoke paper (kiri), dan jenis telemetri radio tipe MEQ-800, (kanan). Foto: SR. Wittiri

Rekaman seismograf dengan smoke paper (kiri), dan rekaman dengan tinta (kanan). Foto: SR. Wittiri

ini tentu tidak praktis, terutama bila gunung api 
yang diamati sedang aktif. Lambat-laun peralatan 
kuno itu mulai diganti dengan sistem telemetri radio 
yang lebih modern sehingga seismometernya dapat 
diletakkan tidak jauh dari kawah aktif. Jaraknya 
dari pos pengamatan pun dapat mencapai 10 km. 
Seismogramnya juga direkam dengan tinta sehingga 
dapat langsung dianalisa. 

Sekelumit cerita tentang pembangunan pos PGA 
di setiap gunung api dan modernisasi kelengkapan 
peralatannya adalah berkah lain dari letusan 
Galunggung 1982. Sesungguhnya, bukan saja 
letusan Galunggung yang membawa berkah, tetapi 
setiap gunung api yang meletus pada hakekatnya 
memberikan berkah bagi banyak orang. Hanya, 
terkadang banyak orang yang terlambat atau tidak 
menyadarinya. Namun, selain menyadari adanya 
berkah dari gunung api, kita pun harus senantiasa 
waspada terhadap ancaman bencananya.n

Penulis adalah ahli gunung api
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Terminologi asteroid mendadak ngetop seiring 
peristiwa ledakan dahsyat di udara kawasan 
Chelyabinsk, Yekaterinburg, Sverdlosk, Tyumen 
dan Orenburg Oblast di Siberia bagian barat, 

Rusia, Jumat 15 Februari 2013 pukul 09.20 setempat 
(10.20 WIB). Peristiwa yang mengakibatkan lebih dari 
1.200 orang luka-luka dan lebih dari 3.000 bangunan 
rusak dengan angka kerugian material menyentuh 
US $ 33 juta (Rp 314 milyar) itu disebabkan jatuhnya 
asteroid bergaris tengah 17 meter seberat 10.000 
ton. 

Melejit dengan kecepatan awal 18 km/detik, 
asteroid segera berubah menjadi meteor sangat 
terang atau boloid (bolide) saat menembus atmosfer 
Bumi dan mencapai puncak kecemerlangannya pada 
ketinggian 48 km. Berhadapan dengan tekanan ram 
yang sangat besar yang akhirnya melampaui ambang 
batas kekuatan strukturnya, asteroid mulai terpecah-
belah di ketinggian 25 km. Pemecahbelahan 
sekaligus membuat hampir seluruh energi kinetik 
asteroid yang besarnya 2 PetaJoule atau setara 500 
kiloton TNT terlepas. Besarnya energi tersebut setara 

 
ASTEROID, 
RAJA LANGIT 
PEMICU“KIAMAT” DI BUMI
Oleh: Muh. Ma’rufin Sudibyo
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dengan 25 bom nuklir yang diledakkan di Hiroshima 
dalam akhir Perang Dunia II secara serempak. Inilah 
kejadian jatuhnya asteroid terdahsyat seabad terakhir, 
melampaui apa yang disebut Peristiwa Bone (8 
Oktober 2009) di Sulawesi Selatan, Indonesia, yang 
“hanya” melepaskan energi 60 kiloton TNT. 

Selain menjalarkan gelombang infrasonik ke 
segenap penjuru hingga stasiun di Antartika pun 
mampu merekamnya, ledakan juga menghempaskan 
gelombang kejut cukup kuat yang merusak kawasan 

seluas hampir 300 km2. Penjalaran gelombang 
akustik ke permukaan Bumi memaksa sebagian kecil 
di antaranya berubah menjadi gelombang Rayleigh 
yang segera tertangkap di seismometer yang 
berdekatan dengan episentrum. 

Dalam sekejap peristiwa ini segera melanglang 
buana, terlebih dengan banyaknya rekaman video 
dari para saksi mata yang diunggah ke dunia 
maya. Hanya dalam tiga hari video-video tersebut 
telah ditonton lebih dari 100 juta kali, melampaui 
popularitas video Gangnam Style untuk kurun waktu 
yang sama. Spekulasi pun segera merebak, mencoba 
mencari kaitan apakah asteroid ini merupakan bagian 
dari asteroid lainnya. Adalah suatu kebetulan bahwa 
dalam 16 jam pasca-ledakan, sebuah asteroid besar 
yakni Asteroid 2012 DA14 berukuran 40 x 20 m 
menjalani perlintasan sangat dekat sehingga hanya 
berjarak 27.700 km dari daratan Pulau Sumatra, 
Indonesia. Momen ini menjadi peristiwa perlintasan 
terdekat bagi asteroid berukuran besar terhadap 
Bumi khususnya sejak upaya deteksi asteroid/komet 
berpotensi bahaya bagi Bumi mulai dibangun pada 
dua dekade silam. 

Namun analisis orbit memastikan kedua asteroid 
tersebut tidak berkaitan. Asteroid 2012 DA14 
mengelilingi Matahari dalam orbit lonjong dengan 
perihelion 0,89 SA, aphelion 1,11 SA, periode orbital 
366 hari dan inklinasi (sudut kemiringan bidang orbit 
terhadap ekliptika) sebesar 10 derajat. Sebaliknya 
orbit asteroid penyebab ledakan di Rusia memiliki 
perihelion 0,8 SA, aphelion 2,64 SA, periode orbital 
830 hari dan inklinasinya hanya 3 derajat (SA = 
satuan astronomi, 1 SA = 150 juta kilometer).

Ceres
Ledakan di Rusia mengingatkan kembali potensi 

bencana yang disebabkan oleh asteroid. Hingga awal 
abad ke-19, benda langit anggota tata surya yang 
bernama asteroid belumlah dikenal. Ia dijumpai secara 
tidak sengaja seiring kesibukan kita dalam mencari 
planet hipotetik yang tersembunyi. Berdasarkan 
aturan Titius-Bode, jarak rata-rata planet-planet tata 
surya yang dikenal pada saat itu (Merkurius hingga 
Uranus) dari Matahari memiliki urutan keteraturan 
menyerupai deret. Namun anehnya terdapat loncatan 
di antara Mars dan Jupiter sehingga keteraturan tak 
lagi berlaku. 

Loncatan ini menumbuhkan ide adanya planet 
tersembunyi di antara orbit Mars dan Jupiter, 
tepatnya pada jarak rata-rata 2,8 SA. Ide ini demikian 
menggelitik Franz Xavier von Zach, bangsawan 
Hongaria yang kaya raya. Ia mengepalai observatorium 
Seeberg, sehingga ia pun menyeponsori berdirinya 
Lilienthal Society yang lantas populer sebagai polisi 

 
Cahaya yang sangat terang, lebih terang dari Matahari, saat boloid 
mencapai posisi di atas kawasan Chelyabinsk dan sekitarnya (Rusia) 
pada Jumat pagi 15 Februari 2013. Di titik inilah boloid melepaskan 
energi kinetik yang setara dengan 25 bom nuklir yang diledakkan 
secara serempak dalam Perang Dunia II di Hiroshima. Sumber: 
NASA Astronomy Picture of the Day, 2013.
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langit pada tahun 1800. Ke-24 astronom tersohor 
yang menjadi anggotanya dibebani satu tugas: 
menyeret keluar planet hipotetik itu dari tempat 
persembunyiannya. Namun tak ada yang meraup 
sukses. 

Justru seorang Guiseppe Piazzi-lah, astronom 
ingusan Sisilia, yang berhasil mendeteksi benda langit 
asing tersebut melalui observasi dari balkon istana 
kerajaan Palermo pada hari pertama tahun 1801. 
Setelah menamainya Ceres dan sempat terhanyut 
oleh kegembiraan meluap seiring keberhasilannya 
menemukan planet baru, belakangan observasi 
demi observasi membuat Piazzi kecewa. Ceres 
ternyata cukup kecil bila dibandingkan dengan Bulan 
apalagi planet, sebab diameternya hanyalah 960 
km. Belakangan benda-benda langit serupa pun 
ditemukan, sehingga jelas bahwa Ceres bukanlah 
planet, sehingga dikelompokkan sendiri sebagai 
asteroid. Ceres mencapai status planet pada tahun 
2006 setelah tercipta istilah baru berupa planet 
kerdil. Ceres menjadi bagiannya bersama dengan 
Pluto, Haumea, Makemake dan Eris.

Hingga Februari 2005 silam para ahli telah 

menemukan 275.000 buah asteroid. Namun ini 
hanyalah sebagian kecil dari seluruh populasi yang 
diperkirakan mencapai puluhan milyar. Asteroid 
berdiameter lebih dari 1 km saja diperkirakan ada 
satu milyar, belum lagi yang lebih kecil. Sebagian 
besar asteroid yang telah ditemukan menggerombol 
pada kawasan di antara orbit Mars dan Jupiter. Hal 
itu memunculkan anggapan bahwa pada awalnya 
mereka semua adalah planetisimal-planetisimal 
yang mencoba menyatu membentuk sebuah planet, 
namun gagal. Sehingga ide planet tersembunyi di 
abad ke-19 itu tidaklah sepenuhnya salah, meski 
bentuk sesungguhnya tak pernah terbayangkan 
sebelumnya. Dengan populasi yang demikian besar, 
jelas asteroid-lah yang merajai langit tata surya kita.

Awal Kepunahan Dinosaurus
Dari milyaran asteroid, sebagian kecil diantaranya 

memiliki orbit demikian ganjil yang membuatnya 
bergentayangan di antara orbit Merkurius hingga 
Mars. Kawanan asteroid ini dikenal sebagai asteroid 
dekat Bumi, yang terbagi dalam kelas-kelas tersendiri 
mulai dari Apollo, Aten, Amor dan Atira (Apohele). 
Mereka korban dari situasi tak menguntungkan 
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yang diderita sejak lahir karena memiliki kelonjongan 
(eksentrisitas) dan inklinasi yang besar sehingga 
orbitnya tidak stabil akibat gangguan gravitasi 
planet-planet, terutama Jupiter. Begitu sebuah 
asteroid berubah status menjadi asteroid dekat Bumi, 
umurnya hanya berkisar 10 hingga 100 juta tahun 
untuk kemudian lenyap oleh salah satu dari tiga faktor 
berikut: bertumbukan dengan planet, bertumbukan 
dengan sesama asteroid lainnya, atau terusir keluar 
dari lingkungan tata surya akibat hentakan gravitasi 
Matahari.

Tumbukan dengan planet menjadikan asteroid 
dekat Bumi memiliki potensi bahaya bagi manusia, 
bahkan kehidupan. Dengan kecepatannya yang 
tinggi, tumbukan asteroid dapat melepaskan energi 
demikian besar yang berdampak pada lingkungan. 
Bergantung kepada diameter asteroidnya, dampak 
tumbukan bisa bersifat lokal, regional dan bahkan 
global. Secara umum tumbukan asteroid berdiameter 
1 km dengan Bumi mampu berdampak global akibat 
hembusan debu produk tumbukan ke atmosfer yang 
membentuk tabir surya penghalang sinar Matahari. 
Akibatnya muncul beragam dampak lingkungan 

 

Irisan melintang meteorit yang tersisa 
dari boloid Siberia di bawah mikroskop 
polarisasi, memperlihatkan lelehan material 
yang terkristalisasi kembali sebagai 
jejak benturan jutaan tahun silam yang 
memecahkan asteroid ini dari induknya.
Sumber: Nature, Maret 2013.

Asteroid Toutatis, asteroid-dekat Bumi terbesar (4,5 x 2,4 x 1,9 km) yang 
diabadikan wahana antariksa Chang’e 2 pada 13 Desember 2012 lalu. 
Asteroid yang masih sekerabat dengan boloid Siberia ini pernah melintas-
sangat dekat hingga hanya sejarak 1,5 juta km dari Bumi.
Sumber: Chinese Academy od Sciences, 2012.

dramatik mulai dari musim dingin nuklir, hujan asam, 
hingga pemanasan global. 

Gambaran kelam tersebut bukanlah sekedar ilusi 
di atas kertas. Pada 65 juta tahun silam, sebongkah 
asteroid bergaris tengah 10 km, lebih besar dari 
Gunung Everest, jatuh menumbuk Semenanjung 
Yucatan purba yang membuat seluruh penjuru 
merasakan dampaknya. Demikian besar dampak 
lingkungan yang ditimbulkannya sehingga populasi 
dinosaurus, yang sebelumnya merajai Bumi selama 
135 juta tahun, pun musnah beserta segenap 
makhluk hidup berbobot lebih dari 20 kg lainnya. 
Secara akumulatif 75 % keragaman spesies tersapu 
habis akibat bencana ini, peristiwa yang kerap disebut 
sebagai “kiamat” Bumi.n

Penulis adalah astronom, bertugas di Badan hisab dan Rukyat 
daerah Kebumen.
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Berita munculnya pulau baru di perairan pantai 
Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten 
Bangkalan, Madura, pada pertengahan 
bulan Januari 2013 ini, telah mengundang 

polemik yang berkepanjangan. Fenomena ini 
semakin menghebohkan karena kemunculannya 
yang tiba-tiba di sekitar daerah yang dikeramatkan 
di seberang lahan pemakaman umum. Masyarakat 
setempat percaya bahwa kejadian langka ini bersifat 
mistik karena hanya terjadi dalam satu malam saja. 
Pendapat dari berbagai kalangan pun berseliweran. 
Namun, fenomena itu masih menyisakan teka-teki 
bagaimana proses terbentuknya pulau tersebut.

PULAU BARU 
DI MADURA, 
FENOMENA GEOLOGIKAH?
Oleh: Prijantono Astjario,  Joni Widodo,  Jemi Gojali, Arif Ali, Ferry Siboro dan S. Lubis

Pendapat beberapa ilmuwan – walaupun belum 
ditunjang data, fakta, alasan logis, ataupun  hasil 
kajian saintifik – menduga-duga sebagai salah satu 
fenomena geologi yang dikait-kaitkan dengan 
geologi zona Rembang yang dikenal sebagai kawasan 
terangkat (continued uplift). Ciri zona Rembang 
adalah bentuk pola struktur lipatan berarah barat-
timur yang melampar dari Jawa Tengah bagian utara 
sampai ke Madura.  Selain itu, muncul juga dugaan 
adanya kegiatan poton (mud volcano atau gunung api 
lumpur) yang aktif kembali. Fenomenanya dikaitkan 
dengan kejadian meletusnya poton Sidoarjo 2006, 
atau dengan poton di Gresik, Jawa Timur, beberapa 
waktu yang lalu. Secara kebetulan poton-poton itu 
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m. Bentuknya seperti jamur terbalik, yaitu bagian 
akar dan batang berada di atas, sedangkan bagian 
mahkotanya berada di bawah. Hal ini seolah-olah 
telah terdorong dan terangkut dari tempat asalnya 
(bukan bongkah insitu).

Bentuk susunan material di bagian tepian 
utara pulau memperlihatkan ukuran bongkah 
besar. Semakin ke atas ukuran material semakin 
halus, namun tidak tersusunan secara seragam. 
Hal ini diduga mencirikan energi flux gelombang 
pengangkutnya relatif besar. Di tepian bagian selatan 
umumnya ditutupi oleh material berukuran kerakal, 
kerikil, dan pasir kasar dengan susunan yang lebih 
beraturan dan tersortasi baik yang mencirikan energi 
flux gelombang pengangkutan yang relatif lebih kecil.

Material pada ujung-ujung pulau ini berbentuk 
lengkung, diduga merupakan material yang terangkut 
oleh gelombang difraksi, dicirikan oleh adanya pola 
penyusunan material berukuran pasir kasar yang 

berada pada zona tektonik geologi  yang sama, yaitu 
puncak struktur lipatan (antiklin). 

Salah satu upaya untuk memperoleh data 
pendukung fenomena “terangkatnya” pulau ini 
mestinya berupa indikasi struktur geologi atau 
deformasi batuan yang lazim terbentuk di permukaan 
bumi, misalnya rekahan (fracture), kekar (joint), 
atau sesar (fault) pada bagian sayap suatu daerah 
pengangkatan.  Munculnya mata air, rembesan gas, 
atau bahkan luapan lumpur dari dalam bumi juga 
merupakan ciri fisik yang signifikan mendukung 
adanya gejala geologi sebagai penyebabnya.  

Proses Geologi 
Saat survei dilakukan pada 1 Februari 2013, suatu 

kebetulan muka laut berada pada kondisi surut. 
Walaupun penyelaman tidak dilaksanakan karena 
visibilitas atau jarak pandang terbatas, beberapa 
ciri fisik dari proses pembentukan pulau serta 
karakteristik materialnya dapat dikenali dengan baik. 
Hasil observasi di permukaan memperlihatkan bahwa 
pulau baru ini secara signifikan bukan dibentuk oleh 
proses endogen. Tidak satupun ciri-ciri fisik gejala 
endogen teramati, seperti deformasi batuan, lineasi 
struktur pada tubuh pulau ataupun di permukaan 
tanah sekitarnya.

Pengamatan fisik akhirnya diarahkan untuk 
mengenali ciri-ciri proses eksogen, khususnya 
pembentukan geomorfologi pantai yang dibentuk 
oleh karakteristik dari material yang membentuk 
pulau tersebut. Hasilnya adalah suatu fenomena yang 
mengarah pada dinamika permukaan laut. 

Bentuk pulau baru ini memanjang berarah 
timur-barat, kecuali bagian ujung pulau berbentuk 
melengkung ke arah selatan. Panjangnya 224 m, 
lebar rata-rata 25 m dan merupakan daratan baru 
yang terbentuk dari timbunan material rombakan 
koral berbagai ukuran. Luas pulau baru dihitung dari 
data hasil pengukuran GPS pada garis pantai baru 
adalah sekitar 5.800 m2 atau 0,58 hektare. Ketinggian 
punggung pulau ini sekitar 3,2 m di atas datum yang 
dianggap dasar pulau.  

Dasar pulau baru yang muncul ke permukaan 
laut pada saat surut merupakan rataan terumbu 
di bawah permukaan laut rata-rata berbentuk 
memanjang sekitar 400 m. Bagian dasar pulau baru 
ini adalah dasar lautnya sendiri (existing seabed). 
Bagian ini merupakan lamparan rombakan koral yang 
terdiri dari bongkah, kerakal, kerikil dan pasir yang 
tersusun dan tersortasi baik, sedangkan tubuh pulau 
terdiri dari timbunan material yang sama tetapi tidak 
tersusun baik.

Pada material pembentuk pulau ini banyak 
ditemukan bongkahan terumbu koral mati (jenis 
Acropora). Ukurannya besar mencapai diameter 1,3 

Dasar laut pada saat laut surut (kiri atas) dan timbunan material baru 
ukuran pasir-koral yang terangkut dari dasar laut (kanan tengah). 
Foto: Dokumentasi P3GL

Bongkah koral Acropora yang terangkut dan berada pada posisi terbalik. 
Foto: Dokumentasi P3GL
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melengkung menyerupai struktur lidah pasir (spit). 
Pada saat yang sama, sebagian tepian pantai Madura 
di sekitar pulau ini mengalami erosi pantai secara 
besar-besaran. Sekitar 2-3 m lahan pemakaman telah 
hilang terabrasi.

Fakta lain menunjukkan ciri-ciri fisik satuan 
morfologi pantai depan (foreshore) yang tersusun 
oleh material kasar, yaitu di bagian utara tepian 
daratan, dan satuan morfologi pantai belakang 
(backshore) di tepian bagian selatan yang tersusun 
oleh material lebih halus. Kami menduga bahwa 
proses pantai yang dikenal sebagai “littotal drift” 
merupakan penyebab utama terbentuknya pulau 
baru ini.

 

Timbunan rombakan koral di bagian depan pulau berupa material kasar. 
Nampak Laut Jawa (kiri atas). Foto: Dokumentasi P3GL

Timbunan material rombakan koral di bagian belakang pulau menyerupai 
urugan baru. Nampak Daratan Madura (kiri atas). Foto: Dokumentasi P3GL

Abrasi kuat tepian pantai Madura, lahan pemakaman 
umum di belakang pulau baru. 
Foto: Dokumentasi P3GL

Littoral Drift
Interaksi antara pasang laut pada kondisi puncak 

dengan aksi gelombang ekstrim pada Monsun Barat, 
melipatgandakan energi flux gelombang yang sampai 
ke pantai sehingga mengakibatkan perubahan 
“littoral drift” secara besar-besaran. Material dasar 
laut berukuran bongkah - pasir kasar yang terangkut 
selanjutnya tertumpuk membentuk timbunan di 
atas rataan terumbu. Dimensi tumpukan material ini 
membentuk daratan baru yang memanjang, yang 
selanjutnya oleh penduduk setempat memberi nama 
Pulau Ajaeb atau Pulau Karang atau Takat Emas.  

Data meteorologi dan oseanografi pada saat 
kejadian sangat mendukung dugaan ini. Saat itu 

Bongkah koral segar yang terangkut dari dasar laut. 
Foto: Dokumentasi P3GL
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terjadi puncak “spring tide” pada tgl. 13-15 Januari 
2013, dan cuaca ekstrim yaitu hujan lebat, angin 
kencang dan gelombang badai (hampir bersamaan 
waktunya dengan kejadian hujan ekstrim dan 
banjir besar di Jakarta 16-17 Januari 2013).  Aksi 
gelombang ekstrim pada saat puncak pasang 
terjadi pada 15 Januari 2013 malam. Inilah yang 
diduga memicu “littoral drift” ekstrim pula, yaitu 
terangkutnya material dari dasar laut disertai dengan 
munculnya timbunan rombakan koral baru dengan 
ketinggian sekitar 3,2 meter dari rataan terumbu 
yang menjadi dasar pulau. Oleh sebab itu, kami 
meyakini bahwa pulau baru ini tidak terbentuk hanya 
dalam satu malam saja, tetapi merupakan proses 
yang berkesinambungan. Kami perkirakan selama 
cuaca ekstrim Monsun Barat pada saat “spring tide” 
yaitu antara antara10-17 Januari 2013 proses pantai 
ini jauh lebih intensif, sehingga mencapai puncaknya, 
dan setelah itu berangsur-angsur melemah kembali.

Selain  membentuk pulau baru, aksi gelombang 
ekstrim ini juga telah mengabrasi garis pantai daratan 
Madura yang terletak di belakangnya, terutama 
di pantai lahan pemakaman umum yang mundur 
sekitar 2-3 meter. Walaupun merupakan kejadian 
langka, fenomena “littoral drift” ekstrim semacam ini 
juga pernah terjadi dan tercatat di pantai Kuta, Bali 
(1985), pantai barat Bengkulu (1991), pantai Grati, 
Jawa Timur (1994), atau pantai timur Lhokseumawe, 
Aceh (2001).

Proses Pantai Jangka Panjang
Munculnya daratan baru secara alamiah ini telah 

mengubah keseimbangan proses pantai di sekitarnya, 
terutama mekanisme “littoral drift”, karena daratan 
ini telah beralih fungsi sebagai “groyn” atau 

“pemecah gelombang” (break water). Walaupun 
keberadaan pemecah gelombang ini lazimnya akan 
berfungsi sebagai pelindung pantai terhadap abrasi 
gelombang, namun akan membawa konsekuensi 
bahaya baru, yaitu terjadinya gelombang difraksi 
yang akan mengabrasi pantai di sekitarnya secara 
besar-besaran.  Dalam prediksi jangka panjang, aksi 
gelombang difraksi ini akan membentuk akumulasi 
sedimen yang berasal dari kedua sisi daratan 
sehingga terjadi proses pendangkalan (shoaling 
effect). Selanjutnya,  proses pendangkalan ini akan 
membentuk gumuk pasir atau “sand dune” yang 
menghubungkan daratan ini dengan daratan pantai 
Madura yang dikenal sebagai efek tombolo.

Dalam nomenklatur pulau-pulau kecil, bentuk 
daratan seperti ini tidak bisa diklasifikasikan sebagai 
pulau kecil permanen. Jika fenomena gelombang 
ekstrim ini muncul kembali secara berkala, 
kemungkinan daratan ini akan berubah bertambah 
besar atau bahkan akan hilang kembali sebagai “tidal 
elevation”, atau berada pada elevasi pasang surut. 
Dengan demikian, pulau ini tidak akan bertambah 
tinggi atau berkembang lagi, kecuali jika terjadi 
interaksi cuaca ekstrim dan pasang tinggi yang lebih 
kuat dari proses “littoral drift” seperti yang terjadi 
pada pertengahan Januari 2013 yang lalu. n

Penulis adalah para peneliti di Pusat Penelitian dan 
Pengembangan geologi Kelautan (P3gl), Balitbang eSdM.
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Rentangan Tasikmalaya-Purwokerto, Kedu 
Selatan, Yogyakarta-Magelang, Wonosobo-
Dieng-Banjarnegara merangkum daerah yang 
penuh dengan gejala Geologi Kuarter. Gejala 

itu hingga kini tidak diperhatikan atau linewatan (dari 
kata lewat dengan sisipan “in” dan akhiran “an”). 
Jika pun diperhatikan, biasanya orang keliru tangkap 
atau amatannya tidak lengkap. Karena gejala Kuarter, 
banyak di antaranya yang terpaut pada toponimi. 
Banyak pula gejala yang menarik untuk dikaji lebih 
lanjut, baik dari segi geologi murni maupun dari segi 

geologi terapan, khususnya air tanah, lingkungan, 
dan kebencanaan geologi. 

Melanglang bumi atau geotravel yang Geomagz 
lakukan pada 23-26 Januari 2013 merunut kembali 
geologi linewatan itu. Narasumber sekaligus 
pemandu perjalanan ini adalah geologiwan senior 
yang mumpuni dan dikenal pula sebagai ahli bahasa, 
yaitu M.M. Purbo-Hadiwidjoyo atau Pak Purbo. Bagi 
Pak Purbo, perjalanan ini juga seakan-akan napak 
tilas setelah puluhan tahun sebelumnya mengamati 
atau bahkan mencermati semua tempat yang 

Dari Tasikmalaya hingga 
Banjarnegara

Geologi 
Linewatan

Oleh: Oman Abdurahman

Langlang Bumi
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dikunjungi. Loka yang disasar itu meliputi Cirahong, 
Tasikmalaya; Majenang, Kali Serayu, dan sekitarnya, 
Gambarsari, Purwokerto; Tambak, Banyumas; 
Karanganyar, Banjarnegara; Gamping di barat 
Kulonprogo; Borobudur, Magelang; dataran tinggi 
Dieng, Karangkobar dan Mrican, Banjarnegara 

Gejala geologi yang kami jumpai dan 
perbincangkan di sepanjang jalan menyentuh 
hampir seluruh ranah geologi. Permasalahannya pun 
beragam, mulai dari pentingnya data dasar, geologi, 
sejarah, arkeologi, lingkungan; hingga ke wawasan 

pembangunan masa depan. Pak Purbo sendiri 
memberikan penekanan bahwa seluruh temuan dan 
perbincangan selama perjalanan ini berada dalam 
lingkup geologi, sejarah, dan tantangan kemodernan.

Tulisan ini akan dibagi ke dalam dua bagian. 
Bagian pertama mengisahkan langlang bumi antara 
Tasikmalaya - Yogyakarta, dan bagian kedua antara 
Yogyakarta - Banjarnegara. 

Jembatan Ci Rahong merentang diatas Ci Tanduy, batas antara Tasikmalaya dan Ciamis dengan ciri khas terdiri atas dua geladak: di atas jalan kereta api, 
di bawah jalan kendaraan umum. Foto: Oman Abdurahman
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BAGIAN PERTAMA: 
TASIKMALAYA - YOGYAKARTA

Letusan Galunggung dan Jembatan Cirahong
Pertama-tama, kami berhenti di tepi ujung 

timur Jembatan Cirahong. Jembatan itu terletak di 
perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten 
Ciamis, terentang di atas Ci Tanduy yang jadi batas 
antara kedua kabupaten itu. Dalam Bahasa Sunda, 
rahong adalah tebing batu yang tegak mendinding 
yang di bawahnya mengalir sungai. Itulah bentang 
alam dan batuan yang kami jumpai di sekitar 
jembatan Cirahong.

Menurut Pak Purbo, pada suatu ketika 
Galunggung meletus dahsyat, melontarkan dinding 
timur tenggaranya menjadi berkeping-keping batu 
dalam berbagai ukuran hingga jarak ribuan meter 
dari titik letusnya. Bahan ledakan itu membendung 
Ci Tanduy di Kota Tasikmalaya sekarang sehingga 
terbentuk danau. Peristiwa itu juga mungkin 
menyebabkan banyak korban karena pada zaman 
itu daerah tersebut sudah dihuni orang, dan banyak 
mayat terapung di atas danau. Menurutnya, tidak 
mustahil asal-usul nama Kota Tasikmalaya itu dari kata 
tasik (danau) tempat banyak orang malaya (dari kata 
laya yang mendapat awalan “ma” atau “me” yang 
berarti “mati”). Danau itu akhirnya mengering karena 
aliran ke arah selatan lewat Ci Wulan. Sebagian air 
danau mengalir lewat Ci Tanduy. Lembah yang lama 
dan baru alur Ci Tanduy ini dapat diamati di sekitar 

Cirahong. Tentang asal-usul nama ini, terdapat 
perbedaan pendapat yang dirangkum dalam tulisan 
berjudul “Toponimi Tasik dalam Perbincangan”.

Pak Purbo mempersoalkan lagi cara terjadinya 
letusan hebat Galunggung yang menghasilkan ribuan 
bukit yang terkenal dengan nama “bukit sepuluh 
ribu”. Nama itu berasal dari bahasa Prancis, dix milles 
monticule; dan dalam bahasa daerah setempat: bukit 
saréwu atau bukit sapuluh rébu. Dinamakan demikian 
karena memang hasil letusan itu berupa bukit kecil-
kecil yang terserak tak beraturan di area seluas 170 
km2 dari kaki Galunggung. Menurut B.G. Escher, 
sekitar tahun 1925, jumlah bukit itu lebih dari 3.600. 
Namun, saat ini jumlahnya sudah jauh berkurang, 
mungkin yang tersisa tinggal sekitar puluhan saja. 
Menurut hasil sebuah penelitian, jarak antara bukit 
itu dengan kawah Galunggung terdekat kira-kira 6,5 
km dan terjauh 23 km dengan ukuran bukit yang 
terbesar bergaristengah hingga 500 m dan tingginya 
mencapai 5 m.

Beberapa ahli meneliti peristiwa letusan 
Galunggung dan “bukit sepuluh ribu”. A.D. 
Wirakusumah (2012) adalah salah seorang di antara 
nya. Ia menulis, “Selanjutnya, magma menyeleweng 
sekali lagi ke lereng tenggara dan menyebabkan 
batuan di lereng tenggara terdorong ke luar dan 
akhirnya longsor. Akibatnya, magma muncul di 
tempat lemah tersebut dan terjadilah letusan besar 
yang menghasilkan piroklastika. Aliran tersebut 

Loka langlang bumi: 1. Cirahong 2. Majenang, 3. Wangon-Sungai Tajum 4. Gambarsari, 5. Tambak, 6. Karanganyar-Karanggayam, 7. Sokka-Jembatan 
Tembono-Lok Ulo, 8. Gunung Gamping, 9. Perbukitan Gendol, 10. Punthuk Setumbu 11. Gending-Metasih-Menara Air-Payaman. 12. Telaga Menjer 13. 
Tuk Bima Lukar-Dieng-Kawah Sileri 14. Legetang, 15. Pawedan, Karangkobar, 16. Bendungan Mrica.. Sumber peta: Google map
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sekaligus menyertai dan mendorong longsoran tadi 
hingga terbentuk bukit sapuluh rébu yang lokasinya 
sampai sekitar 27 km ke arah timur-tenggara dari 
kawah Galunggung”. 

Cara kejadian letusan seperti ini terkenal dengan 
istilah volcanic debris avalanches atau sering 
disingkat debris avalanches yang berarti longsoran 
besar bahan rombakan gunung api atau, singkatnya, 
guguran puing. 

Pendapat lain memperkuat penjelasan bahwa 
letusan Galunggung itu melongsor puing secara 
besar-besaran, misalnya seperti yang termuat 
dalam situs Survei Geologi Amerika Serikat USGS. 
Pendapat ini menyebutkan pula perkiraan umur 
kejadiannya, yaitu kurang dari 23.000 tahun. Peneliti 
lainnya, Sutikno Bronto dari Badan Geologi, juga 
menyimpulkan bahwa volcanic debris avalanches 
merupakan cara terjadinya “bukit sepuluh ribu”. 
Berdasarkan penelitian disertasinya tentang geologi 

Geladak bawah dari jembatan Cirahong yang digunakan untuk jalan raya. 
Foto: Igan S. Sutawidjaja

Pak Purbo, memberikan penjelasan di tepi 
jembatan Cirahong. 
Foto: Oman Abdurahman
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Toponimi Tasik
dalam Perbincangan
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gunung api Galunggung, umur kejadian itu adalah 
4.200 tahun yang lalu. 

Sejarah alam itulah yang kami perbincangkan 
ketika singgah di dekat Jembatan Cirahong. Belanda 
membangun jembatan itu agar jalur rel kereta api 
lintas selatan Pulau Jawa dapat melewati Kota 
Ciamis. Pada waktu itu, sekitar 1880-an, Belanda 
membangun jalur kereta api di seluruh Pulau 
Jawa untuk memperlancar pengangkutan hasil 
perkebunan yang akan diekspor. Konon, ketika 
pembangunan rel kereta api itu sudah sampai di 
Tasikmalaya, R. A. A. Kusumadiningrat yang waktu itu 
baru pensiun dari jabatannya sebagai Bupati Ciamis, 
melihat kesempatan untuk mempercepat kemajuan 
Kota Ciamis. Usul pun disampaikan kepada pihak 
Belanda agar jalur kereta api itu dapat melewati Kota 
Ciamis. Belanda memenuhi permintaan itu. Namun, 
diperlukan jembatan untuk menyeberangi Ci Tanduy 
di tempat terdekat dari Kota Ciamis agar biayanya 
lebih hemat. 

Dengan bermodalkan peta dasar dan data dasar 
lainnya, pada tahun 1893 Belanda memanfaatkan 

celah sempit Ci Tanduy di daerah Cirahong sebagai 
tempat untuk membentangkan jembatan kereta 
api menuju Kota Ciamis. Di tempat itu terdapat 
bentangan untuk jembatan yang terpendek. Selain 
itu, batuannya juga merupakan batuan keras yang 
cocok untuk fondasi jembaran. Akhirnya, jembatan 
Cirahong dapat diselesaikan dan masih berdiri 
dengan megahnya hingga hari ini. 

Jembatan Cirahong memiliki keamungan atau 
sesuatu yang khas. Itulah jembatan dua geladak: 
yang atas untuk kereta api, dan yang bawah 
untuk kendaraan umum. Betapa Belanda sangat 
diuntungkan oleh sistem perangkutan kereta api ini. 
Selain mengangkut hasil perkebunan, dengan jalur 
kereta api ini Belanda juga sangat efektif mengontrol 
kawasan jajahannya, terutama wilayah yang berada 
di pedalaman dan di bagian selatan Pulau Jawa.

Dari kisah Cirahong kita mendapatkan cara Belanda 
menghadapi tantangan alam yang dihadapi dengan 
sangat efisien dan efektif. Semuanya bertumpu 
pada data dasar seperti topografi dan geologi yang 
dipadukan dengan perencanaan yang matang. Kini, 

Gunung Galunggung. 
Foto: SR. Wittiri
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Antara Sukapura dan Tasikmalaya berbilang 
riwayat yang panjang. Dua nama yang berada 
di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, 
ini silih berganti menjadi nama wilayah 

administratif. Riwayatnya bisa kita gali dari buku-
buku sejarah. Di antaranya kita bisa membaca tulisan 
“Sukapura (Tasikmalaya)” karya Ietje Marlina yang 
dimuat dalam buku Sejarah Kota-kota Lama di Jawa 
Barat (2000: 91-110) dan Sejarah Kota Tasikmalaya, 
1820-1942 (2010), karya Miftahul Falah.

Dari kedua buku tersebut, nama pertama yang 
mula-mula mengemuka dalam sejarah adalah Sukapura. 
Pertama-tama nama ini merujuk kepada satu dari tiga 
kabupaten di Priangan yang diresmikan oleh Sultan 
Agung dari Mataram pada 9 Muharam Tahun Alif yang 
bertepatan dengan 20 April 1641. Dua kabupaten lainnya 
adalah Kabupaten Parakanmuncang dan Bandung.

Peresmian tersebut merupakan balas jasa Sultan 
Agung kepada umbul-umbul di Priangan Timur yang 
membantu menumpas pemberontakan Dipati Ukur 
kepada Mataram. Pada 1632, umbul Sukakerta Ki 
Wirawangsa bersama dengan Umbul Cihaurbeuti Ki 
Astamanggala dan Umbul Sindangkasih Ki Somahita 
menahan dan membawa kepala daerah Tatar Ukur itu 
ke Mataram untuk dihukum mati. Sebagai imbalannya, 
dalam piagam bertanggal 9 Muharam, itu Sultan Agung 
mengangkat Ki Wirawangsa sebagai Bupati Sukapura 
bergelar Tumenggung Wiradadaha; Ki Astamanggala 

menjadi bupati Bandung bergelar Tumenggung 
Wiraangun-angun; dan Ki Somahita sebagai Bupati 
Parakanmuncang bergelar Tumenggung Tanubaya.

Nama Sukapura menurut Babad Soekapoera (R. 
Kertianagara), berasal dari kata “suka” yang berarti “asal” 
atau “tiang” dan “pura” berarti “karaton” atau istana. 
Dengan demikian, Sukapura bisa mengandung arti 
“djedjerna karaton” atau “asal-mula istana”, karena di 
tempat itulah kabupaten Sukapura berdiri. Meskipun 
nama Sukapura bisa juga sebenarnya diambil dari nama 
desa yang menjadi bawahan Distrik Sukaraja, karena 
kemudian terbukti Ki Wirawangsa memindahkan 
ibukota kabupaten dari Dayeuh Tengah ke Leuwi Loa, 
yang termasuk Desa Sukapura Onderdistrik Sukaraja.

Dilihat dari perkembangannya, sejak awal pendirian 
Kabupaten Sukapura hingga tahun 1901, kota yang kini 
dikenal sebagai Tasikmalaya tidak termasuk ke dalam 
wilayah Sukapura. Mulanya, ia masuk wilayah Kabupaten 
Parakanmuncang dan Kabupaten Sumedang. Mula-mula 
Kota Tasikmalaya dikenal sebagai bagian dari Umbul 
Galunggung atau Indihiang, yang termasuk Kabupaten 
Parakanmuncang. Kemudian sejak 1820 muncul nama 
distrik Tasikmalaija op Tjitjariang (Tasikmalaya atau 
Cicariang) dan inilah kali pertama nama Tasikmalaya 
mengemuka dalam sejarah sebagai nama sebuah wilayah. 

Pada 1839, Distrik Tasikmalaija op Tjitjariang 
diringkas menjadi Distrik Tasikmalaija dan pada 
1901 distrik tersebut dimasukkan sebagai bagian dari 
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separuh abad lebih setelah kemerdekaan, sudah 
semestinya kita lebih meningkatkan peran data 
dan informasi dasar dalam pembangunan. Kita 
pun ditantang untuk meningkatkan pemanfaatan 
jembatan itu, misalnya dengan pariwisata sejarah 
dan geowisata. Hal ini sangat memungkinkan karena 
jembatan Cirahong itu khas, megah, dan bernilai 
sejarah, dengan alam di sekitarnya yang memiliki 
fenomena geologi yang menarik.

“Bubur” Bahan Rombakan di Majenang
Perjalanan selanjutnya melewati Majenang. Di 

daerah ini dan sekitarnya dapat dikatakan tidak 
tersingkap batuan dasar (bedrock) yang keras. 
Daerah antara Banjar dan Majenang adalah daerah 
pengendapan bahan rombakan. Karena bahan 
rombakan, batuannya belum kompak sehingga 
sering terjadi longsor.

Nama majenang perlu dicermati karena ternyata 
toponimi itu menggambarkan keadaan setempat. 
Kata majenang terdiri atas kata jenang dari Bahasa 
Jawa yang artinya “bubur kental” atau “dodol”; dan 
awalan “ma” (“me”) yang berarti “menjadi” atau 

“mengumpulkan”. Jadi, nama itu menunjuk kepada 
daerah yang banyak menjadi atau mengumpulkan 
bahan hasil rombakan yang lunak seperti “bubur”. 
Beberapa peneliti menyebutkan bahan yang lunak 
ini sebagai lempung yang mengembang (expansive 
clay) yang sering menyebabkan longsor. Inilah 
gambaran keadaan umum pengisi cekungan antara 
Banjar, Majenang dan Cilacap Selatan. Dari Majenang 
perjalanan diteruskan ke Purwokerto melalui Wangon.

Gunung Slamet dilihat dari Desa Gambuhan. Foto: SR. Wittiri
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Lahar Gunung Slamet Mengubur Pasirluhur?
Mulai dari Wangon ke arah utara tampak 

endapan lahar yang semakin menebal ke arah 
Cilongok di sebelah barat Kota Purwokerto. Endapan 
lahar ini secara menerus dapat dijumpai hingga Kota 
Purwokerto dan mulai menghilang di bagian selatan 
kota, saat jalan raya ke arah Rawalo mulai menurun. 
Kemudian kami pun terlibat dalam perbincangan 
yang hangat tentang aliran lahar Gunung Slamet 
yang berarah Selatan. Pak Purbo menduga bahwa 
lahar ini mengubur pusat kerajaan kecil di masa lalu, 
yakni Kadipaten Pasir Luhur, yang berada di sekitar 
Kota Purwokerto. Ini terjadi pada masa pra-Islam. 
Sekali lagi, di sini nama menjadi salah satu kunci 
hipotesis. 

Gunung Slamet mungkin satu-satunya gunung 
api yang namanya bercorak Islam. Kata slamet 
berasal dari Bahasa Arab, salamatan, seakar dengan 
kata Islam, yang berarti “keselamatan”, menunjukkan 
masuknya pengaruh Islam. Menurut Pak Purbo, 
Gunung Slamet sebelumnya bernama “Pasir Luhur”. 
Ahli geologi lainnya, Budi Brahmantyo, menyebutkan 
bahwa menurut naskah Bujangga Manik nama itu 

dahulu adalah “Gunung Agung”. Arti kedua nama 
itu berdekatan, yaitu sama-sama menunjuk sesuatu 
yang tinggi. 

Selanjutnya, Pak Purbo menduga bahwa nama 
“Slamet” diberikan sebagai doa keselamatan 
agar gunung api tersebut tidak meletus lagi dan 
masyarakat yang tinggal di sekitarnya hidup tenteram. 
Tentu, yang memberikan nama itu dari kalangan 
Islam, mungkin para pemuka Islam yang waktu itu 
telah menguasai Pasir Luhur. Karena itu, perubahan 
nama gunung itu diduga terjadi pada masa akhir pra-
Islam atau akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-
16 M, setelah peristiwa letusan Gunung Slamet yang 
laharnya mengubur Kadipaten Pasir Luhur. Masa ini 
sesuai pula dengan masa ditulisnya naskah Bujangga 
Manik. 

Dalam situs Internet Pemerintah Kabupaten 
Cilacap disebutkan bahwa pusat Kerajaan Pasir 
Luhur terletak di tepian Sungai Logawa, Kecamatan 
Karanglewas, sekitar 10 km dari Kota Purwokerto 
ke arah barat. Pandangan dari sisi migrasi budaya 
memperkuat hal itu. Banyak nama tempat di 

wilayah Kabupaten Sukapura. Perubahan yang sangat 
berarti terjadi pada 1913, karena sejak itu secara resmi 
Kabupaten Sukapura berubah nama menjadi Kabupaten 
Tasikmalaya. Perubahan ini mengikuti nama ibukota 
kabupaten sesuai dengan kebijakan kolonial Hindia 
Belanda.

Dari sisi toponiminya, nama Tasikmalaya 
menimbulkan berbagai penafsiran. Dalam kedua buku di 
atas misalnya, ada dua pendapat yang menyatakan asal-
usul nama Tasikmalaya. Pertama, nama itu terbentuk 
dari kata “tasik” dan “laya”. “Tasik” berarti “keusik” atau 
pasir dan “laya” berarti “ngalayah” atau menghampar. Jadi, 
Tasikmalaya diartikan sebagai “keusik ngalayah” atau pasir 

yang menghampar akibat letusan Gunung Galunggung 
pada 8 dan 12 Oktober 1822. Kedua, nama itu terbentuk 
dari kata “tasik” dan “malaya”. “Tasik” berarti telaga, 
danau, atau air yang menggenang dan “malaya” berarti 
jajaran gunung-gunung. Dengan demikian, Tasikmalaya 
dapat diartikan sebagai jajaran gunung-gunung yang 
berjejer dalam jumlah yang banyak, seperti yang terekam 
dalam ungkapan “Jajaran gunung-gunung téh lobana lir 
cai laut” yang berkembang di masyarakat Tasikmalaya. 
Pendapat kedua ini pun dihubungkan dengan letusan 
Galunggung 8 dan 12 Oktober 1822. Bedanya, tafsiran 
kedua menyertakan fenomena terbentuknya sekitar 
3.648 bukit kecil (hillocks) yang dikenal sebagai “10 ribu 

Gunung Galunggung dari 
arah Ci Kunir. 
Foto: Darwis Darmawan
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Bendung Gambarsari, bendung hidraulik pertama di Indonesia 
memanfaatkan morfologi dan aliran Sungai Serayu, Gambarsari, 
Purwokerto. Foto: Oman Abdurahman

bukit” di sekitar Tasikmalaya, akibat letusan tersebut.

Namun, bila merujuk kepada penamaan wilayah 
sebagaimana yang dapat dibaca dari buku Miftahul 
Falah, kedua pendapat tersebut tertolak, karena nama 
Tasikmalaya sebagai nama daerah sudah digunakan 
sejak tahun 1820, dua tahun sebelum terjadinya letusan 
Galunggung pada 8 dan 12 Oktober 1822.

Penafsiran lainnya mengenai toponimi Tasikmalaya 
disampaikan geologiawan senior M.M. Purbo-
Hadiwidjoyo pada muhibah kebumian 23-26 Januari 
2013 dari Tasikmalaya hingga Banjarnegara. Di sela-sela 
perjalanan, antara lain di Jembatan Cirahong dan Hotel 
MGriya Guest House, Purwokerto, Purbo menerangkan 
bahwa kata Tasikmalaya berasal dari kata “tasik” yang 
berarti “danau”, awalan kata kerja “ma-“ dan “laya” 
yang berarti “mati”. Sehingga pengertian Tasikmalaya 
menurut Purbo adalah danau yang di dalamnya banyak 
mayat terapung-apung.

Memang, penafsiran tersebut ia kaitkan dengan 
kegiatan Gunung Galunggung. Namun, kegiatannya 
bukan yang terjadi pada 1822, melainkan jauh sebelum 
itu, bahkan ribuan tahun sebelum itu. Kala itu Gunung 
Galunggung meletus sangat dahsyat. Ledakannya 
menghancurkan dinding timur Galunggung. 
Lontarannya sampai ke Manonjaya dan menutup alur 
Sungai Citanduy Purba. Karena tertutup, maka jadi 
danau. Air danaunya mula-mula mengalir ke selatan jadi 
Sungai Cibulan. Sebagian airnya bergabung dengan air 
dari Galunggung, Cakrabuana, dan gunung-gunung di 

sekitar Purwokerto yang dipengaruhi oleh budaya 
Sunda atau bercorak Sunda, contohnya, Cilongok, 
Rancamaya, Baturaden, Darmaraja, Tangkil, Pageraji, 
Pakuncen, Babakan, Cimerang, dan Paguyangan. 
Hal ini, mungkin karena dulu di Purwokerto pernah 
berdiri Kerajaan Pasir Luhur bagian dari Kerajaan 
Sunda-Galuh. 

Kali Serayu dan Bendung Hidraulik Pertama di 
Gambarsari

Hari kedua, mula-mula kami menepi di tepi 
jalan yang berbatasan dengan Kali Serayu arah dari 
Purwokerto, setelah melewati dua bukit tempat 
terowongan kereta api. Dari tempat itu ke arah hulu 
tampak jembatan kereta api melintasi Kali Serayu, 
sedangkan ke arah hilir terlihat bendung Gambarsari. 
Kami pun menyambangi tempat poros bendung itu. 

Sungai Serayu atau Kali Serayu, dulu dalam 
naskah Bujangga Manik disebut juga Ci Sarayu, 
benar-benar merupakan sungai besar. Salah satu 
mata airnya, bernama “Tuk Bima Lukar”, berada 
di dataran tinggi Dieng. Dari hulunya di daerah 
Dieng hingga ke muaranya di dekat pantai Cilacap, 

sekitarnya, sehingga membentuk Sungai Citanduy Baru 
yang alirannya memutar dan menembus ke Cirahong.

Saat letusan Galunggung itu, sudah ada manusia. 
Sehingga setelah pembendungan Citanduy Purba oleh 
lahar Galunggung dan pembentukan tasik atau danau, 
banyak penduduk di sekitarnya menjadi korban dan 
memenuhi danau itu, sehingga daerah tersebut dinamakan 
Tasikmalaya. Untuk memperkuat pendapatnya, Purbo 
mengetengahkan Kampung Naga di Salawu sebagai 
daerah yang selamat dari letusan besar Galunggung itu 
dan kemudian terbebat (terisolir) dari penduduk lainnya, 
sehingga tata budaya mereka cenderung berbeda dengan 
penduduk lainnya. 

Bagaimanapun, menafsir Tasikmalaya adalah upaya 
terbatas. Tafsiran-tafsiran di atas adalah cara untuk 
mendekati kebenaran melalui bahasa yang secara turun-
temurun digunakan untuk merekam kejadian alam. 
Penanda “tasik” yang disangkutkan dengan pasir maupun 
danau dan “laya” yang disangkutkan dengan hamparan, 
jajaran gunung-gunung, atau kematian, semuanya 
hendak membongkar petanda di balik kata Tasikmalaya 
yang bertaut dengan peristiwa alam. Maka, siapa yang 
benar dan yang salah dalam menafsir Tasikmalaya 
tidak relevan lagi. Siapapun boleh menafsirkan lagi 
Tasikmalaya berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya.n

Penulis: Atep Kurnia 
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sungai ini memiliki total panjang 3.719 km dengan 
luas daerah aliran sungai (DAS) sebesar 3.759 km2. 
Di sungai ini dibangun beberapa bendung untuk 
pengairan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), 
dan sumber air baku. Dengan luas sawah yang 
diairi oleh sistem pengairannya total mencapai 210 
km2, Kali Serayu menjadi urat nadi kehidupan bagi 
ribuan keluarga petani yang tersebar di kabupaten 
Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, 
dan Cilacap. 

DAS Serayu mengalami pengikisan yang terus 
meningkat dari tahun ke tahun. Dari beberapa 
sumber diperoleh angka pelokosan (denudation) di 
DAS Serayu pada 2008 tercatat sebesar 7,43 mm, 
sedangkan angka itu di tahun 1995 adalah 3,10 mm. 
Angka-angka tersebut menunjukkan laju pengikisan 
DAS Serayu dalam jangka waktu 13 tahun telah 
meningkat lebih dari dua kali. Laju pengikisan yang 
sangat tinggi ini disebabkan oleh persetindakan 
(interaction) manusia dan alam sekitarnya yang 
makin menjadi-jadi.

Kegiatan sehari-hari penduduk di DAS Serayu 
banyak yang mengubah lahan, seperti pertanian yang 
mengalihkan lahan hutan menjadi sawah atau kebun. 
Sementara itu, di DAS Serayu banyak terdapat daerah 
yang bergerak disebabkan oleh ketektonikan pada 

batuan dasarnya. Batuan dasar itulah ibaratnya seperti 
teremas-remas sebagaimana tampak pada perayapan 
yang kami jumpai di Pawedan, Karangkobar. Keadaan 
ini menuntut kita lebih mencermari sifat DAS Serayu. 
Apalagi mengingat di hilir aliran Serayu banyak berdiri 
bendung. Laju pengikisan akan memperpendek 
umur bangunan air tersebut. Salah satu bendung di 
Kali Serayu adalah Bendung Penggerak Serayu atau 
Bendung Gambarsari. 

Bendung gerak dicirikan oleh mercu atau 
ketinggian muka-airnya yang dapat diatur. Untuk itu 
bendung dilengkapi pintu air. Bendung yang berada 
di Desa Gambarsari, Kecamatan Kebasen, Banyumas, 
ini dibangun tahun 1993. Inilah bendung hidraulik 
pertama di Indonesia. Dengan bendung ini aliran 
Kali Serayu dapat ditampung, dikendalikan, dan 
selanjutnya dibagikan untuk mengairi puluhan ribu 
hektare sawah di Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. 
Sawah di ketiga wilayah itu yang semula - karena 
merupakan sawah tadah hujan-panen sekali dalam 
setahun, setelah adanya bendung ini menjadi panen 
lebih dari sekali setiap tahunnya. Fungsi bendung 
lainnya adalah sumber air baku untuk daerah Cilacap. 

Pada bendung ini ada yang khas, yaitu karena 
letak saluran pengairannya masih lebih tinggi dari 
paras air yang ada dalam bendung, maka digunakan 

Sungai Serayu yang lebar dengan lintasan jembatan KA Cirebon-Purwokerto di atasnya di daerah Gambarsari, Purwokerto. 
Foto: Oman Abdurahman
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pompa hidraulik untuk mengangkat air itu sampai ke 
saluran pengairan yang dituju. Adapun listrik untuk 
tenaga penggeraknya diperoleh dari PLTA kecil di 
Sungai Ketenger, berjarak sekitar 27 km dari poros 
bendung Gambarsari, yang dibangun tahun 1940 
oleh Belanda.

Dari pengamatan dan perbincangan di sekitar 
Purwokerto dan Serayu, kami mendapat tantangan 
untuk meneliti lebih jauh. Letusan Gunung Slamet 
yang laharnya mengalir ke arah selatan sangat 
menarik untuk diteliti lebih lanjut guna menghadapi 
ancaman bencana letusan Gunung Slamet. Selain itu, 
penelitian tentang Pasirluhur dan kaitannya dengan 
latusan Gunung Slamet juga akan memberikan 
sumbangan yang berharga untuk bidang arkeologi 
maupun sejarah, selain bidang geologi Kuarter itu 
sendiri. Kami pun diingatkan kembali akan pentingnya 
data dasar untuk pembangunan seperti bendung 
dan irigasi, pemanfaatan potensi setempat sebagai 
sumber energinya; dan pemeliharaan wilayah DAS-
nya untuk mempertahankan umur dan kegunaan 
bangunan tersebut. 

Lava Tambak dan Lempung Sesar Karanganyar
Dari Gambarsari kami menuju Tambak, Banyumas. 

Sesampainya di Tambak, kami pun berhenti di tepi 
jembatan jalan raya Tambak-Gombong, di atas 
sebuah sungai kecil, Kali Tambak. Perburuan kami 
di sini adalah singkapan lava. Pak Purbo bercerita 
bahwa beberapa tahun yang lalu beliau menemukan 
singkapan lava di sungai ini persis di bawah jembatan 
itu. Lava itu berumur Kuarter. Sayang, ketika kami 
memeriksa lokasi tersebut, singkapan lava tidak 
nampak lagi, mungkin tertutup pondasi jembatan 
atau habis karena dibongkar untuk bahan bangunan 
dan sisanya terdapat di dasar sungai. Pak Purbo 
menyayangkan bahwa singkapan lava di sungai 
itu sekarang sudah tidak ada lagi. “Kita terlambat 
menyelamatkan singkapan lava yang sangat penting 
tersebut”, ujarnya. 

Dari Tambak kami melaju ke Karanganyar. 
Setelah istirahat siang di Candisari, kami sampai di 
Karanganyar, lalu berbelok ke arah Karanggayam. 
Tujuan kami di sini adalah melacak keberadaan 
lempung sesar (fault gauge) yang sekitar 60 tahun 
yang lalu pernah ditemukan oleh Pak Purbo persis di 
tepi jalan Karanganyar-Karanggayam. Lempung sesar 
adalah batuan yang terbentuk karena gaya tektonik, 
berbutir sangat halus. Gaya tektonik itu menyebabkan 
batuan yang dikenainya tergilas dan lumat menjadi 
berukuran lempung. Lempung sesar adalah batuan 
tak terpadatkan, kecuali jika sudah mengalami 
penyemenan. Sayang, derap pembangunan dalam 
kurun waktu 60 tahun, apalagi sepuluhan tahun 
terakhir, telah melenyapkan bukti fenomena geologi 
yang sangat penting itu. 

Kebumen: Industri Genteng dan Jembatan “Baru 
Saja Ada” 

Dari Karanganyar kami menuju Yogyakarta 
dengan rencana singgah di Sokka, dan tepian Sungai 
Luk Ulo, Kebumen. Sokka sudah dikenal sejak Zaman 
Belanda sebagai daerah penghasil genteng. Atap 
rumah yang hingga kini banyak digunakan di Pulau 
Jawa itu terbuat dari batuan lempung. Namun, 
tidak sembarang lempung dapat dijadikan genteng 
yang baik. Di Sokka dan sekitarnya tersedia bahan 
baku genteng yang melimpah, yaitu lempung yang 
mengandung pasir kuarsa. Asal dari pasir kuarsa ini 
adalah batuan Pra Tersier di daerah hulu Sungai Luk 
Ulo. Sebaran lempung pasir-kuarsaan ini terbatas dan 
ini tampak dari industri genteng yang ada hanya di 
daerah Sokka dan paling jauh di Wonosari, sekitar 
10 km ke arah timur, sebatas pengaruh delta lama 
Sungai Lok Ulo. 

Menurut Pak Purbo, daerah Kebumen mulai 
dari sekitar kota hingga pantainya yang sekarang 
sampai sekitar abad ke-17 masih merupakan laut 
pedalaman (inland sea), dan daerah Sokka adalah 
sebuah delta di laut pedalaman tersebut. Delta inilah 
hasil pengendapan lempung yang mengandung pasir 
kuarsa itu. Sumber lempungnya adalah perbukitan di 
sebelah utara yang terbentuk pada akhir Tersier, ketika 
bagian utara geoantiklin Jawa terangkat. Batuan itu 
lalu terkikis kemudian diangkut oleh sungai Luk Ulo 
dan diendapkan di delta, di sekitar daerah Sokka 
sekarang. Kini, delta Sungai Luk Ulo berada lebih 30 
km di selatan Kota Kebumen. 

Selesai pengamatan di Sokka, kami melanjutkan 
perjalanan dan berhenti di ujung jembatan yang 
melintasi Sungai Luk Ulo. Sungai yang sangat dikenal 
oleh para geologiwan itu tak boleh kami lewatkan. 

Batupasir tebal, kemungkinan Formasi Halang, di jalan Karanganyar-
Karanggayam yang diduga merupakan tempat singkapan Lempung Sesar 
(fault gauge). 
Foto: Oman Abdurahman
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Karena sungai ini melewati Karangsambung yang 
sejak tahun 1970-an dijadikan tempat berpraktek 
lapangan untuk para calon geologiwan, dan kini 
telah jadi Cagar Alam Geologi 

“Jembatan K. Tembono”, demikian tertera 
dalam batu penanda di salah satu sisi jembatan itu. 
Menurut Pak Purbo, nama itu aslinya “Tembana” yang 
diturunkan dari kata “tembena” yang terdiri atas 
dua kata, “tembe”, artinya “baru saja”; dan “ana” 
(sekarang “ono”) yang berarti “ada”. Pada waktu 
dibangun, tahun 1870-an, konstruksi jembatan itu 
diperkenalkan oleh G.A. Pet, satu-satunya insinyur 
muda, 26 tahun, yang bertugas di wilayah Kedu 
Selatan. Ia berjasa menanganibanyak masalah 
keteknikan sipil di kawasan itu. 

Di sekitar Purworejo kami melewati daerah 
yang pada tahun 1862 pernah tertutup oleh aliran 
lumpur yang sangat cepat yang hanyut begitu 
saja jadi seperti longsor besar. Lumpur itu berasal 
dari bahan lokosan yang berasal dari pegunungan 
di utara Kutoarjo. Entah berapa ribu orang yang 
tertimbun di bawahnya. Dalam hujan samar-samar 
kami masih dapat membedakan daerah mana yang 
semula tinggi dan mana yang rendah. Daerah yang 
tinggi kini umumnya rimbun karena pepohonan dan 
juga pemakaman, sedangkan daerah yang rendah 
berubah jadi pesawahan. Ada tempat yang bernama 
“jenar” yang tentunya menonjol bekas pada sehabis 
longsoran besar di bagian itu teronggok bahan 
berwarna kekuningan (jenar=kuning), mungkin 
sejenis napal-lempung.

Sebelum memasuki Yogyakarta, kami singgah 
di Desa Gamping untuk menengok Gunung 
Batugamping yang kini tinggal berupa tonggak 
yang tersisa dari singkapan penting itu. Pada awal 

Genteng Sokka siap untuk dimatangkan melalui pembakaran. Endapan 
lempung pasiran di Sokka cocok sebagai bahan baku genteng. 
Foto: Oman Abdurahman

Sungai Luk Ulo yang melewati pinggiran Kota Kebumen difoto dari Jembatan Tembono. Foto: Oman Abdurahman

Yogya membangun sampai sekitar tahun 1950-
an, batugamping itu masih digunakan. Pak Purbo 
bercerita bahwa ia dan Rothpletz, 1956, pernah 
mengusulkan agar batugamping itu jangan 
dihabiskan semua. Walau terlambat, singkapan 
itu sekarang sudah dilindungi sebagai Cagar Alam 
Batugamping yang luasnya hanya 0,15 hektare di 
atas lahan seluas 1,069 hektare. Lebih lanjut tentang 
cagar alam ini dapat dilihat kotak artikel terkait.

Lava Tambak dan lempung sesar di Karanganyar, 
bahan dasar genteng di Sokka di dekat Kebumen, dan 
Cagar Alam Geologi di Desa Gamping mengingatkan 
kembali betapa pentingnya semua itu untuk bahan 
pengajaran. Di sisi lain, derap pembangunan 
seringkali mengancam hilangnya semua itu dalam 
tautan ruang dan waktu.
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Contoh Buruk Eksploitasi Kars
‘Gunung Gamping’

Sketsa Gunung Gamping karya FW Junghuhn pada Java Album 1849. Dulu merupakan perbukitan kars yang luas. Bongkah yang tersisa sekarang 
sebanding dengan bongkah kecil di bawah menara kars pada sketsa ini.

Setelah perjalanan panjang langlang bumi 
(geotravel) dari Bandung, Tasikmalaya, Ciamis 
dan menembus perbatasan Jawa Barat - Jawa 
Tengah ke Majenang dan Wangon, beristirahat 

di hotel kecil di Purwokerto merupakan anugrah tak 
ternilai. Energi baru terisi kembali untuk melewati hari 
kedua langlang bumi yang rencananya akan menyusuri 
jalur lintas selatan Jawa Tengah hingga Yogyakarta. 

Di hari kedua, setelah berhenti di beberapa objek 
seperti di Jembatan Serayu, Rawalo, singkapan lava 
yang terrendam Kali Tambak, Gombong, Karanggayam, 
Sokka dan Kali Lukulo, menjelang sore iring-iringan 
mobil memasuki batas kota Yogyakarta. Teringatlah satu 
“tugu” pengingat tamaknya industri kapur. Menjelang 
pudarnya cahaya Matahari, akhirnya mampirlah kami 
ke suatu tempat yang tidak jauh dari jalur utama, tetapi 
seolah-olah terpencil dari perhatian, Tugu Gunung 
Gamping.

Gunung Gamping menjadi inspirasi bagi saya dalam 
perjuangan menyelamatkan kars Citatah, Bandung Barat 
di awal hingga pertengahan dekade 2000. Pencarian 
bermula dari penemuan dokumen tua tak sengaja saat 
membereskan satu lemari buku di Laboratorium Geologi 
Rekayasa di Prodi Teknik Geologi ITB. Tersembullah 
satu cetakan berukuran A5 berjudul “Gunung Gamping, 
Sebelah Barat Jogjakarta.” Cetakan yang telah 
menguning itu diterbitkan oleh Pusat Djawatan Geologi 
Bandung dan dikeluarkan “Pada Peringatan 200 Tahun 
Kota Jogjakarta,” tertanggal Bandung, 7 September 
1956. Masih dengan ejaan lama. Tidak tercantum nama 
penulis selain Kepala Pusat Djawatan Geologi. 

Isinya merupakan keprihatinan Pusat Djawatan 
Geologi akan satu warisan geologi di Gunung 
Gamping. Di dokumen tersebut disebutkan perihal 
catatan Junghuhn yang disertai sketsa indah, dimuat di 
Java Album 1849, suatu perbukitan karst luas dengan 
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bukit-bukit gampingnya mencapai ketinggian 150 kaki, 
atau lebih dari 50 m, dari permukaan tanah. Menurut 
Junghuhn pula, pada 1883 dikeluarkan suatu aturan 
yang disebut “pranatan” yang membolehkan penggalian 
batugamping. Maka kota Yogyakarta pun terbangun 
dengan sumbangan kapur dari Gunung Gamping 
yang hanya berjarak 4 km dari pusat kota itu. Selain 
itu, diperkirakan kebutuhan tepung gamping untuk 
pemurnian gula ikut menyumbang musnahnya Gunung 
Gamping. 

Situasi “angker” beberapa tahun sebelumnya 
yang dikaitkan pada satu gua yang dipercayai sebagai 
pesanggrahan Sri Sultan Hamengkubuwono I di 
Ambarketawang, Gunung Tlogo, tidak menjadikan 
penggalian kapur berhenti. Akhirnya penggalian yang 
terus menerus itu hanya menyisakan bongkah setinggi 

Sisa-sisa Gunung Gamping yang akhirnya dilindungi 
pada 1989. Foto: Budi Brahmantyo

10 m di tahun 1950-an. Dalam dokumen itu, dua foto 
hitam-putih yang diambil oleh geologiwan dari Swis, Dr. 
Werner Rothpletz pada tahun 1956, memperlihatkan 
bongkah batugamping yang tersisa tampak tersendiri di 
antara dataran pesawahan.

Kini yang yang tampak hanyalah bongkah berukuran 
kira-kira 2 x 10 m dan tinggi 10 m. Persis seperti foto 
Rothpletz 1956. Bedanya, pagar tinggi mengelilinginya 
dengan sebuah plank bertuliskan: Cagar Alam Gunung 
Gamping 0,015 Ha dikeluarkan 16 Desember 1989 
melalui SK Menhut No. 758.Kpts.II-1989. Rupanya 
“desakan” Pusat Djawatan Geologi pada tahun 1956 
untuk melindungi sisa-sisa terakhir Gunung Gamping 
yang berumur Eosen dan tergolong langka tersebut, baru 
terwujud 33 tahun kemudian!

Tentu keputusan perlindungan itu baik walaupun 
sangat sangat terlambat! Gunung Gamping menjadi 
contoh buruk bagaimana kita selalu terlambat 
melindungi warisan atau pusaka geologi. Tindakan 
muncul setelah penyesalan ketika semuanya musnah 
dan hanya meninggalkan puing-puing saja. Sebagai 
penghiburan yang kecut, puing-puing ini hanya menjadi 
tugu pengingat bahwa dulu ada perbukitan kars luas yang 
bernama Gunung Gamping. n

Penulis: Budi Brahmantyo

Foto yang diambil oleh Rothpletz 1956: sisa-sisa Gunung 
Gamping yang bertahan sampai sekarang.

Publikasi yang hampir 
hilang.
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Perbukitan Gendol seperti terlihat 
dari tepi jalan raya di dekat Kali 
Putih atau Kali Gendol, Muntilan, 
Magelang. Foto: Oman Abdurahman

BAGIAN KEDUA: 
YOGYAKARTA - BANJARNEGARA

Dinding Merapi Lama yang Melorot dan Perbukitan 
Gendol 

Di hari ketiga, tujuan perjalanan adalah Magelang 
dan kota Wonosobo. Malam hari sebelumnya, 
sebagian anggota tim ada yang menginap di dekat 
Borobudur untuk berburu pemandangan satu dari 
keajaiban dunia saat pagi hari dari Bukit Punthuk 
Setumbu di selatannya. Pemberhentian kami yang 
pertama di hari ketiga adalah tepi jalan Muntilan-
Borobudur, dekat jembatan Kali Gendol atau Kali 
Putih untuk mengamati Perbukitan Gendol. Karena 
terbatas waktu, kami tidak mendatangi perbukitan 
tersebut, tetapi cukup melihatnya dari kejauhan. 

Menurut Pak Purbo, dinding barat Gunung 
Merapi purba pada satu ketika merosot dengan cepat 
sejauh 17-20 km ke arah barat daya dan terantuk 
atau tertumbuk ke Gunung Menoreh. Tumbukan 
inilah yang kemudian membentuk Perbukitan Gendol. 
Melorotnya badan barat Merapi ini menyebabkan 
tubuh Gunung Merapi melesak (sagging) karena 
bebannya sendiri yang menjulang lebih dari 3.000 
m. Sisanya yang sekarang masih ada berupa Turgo 
dan Plawangan. Dapat dibayangkan, melesaknya 
badan barat Merapi ini segera diikuti dengan rapun 
(collapse)-nya badannya yang tersisa. Karena seakan-
akan terbanting dari ketinggian 3000 meter, maka 
bahan pembentuknya langsung terhambur kemana-
mana sampai ke daerah Borobudur sekarang yang 
membentuk sejumlah gundukan. 

Salah satu gundukan itulah yang kemudian 
dimanfaatkan sebagai inti pada pembangunan Candi 

Borobudur. Gundukan yang lain digunakan sebagai 
sumber bahan. Bahkan diperkirakan asal batununggal 
(monolit) patung Budha di Candi Mendut juga 
sampai di tempatnya karena terlontar dari Badan 
Merapi. Pendapat Pak Purbo ini selaras dengan 
teori van Bemmelen tentang asal-usul Perbukitan 
Gendol. Lebih lanjut Pak Purbo menyatakan bahwa 
melesaknya tubuh Merapi itu sangat mungkin dipicu 
oleh gempa besar.

Selanjutnya menurut Pak Purbo, rosotan itu 
terdesak sampai Pegunungan Menoreh yang 
membendung Kali Progo sehingga terbentuklah 
danau di dataran Borobudur sekarang. Dalam 
toponimi setempat ada nama “Bumi Segoro” yang 
menunjukkan cakupan saat danau itu masih luas. 
Danau adalah sesuatu yang sentara, berumur pendek. 
Menurut Dr. Helmy Murwanto, Danau Borobudur 
terbentuk pada sekitar 22.000-1300 tahun yang lalu. 
Menurut Pak Purbo, proses pembentukan Perbukitan 
Gendol menghasilkan pula bahan yang menyebar 
ke arah utara perbukitan itu membentuk tinggian 
atau perbukitan yang lebih rendah, namun tak 
terendam oleh air danau. Pada salah satu tinggian 
itulah dibangun Candi Borobudur dan dua candi 
lainnya yang terletak segaris pada jarak sekitar 3 
kilometer, yaitu Candi Pawon dan Candi Mendut. Tri 
candi ini dibangun sekitar abad ke-9 M. Selanjutnya, 
berangsur-angsur danau itu pun mengering. 

Ada beberapa pendapat tentang Gendol yang 
berbeda dari teori van Bemmelen dan pendapat 
Pak Purbo ini. Alva Kurniawan menyebutkan bahwa 
Perbukitan Gendol merupakan sisa-sisa dari gunung 
api purba dengan pusat erupsinya belum diketahui. 
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Bentang alam Borobudur yang masih berbalut kabut di pagi hari, difoto dari Bukit Punthuk Setumbuk, kl 4 km dari Borobudur ke arah Barat. 
Foto: Oman Abdurahman

Pendapat ini ditopang oleh hasil survei ERT (Electrical 
Resistivity Tomography) terhadap batuan pada puncak 
Gunungsari, Perbukitan Gendol. Alva Kurniawan yang 
menyampaikan pendapatnya itu dalam tanggapannya 
atas artikel bertajuk “Patahan di Gunung Merapi” 
dalam blog Rovicky juga menyebutkan dua pendapat 
lain yang berbeda dengan teori pemerosotan lereng 
barat daya Merapi itu. Pertama, temuan yang 
menyatakan bahwa anomali kerapatan di Perbukitan 
Gendol adalah positif, berlawanan dengan anomali 
kerapatan negatif dari daerah Merapi. Kedua, 
penelitian lain yang menyatakan bahwa Perbukitan 
Gendol merupakan batas sebelah utara dari sistem 
gunung api purba di Selatan Pulau Jawa.

Pak Purbo belum selesai. Ia menunjuk patung 
Budha, panjang hampir 5 meter, yang terdapat di 
dalam Candi Mendut dan dibuat sebelum candi ini 
dibangun. Patung itu tersusun dari satu bongkah 
batu atau batununggal (monolit) dengan posisi yang 
menunjukkan salah satu cara Budha bersemedi. 
Menurut Pak Purbo, tidak mungkin monolit itu 
diambil endapan sungai yang terbawa lahar. Bongkah 
batu itu lebih mungkin berasal dari badan Merapi. 
Artinya, batununggal patung Budha itu adalah 
bukti lain bahwa setelah badan Merapi bagian barat 
daya rapun (collapse), ada bagian dari Merapi yang 
terlempar ke daerah sekitar Mendut sekarang berupa 
batu pejal berukuran besar. 

Borobudur: Apa yang Menguburmu di Masa Lalu?
Candi Borobudur terletak di dataran Kecamatan 

Borobudur, Kabupaten Magelang, sekitar 7 km arah 
selatan Kota Magelang; atau sekitar 43 km arah 
barat daya dari puncak Merapi. Adanya tanah subur 
tak mengherankan karena di sekelilingnya terdapat 
sejumlah gunung api yaitu Gunung Sumbing dan 
Gunung Sundoro di barat, dan Gunung Merbabu 
dan Gunung Merapi di timur. Adapun di sebelah 
selatan Borobudur terdapat Pegunungan Menoreh, 
dan di sebelah timur-lautnya terdapat gunung kecil 
atau bukit Tidar. 

Karena terbatas waktu, di Borobudur kali ini 
kami memilih untuk mengamati candi itu dari Bukit 
Punthuk Setumbu, sebuah bukit di ketinggian sekitar 
200 meter, dan jarak 4 km arah barat dari Candi 
Borobudur. Dari bukit yang kini terkenal di kalangan 
para pemburu momen matahari terbit (sun rise) itu, 
kami menyaksikan saat-saat hamparan dataran Kedu 
Selatan yang indah menggeliat di saat matahari 
terbit. Di tengahnya, dalam balutan-balutan kabut 
yang mulai terkuak, tampak Borobudur bagaikan 
dewi cantik menyongsong surya pagi. “Sang dewi” 
pun segera dibidik oleh para pemotret, baik yang 
profesional maupun amatir, yang sejak lepas adzan 
Subuh sudah menantikannya. Nun jauh di timur, juga 
sangat menawan, Merapi menjulang tegak. Inilah 
pengalaman baru kami di Borobudur. 

Bahwa Borobudur ditemukan dalam keadaan 
terkubur tak perlu diperdebatkan lagi. Buku History of 
Java karya Raffles, penguasa Jawa pada 1811-1816 
yang terkenal itu, mecatatnya. Demikian pula van 



69

Bemmelen, geologiwan besar itu menyebutkannya. 
Sejarah mencatat bahwa Borobudur yang dibangun 
pada abad ke-9 M itu sempat menghilang selama 
ratusan tahun dan digali pada 1814 karena terkubur 
dan tertutup semak belukar. Pertanyaan yang dapat 
memicu diskusi atau mungkin perdebatan, adalah 
tentang apa yang menguburnya dan bagaimana 
caranya.

Selama ini, pendapat yang berkembang tentang 
kejadian yang mengubur Borobudur berasal dari 
van Bemmelen. Geologiwan yang terkenal itu 
berpendapat bahwa abu dari letusan hebat Merapi 
tahun 1006 menjadikan Borobudur terkubur dan 
danau yang mengelilinginya tertimbun kembali 
menjadi daratan. Namun, beberapa penelitian 
menolak pendapat van Bemmelen ini. Salah satunya 
adalah penelitian Supriati Dwi Andreastuti dari Badan 
Geologi. Berdasarkan penelitiannya terhadap umur 
batuan hasil letusan Merapi dari berbagai waktu, ia 
tidak menemukan batuan yang menunjukkan letusan 
tahun 1006. Dengan kata lain letusan besar Merapi 
tahun 1006 itu tidak pernah terjadi.

Pak Purbo termasuk yang menolak teori van 
Bemmelen itu. Menurutnya, jarak 43 km dari Merapi 
ke Borobudur terlalu jauh. Dari pengalaman letusan 
Merapi selama ini, angin akan menyebarkan debu hasil 
letusan ke berbagai arah sehingga sulit mendapatkan 
debu yang cukup tebal hanya searah tinggi sampai 
mengubur candi seluas dan setinggi Borobudur, 
kecuali letusan yang sangat dahsyat. Dari catatan 
para ahli gunung api, terdapat letusan Merapi yang 
sangat hebat pada jangka waktu antara 825-1814, 
yaitu letusan di tahun 915. Apakah letusan 915 ini 
yang mengubur Borobudur? Masih perlu dibuktikan. 

Kemungkinan lain penyebab Borobudur terkubur 
adalah timbunan berulangkali oleh debu hasil 
letusan Merapi. Ini berati Borobudur terkubur tidak 
dalam satu waktu, melainkan bertahap. Cara ini 
diperkuat dengan kenyataan setelah masuknya 
Islam ke tanah Jawa, candi tersebut mulai banyak 
ditinggalkan orang. Namun, dugaan ini pun masih 
perlu pembuktian lebih lanjut berkenaan dengan 
jumlah letusan Merapi pada periode 825-1814 dan 
tingkat besaran letusannya masing-masing yang 
dapat mengubur Borobudur itu. 

Pak Purbo berpendapat lain. Menurutnya 
Gunung (lebih tepatnya: ‘bukit’) Tidar yang berjarak 
lebih dekat, 7 km, dari Borobudur ke arah timur 
laut, patut dicurigai. Ada lava di Gunung Tidar dan 
Pak Purbo membuktikan lava itu dalam beberapa 
kesempatan. Menurut Pak Purbo, lava itu meleler 
lewat rekahan yang berarah utara-selatan, sejak 
Secang hingga Tidar sekarang. Leleran lava itu 
diakhiri dengan semburan bahan lepas lewat seluruh 
retakan dan berakhir dengan semburan dari Tidar 

yang menyisakan lubang mirip pusat pada perut. 
Semburan itu cukup besar namun terjadi sekali saja. 
Hasil letusan ini cukup banyak dan diendapkan di atas 
Candi Borobudur. Selain itu, bahan lepas yang sangat 
banyak itu akhirnya terbawa air menuju ke hilir dan 
mengubur kaki Borobodur, juga Sungai Mungkid dan 
Sungai Progo. Kami kaget dengan teori yang agak 
lain tentang penyebab Borobudur terkubur dari Pak 
Purbo ini. Namun, sebagai sebuah teori, hal itu sah-
sah saja. Penelitianlah yang dapat membuktikan atau 
menolak keabsahannya. 

Magelang: Lava Tidar dan Menara Air di Pusat 
Kota 

Magelang kami capai menjelang siang, setelah 
sebelumnya di antara kami menengok Borobudur 
dan Gendol. Tak sabar, kami pun ingin segera melihat 
lava Gunung Tidar yang menurut Pak Purbo berumur 
Kuarter itu. Pak Purbo begitu yakin akan adanya lava 
Tidar ini. “Mengapa sudah sekian lama Tidar tidak 
tampak tererosi? Karena batuannya homogen!”, 
demikian tanya Pak Purbo yang beliau jawab sendiri. 
Selanjutnya beliau mengulang kembali cerita tentang 
kejadian Tidar yang berawal dari peleleran lava 
dan berakhir dengan semburan bahan lepas yang 
homogen itu. 

Menurut Pak Purbo, ia telah beberapa kali 
melihat lava Gunung Tidar. Pertama, pada tahun 
1938 hingga 1942, ketika sebagai mahasiswa di 
Sekolah Pertambangan dan Geologi Tinggi (SPGT), 
di antaranya saat membuat peta rupa bumi Gunung 
Tidar, juga pada 1948. Lava itu didapatinya di 
puncak Gunung Tidar pada tempat yang menyerupai 
lekuk melingkar seperti gelang. Menurutnya dari 
‘gelang’ inilah nama “Magelang” berasal. Lekukan 
itu berdinding halus dan batuannya masih segar 
dengan bibir lebih tinggi di bagian utara. Berikutnya 
di jembatan Metasih, jalan ke Kaliangkrik di lereng 
bawah rumah kediaman Residen Kedu. Lainnya, di 
awal tahun 1960-an, ketika ada pemboran air tanah 
di halaman seminari di Mertoyudan, agak ke selatan 
dari Gunung Tidar. Pak Purbo membuktikan sendiri 
bahwa batuan keras yang dapat diambil dari tahi 
bor itu adalah lava. Hari ketiga geotravel ini rencana 
mengunjungi Metasih.

Sebelum jembatan Metasih, setelah lewat 
Mertoyudan dari arah Borobudur, kami berbelok ke 
arah kiri. Pak Purbo ingin menengok kembali sebuah 
mata air besar di sebelah kiri jalan yang terletak persis 
di sebelah selatan Gunung Tidar, terhalang oleh 
kompleks AKABRI Magelang. Mata air ‘Kaligending’ 
atau mata air ‘Gending’ namanya. Sayang, sewaktu 
kami sampai di tempat itu, mata air sudah tidak 
nampak lagi karena sudah diturap dan dialirkan ke 
bak besar penampungan yang ditinggikan untuk 
kemudian dialirkan secara gaya berat guna melayani 
kebutuhan air masyarakat daerah Mertoyudan. 
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batubata merah yang telanjang tanpa plesteran. Hanya 
tersedia tiga kamar berkapasitas delapan orang. Ketiga 
kamar yang berada di sisi kiri ruang utama tersebut hanya 
dipisah oleh partisi kayu jati menyisakan ruang terbuka 
hingga langit-langit. Namun, fasilitas kamar mandinya 
bergaya modern dengan toilet duduk dan shower berair 
panas. 

Setelah menunaikan sholat Subuh, kami segera 
beranjak ke Punthuk Setumbu diantar oleh warga desa. 
Udara Subuh di Borobudur yang berketinggian kira-kira 
200 m di atas permukaan laut tidak membuat tubuh 
kami kedinginan. Apalagi dari tempat parkir kendaraan, 
pengunjung harus mendaki, membuat keringat 
membasahi pakaian. 

Dengan membayar karcis Rp 15.000,- yang dikelola 
kas Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, naiklah 
kami menjejaki jalan setapak. Embun pagi membasahi 
tanah yang menjadi licin saat kaki menginjak lereng 
bertanah lempung berwarna cokelat kekuning-kuningan 
pucat. Tidak lebih dari 15 menit, puncak Punthuk 
Setumbu sudah dicapai. Di sana rupanya telah banyak 
para wisatawan berkumpul menunggu kemunculan 
Matahari pagi.

Semburat sinar jingga dini hari telah menghiasi 
langit Borobudur ketika kami sampai di puncak sekitar 

Entah sudah berapa kali kami memergoki foto 
Candi Borobudur yang berbeda dari biasanya 
yang memperlihatkan relief atau stupa. 
Foto bernuansa baru itu memperlihatkan 

Borobudur dari jauh dengan balutan kabut dini hari di 
antara lanskap perdesaan. Candi yang pembangunannya 
diselesaikan oleh Sri Maharaja Smaratungga pada tahun 
825 itu menjadi terlihat eksotis, bahkan memberi kesan 
mistis. 

Dengan berselancar informasi di dunia maya, 
akhirnya kami berlabuh di suatu nama yang agak asing: 
Punthuk Setumbu. Dari bukit kecil 4 km sebelah barat 
Borobudur inilah foto eksotis mistis tersebut rupanya 
diambil. Rasa penasaran untuk mengambil foto dalam 
suasana eksotis-mistis itu membawa kami meluncur 
ke kawasan Borobudur, menyelingi langlang bumi 
(geotravel) yang melintasi jalur Yogyakarta – Magelang.

Malam menjelang penjelajahan ke bukit Punthuk 
Setumbu yang harus dilakukan dini hari, kami menginap 
di satu homestay yang apik dan resik bergaya rumah 
limasan khas Jawa Tengah. Suasana Jawa langsung terasa 
ketika kami masuk ke ruang utama homestay tersebut. 
Ruang utama yang terbuka dihiasi asesoris berbahan 
dasar kayu jati dengan semua hiasan berupa ukiran-
ukiran yang berkesan kuno. Dindingnya memperlihatkan 

Punthuk Setumbu
Melihat Borobudur dari Sudut Berbeda

Kami tidak mendaki Gunung Tidar, karena waktu 
yang terbatas. Dari Gending kami langsung menuju 
jembatan Metasih di sebelah barat Kota Magelang 
arah ke Kaliangkrik. Sesampainya di sana, di sisi 
jembatan yang masih termasuk Kota Magelang, 
memang kami mendapati singkapan lava, mulai dari 
tepi kiri jalan sebelum jembatan hingga ke muara 
sungai kecil ke Kali Progo, persis di kaki kiri jembatan. 
Singkapan yang terletak di tepi jalan sudah agak 
lapuk, sedangkan yang berada di dinding Kali Progo 
masih segar, namun sulit dijangkau karena dinding 

itu sangat curam. Menurut Pak Purbo, itulah lava 
Kuarter yang meleler dari rekahan dengan pusatnya 
di tempat yang sekarang ditempati alun-alun. 
Menurutnya, lava tersebut melampar tidak saja ke 
sebelah barat Kota Magelang, melainkan ke arah 
utara, timur, dan selatan Kota Magelang. 

Dari jembatan Metasih, kami menuju alun-
alun Kota Magelang untuk istirahat sejenak sambil 
mengamati menara air yang berada di pojok barat 
laut alun-alun itu. Menara air ini tinggalan Belanda 
yang digunakan sebagai penandon air sebelum 
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pukul 5.30. Di sisi timur, siluet menara kembar Merbabu-
Merapi langsung menyergap pandangan. Sekalipun 
Candi Borobudur belum jelas terlihat dan tampak gelap, 
siluet Merbabu-Merapi telah membuat takjub. Kerucut 
Gunung Merapi yang garang melancip ke puncaknya 
diimbangi lereng-lereng Gunung Merbabu yang tampak 
ramah. 

Saat itu Sang Surya muncul di kanan Perbukitan 
Gendol. Menurut pemandu, di bulan Juli, Matahari 
akan tepat muncul di lembah antara kerucut Merbabu 
– Merapi. Keadaan alam yang akan mengingatkan kita 
pada gambar saat kita kecil secara naluriah menggambar 
pemandangan. 

Atraksi dari Punthuk Setumbu lebih bergairah ketika 
Matahari sudah agak tinggi ketika sinarnya menerangi 
dataran Borobudur. Pepohonan yang diselimuti kabut 
pagi tampak berkonfigurasi dengan Candi Borobudur 
dalam komposisi warna-warna pastel yang menyejukan 
mata. Suasana eksotis dan mistis meresap ke setiap 
pengunjung yang tidak henti-hentinya menjepretkan 
kameranya. Sambil menyesap secangkir kopi atau teh 
panas yang telah disediakan pengelola, mata kami 
tersihir oleh pemandangan kabut Borobudur dengan 
latar belakang siluet Marbabu - Merapi itu.

Kami segera mempersonifikasikan kami sendiri 
sebagai Gunadharma, sang arsitek dalam legenda candi 
Buddha terbesar di Asia Tenggara tersebut. Bayangan 
bahwa sang arsitek menjelajah Perbukitan Menoreh 
sebelum dan selama pembangunan candi, menyeruak 
ketika melihat komposisi alam yang luar biasa itu. 
Dari Punthuk Setumbu yang merupakan lereng bawah 
Perbukitan Menoreh, imaji lansekap candi yang banyak 

Foto: Oman Abdurahman

diduga sebagai bentuk teratai di suatu kolam, telah 
tertangkap. Lansekap berkabut di dataran sekelilingi 
Candi Borobudur memang bagaikan danau yang diduga 
pernah ada di wilayah ini.

Perbukitan Menoreh merupakan perbukitan berrelief 
kasar yang tersusun dari batuan gunung api purba terdiri 
atas tuf, breksi, dan lava andesit Formasi Kebobutak 
berumur Oligo-Miosen. Rupanya saat kaki kami hampir 
terpeleset di lereng Puthuk Setumbuk, tanah lempung 
cokelat kekuning-kuningan tersebut adalah pelapukan 
sangat lanjut dari andesit yang berumur sama dengan 
Formasi Kebobutak. Perbukitan sisa-sisa gunung api 
purba itu memberi morfologi khas. Jika dilihat dari 
pelataran puncak Candi Borobudur, profil bentangan 
alamnya mirip seperti seseorang yang sedang tidur, dan 
– dalam cerita rakyat setempat - itu dipercayai sebagai 
sang arsitek Gunadhama yang beristirahat setelah Candi 
Borobudur selesai dibangun.

Sambil sarapan nasi goreng di tempat kami 
menginap sekembali dari Puthuk Setumbu, hati kami 
masih terpesona dengan lingkungan Borobudur yang 
suasana eksotis-mistisnya kami tangkap dari bukit kecil 
di kaki Menoreh itu. Di luar semuanya, kami mengagumi 
temuan Punthuk Setumbu sebagai lokasi alternatif 
menikmati Borobudur yang luar biasa. Menurut 
pengelola homestay, lokasi itu ditemukan oleh seorang 
fotografer lokal Suparno yang sehari-hari berjualan 
makanan di kawasan lokasi Candi Borobudur. Tabek 
untuk pak Suparno.n

Penulis: Budi Brahmantyo

disalurkan ke rumah-rumah penduduk kota 
Magelang. Sumber airnya adalah mata air besar di 
Kaliangkrik, di kaki Gunung Sumbing, beberapa 
kilometer sebelah barat Kota Magelang. Kedudukan 
mata air Kaliangkrik lebih tinggi daripada menara 
air ini. Dengan memanfaatkan beda ketinggian, air 
dapat mengalir sendiri karena gayaberat, air itu pun 
mengalir melalui pipa kemudian naik ke menara air 
ini, meskipun sebelumnya aliran air tersebut melalui 
daerah-daerah rendah, seperti jembatan Metasih di 
atas Kali Progo itu. Inilah penggunaan asas dasar 

bejana-bejana berhubungan. Dari menara air ini, 
juga dengan memanfaatkan gayaberat, air dialirkan 
ke semua pelanggan di seluruh kota.

Di Kota Magelang, kami pun diperkenalkan 
dengan sistem saluran penggelontoran air untuk 
membersihkan limbah cair rumah tangga. Lagi-lagi 
fasilitas kota ini pun tinggalan Belanda. Saluran itu 
ditempatkan di sepanjang bagian tertinggi kota, 
namun, kadang-kadang melewati daerah yang agak 
menurun, sehingga dinggunakan “pelengkung” saat 
melintas jalan raya. Air penggelontoran ini diambil 
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Menara air peninggalan 
Belanda di alun-alun Kota 
Magelang yang masih 
berfungsi. 
Foto: Oman Abdurahman

dari air permukaan yang terdapat di utara kota 
yang lebih tinggi. Kami pun mengunjungi salah satu 
sumber air permukaan itu, yaitu mata air Kalibening 
yang berada pada batuan lava.

Mata air Kalibening di Desa Payaman, Kecamatan 
Secang, sekali lagi, menunjukkan batuan lava sebagai 
akuifer atau lapisan pembawa air yang baik. Dengan 
luah sebesar 500-an liter/detik, mata air ini adalah 
satu dari tiga mata air terbesar dari sekitar 185 mata 
air di seluruh wilayah Magelang. Menurut Pak Purbo, 
lava ini masih berasal dari leleran yang sama dengan 
lava Tidar, sehingga daerah tangkapan air mata 
air itu merentang dari Secang hingga ke Payaman. 
Sementara itu, sebagian dari kami berpendapat 
bahwa lava itu berasal dari tempat lain, mungkin 
Gunung Sumbing. Sebab, diperlukan daerah 
tangkapan air yang luas untuk menghasilkan luah 
sebesar itu. Dari literatur kami mendapatkan ada 
sebanyak 185 mata air di sekitar Magelang dengan 
debit bervariasi antara 1 liter/detik hingga 569 liter/
detik, dan debit yang terbesar ditemui pada batuan 
lava. Air dari mata air ini digunakan untuk keperluan 
air minum, penggelontoran limbah cair rumah 
tangga, dan irigasi. 

Dalam kunjungan ke Perbukitan Gendol, 
Borobudur hingga Magelang, kami memperoleh 
berbagai hal tentang geologi Kuarter dan 
pengaruhnya pada perkembangan kebudayaan yang 

masih memerlukan penelitian lebih jauh, baik itu 
Perbukitan Gendol, Danau Borobudur, terkuburnya 
Candi Borobudur, dan lava Tidar. Dari Payaman kami 
melanjutkan perjalanan melalui kota Temanggung 
dan lembah yang berada di antara dua gunung api, 
Sundoro di kanan dan Sumbing di kiri, menuju Kota 
Wonosobo.

Telaga Kawah, Dieng, dan Urung-urung Aswatama
Sebagaimana malam harinya disampaikan Pak 

Purbo di hari keempat perjalanan ini ditempuh 
lintasan yang terberat. Sebab pada hari itu pula 
rencana kami kembali ke Bandung langsung dari 
Wonosobo setelah sebelumnya mengunjungi Dieng, 
Karangkobar dan Mrica. Tempat pertama yang kami 
kunjungi pada hari keempat ini adalah Telaga Menjer, 
kl. 12 km dari Wonosobo.

Di keheningan pagi, kami tiba di Telaga Menjer 
yang asri. Danau yang sangat indah itu kami capai 
setelah melalui Kecamatan Garung, PLTA Garungan, 
dan lintasan pipa penambah deras air pemutar turbin, 
sekitar 4 km panjangnya. Telaga Menjer memang 
dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui 
PLTA yang normalnya menghasilkan listrik sebesar 
26,4 MW. Untuk menambah pasokan air danau agar 
tidak tekor karena digunakan pembangkit, dibangun 
saluran buatan dari daerah atasnya masuk ke Telaga 
Menjer. Pada saat kami menepi di sisi Telaga Menjer, 
tampak pintu pemasokan air (inlet) dan pengambilan 
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Telaga Menjer merupakan danau yang terbentuk karena proses gunung api, di Desa Maron, Kecamatan Garung, Wonosobo. 
Foto: Igan S. Sutawidjaja

air (intake) pipa pesat di tepian selatan danau. 

Menjer adalah telaga atau danau vulkanik. 
Beberapa ahli menyebutnya sebagai  maar, yang lain 
menganggap sebagai danau kawah. Telaga maar 
dicirikan oleh ukurannya yang cukup besar, sisa 
kawah gunung api yang disebabkan oleh semburan 
magma (phreatomagmatic eruption) dengan suatu 
letusan yang dikarenakan airtanah bersinggungan 
dengan lava atau magma yang panas. Selain Menjer, 
di dataran tinggi itu terdapat pula telaga vulkanik 
lainnya, antara lain Telaga Warna dan Telaga Pangilon.

Menurut Pak Purbo, semakin ke timur, Jawa 
Timur, jumlah maar semakin banyak dan ada yang 
berair, seperti Telaga Menjer, ada juga yang tidak 
berair atau kering. Di sekitar Gunung Lamongan, 
Jawa Timur, hal itu dapat dibedakan dari istilah 
setempatnya, yaitu ‘ranu’ untuk maar yang berair, 
dan ‘ranu wurung’ untuk maar yang tak berair. 
Ranu Grati di dekat Pasuruan, Ranu Wendit di utara 
Malang, Ranu Kumbolo di lereng Gunung Semeru 
adalah beberapa contoh maar di Jawa Timur. Kami 
meninggalkan Menjer dengan kenangan kuat akan 
alam yang tenang, asri, dan sejuk dari sebuah danau 

yang terdapat di kawasan pegunungan. Tujuan kami 
berikutnya tak lain adalah Dieng. 

Perjalanan menuju Dieng dari Menjer sangat 
menegangkan, sekaligus mengasyikan. Tiada 
lain karena jalan kecil, berbelok-belok, dan tajam 
mendaki. Sepanjang perjalanan kami harus berhati-
hati karena kabut sering menghadang. Terkadang 
ada bagian jalan yang rusak atau bekas longsor. 
Sebelum memasuki Dieng, kami melewati Desa 
Tieng, nama desa yang hampir sama pengucapannya 
dengan ‘Dieng’. Lewat Tieng, jalan semakin berkabut. 
Sesekali tampak asap putih mengepul dari lembah. 
Itu mungkin bukan kabut, melainkan asap dari dalam 
bumi, yang berarti di situ ada gejala panas bumi atau 
kawah kecil.

Selepas Tieng, tak sampai kilometeran sebelum 
gerbang Kota Dieng, kami mampir di mata air Tuk 
Bima Lukar. Mata air yang diyakini sebagai sumber 
utama Kali Serayu ini tampak dari jalan raya Tieng-
Dieng. Kami pun turun sebentar untuk menengoknya. 
Dari sinilah rupanya sebagian air Serayu - yang dua 
hari sebelumnya kami pandangi di Gambarsari- 
berasal. Airnya jernih dan segar sekali, berbeda 
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Sumber:
1. Peta Citra Daerah Dieng dan Sekitarnya (Google Earth, 2013)
2. Peta Rupabumi Lembar 1408-441 Batur (Bakosurtanal, 1999) dan
    Lembar 1408-422 Kejajar (Bakosurtanal, 2000)
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Kontur ketinggian interval 100 m
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dikunjungi dalam langlang bumi

2000

L a u t    J a w a

P u l a u    J a w a

S a m u d e r a    H i n d i a

  1. Telaga Cebong

  2. Telaga Pengilon

  3. Telaga Warna

  4. Tuk Bima Lukar
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  6. Kompleks 
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  7. Candi Gatotkaca
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Hutan
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Peta tujuan langlang bumi di Dataran Tinggi Dieng dan sekitarnya. (Dimodifikasi dari Google Earth dan Peta Rupabumi Bakosurtanal oleh Hadianto dan 
Oman Abdurahman)
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Candi Arjuna, daya tarik utama wisata percandian di Dieng. Foto: Oman Abdurahman

dengan air Serayu di hilirnya yang sangat keruh. Tak 
tahan, kami hampir serempak membasuh wajah dan 
rambut dengan air itu. Ada rasa bangga tersendiri, 
karena kami mencapai hulu Serayu, sungai besar di 
Jawa Tengah itu. 

Akhirnya, sampai juga perjalanan kami di dataran 
tinggi Dieng. Nama “Dieng” yang berasal kata Di 
Hyang yang berarti ‘ardi tempat tinggal para Dewa’ 
menyiratkan letaknya di tempat yang tinggi (ardi atau 
gunung). Memang Dieng merupakan plato (plateau) 
atau dataran tinggi yang berada pada ketinggian 
2.000 meter di atas muka laut. Secara geologi, 
dataran tinggi ini sebenarnya adalah dasar atau lantai 
dari kawasan kaldera besar yang sewaktu di beberapa 
tempat berupa rawa dari Komplek Gunung api Dieng. 

Tempat pertama yang kami kunjungi disini 
tentu saja percandian tinggalan masa Syailendra 
yang namanya diambil dari pewayangan yang 
menunjukkan keterpautan dengan masa lampau. 
Kami pun mendatangi kompleks Candi Arjuna 
dan lainnya. Sambil berdiskusi di pelataran candi, 
kami membayangkan masa lalu tempat itu ketika 
menjadi pusat pemujaan di tengah lembah. Bukan 
tidak mungkin tempat pemujaan itu dahulu sering 

berair atau tergenang, terumata ketika musim hujan 
tiba. Bagaimana cara mereka menangani masalah 
genangan air saat itu? Pertanyaan ini membawa 
kami ke Urung-urung Aswatama, tempat yang sejak 
dari Bandung telah dijanjikan oleh Pak Purbo untuk 
dikunjungi.

Urung-urung Aswatama adalah nama sebuah 
saluran air purba di kompleks Dieng. Pak Purbo 
pada tahun 1970-an masih menyaksikan sisa saluran 
purba itu dengan panjang tidak sampai 10 meter, 
dan garis tengah sekitar 0,5 meter. Saluran itu 
sejenis terowongan yang sengaja dibuat dengan 
menggali batuan di tempat terendah pada dataran 
tinggi Dieng. Maka menelusuri bekas saluran air tua 
itu pada dasarnya adalah melacak jejak kebudayaan 
lama, mungkin termasuk teknik kuno bangunan air, 
di kompleks Candi Dieng. Bangunan itu dibuat untuk 
menghindari air agar tidak menjadi rawa yang dapat 
merendam komplek candi tempat peribadatan itu. 
Sayang, teknologi dari periode pra Hindu itu kini 
sudah tak berbekas lagi karena di tempat itu kini 
dibangun jalan raya dan dibawahnya terkubur pipa 
uap panas bumi. Letaknya berada di bagian paling 
rendah dari lembah Dieng pada jalan raya yang 
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Asap mengepul dari lapangan panasbumi, pemandangan sehari-hari di 
Dataran Tinggi Dieng. Foto: Igan S. Sutawidjaja

sudah mulai menurun di sebelah barat, 2 km setelah 
belokan ke Kawah Kidang.

Pembangunan di Dieng kini sangat pesat. Selain 
pertanian, industri panas bumi telah memenuhi 
pemandangan hampir di setiap sudut wilayah. 
Demikian pula pariwisata yang daya tariknya 
masih mengandalkan kawasan percandian itu. 
Perkembangan pertanian, industri panas bumi, 
dan pariwisata yang sangat pesat ini bila tidak 
dikendalikan akan menyebabkan kemorosotan daya 
dukung lingkungan juga mengancam tinggalan 
budaya. Pada gilirannya, kerusakan lingkungan dan 
nilai budaya di Dieng juga akan berdampak ke daerah 
hilirnya berupa pengikisan, banjir, budaya tak acuh, 
dan yang lainnya. 

Sebelum Dieng sepenuhnya kami tinggalkan, kami 
sempat menengok sebuah kawah dengan pengertian 
kawah di sini berbeda dengan kawah pada gunung 
api aktif, yaitu Kawah Sileri. Kawah yang paling aktif 
di kawasan Dieng ini pernah meletus di tahun 1944, 
1964, 1984, Juli 2003, dan September 2009. Kami 
sebenarnya ingin sekali ke Sinila, kawah yang terkenal 
dengan letusannya di tahun 1979 yang menyebabkan 
Kawah Timbang di sebelahnya mengeluarkan gas 
beracun dan 149 orang meninggal karena gas 
beracun itu. Kami pun ingin berkunjung ke mar dan 
kawah lainnya, sumber panas bumi, dan air panas 
alami yang banyak bertebaran disana. Namun, 
karena waktu yang terbatas, kami tak sempat. Tak 
berapa lama kami sudah keluar dari kawasan Dieng 
menuju Legetang.

Mengenang Nestapa Longsor di Legetang
Dukuh Legetang adalah tempat yang diamanatkan 

oleh Pak Purbo agar dikunjungi dalam perjalanan ini. 
Agaknya kenangan saat Pak Purbo di sana, hampir 
60 tahun yang lalu, sangat kuat menarik kami hingga 
kami pun sampai ke Legetang. Kenangan itu bermula 
dari suatu peristiwa di tahun 1955, saat hujan terus 
mengguyur daerah Legetang, sebuah dinding bukit 
longsor menimpa Dusun Legetang dan menyebabkan 
ratusan korban meninggal karena terkubur. Seluruh 
korban itu pun tidak digali melainkan dibiarkan 
terkubur di sana. Pak Purbo adalah pegawai dari 
Jawatan Geologi, Bandung (sekarang Badan Geologi), 
yang ditugaskan untuk memeriksa longsor itu, dan 
berada di sana pada hari kedua kejadian. Longsor 
Legetang merupakan peristiwa longsor dengan 
korban terbanyak di Pulau Jawa.

Legetang, sekarang termasuk wilayah Desa 
Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, 
sekitar 6,5 arah barat dari Dieng. Sekitar pukul tiga 
sore, kami datang dari arah Dieng dan menepi di 
tepi jalan Dieng-Batur. Di hadapan kami tampak 
‘bukit’ Legetang, kuburan besar karena longsor itu 
yang terpisahkan lembah dan sungai, berjarak sekitar 

500 dari kami. Keadaan sekeliling sunyi dan terasa 
agak mencekam. Kabut pun mulai turun menutupi 
pemandangan. Di kejauhan, sesekali tertutup kabut, 
tampak Gunung Pengamun-amun di sebelah kanan 
Legetang, dan di ujung ‘bukit’ Legetang samar-samar 
terlihat tugu peringatan longsor. Dari sebuah situs di 
internet, kami dapati di kaki tugu itu sebuah plakat 
bertuliskan hurup besar semua, berbunyi: “Tugu 
peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk 
Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari desa lain 
sebagai akibat longsornya Gunung Pengamun-amun 
pada tg. 16/17-4-1955”.

Longsor Legetang menunjukkan jenis kejadian 
yang langka. Betapa tidak, bagian puncak sebuah 
gunung, berjarak sekitar 500 meter dari Dusun 
Legetang ke arah timur, terpisahkan oleh sungai, 
runtuh dan seakan-akan terlempar membentur bukit 
lain yang berada persis di hadapannya lalu terpental 
dan meluncur jatuh mengubur Dusun Legetang yang 
berada di kaki bukit itu, menyebabkan 351 orang 
tewas seketika.

Pak Purbo sendiri menjelaskan peristiwa longsor 
itu sebagai berikut: Sebagian dinding di dekat puncak 
Gunung Pengamun-amun, karena kadar airnya 
meningkat setelah hujan yang lama di sana, menjadi 
berat dan akhirnya runtuh meluncur ke bawah 
kemudian terlempar ke dinding di seberangnya untuk 
selanjutnya melongsor dan mengubur lembah Dusun 
Legetang di kaki bukit itu. Beliau melengkapi laporan 
pemeriksaan kejadian longsor Legetang dengan 
gambar yang langsung dibuat di lapangan. Sayang, 
laporan tersebut tidak dapat kami peroleh alias sudah 
hilang dari koleksi perpustakaan atau terselip entah 
dimana. 
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Tugu peringatan longsor Legetang, 16-17 April 1955. Dukuh Legatang 
persis berada di hadapan tugu. Korban tewas dalam peristiwa ini 332 
orang. Foto: Igan S. Sutawidjaja

Longsor yang baru terjadi di Desa Pawedan, kl 8 km dari Kota 
Karangkobar, menambah bukti wilayah Karangkobar sebagai daerah yang 
bergerak. Foto:Oman Abdurahman

Tentang tanda akan terjadi longsor Legetang, 
terdapat berita dalam sebuah situs internet. Dalam 
berita ini disampaikan pengalaman Suhuri, 72 tahun 
(pada 2010), warga Desa Pekasiran, salah seorang saksi 
dengar kejadian longsor Legetang 1955. Diceritakan 
dalam sumber berita itu bahwa, sebagaimana 
penuturan Suhuri, gejala lereng gunung akan longsor 
sudah diketahui 70 hari sebelum kejadian dari cerita 
para pencari rumput dan kayu bakar yang melihat 
ada retakan memanjang dan cukup dalam di Gunung 
Pengamun-amun. Selanjutnya dituturkan bahwa 
tanda-tanda tadi, meski sering jadi bahan obrolan 
sehari-hari di Legetang, tak membuat penduduk 
di sana waspada; dan orang baru menghubung-
hubungkan soal retakan di gunung itu setelah 
Legetang lenyap ditimpa longsor itu. Di sini tampak 
bahwa sebenarnya ada gejala pendahuluan sebelum 
kejadian utama suatu bencana. Gejala awal ini sangat 
penting untuk diperhatikan dan dilanjutkan dengan 
kewaspadaan guna mengurangi korban bencana 
yang sangat mungkin terjadi.

Karangkobar, Merawu dan Mrica 
Dari Legetang kami melaju ke arah barat 

menyusuri jalan yang menuju Karangkobar untuk 
selanjutnya menuju Merawu dan bendungan atau 
waduk besar di Banjarnegara, Waduk Mrica. Keadaan 
geologi daerah Karangkobar, termasuk DAS Merawu, 
sangat berpengaruh terhadap Waduk Mrica. Karena 
waktu yang tak memungkinkan kami berkunjung ke 
semua tempat yang dilewati, akhirnya kami hanya 
singgah di Pawedan dan di tepian Waduk Mrica. 

Daerah Karangkobar hingga Merawu di 
Banjarnegara dialasi oleh batuan yang sebenarnya 
bergerak. Secara geologi daerah itu terdesak dari 
bawah dari arah selatan. Karena batuan alas ini berupa 
lempung dan napal, maka semuanya seakan-akan 
teremas-remas. Sejumlah bukit hasil penerobosan 

magma yang menumpang pada lempung dan napal 
itu pun ikut bergerak, terputus dari akarnya. Bahan 
yang terlepas ini menyebabkan kadar lumpur di Kali 
Merawu sangat tinggi. Sebagaimana menurut van 
Bemmelen (1949), Kali Merawu merupakan sungai 
yang memiliki kadar lumpur tertinggi di Indonesia. 
Selanjutnya, hal ini mengakibatkan pula tingginya 
pengendapan di Waduk Mrica di hilirnya yang dapat 
memperpendek umur waduk itu.

Kami tidak sempat menengok Kali Merawu, 
kami hanya berhenti di tepi jalan raya, tepatnya di 
daerah Pawedan, kl. 8 km di selatan Karangkobar, 
menyaksikan longsor yang belum lama terjadi. Dari 
pengamatan sepintas, jenis longsoran yang terjadi 
adalah longsoran rayapan. Tampak deretan pohon 
pinus menjadi miring dan sebagian rebah akibat 
longsor ini. Sebagian badan jalan juga terbawa 
longsor. Fenomena longsor yang kami temui ini cukup 
sudah sebagai bukti bahwa daerah Karangkobar 
hingga Merawu itu adalah daerah yang senantiasa 
bergerak meskipun perlahan. 

Di tepian Waduk Mrica kami berhenti sekedar 
mengamati luasnya genangan air dan berbincang 
tentang fungsi waduk yang nama resminya adalah 
PLTA Bendungan Panglima Besar Soedirman. Kondisi 
air di waduk terlihat keruh dan disana-sini tampak 
pendangkalan. Hal ini tak mengherankan, sebab 
tingkat pengendapan lumpur bahan rombakan di 
Waduk Mrica ini sangat tinggi akibat pengikisan yang 
tinggi pula di daerah hulunya. 

Waduk Mrica diresmikan penggunaannya pada 
tahun 1989 dan dirancang dapat bertahan hingga 
50 tahun. Kegunaan utamanyaadalah sebagai PLTA 
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Sebagian dari Bendungan Mrica, 5 km arah barat Banjarnegara dengan Gunung Karangkobar di latar belakang. Foto: Oman Abdurahman

yang menghasilkan sekitar 180 megawatt per hari. 
Kegunaan lainnya untuk irigasi, pariwisata, dan 
pengendali banjir. Dengan panjang 6,5 km dan 
luas total 1.250 hektare, waduk Mrica merupakan 
bendungan terpanjang di Asia Tenggara. Namun, kini 
waduk ini mengalami pengendapan yang tinggi yang 
mengancam umur dan kegunaannya. 

Menurut sebuah sumber, sedimentasi di Waduk 
Mrica pada 2011 mencapai 92 juta meter kubik 
dengan ketebalan mencapai tujuh meter yang setara 
dengan 2.000 truk per hari atau sekitar 2,4 juta meter 
kubik per tahun. Luas waduk itu pun telah berkurang 
dari semula 12 kilometer persegi kini tinggal 8 
kilometer persegi. Hal ini apabila dibiarkan akan 
membuat umur waduk itu tinggal sekitar 12 tahun 
lagi. Listrik yang dihasilkannya pun terancam. Karena 
itu, harus diupayakan cara untuk memperpanjang 
umur waduk dan menjaga kegunaannya sebagai 
pembangkit listrik. Pengetahuan geologi dapat 
berperan dalam membantu upaya tersebut. 

Dari Legetang hingga ke Mrica, kembali kami 
diingatkan tentang ancaman bencana karena 
keadaan alami geologi setempat. Kunjungan ke 
Legetang membunyikan lagi lonceng peringatan 
tentang potensi bencana longsor di kawasan Dieng 

dan sekitarnya. Longsor, sebagaimana bencana 
alam lainnya, selalu memberikan tanda-tanda awal 
kejadiannya. Kitalah yang harus meningkatkan 
kepekaan akan tanda-tanda tersebut dan senantiasa 
meningkatkan kewaspadaan akan kemungkinan 
datangnya bencana. 

Dari Karangkobar, Merawu hingga Mrica kami 
memperoleh pengetahuan tentang daerah yang 
bergerak disebabkan alas dari daerah tersebut secara 
geologi memang bergerak akibat tektonik. Semuanya 
menyebabkan sering terjadinya longsor dan 
pengikisan lahan di daerah tersebut hingga akhirnya 
pengendapan yang tinggi di Waduk Mrica. Keadaan 
geologi ini sangat penting untuk diperhatikan dalam 
pemeliharaan bendungan untuk memperpanjang 
umur dan kegunaan bendungan tersebut. n

Penulis adalah Pemimpin Redaksi geomagz, Kepala Bagian 
Rencana dan laporan, Sekretariat Badan geologi
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MISTERI GEOLOGI
DI BOROBUDUR
Oleh: Sri Mulyaningsih

Candi Borobudur, tempat persembahyangan umat Buddha, 
merupakan salah satu peninggalan sejarah bangsa Indonesia 
yang penting dari abad ke-8 – 10 M. Candi ini dibangun 
pada zaman Kerajaan Mataram Kuno, tepatnya pada 

masa pemerintahan Raja Samarattungga dari Wangsa Syailendra, 
pertengahan abad ke-9. Pembangunannya baru rampung pada masa 
pemerintahan Ratu Pramodhawardhani pada awal abad ke-10. 

Konon, Candi Borobudur dibangun di tengah danau dan 
digambarkan bak ceplok bunga teratai yang tumbuh di tengah 
kolam. Menurut cerita, arsiteknya adalah pendeta Buddha bernama 
Gunadharma. Candi Borobudur pertama kali ditemukan pada tahun 
1814 dalam keadaan runtuh. Sebagian bangunannya tertimbun lapisan 
abu gunung api setebal 200 cm. Proses pembentukan lingkungan tempat 
Candi Borobudur dibangun dan kejadian terkuburnya candi tersebut 
menarik untuk diperbincangkan lagi. 
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Foto: Margaretha Purwaningsih
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a l i r a n   S u n g a i   P r o g o 

a i   S i l el i r  n g a  n  a n   S u g

Pregiwo

Kaliduren

Tuksongo

Pegunungan Menoreh

Ngargogondo

Bumisegoro

Candi Borobudur

235 m dpl, 842 M

Area daratanInterpretasi area genangan danau 

1133-1135 M
740 +/- 70 tyl

1329-1343 M
680 +/- 90 tyl

1005-1006 M
850 +/- 90 tyl

Ilustrasi lokasi Candi Borobudur yang dibangun di tengah-tengah danau, bak ceplok bunga teratai 
yang tumbuh di atas kolam (digambar oleh Hadianto berdasarkan sketsa Sri Mulyaningsih)

Misteri Pralaya 1006 dan Pembentukan Perbukitan 
Gendol

Kondisi candi-candi di sekitar Gunung Merapi yang 
tertimbun material gunung api telah menimbulkan 
berbagai penafsiran, antara lain oleh Van Bemmelen 
(1949). Menurutnya, suatu pralaya (bencana yang 
sangat besar) terjadi pada tahun 1006 akibat letusan 
maha-dahsyat Gunung Merapi. Begitu dahsyatnya 
letusan itu sehingga menyebabkan berpindahnya 
pusat Kerajaan Mataram Kuno. Selain itu, bencana 
itu meruntuhkan sebagian puncak Gunung Merapi 
ke arah barat daya sehingga membentuk Perbukitan 
(Gunung) Gendol. 

Berdasarkan catatan sejarah, pralaya 1006 disebut 
dalam Calcutta Stone dan Prasasti Pucangan. Namun, 
setelah dikaji ulang, ternyata kejadian tersebut tidak 
pernah berlangsung pada tahun 1006 M, melainkan 
pada tahun 1016-1017 M atau 928 çaka. Pralaya 
terjadi pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa 
dari Wangsa Isyana, yang kerajaannya berada di Jawa 
Timur, di dekat delta Sungai Brantas. Di dalam prasasti 
tersebut disebutkan bahwa pralaya disebabkan oleh 
serangan Raja Wurawari, bukan oleh letusan Gunung 
Merapi. 

Bencana alam akibat letusan gunung api memang 
tercatat dalam Prasasti Rukam yang dikeluarkan 
pada masa pemerintahan Dyah Balitung. Prasasti ini 
berangka tahun 829 çaka atau 907 M, dan ditemukan 
di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Temanggung. 
Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Desa Rukam 
rusak akibat letusan gunung api, tapi nama gunung 
api itu tidak disebutkan. Mungkin saja gunung yang 
dimaksud adalah Gunung Sumbing, sebab wilayah 
tersebut lebih dekat ke Gunung Sumbing ketimbang 
ke Gunung Merapi. 

Aktivitas terbesar Gunung Merapi sendiri yang 
terrekam dari data geologi, berasosiasi dengan 
letusan-letusan dengan indeks eksplosivitas gunung 
api (volcanic explosivity index atau VEI) 3-4; yang 
setara dengan letusan Gunung Galunggung pada 
tahun 1982 atau letusan Merapi pada 2010. Jika 
pralaya terhadap Raja Dharmawangsa disebabkan 
oleh letusan Gunung Merapi, mestinya terdapat sisa 
endapan yang mempunyai korelasi dengan endapan 
hasil letusan sekitar waktu tersebut dengan volume 
yang sangat besar dan mudah dijumpai. 

Ditinjau dari sejarah letusannya, 11 letusan besar 
terjadi sejak 3000 tahun yang lalu di Gunung Merapi. 

Ilustrasi Candi Borobudur yang dibangun di tengah-tengah danau, bak ceplok bunga teratai yang tumbuh di atas kolam. Keterangan: dpl = di atas muka 
laut, M = Masehi, tyl = tahun yang lalu; tanda panah menunjukkan arah aliran sungai; gambar tanpa skala. (Digambar ulang oleh Hadianto, berdasarkan 
sketsa Sri Mulyaningsih)
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Namun, di antara ke-11 letusan itu tidak ada satu 
pun yang waktu letusannya berdekatan dengan 
letusan 1006. Letusan yang cukup besar (VEI 3-4) dan 
paling mendekati tahun 1006 adalah letusan yang 
menghasilkan tefra Selo yang terjadi pada 1.112 ± 
73 tahun yang lalu atau sekitar tahun 765-911.

Litologi Gunung Gendol sendiri, yang dianggap 
produk pralaya 1006, tersusun atas material yang 
telah lapuk lanjut, dengan total ketebalan soil-nya 
mencapai lebih dari 5 m. Lapisan soil-nya dicirikan 
oleh warna coklat kemerahan, sangat subur karena 
ditumbuhi pepohonan dan hutan bambu yang sangat 
lebat. Sebagian kawasan ini digunakan sebagai area 
pemakaman warga Cina. 

Beberapa kilometer ke arah barat daya-selatan, 
terdapat Gunung Sari yang merupakan bagian dari 
perbukitan Gendol. Batuan perbukitan ini tersusun 
atas breksi andesit hornblenda yang jauh lebih segar 
jika dibandingkan dengan batuan di Gunung Gendol. 
Di atas Gunung Sari juga terdapat candi bercorak 
agama Buddha yang masih berdiri dengan baik. 

Ke arah barat dari Muntilan, menuju Mantingan, 
juga terdapat Candi Gunung Wukir yang juga 
dibangun di atas bukit. Candi ini dibangun pada 
masa pemerintahan Raja Sanjaya pada tahun 732 M. 
Di dalamnya juga terdapat prasasti. Ke arah barat-
barat laut terdapat Gunung Pring yang juga tersusun 
atas breksi andesit yang lebih segar, dengan fragmen 
andesit hornblenda. 

Pada umumnya, batuan atau litologi yang 
menyusun barisan perbukitan Gendol mirip dengan 
batuan penyusun Pegunungan Kulon Progo, yaitu 
andesit hornblenda yang bersifat hidrous. Sedangkan 
litologi yang menyusun Gunung Merapi adalah 
andesit piroksen-basaltis yang bersifat anhidrous. 
Dengan menggunakan metode peninggalan 
radioaktif K/Ar, Lamphire sebagaimana dilaporkan 
oleh Newhall dkk., Tahun 2000, menentukan umur 
batuan yang menyusun Perbukitan Gendol adalah 
3,44 juta tahun (Pliosen Atas), sedangkan umur 
batuan tertua Gunung Merapi pada basalt di Gunung 
Bibi adalah 0,67 juta tahun (Pleistosen; Berthomier, 
1990). Jadi, Gunung Gendol jauh lebih tua daripada 
Gunung Merapi, dan bukan bagian dari Gunung 
Merapi yang longsor akibat letusannya.

Adanya candi di atas Gunung Sari dan Gunung 
Wukir, yang merupakan bagian dari Perbukitan 
Gendol, juga memiliki makna mendalam sehubungan 
dengan keberadaan perbukitan tersebut. Candi-candi 
tersebut, jika merupakan bagian dari hasil peradaban 
jaman Mataram Kuno, tentunya dibangun pada sekitar 
abad ke-8 - 10. Jika perbukitan tersebut adalah hasil 
dari longsoran gunung api (debris avalanche) dari 
Gunung Merapi, yang prosesnya bersamaan dengan 

perpindahan pusat Kerajaan Mataram, mestinya 
kondisi candi yang berada di atasnya hancur-lebur. 
Nyataannya, kondisi kedua candi tersebut masih baik, 
bahkan masih tetap berdiri dengan bahan bangunan 
yang juga masih utuh. 

Fakta lain yang menarik adalah bahan pembentuk 
monolit patung Buddha di Candi Borobudur. Jika 
dicermati dengan seksama, patung-patung yang 
berada dalam lingkungan candi-candi di Perbukitan 
Gendol, termasuk Candi Borobudur, dipahat 
dengan menggunakan batuan yang sama dengan 
litologi yang menyusun fondasi candi, yaitu andesit 
hornblenda, dengan kristal-kristal hornblenda yang 
cukup besar, yang dapat juga dideskripsikan sebagai 
diorit-mikro. Jadi, memang benar, batuan itu bukan 
berasal dari Gunung Merapi, melainkan batuan in-
situ atau berasal dari daerah itu sendiri.

Pembentukan dan Pengeringan Danau Borobudur 
Hampir semua pendapat setuju bahwa Candi 

Borobudur dibangun di tengah-tengah danau. 
Kebanyakan ahli beranggapan bahwa penggenangan 
Danau Borobudur berhubungan dengan aktivitas 
Merapi pada masa lalu, tetapi bukan oleh pralaya 
1006 atau longsornya sebagian puncak Merapi. Hal 
itu didukung oleh hasil pengamatan dan pengukuran 
data stratigrafi di sekitar Candi Borobudur.

Terdapat empat sungai penting di sekitar 
Borobudur, yaitu Sungai Progo, Sungai Sileng, Sungai 
Elo, dan Sungai Pabelan. Sungai Progo berhulu di 
Gunung Sumbing, Sungai Sileng berhulu di Perbukitan 
Menoreh, Sungai Elo berhulu di Gunung Merbabu, 
dan Sungai Pabelan berhulu di Gunung Merapi. Di 
sepanjang keempat sungai tersebut terdapat banyak 
singkapan lahar berselingan dengan lempung hitam 
dari endapan danau (lakustrin) dan pasir hitam 
bintik putih yang kaya feldspar (kemungkinan 
plagioklas). Secara asal-muasal, kesemua endapan 
itu berhubungan dengan kegiatan gunung api, baik 
berupa epiklastika, banjir lahar, dan fluvio-gunung 
api; maupun piroklastika atau abu jatuhan. 

Di Sungai Pabelan, sedikitnya ada tujuh singkapan 
endapan lahar yang mencapai tebal 16 m, terdiri atas 
lahar berbutir kasar dan sedang, serta beberapa abu 
gunung api yang kaya karbon, yang dapat ditafsirkan 
sebagai endapan seruakan piroklastika. Masing-
masing singkapan endapan gunung api dibatasi oleh 
paleosol setebal 5 - 25 cm. Ke bagian hulu, beberapa 
puluh meter ke arah barat laut, berjarak kira-kira 200 
m dari Candi Ngawen, tersingkap perselingan lahar 
kasar dan lempung-pasir hitam bintik putih dengan 
fragmen litik, dengan total ketebalan 4,5 m. Di 
Sungai Elo, yang terletak di sebelah timur laut Dusun 
Pregiwo, tersingkap perselingan lahar sedang pasir 
kerikilan berwarna hitam, dengan pasir hitam bintik 
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putih, yang makin ke atas berganti dengan lahar 
masif dan endapan fluvial. Tebalnya mencapai sekitar 
6 - 7 m. Makin ke arah hilir ketebalan pasir hitam 
bintik putih feldspar makin besar. 

Endapan lempung hitam yang paling tebal 
di Sungai Sileng mencapai 20 m dan di Sungai 
Progo mencapai 10 m. Pada bagian bawah dari 
beberapa endapan lempung hitam di Sungai Sileng 
menumpang dan berselingan dengan lapisan tuf 
putih keunguan setebal 1,5 m, yang diduga berasal 
dari Gunung Sumbing. Bagian tengahnya, kedalaman 
15 m, diketahui berumur 3.410 tyl (Newhall dkk., 
2000). Sedangkan bagian atasnya berupa perselingan 
breksi (lahar) dengan lempung hitam. Tonggak 
kayu di atas lapisan lempung hitam-keabuan yang 
mengandung abu gunung api diketahui berumur 860 
tyl (Murwanto, 1996). Tonggak kayu pada lapisan 
lempung-lanau di Mendut (Sungai Progo) yang 
dapat disetarakan (korelatif) dengan lempung hitam 
tersebut diketahui berumur 710 tyl. Bagian bawah 
dari lempung hitam yang tersingkap di pertemuan 
Sungai Progo dan Pabelan menumpang langsung 
di atas breksi andesit dan lava Formasi Andesit Tua, 
dan berselingan dengan tuf abu-abu kemerahan. 

Tuf ini berumur ±16.590 tahun dan diduga berasal 
dari Gunung Merapi. Adapun tonggak kayu di atas 
lempung hitam yang berada pada endapan fluvial di 
Sungai Elo berumur 470 tyl. 

Jadi, asal sedimen yang mengisi danau pun 
berhubungan dengan bahan asal gunung api, 
yang umurnya bervariasi dari Oligosen (Perbukitan 
Menoreh) sampai masa kini (Gunung Merapi dan 
Gunung Sumbing), dengan komposisi yang juga 
bervariasi dari andesit hornblenda hingga andesit 
piroksen. Total tebal endapan tersebut bervariasi 
dari 6 hingga 20 m. Menurut Helmi Murwanto, hasil 
pengeboran air tanah di sekitar Candi Borobudur 
mendapatkan tebal lempung hitam endapan lakustrin 
mencapai 40 m. Secara lateral, hal ini menunjukkan 
bahwa dari utara ke selatan lempung hitam makin 
tebal, sedangkan makin ke utara lahar yang makin 
tebal, walaupun secara umum lempung hitam dan 
lahar saling berselingan.

Dari data stratigrafi tersebut dapat ditafsirkan 
bahwa penggenangan Danau Borobudur disebabkan 
oleh aliran sungai-sungai yang berhulu di puncak 
Gunung Merapi, dari Sungai Pabelan (di sebelah 

 

Korelasi stratigrafi di daerah Borobudur; terdapat perselingan lempung hitam endapan lakustrin (genangan) dan lahar, baik di bawah 
maupun di atas paleogeomorfologi abad ke-10 M. Material yang menyusun litologi di atas garis paleogeomorfologi abad ke-10 
diinterpretasi sebagai materal penimbun candi.
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selatan) sampai Sungai Senowo (di sebelah utara) 
yang kemudian bergabung dengan Sungai Elo. 
Semua sungai akhirnya bermuara di Sungai Progo. 
Sungai-sungai tersebut membawa material gunung 
api, baik lahar maupun fluvial, yang kemudian 
diendapkan di muaranya di Sungai Progo. 

Penggenangan Danau Borobudur sendiri 
berlangsung secara bertahap dalam waktu yang 
cukup lama. Secara geomorfologi, sungai-sungai yang 

berhulu di Gunung Merapi tersebut yang bermuara di 
Sungai Progo, membentur batuan yang sangat keras 
dengan celah sempit yang langsung berhubungan 
dengan Pegunungan Menoreh. Air sungai tidak 
mampu mengikisnya, sehingga akhirnya terbendung. 
Bahan sedimen berupa lahar dan fluvial dengan 
volume besar yang terbawa, terjebak di dalamnya. 
Akumulasi bahan gunung api yang berlangsung 
dalam waktu yang lama, menyebabkan penumpukan 
dan membentuk tanggul alam. Oleh adanya tanggul 
alam tersebut, air sungai dan air larian yang berasal 
dari daerah di sekitarnya terakumulasi di dalam 
cekungan lalu tergenang. Penelitian dan pemetaan 
geologi bawah permukaan yang dilakukan di wilayah 
sepanjang Sungai Progo, yang merupakan muara 
Sungai Pabelan dan Sungai Senowo akan menjawab 
terbentuknya morfologi tersebut dan mekanisme 
penggenangannya. 

Proses pendangkalan Danau Borobudur pun 
berhubungan dengan aktivitas gunung api, yang 
berlangsung secara bertahap dalam waktu yang 
panjang. Pendangkalan tersebut dapat disebabkan 
oleh sedimentasi bahan yang dibawa oleh sungai-
sungai, diantaranya Sungai Progo, Sungai Sileng, dan 
Sungai Elo, yang diendapkan di Danau Borobudur. 
Sungai Progo membawa bahan-bahan tersebut di 
sepanjang perjalanannya dari Gunung Sumbing. 
Sungai Sileng membawa bahan sedimen dari 
Pegunungan Menoreh, dan Sungai Elo membawa 
bahan sedimen yang berasal dari Gunung Merapi, 

 

Keberadaan Candi Borobudur dan 
gunung api-gunung api yang ada 

di sekitarnya dari kenampakan citra 
SRTM.

Relief Borobudur sedang dibersihkan secara cermat dengan sapu lidi 
kecil dari abu gunung api letusan Merapi 2010. 
Foto: Budi Kurnia 
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Gunung Merbabu dan Gunung Tidar. Sungai-sungai 
lain yang berhulu di Gunung Merapi juga membawa 
bahan vulkanik dari sumbernya hingga diendapkan 
di danau tersebut. Lahar dan endapan fluvio-
vulkanik yang makin mendominasi stratigrafi wilayah 
Borobudur membuktikan bahwa sejak dibangunnya 
Candi Borobudur, danau itu telah mengalami 
pendangkalan, jauh sebelum 930 tyl. Volume bahan 
vulkanik yang paling besar diduga berasal dari 
Gunung Merapi mengingat dari sekian gunung api 
yang mempengaruhinya tersebut, Gunung Merapi-
lah yang paling aktif dan paling banyak mengeluarkan 
bahan vulkanik.

Apa yang Menimbun Candi Borobudur?
Rendahan Borobudur sendiri terletak pada empat 

kaki gunung api, yaitu Gunung Merapi, Merbabu, 
Sumbing dan Tidar. Jadi, mungkinkah Candi 
Borobudur tersebut rusak dan tertimbun oleh salah 
satu, sebagian, atau semua gunung api yang ada di 
sekitarnya itu? 

Pada saat penggalian Candi Borobudur, bahan 
yang menimbun dasar candi hanya beberapa 

centimeter, yang terdiri atas tiga runtunan tefra 
jatuhan, dengan total ketebalan tidak lebih dari 
20 cm. Dari total ketebalan 20 cm tefra tersebut 
dapat ditafsirkan adanya tiga periode pengendapan 
produk letusan (atau tiga periode letusan) yang 
masing-masing periode menghasilkan satu 
runtunan. Sedangkan satu periode letusan dapat 
berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga hasil 
pengendapannya berlapis-lapis. Hal ini sebagaimana 
dapat kita saksikan aktivitas letusan (erupsi) Gunung 
Merapi saat ini, seperti erupsi tahun 2010 yang 
berlangsung selama 5 bulan; erupsi tahun 2005-
2007 yang berlangsung selama tiga tahun; dan erupsi 
pada 1994 berlangsung selama 3 tahun (tahun 1992 
hingga 1995). 

Gunung Merapi sendiri yang berada ±40 km 
sebelah timur Borobudur, diperkirakan muncul pada 
42.000 tahun yang lalu, meskipun dari data umur 
K/Ar lava andesit di Gunung Bibi, Berthomer (1990) 
menentukan aktivitas Gunung Api Merapi telah 
berlangsung sejak 670.000 tahun yang lalu. Aktivitas 
Gunung Api Merapi berikutnya diwarnai dengan 
erupsi-erupsi fasa pembangunan kerucut gunung api, 

Borobudur. Foto: Priatna
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menghasilkan bahan pecahan yang kasar dan lava di 
daerah puncak gunung api, lahar dan abu piroklastika 
pada kumpulan endapan daerah pertengahan 
(medial facies) dan endapan fluviovulkanik di daerah 
pengendapan yang paling jauh (distal facies). Kubah 
lava Merapi selalu berpindah-pindah, dari Gunung 
Bibi di bagian timur pada sebelum 16 ribu tahun yang 
lalu, di Batulawang pada 16.000-8.000 tahun yang 
lalu, di Patuk Alap-Alap pada 8.000-1.600 tahun 
yang lalu, dan Gunung Anyar pada 1.600 tahun yang 
lalu hingga sekarang.

Menurut Newhall dkk (2000), aktivitas eksplosif 
Gunung Api Merapi diketahui mulai berlangsung pada 
10.000 tahun yang lalu. Komposisi magma Merapi 
pun mengalami beberapa kali perubahan dari bersifat 
basal (basaltis) sampai andesitis. Aktivitas Gunung 
Merapi berlangsung sekali dalam 1-2 tahun, dengan 
waktu istirahat 1-5 tahun. Aktivitasnya dicirikan oleh 
pembangunan dan guguran kubah lava, yang sesekali 
(sekali dalam 50 tahun) bersifat eksplosif dengan tipe 
letusan vulkan-subplini memiliki nilai indeks letusan 
(VEI) 3 - 4. Sejak aktivitas terakhirnya pada tahun 
2010, hingga saat ini Gunung Merapi belum lagi 

menunjukkan aktivitasnya yang berarti.

Gunung Sumbing terletak kurang lebih 80 km 
ke arah barat laut dari Borobudur. Gunung Sumbing 
memiliki kawah bergaris tengah sekitar 800 m, 
berbentuk lonjong menyerupai tapal kuda yang 
terbuka ke arah timur laut, batuannya adalah andesit 
hornblenda. Erupsinya yang tercatat dalam sejarah 
berlangsung pada tahun 1730 M, berupa letusan 
freatik. Gunung Merbabu terletak kurang lebih 60 
km ke arah timur laut dari Borobudur. Gunung api ini 
memiliki bentuk kawah tapal kuda yang membuka ke 
arah barat laut, timur laut dan tenggara. Erupsinya 
menghasilkan batuan-batuan vulkanik berkomposisi 
andesit hornblenda dan andesit hipersten. Erupsinya 
yang tercatat dalam sejarah berlangsung pada tahun 
1560 berupa erupsi freatik dan tahun 1797 berupa 
erupsi freatik dengan VEI 2. Gunung Tidar dan 
Gunung Telomoyo tidak ada data aktivitasnya.

Menilik bahan vulkanik yang menimbun candi 
berupa perlapisan abu gunung api dengan total 
ketebalan hanya 20 cm dan terdiri atas 3 runtunan 
pengendapan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa 
Candi Borobudur tidak sepenuhnya runtuh akibat 
penimbunannya. Abu gunung api yang ada di dasar 
candi juga merupakan endapan jatuhan pirolastika, 
bukan seruakan ataupun aliran, yang tidak akan 
mampu merusaknya apalagi meruntuhkannya. 
Proses pengendapan tersebut sama dengan proses 
penimbunan candi yang berlangsung pada tahun 
2010, yang juga menghasilkan beberapa centimeter 
abu gunung api. 

Jadi, Candi Borobudur lebih mungkin runtuh 
oleh faktor lain. Rusaknya bangunan candi itu 
mungkin juga disebabkan oleh keausan batu-batu 
penyusunnya karena lumut dan jamur, atau abu 
yang mengotorinya secara berulang-ulang dan tidak 
pernah dibersihkan lagi karena makin sedikitnya 
masyarakat yang memeluk agama Buddha. Sebab 
lainnya mungkin saja karena sengaja dirusak, 
gempabumi, atau oleh penyebab yang lain. Lahar dan 
endapan fluvial banjir yang terdapat di sekitar candi, 
terkonsentrasi pada lembah-lembah, tidak sampai 
menjangkau bangunan candi karena posisi candi 
yang secara morfologi lebih tinggi, yaitu terletak di 
atas bukit. Diketahui bahwa jarak lembah terhadap 
candi cukup jauh, yaitu beberapa kilometer, jadi 
meskipun volume lahar besar, banjir tersebut hanya 
mempengaruhi kawasan di sekitar lembah saja.n

Penulis adalah Staf Pengajar pada Jurusan Teknik geologi fTM 
IST AKPRInd, yogyakarta 
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Nana Suwarna

Berpuluh tahun lamanya, Nana Suwarna 

(72 tahun) menggeluti pemetaan geologi 

dan publikasi kebumian. Sejak masih 

menjadi mahasiswa di era tahun 1960-an 

hingga sekarang, Nana terbiasa bepergian 

ke pelosok negeri, menjelajahi pulau-pulau 

terpencil yang ditengarai mempunyai 

kekhasan dan potensi geologi, sekaligus 

mengusahakan membangun jembatan 

yang menghubungkan antara pengamatan 

dan penelitian geologi dengan penerbitan 

hasilnya.

Bumi

Foto: Gunawan

Publikasi
Mengelola

Memetakan
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Untuk memahami lebih jauh sepak terjangnya 
dalam penelitian, dan publikasi, Geomagz 
mewawancarai mantan Ahli Peneliti Utama 
kelahiran Sumedang, 7 Juni 1941, itu di 

kantornya di Jalan Diponegoro No. 57, Gedung 2 
Lantai 1, Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi 
Lingkungan, Bandung. Wawancara pada 21 Maret 
2013 itu juga membahas latar belakang Nana, 
keterlibatannya dengan publikasi kebumian, dan 
kegemarannya.

Memetakan Bumi
Sewaktu masih kecil Nana bercita-cita menjadi 

ahli pertanian. Karena itu, setelah lulus dari SMA 
II/B Bandung pada 1960, ia sempat kuliah di 
Jurusan Pertanian Unpad selama 2 bulan. Namun, 
kawan akrabnya semasa di SMA, Rachmadi Saiman, 
membelokkan arah studinya. Saat itu Rachmadi 
mengiming-imingi masuk ke Jurusan Geologi yang 
saat itu baru angkatan kedua. Anggota Ikatan 
Ahli Geologi Indonesia (IAGI) sejak tahun 1994 ini 
kemudian menirukan ucapan iming-iming Rachmadi, 
“Yuk kita masuk Geologi Unpad. Kita akan banyak 
main, banyak piknik.”

Nana terbuai. Jadilah mengikuti tes masuk lagi ke 
Unpad, ia diuji mengenai Manipol Usdek oleh Prof. 
Drg. Moestopo “Beragama”. Hanya itu saja. Meski 
Nana memberi catatan bahwa ujian lisan tersebut 
hanya formalitas belaka, karena yang jelas-jelas dinilai 
adalah etika saat menghadapi penguji. Siapapun 
yang dinilai tidak etis, tentu tidak akan lolos di tangan 
Moestopo.

Memang selama kuliah di sana, ia banyak 
bepergian ke luar daerah. Ia pernah mengikuti 
pelatihan kerja eksplorasi dan pengeboran minyak 
bumi di Permina, Sumatra Utara, selama lima bulan 
(1962), pemetaan geologi dan geologi teknik di 
Sumatra Utara selama 11 bulan (1965). Apalagi sejak 
bergabung sebagai pegawai Badan Geologi (dulu 
Direktorat Geologi) pada 1968, Nana sering sekali 
“piknik”. Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa 
Tenggara, dan Papua dijelajahinya dalam rangka 
pemetaan dan penelitian geologi. 

Selain itu, antara 1968-1971 ia menjadi asisten 
dosen Geologi Umum pada Akademi Pertanian 
Tanjungsari (sekarang Fakultas Pertanian Universitas 
Winaya Mukti), Sumedang, Jawa Barat dan hingga 
tahun 1974 ia pun mengajar di Sekolah Pertanian 
Menengah Atas (SPMA) Negeri Tanjungsari, 
Lebakwangi-Banjaran, dan Gegerkalong. Dengan 
sejumlah kesibukan itulah Nana baru meraih gelar 
sarjana muda pada 1967 dan menjadi sarjana penuh 
pada tahun 1975. Total jenderal ia meraih gelar 
S1 itu selama 15 tahun. Kendala keterlambatan 
kelulusannya ditambah pula dengan perubahan-
perubahan kurikulum pendidikan dan masa 
bimbingan pemetaan geologi doktoral I dan II yang 
terbilang lama (1968-1973). Baru pada tahun 1971 
Nana mulai bekerja di Direktorat Geologi sebagai 
asisten ahli geologi dan pada 1975 ia tercatat sebagai 
ahli geologi.

Konsentrasi strata satunya mengenai 
sedimentologi dan stratigrafi. Namun, ketika hendak 

Makan siang di atas perahu 
dalam perjalanan di Batang Asai, 
untuk survei serpih minyak dan 
batubara (2005). 
Foto: Dokumentasi pribadi
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meneruskan jenjang pendidikannya ke tingkat 
pascasarjana, ia berganti konsentrasi. “Saat saya 
tiba di Australia, dan hendak mengurus konsentrasi 
penelitian, Lindsay Collins, dosen promotor stratigrafi 
sedang tidak ada di tempat. Dosen yang ada bagian 
batubara, Krishna Sappal, sedang mewakili ketua 
jurusan. Ia menyarankan masuk ke konsentrasi 
batubara karena prospeknya bagus. Ya, sama seperti 
ketika masuk ke Geologi Unpad, saya diiming-imingi 
piknik,” kata anggota The Geological Society of 
Australia antara 1990-1994 itu sambil tertawa lepas.

Jadilah antara 1988-1994 Nana bermukim di 
Negeri Kanguru. Ia meneruskan studi pascasarjana 
ke Curtin University, Perth, Australia. Tahun 1988 
ia berhasil menyelesaikan post graduate diploma 
geologi dan pada 1989 ia pulang selama lima bulan 
ke tanah air untuk melakukan penelitian lapangan di 
Muarawahau, Kalimantan Timur. 

Setelah kembali lagi ke Australia, Nana 
memboyong keluarganya. Istrinya, Iis Riswati (kini 
pensiunan guru SMPN 7 Bandung) yang dinikahinya 
tahun 1972 serta putri dan putranya: Mima Rahma 
Wirakara (kini menjadi warga negara Australia), Rizal 
Rahpinuji Wirakara (kini bekerja di Kedutaan Indonesia 

di Washington, Amerika Serikat), Rozaliy Rahadian 
Wirakara, dan Reza Respati Wirakara (bekerja di rig 
lepas pantai Jawa). Sementara si bungsu, Muhamad 
Iqbal Wirakara tidak dibawa serta, karena masih 
terlalu kecil.

Untuk studinya, selain melakukan penelitian 
di tanah air, Nana melakukan pemetaan geologi 
di daerah Cekungan Perth dan studi batubara di 
Irwin River Coal Measures, Australia Barat mulai 
pertengahan 1988. Walhasil, kajian untuk tingkat 
doktoralnya yang diselesaikannya pada 1994 terdiri 
atas 70% batubara dan 30% mengenai sedimentologi. 

Setelah kembali ke tanah air, Nana sering melakukan 
penelitian batubara, meskipun pemetaan geologi dan 
penelitian sedimentologi tetap dikerjakannya. Untuk 
batubara ia pernah melakukan penelitian di Formasi 
Kasiro dan Papanbetupang, Sumatra Selatan (1994), 
Formasi Mengkarang, Bangko, Jambi (1996), Rokan 
Hulu, Riau (2001), Tapanuli Tengah, Sumatra Utara 
(2002), Tanjungenim-Sumatra Selatan dan Ombilin, 
Sumatra Barat (2003 dan 2005), Cekungan Berau, 
Kalimantan Timur, dan Cekungan Bengkulu (2004),  
Kuansing-Riau (2005), Jambi serta Sumatra Selatan 
(2006), serta Kalimantan Selatan (2010).

Di dalam perut bumi tambang dalam batubara Sawahluwung, Ombilin (2010). Foto: Gunawan
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Selama menjelajah dan meneliti potensi 
kebumian Indonesia, Nana mendapatkan banyak 
pengalaman dan hikmah. Dalam tulisannya “Belajar 
dari Pengalaman Tak Ternilai Harganya” (Dalam 
Suka Duka Penjelajah Geologi di Indonesia, 2011: 
149-160), Nana mengisahkan pengalamannya saat 
pertama kali melihat batuan bancuh dalam rangka 
pemetaan Lembar Talaud, Sulawesi Utara (1976), 
betapa susahnya mendapatkan moda angkutan saat 
melakukan pemetaan geologi di daerah kepulauan 
terpencil yang berbatasan dengan Filipina (1976), 
dan betapun canggihnya moda angkutan helikopter 
belum tentu menjamin kelancaran pemetaan karena 
bisa jadi harus bolak-balik melakukan pencarian 
para pemeta dan menyebabkan lahirnya julukan 
“The Six Million Dollar Man” untuk regu yang harus 
dijemputnya (1984). 

Sekretaris Seksi Publikasi dan Penerangan Himpunan 
Mahasiswa Geologi Unpad, yang bertugas sebagai 
penyampai kabar ke instansi terkait.

Antara 1963-1966, ia menjadi redaktur pelaksana 
Buletin Himpunan Mahasiswa Geologi Unpad. 
Publikasi ini merupakan produk dari Himpunan 
Mahasiswa Geologi yang berkantor di laboratorium 
Jurusan Geologi di Jalan Cibeunying, Bandung. Saat 
itu, bersama dengan Parwoto dan Suardi, Nana 
terbiasa mengetik, menyusun dan mencetak buletin 
di Fakultas Hukum Unpad, karena jurusannya tidak 
memiliki percetakan. Hampir setiap minggu ia 
bergelut dengan kegiatan itu. 

Setelah lama bekerja di Direktorat Geologi, kian 
bertambah aktivitas publikasi kebumian itu. Di era 
1980-an, ia sering dilatih dan dididik Rab Sukamto 

dan M.M. Purbo-Hadiwidjoyo 
untuk mengedit laporan. 
“Sebelum ke Australia, setiap 
orang yang menjadi ketua 
tim penelitian diberi tugas 
membuat laporan lapangan. 
Kemudian tiga hari menyewa 
rumah di Cipendawa, Cipanas, 
Puncak, dan orang-orang 
tertentu ditugaskan oleh Pak 
Kamto untuk mengeditnya. 
Kegiatan ini selalu didampingi 
oleh Pak Mulyono Purbo, 
karena beliau suka mengajar 
setiap Sabtu cara mengedit, 
bahasa Indonesia, Inggris,” 
katanya menerangkan 
ketertarikannya menyunting 
tulisan kebumian.

Setelah kembali dari 
Australia, ia bersama dengan 
para lulusan yang kuliah di 
Australia ditunjuk menjadi 
editor. Ia bersama dengan 
Yunus Kusumahbrata, Udi 
Hartono, Said Azis, dan 
tiga orang lainnya terutama 

ditunjuk untuk mengedit laporan-laporan pemetaan 
di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (P3G) 
yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Mineral.  

Ringkasnya, antara 1994-2003, Nana menjadi 
anggota dewan redaksi dan pengulas Jurnal Geologi 
dan Sumber Daya Mineral. Dalam pembentukan 
publikasi-publikasi tersebut, selain menjadi 
pelaksana penerbitannya, Nana ikut pula menjadi 
tim perumus kegiatan penerbitan dan penelitian 
serta pengembangan geologi. Ia pernah menjadi 
anggota tim penelaah bidang dan pembantu editor 

 

Selain itu, sejak 2011, Nana berkecimpung pula 
dalam kegiatan taman bumi (geopark) Badan Geologi 
di kawasan Merangin-Jambi dan Danau Toba-
Sumatra Utara, terutama dalam kajian keragaman 
geologi (geodiversity).

Mengelola Jurnal
Selama menggeluti dunia geologi, Nana sangat 

terpaut dengan cara menyampaikan informasi 
geologi ke tengah khalayak yang lebih luas. Sejak 
menjadi mahasiswa Geologi Unpad, Nana sudah 
bergiat dalam rangka menyampaikan informasi 
kebumian. Karena saat itu ia dipercaya sebagai 

 

Di atas jembatan gantung menyeberangi Batang Merangin di Kampung 
Dusunbaru Airbatu, salah satu geosite calon geopark Merangin (2011). 
Foto: Dokumentasi pribadi
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P3G (1996), pembentukan tim penelaah ilmiah P3G 
(1996), pembentukan kelompok tenaga fungsional 
peneliti    P3G (1998, 1999), dan pembentukan 
Dewan Redaksi Berita Geologi dan Jurnal Geologi dan 
Sumber Daya Mineral (1999).

Kemudian pada tahun 2004, ia ditunjuk menjadi 
Ketua Dewan Redaksi Jurnal Sumber Daya Geologi 
(JSDG) yang diterbitkan oleh P3G. Namun ketika itu, 
penerbitan jurnal itu tidak teratur karena tidak memiliki 
jadwal terbit yang tentu, dan Nana ditugaskan untuk 
menguruskan akreditasinya ke DIKTI. Akreditasi itu 
gagal, mengingat jadwal penerbitan dan tulisan 

yang diterbitkannya jarang. Oleh karena itu, Nana 
mengusahakan penerbitan jurnal itu secara teratur 
dan saat diajukan akreditasinya ke LIPI, jurnal tersebut 
berhasil mendapatkan akreditasinya. 

“Lalu ketika Badan Geologi hendak menerbitkan 
jurnal, saya diminta Pak Djadjang Sukarna untuk rapat 
di Badan Geologi. Tiap unit dua orang. Dengan Pak 
Rachmat Heryanto, saya mewakili Pusat Survei Geologi 
menghadiri rapat itu. Saat pemilihan ketua dewan 
redaksi, karena tidak ada yang pernah mengelola 
jurnal, maka saya terpilih menjadi ketuanya,” katanya 
mengulas bagaimana dia  menjadi pengelola dan 
Ketua Dewan Redaksi Jurnal Geologi Indonesia (JGI) 
sejak tahun 2006 hingga sekarang. 

Selain jurnal itu, Nana dipercaya mengelola 
Majalah Geologi Indonesia (MGI-IAGI) sejak tahun 
2009 hingga sekarang. “Saat  Pak Djadjang masih 
menjadi Sekretaris Badan Geologi, ia mengatakan 
bahwa Majalah Geologi Indonesia itu keadaannya 
tak menentu mengingat penerbitannya tidak teratur 
dan tulisan yang masuk sangat jarang dan meminta 
saya untuk mengelolanya. Pak Djadjang mengatakan 
bahwa kita dipercaya oleh Ikatan Ahli Geologi 
Indonesia (IAGI) untuk mengelolanya, karena yang 
lain hanya kuat mengelolanya sebentar saja dan 
memutuskan untuk mengundurkan diri.”

Selama mengelola JGI, Nana mengakui beberapa 
kendala yang harus dihadapinya. “Makalah yang 
berbobot dan mengikuti standar karya tulis ilmiah 
sangat kurang dan harus berbahasa Inggris, serta 
makalah yang berasal dari luar negeri sangat 
kurang karena penulis dari luar itu menilai JGI 
belum terakreditasi secara internasional sehingga 
nilainya sangat kecil. Barangkali para penulis dari 
luar itu menilai kurang gengsi kalau memasukkan 
tulisannya ke jurnal yang belum terakreditasi secara 
internasional.” 

 

Asyik berdiskusi tentang batubara yang diduduki dan dipijak dari 
Formasi Sinamar berumur Oligosen, daerah Sinamar, Kabupaten 
Bungo Jambi. Foto: Dokumentasi pribadi

Saat diwawancarai oleh 
tim geomagz di ruang JGI. 
Foto: Gunawan



94 GEOMAGZ    Maret 2013

Selama mengelola jurnal itu juga, Nana terbilang 
rajin menulis makalah ilmiah. Ia antara lain pernah 
menulis “Permian Mengkarang Coal Facies and 
Environment, based on Petrology Study” (JGI, 2006), 
“Berau Coal in East Kalimantan: Its Petrographics 
Characteristics and Depositional Environment” 
(JGI, 2007), “Macroscopic, Microscopic, and Paleo-
depositional Features of Selected Coals in Arahan, 
Banjarsari, Subanjeriji, and South Banko Regions, 
South Sumatra” (JGI, 2010), dan “Oligocene Sinamar 
Coal Features and Depositional Environment: On 
the Basis of Petrographic Analysis” (Proceedings 
of 41st IAGI Annual Convention and Exhibition, 
2012). Banyak juga tulisan karyanya yang berbentuk 
makalah, laporan internal, dan laporan terbuka. 
Sebagian karya tulisnya ia presentasikan di beberapa 
pertemuan ilmiah kebumian di Australia, Malaysia, 
Thailand. 

Nana juga ikut berkiprah dalam penerbitan seri 
Album Geologi Indonesia oleh Badan Geologi, yaitu 
Album Batubara (2010). Untuk menerbitkan album 
ini, Nana bahkan mengkhususkan diri survei ke 
lapangan untuk melengkapi data terbaru tentang 
batubara Indonesia.

Mendendangkan Tembang Sunda
Sisi lain Nana Suwarna yang tidak banyak diketahui 

orang adalah kegemarannya mendendangkan 
tembang Sunda Cianjuran.  Kegemarannya itu sangat 
dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Ayahnya, 
Etom Sastraatmadja, dan ibunya, Rukayah Priatin, 
serta kakek dari pihak ayah dan ibunya, sama-sama 
menggemari Cianjuran. “Ayah saya suka mengarang 

Traverse menyusuri Sungai Enim dalam rangka pemetaan singkapan batubara di lokasi PTBA Tanjungenim (2006). Foto: Dokumentasi pribadi

Sebagai  ketua Forum Komunikasi Editor Jurnal Kebumian pada acara 
Pertemuan Editor Jurnal Kebumian se-Asia Timur dan Tenggara di 
Bandung. Foto: Gatot Sugiharto
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dalam bahasa Sunda dan dimuat di majalah Sunda 
Warga, terbitan Bogor. Bahkan ayah saya suka 
menggubah gending karesmen, sementara saya dan 
adik saya yang memerankannya,” ujar anak ketiga 
dari tujuh bersaudara itu.  

Bahkan ayahnya yang pernah menjadi school 
opziener (penilik sekolah) dan Kepala Dinas Pendidikan 
Jasmani Sumedang itu mendirikan lingkung seni 
Cianjuran “Gentra Kutamaya” pada 1961. Lingkung 
seni Cianjuran ini selama masa jayanya hampir 
sebulan sekali melakukan pagelaran secara langsung 
di RRI di Jalan Cianjur, Bandung. Sayang, lingkung 
seni ini kemudian bubar pada 1966, karena saat itu 
ayahnya meninggal dunia

Untuk Nana, kesenian asal Cianjur itu memang 
tidak asing. Apalagi sejak belajar di SMP Ilmu 
Pasti dan Alam (B) di SMP Negeri Sumedang, dia 
telah belajar menembang. “Hampir setiap malam 
minggu saya belajar mamaos di rumah,” ujarnya 
mengenai kegiatan menembangnya itu. Awalnya ia 
mulai belajar kepada ahli tembang di kampungnya, 
terutama kepada Suminta. Setelah itu dia sempat 
belajar kepada ahli-ahli tembang seperti Nyimas 
Saodah (Ibu Odah), Mang E. Tarya (Juru Kecapi RRI 
Bandung), Mang Ebar Sobari, Haji Rokayah, Mang 
Bakang Abubakar, dan Mang Endu.

Semasa kuliah, Nana pernah mengikuti Pasanggiri 
Tembang Sunda yang diadakan oleh Daya Mahasiswa 
Sunda (Damas) pada tahun 1962. Saat itulah Nana 
menjadi juara kedua untuk kategori laki-laki. 

Pada tahun 1965, saat dia melakukan pemetaan 

geologi dan geologi teknik pada Proyek Jalan 
Raya Lintas Sumatra dan kebetulan sedang ada 
kumpulan sesama orang Sunda, Nana didaulat untuk 
mendendangkan Tembang Sunda Cianjuran di RRI 
Medan. Kini Nana sudah berhenti menyenandungkan 
tembang di depan umum, tapi sesekali ia suka 
menyumbangkan keahlian tarik suaranya itu dalam 
acara “buka pintu” pada upacara pernikahan adat 
Sunda. 

Kini, Nana Suwarna bersama istri dan anak 
bungsunya tinggal di Perumahan Sukaasih, Jalan 
Sukaasih IV No. 17, Bandung. Sesekali, ia ke luar 
kota untuk menyampaikan materi, menjelajahi, dan 
meneliti potensi kebumian Indonesia, terutama 
minyak dan batubara dan sesekali ke luar negeri untuk 
menyampaikan materi ihwal kebumian di Indonesia.

Sejak 2007 Nana secara resmi memasuki masa 
purnabakti sebagai Ahli Peneliti Utama. Karena 
kepakarannya, Nana masih tetap diperlukan oleh 
Badan Geologi untuk mengelola JGI, MGI, dan 
menjadi editor publikasi khusus terbitan Badan 
Geologi. Nana merasa puas karena mimpi-mimpinya 
di bidang publikasi kebumian terwujud, di antaranya 
terbentuknya Forum Komunikasi Editor Jurnal 
Kebumian, dan terbangunnya aplikasi database 
makalah kebumian.n 

Penulis: Atep Kurnia
Pewawancara: T. Bachtiar, oki oktariadi, Atep Kurnia
fotografer: gunawan

Bersama keluarga besar, saat pernikahan anaknya. Foto: Dokumentasi keluarga
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Misteri

yang kita kenal sebagai bencana alam. Banyak dari 
bencana alam itu merupakan bencana geologi atau 
bencana yang berkaitan langsung dengan peristiwa 
geologi, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan 
gunung api. 

Dengan demikian, alam akan selalu menjadi 
misteri sekaligus masalah bagi manusia, selain 
alam juga merupakan sumber kehidupan manusia. 
Tengoklah sembilan tulisan pertama. Semuanya 
membicarakan gunung api baik sebagai masalah 
maupun sebagai misteri. Wimpy S. Tjetjep, Adjat 
Sudrajat, dan R. Sukhyar mengingatkan bahwa 
kita takkan terlepas dari gunung api sehingga kita 
harus selalu waspada terhadap gunung api aktif. 
Sementara Akhmad Zaennudin, SR Wittiri, Priatna, 

DATA BUKU

Judul Buku Hidup di Atas Tiga Lempeng: Gunung Api 
dan Bencana Geologi

Penyunting Oman Abdurahman & Priatna

Tebal 206+z

Penerbit Badan Geologi

Tahun Terbit 2011

Oleh: Atep Kurnia

dan Masalah
Kebumian

Sepanjang hayat dikandung badan, manusia 
tidak akan terlepas dari masalah dan misteri. 
Kedua hal ini menurut filsuf Gabriel Marcel 
(1889–1973) akan senantiasa datang 

menuntut jawab dan melingkupi kehidupan 
manusia (Being and Having, 1949:117). Masalah 
akan senantiasa mengisyaratkan kreativitas manusia 
untuk memecahkannya, agar kehidupannya terus 
berlanjut menuju yang lebih baik (The Mystery of 
Being, vol.1, 1951: 213). Namun, manusia takkan 
mampu menangani misteri, karena ia adalah segala 
hal yang melingkupinya, sehingga yang harus 
dikedepankan dalam hal tersebut adalah kerelaan 
untuk menerimanya.

Kesan itulah barangkali yang dapat saya tangkap 
dari 14 tulisan yang disajikan dalam buku ini. Betapa 
tidak, alam tempat kita hidup dan melaksanakan 
segala hajat ini senantiasa mengalami perubahan. 
Menurut Danny Hilman Natawidjaja, perubahan 
alam itu sendiri berlangsung evolutif dan revolutif 
(Hal. 113). Perubahan alam bisa terjadi perlahan tapi 
terus-menerus selama bertahun-tahun hingga jutaan 
tahun. Misalnya, erosi pantai yang terus menggerus 
darat atau dinamika sungai di wilayah hilir. Namun, 
ada pula yang revolutif, sehingga mengakibatkan 
perubahan besar dalam waktu sangat singkat, 

Resensi Buku
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Budi Brahmantyo, Igan S. Sutawidjaja, dan Oki 
Oktariadi menyajikan manfaat setelah gunung api 
meletus berupa lanskap yang indah, sumber daya 
mineral, lahan yang subur, dan lain-lain. 

Lima tulisan selanjutnya membicarakan bencana-
bencana kebumian. Danny Hilman Natawidjaja 
dan Hamzah Latief membahas potensi gempa dan 
tsunami di Pulau Sumatra. Gatot Moch. Sudrajat 
menulis tentang bencana longsor di Pulau Jawa. 
Sementara T. Bachtiar dan Dida Kusnida, dkk. lebih 
khusus menyoroti kebencanaan geologi di Tatar 
Sunda. 

Sebagai pembaca yang awam akan ilmu 
kebumian, dengan membaca rangkaian tulisan yang 
disajikan dalam buku ini, saya kian sadar bahwa alam 
ini memang membentuk kesadaran manusia untuk 
selalu menggali, memahami, dan memecahkan 
masalah kebumian. Meskipun kemampuannya 
terbatas, namun dengan keterbatasan itu, manusia 
terus mencari jawab atas masalah kebumian yang 
terus merundungnya. Manusia berbekal pengalaman 
dan penalaran yang mengkristal menjadi ilmu 
pengetahuan mencoba mencari jawab atas sejumlah 
masalah yang menghampirinya.

Di situ, selain sebagai ilmuwan kebumian, mereka 
pun harus mampu menjelaskan fenomena kebumian 
tersebut kepada masyarakat awam yang acapkali 
menyandarkan dirinya kepada pendapat orang lain, 
kepada kabar burung, yang dalam bahasa Sunda 
disebut “pacenah-cenah.” Misalnya, masih kentalnya 
kepercayaan bahwa bila pengamat gunung api 
mengadakan pengukuran suhu di lapangan solfatara 
dan fumarola yang ada di kawah gunung api 
dianggap melakukan “penyuntikan” gunung agar 
tidak meletus (Hal. 5). Dengan demikian, diharapkan 
masyarakat yang di sekitar daerah yang rawan 
bencana kebumian menginsyafi ancaman bahaya 
yang harus mereka hadapi.

Demikian pula untuk meminimalisasi atau 
meniadakan jatuhnya korban akibat bencana 
geologi (mitigasi), para ahli kebumian harus dapat 
memberdayakan masyarakat, terutama yang belum 
pernah mengalami peristiwa letusan gunung api, 
longsor, gempa, tsunami, dan bencana geologi 

lainnya. Pemberdayaan ini dilakukan melalui 
peningkatan kapasitas untuk mengurangi kerentanan 
dengan menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan 
kesiapsigaan dalam menghadapi bencana geologi.

Selain itu, dari ke-14 tulisan ini, saya menangkap 
kesan sangat vitalnya peran pencatatan fenomena 
kebumian. Misalnya, pencatatan gunung api 
sebagaimana yang diterangkan R. Sukhyar. 
Pencatatan letusan gunung api di Indonesia pertama 
kali dilakukan oleh Portugis pada 1512, kemudian 
Belanda sejak 1602, sehingga gunung api di 
Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tipe A, 
B, dan C (Hal. 29-30). Demikian pula pencatatan 
tsunami sebagaimana yang dinyatakan Hamzah 
Latief. Berdasarkan hasil penelitian sejarah tsunami 
di Indonesia dari 1612-2010, diketahui tidak kurang 
dari 118 kejadian tsunami pernah terjadi di perairan 
Indonesia (Hal. 149-150).

Pencatatan letusan gunung api dan tsunami 
tersebut sangat penting, karena dapat dimanfaatkan 
sebagai dasar penentuan skala prioritas pemantauan 
gunung api, untuk mengetahui sumber pembangkit 
tsunami, kajian bahaya dan resiko bencana tsunami. 
Pada praktiknya, catatan tersebut dapat digunakan 
untuk mengurangi, bahkan meniadakan, jatuhnya 
korban bila kedua bencana geologi tersebut terjadi.

Akhirnya, dapatlah dikatakan, fenomena 
kebumian sebagai misteri ciptaan Tuhan tak dapat 
kita hindarkan dan tak kan mampu pula kita lawan. 
Bila kemudian timbul menjadi masalah, maka kita 
harus senantiasa menginsyafinya,mempelajarinya 
dari khazanah pengalaman, dan terus mengusahakan 
jawabannya. Untuk bencana, jawaban itu berarti 
upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana atau 
mitigasi bencana. Kadang waktu untuk itu mungkin 
lama, sementara fenomena kebumian terus datang 
menghantui. Bila terjadi bencana kadang kita harus 
rela menerima kerugiannya. Namun, upaya manusia 
untuk memahami misteri kebumian sekaligus 
menangani masalahnya takkan pernah berhenti.n

Peresensi adalah penulis, peneliti literasi, bergiat di Pusat Studi 
Sunda (PSS). 
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Talaga Bodas
Danau Kawah Putih Susu

Telaga putih susu yang membulat itu dibentengi 
dinding hijau Kawah Talagabodas Muda. Di 
tepian telaga, pohon tua warna merah marun 
terkubur bebatuan gunung api, terlihat menonjol 
di antara hamparan pasir dan kerikil warna 
gading. Paku tiang dan kayu hutan yang tersisa, 
masih memancarkan pesonanya, diselingi pucuk-
pucuk merah cantigi, membawa kesegaran 
lingkungan danau kawah.

Oleh: T. Bachtiar

Esai Foto
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Foto: SR. Wittiri

Foto: T. Bachtiar

Lunas sudah. Rasa penat karena guncangan 
dalam kendaraan yang tiada henti karena jalan 
antara Sukawening, Kabupaten Garut sampai 
Talaga Bodas yang tidak mulus itu terobati begitu 

sampai di Talaga Bodas. Telaga berada di ketinggian 
+ 1.720 m atau 1.020 m dari dataran Garut. 

Di pertigaan Patrol pada ketinggian 1.574 m, Pasir 
Sadahurip yang berada sekitar 4 km barat laut 
Talaga Bodas, terlihat jelas dengan bentuknya yang 
menyerupai piramida. Pastilah pengunjung akan 
tersita perhatiannya dan segera mengabadikan salah 
satu kerucut gunung api tua dalam kompleks Gunung 

Talagabodas yang pembentukannya satu periode 
dengan gunung api tua lainnya, seperti Gunung 
Karacak dan Gunung Candramerta. Di selatan Pasir 
Sadahurip, sesar sepanjang 15 km membentang 
tenggara – barat laut, mulai dari selatan Gunung 
Bungbulang sampai Kampung Pasanggrahan, 
membentuk lembah yang memanjang dengan bagian 
selatannya yang turun, sehingga Pasir Sadahurip 
terlihat menonjol.

Secara administratif, Talaga Bodas berada di 
Kabupaten Garut dan Tasikmalaya, dengan posisi 
geografis 70 12’ LS dan 1080 04’ BT. Dari lereng 
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Kawah Talagabodas dilihat dari ketinggian. 
Foto: Mia Kurniawan

Gunung Talagabodas mengalir Ci Bodas ke arah 
timur menenggara menuju Rajapolah dan Indihiang. 
Sungai yang mengalir ke arah barat, ke Wanaraja, 
yaitu Ci Malaka, Ci Beureum, dan Ci Tameng, yang 
semuanya bermuara ke Ci Manuk. 

Luas Talaga Bodas terus menciut. Pada tahun 1924 
luasnya 455.000 m2, kemudian menjadi 192.500 m2 

(1963), dan 150.000 m2 (1992). Pada Februari 2013 
sudah terdapat pulau-pulau yang memanjang lebih 
dari 50 m di tengah danau, pertanda pendangkalan 
danau semakin cepat, terutama di tenggara danau. 
Teysmann mengukur kedalaman danau kawah ini 
pada tahun 1855 rata-rata 12 m. Ketika N.J.M. Taverne 
mengukurnya pada tahun 1924, kedalamannya 
sudah berkurang menjadi rata-rata 10 m, dan hanya 
tinggal 2 m saat diukur oleh O. Koswanda dan Agus 
Martono pada tahun 1992. 

Menurut A.R. Mulyana dkk. (2000) evolusi Gunung 
Talagabodas terjadi dalam beberapa tahap 
pembentukan. Tahap pertama terjadi letusan 
eksplosif yang membentuk Kaldera Talagabodas Tua 
berdiameter + 4,5 km, dengan bukaan ke arah utara. 
Tahap kedua: Pembentukan Kawah Saat di bagian 
tengah Kaldera Talagabodas Tua. Tahap ketiga: Masa 
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Talagabodas terus mendangkal. Foto: T. Bachtiar

istirahat dan penghimpunan energi. Tahap Keempat: 
Pembentukan kerucut dari letusan samping di sekitar 
dinding Kaldera Talagabodas Tua, yaitu Gunung 
Canar, Gunung Piit, Gunung Lebakjero, dan Gunung 
Masigit. Tahap kelima: Pembentukan kerucut dari 
letusan samping di luar dinding Kaldera Talagabodas 
Tua, yaitu Gunung Beuticanar, Gunung Malang, dan 
Gunung Ciparay. Tahap keenam: Letusan samping 
yang bersifat freatomagmatik – stromboli, merupakan 
tahap akhir dari serangkaian pembentukan dan 
penghancuran Gunung Talagabodas. Kegiatan letusan 
eksplosifnya menghasilkan Kawah Talagabodas Muda 
dengan bukaan kawah ke arah timur laut. Kawah 
dengan diameter kurang dari 2 km ini kemudian diisi 
air, membentuk danau kawah, yang kini terkenal 

dengan nama Talaga Bodas (bahasa Sunda, Telaga 
Putih), karena warna airnya terlihat berwarna putih 
susu. Tahap ketujuh: Terjadi letusan freatik dari kawah 
Talagabodas Muda, dan tahap kedelapan: Aktivitas 
Gunung Talagabodas berupa hembusan solfatara 
dengan intensitas lemah, dan bualan lumpur. 

Talaga Bodas, pesonanya tak memudar walau jalan 
masuk ke danau kawah ini lebih banyak lubangnya 
daripada ratanya.n

Penulis adalah anggota Masyarakat geografi Indonesia dan
Kelompok Riset Cekungan Bandung.
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Aliran air di sisi tenggara yang 
membawa endapan sejenis travertin 
berwarna putih menuju kawah utama. 
Foto: Budi Brahmantyo
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Tumbuhan yang diselimuti lapisan putih ubahan belerang. 
Foto: Budi Brahmantyo
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Mengelilingi telaga. Foto: T. Bachtiar
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Pohon terkubur material letusan. Foto: T. Bachtiar

Sebuah kawah lumpur (mud pond) yang menggelegak di sisi tenggara Kawah 
Talagabodas. Foto: Budi Brahmantyo
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Gunung Sadahurip, gunung api tua kerucut parasiter di lereng barat Gunung Talagabodas. Foto: T. Bachtiar

Air panas Talagabodas. Foto: T. Bachtiar



107

Pucuk cantigi. Foto: T. Bachtiar

Paku tiang. Foto: T. Bachtiar
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Penjual makanan. Foto: T. Bachtiar

Wisatawan lokal yang kebanyakan datang dari daerah Garut sendiri.
Foto: Budi Brahmantyo
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Pertama kali dideskripsikan tahun 1904 sebagai Himalayaites Uhlig. Pada tahun 1922 

dideskripsikan sebagai fosil amonit yang termasuk ke dalam keluarga BERRIASELLIDAE 

Spath, dan pada tahun 1925 dideskripsikan sebagai subkeluarga HIMALAYAITINAE 

Spath. Jenis ini untuk pertama kali dideskripsi dari Himalaya. Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa jenis ini ditemukan juga di Indonesia (Kepulauan Sula), Eropa Selatan, 

Afrika Utara, Madagaskar, Himalaya, Meksiko, Peru dan Argentina. Himalayaites ini 

berumur Tithonian (Jura Akhir), antara 141 - 135 juta tahun yang lalu. Tidak 

mengherankan apabila jenis ini sangat luas penyebarannya, karena pada zaman itu, 

benua yang ditempatinya masih utuh sebagai Benua Gondwana di selatan khatulistiwa, 

dan hidup di sepanjang pantai Laut Tethys.

Teks: Fauzie Hasibuan, foto: T. Bachtiar.

HIMALAYAITINAE Spath dari Kepulauan Sula
Koleksi Fauzie Hasibuan di Museum Geologi Bandung
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“Lalu, sungai itu melepaskan uap-uapnya ke dalam lengan 
angin yang menyambutnya dan dengan lembut dan ringan 
mengangkatnya dan menerbangkannya. Setelah melewati 
puncak gunung nun jauh di sana, angin menjatuhkannya 
perlahan kembali ke tanah. Sungai itu merekam kuat di 
dalam benaknya semua rincian pengalaman itu, sebab 
sebelumnya ia telah ragu. Ia merenungkannya, ‘Ya, 
sekarang aku telah mengenal jati diriku sebenarnya’. Sungai 
itu mendapat pelajaran. Namun,  batuan itu pun berbisik: 
‘Kami tahu, sebab kami melihatnya terjadi hari demi hari; 
dan sebab kami, batuan, membentang dari tepi gunung 
hingga laut.’ (Dikutip dengan modifikasi dari “Kisah Pasir” 
dalam Hikmah dari Timur, Idries Shah 1971). 

“Selamat Hari Air Sedunia, 23 Maret 2013”
Foto: Budi Brahmantyo
Teks: Oman Abdurahman


