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PEMBACA YTH
 

Siapakah manusia itu? Dari mana asalnya? Pertanyaan ini sudah ribuan tahun terlontarkan. 
Sebuah tanya yang setua umur manusia itu sendiri. Berbagai kalangan, mulai dari orang 
biasa, ilmuwan, filsuf hingga ‘orang-orang suci’, telah pula berupaya menjawab pertanyaan 
itu. Bahkan mereka yang dalam mazhab keagamaan disebut para sufi, para mistikus dan 
para irfan, menambahkan permasalahan tujuan hidup atas pertanyaan tersebut. Geologi pun 
boleh dikatakan turut mengambil bagian. Melalui salah satu cabangnya, yaitu Paleontologi, 
Geologi berkiprah dalam mengenali hal ihwal manusia, mulai dari asal-usulnya, lingkungan 
tempat tinggalnya, kehidupannya, hingga ke sebab musabab kepunahannya. 

Darwin – yang terkenal dengan teorinya tentang Evolusi atau Darwinisme –berpendapat 
bahwa setiap makhluk itu berkembang dan berubah secara alami dari tingkat yang lebih 
rendah ke tingkat yang sempurna sesuai dengan alam lingkungannya. Seorang filsuf yang 
juga ulama pada zaman kita ini, Muthahhari, menambahkan pendapatnya atas Darwinisme 
itu. Menurutnya, proses perubahan dalam Darwinisme adalah proses penyesuaian diri, baik 
yang bersifat ruhani maupun jasmani; yaitu sebuah perubahan yang sebenarnya dapat 
diterapkan dalam penjelasan tentang perkembangan bangsa dan negara. Apa yang digagas 
oleh Darwin tentang Teori Evolusi ternyata menggelorakan diskusi ilmiah, tidak saja di bidang 
Biologi dan Geologi (Paleontologi), melainkan pula di bidang Sejarah dan Filsafat yang terus 
berkembang hingga kini. Tujuannya tiada lain, memenuhi rasa ingin tahu manusia, menggali 
hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan, dan akhirnya, pada tataran yang 
lebih fitrah, menemukan kebahagiaan manusia. 

Geomagz kali ini tidak mengupas asal-usul manusia secara tuntas dan tidak pula larut 
dalam diskusi tentang konsep atau teori yang jelimet, baik yang berasal dari Darwinisme 
maupun faham yang menolaknya. Apa yang disampaikan Geomagz melalui beberapa artikel 
edisi ini, tiada lain tentang sejumlah situs atau tempat penting di Indonesia dipandang dari 
sisi ilmu pengetahuan, khususnya Paleontologi. Terkadang terlupakan oleh umumnya kita 
bahwa Indonesia lebih dari seratus tahun yang lalu sesungguhnya pernah menjadi semacam 
kiblat bagi perkembangan penelitian tentang evolusi manusia purba. Pada masa itu, tempat 
seperti Wajak, Trinil, Jetis, Perning, dan Sangiran menjadi begitu terkenal ke seluruh dunia. 
Seiring dengan itu, Djawatan Geologi (kini: Badan Geologi) dan para peneliti yang berkiprah 
di dalamnya, seperti Dubois, von Koenigswald; juga menjadi tokoh penting dalam bidang 
Paleontologi.

Geomagz edisi Juni 2013 masih berdekatan dengan peringatan Hari Museum, 18 Mei 
2013. Untuk itu, Dewan Redaksi menyajikan pula artikel tentang penelusuran jejak penemuan 
fosil manusia purba di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang menjadi koleksi Museum 
Geologi, Badan Geologi; dan peran institusi kegeologian ini dalam Penelitian Manusia 
Purba. Profil kali ini menampilkan salah seorang peneliti di bidang paleontologi yang masih 
berkiprah hingga kini, yaitu Prof. Dr. Fachroel Aziz, Profesor Riset di Badan Geologi. Melalui 
sajian tersebut, Geomagz mengajak semua kalangan untuk kembali “melirik” salah satu 
potensi bidang Geologi. Potensi yang dapat dikembangkan pemanfaatannya, baik sebagai 
sarana pendidikan, konservasi, maupun penumbuhan ekonomi lokal, misalnya, melalui 
pengembangan taman bumi (geopark). Semoga kelak semakin banyak kajian dan tulisan 
yang mengungkap kembali perihal manusia purba Indonesia dan manfaat dari itu semua 
untuk kelangsungan hidup kita kini dan nanti.n

Oman Abdurahman

Pemimpin Redaksi

Editorial



4 GEOMAGZ    Juni 2013

Terima kasih, saya telah menerima majalah Geomagz 
Vol. 3, Maret 2013. Isinya sangat menarik. Baru kali 
ini saya menemukan majalah yang mengupas geologi 
dalam kemasan yang menarik. Foto-fotonya bagus, 
penjelasannya mendetail tapi mudah dicerna oleh 
semua kalangan peminat geologi seperti saya. Tidak 
sabar saya menantikan edisi berikutnya, pasti akan 
lebih menarik. Bravo Geomagz!

Mokhamad Edliadi
Sawangan, Depok 

Majalah Geomagz sangat menarik. Materi yang 
disajikan begitu beragam mulai dari geologi populer 
sampai dengan pembahasan geologi ilmiah, dikemas 
dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh 
orang awam. Foto-foto yang ditampilkan pun indah, 
menggugah rasa ingin tahu dan takjub. Namun, 
tanpa mengurangi esensi dari Geomagz itu sendiri, 
ada beberapa foto yang masih dalam keadaan 
pixelated dan underexposed.

 Tisnaldi
Direktur Panas Bumi, Dirjen EBTKE, KESDM

Terima kasih kepada Geomagz yang telah memberi 
kontribusi kepada kami selaku pendidik. Geomagz 
adalah salah satu majalah yang selalu kami tunggu 
terbitannya. Dengan Geomagz kami merasa lebih 
mudah mendapatkan wawasan dalam proses 
pembelajaran terutama kecintaan terhadap tanah 
air bagi anak didik kami. Kami usul, alangkah 
baiknya pula apabila menampilkan daerah kami, 
yaitu Kabupaten Ciamis. Selamat semoga majalah 
Geomagz semakin eksis dan kami tunggu terbitannya 
setiap bulan!

Didih 
Kepala SDN 2 Kepel

UPTD Pendidikan Kecamatan Cisaga, Ciamis 

Jawaban:
Terima kasih atas apresiasinya. Liputan ke daerah 
Ciamis akan kami rencanakan. Perlu diketahui bahwa 
Geomagz adalah majalah yang terbit setiap tiga  
bulan sekali.

Geomagz edisi Maret 2013 untuk saya sangat 
istimewa karena ada foto-foto Rajaampat dan 
ulasannya. Juga suguhan yang menarik tentang 
letusan Gunung Tambora, yang akan berulang tahun 
yang ke-200 (10 April 1815-10 April 2015).

Saya merasa takjub membayangkan dahsyatnya 
letusan Gunung Tambora yang terdengar sampai ke 
Batavia sehingga mengusik telinga Gubernur Thomas 
Stamford Raffles. Selain meluluhlantakkan seluruh 
Dompu, abu Tambora juga bisa menaklukkan tentara 
Napoleon di Waterloo. Wow....bukan main !!

Usul untuk redaksi, hal-hal yang menarik dan populer 
bisa dipublikasikan di jejaring sosial (FB, Twitter). Kalau 
bisa diadakan kegiatan outdoor dengan mengajak 
pembacanya mengenal lebih dekat obyek yang 
diangkat oleh Geomagz. Tentu, segala sesuatunya 
diatur oleh redaksi.

Wiwit Ratna Djuwita
Jl. Sekepanjang III/15, Bandung

Jawaban:
Usul yang menarik, akan kami pertimbangkan. 
Terimakasih atas tanggapannya.

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

Surat

Kunjungan Kepala Badan Geologi, R. Sukhyar (ke-4 dari kiri) ke dapur 
redaksi Geomagz. 



5

MANUSIA PURBA JAWA
Sketsa tengkorak dan rekonstruksi wajah Manusia Purba Jawa (Java Man) berdasarkan fosil tengkorak P VIII (S17) dan rekonstruksi 
wajah Manusia Purba Jawa koleksi Museum Geologi, Badan Geologi. Ciri-ciri tengkorak P VIII: Volume otak 1004 cc (Holloway, 1981), 
tonjolan kening tebal dan melintang sepanjang pelipis, hidung lebar dan tidak berdagu, dan mempunyai rahang yang kuat dan geraham 
yang besar. Fosil P VII hingga saat ini merupakan fosil tengkorak Hominid (Homo erectus) yang paling lengkap yang ditemukan di 
Pulau Jawa.n

Sketsa dan teks: Sinung Baskoro.
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Tumpeng adalah sajian nasi yang berbentuk kerucut. Maka, tepat kiranyanya bentukan alam yang diduga merupakan 
sisa gunung api purba ini dinamai “Gunung Tumpeng” karena menyerupai tumpeng, meski puncaknya tak runcing 
benar. Terletak di kawasan Cisewu, Garut Selatan, dengan titik tertinggi 750 m dpl, Gunung Tumpeng sangat mudah 
dikenali karena bentuknya yang sangat menonjol dibanding daerah sekitarnya. Di hadapan gunung ini ke arah barat, 
mengalir Ci Laki yang bersumber dari pegunungan di selatan Bandung. Sungai yang menjadi salah satu nama jalan 
di kota Bandung dan menjadi batas dua kabupaten, Garut dan Cianjur, ini seakan disaksikan Gunung Tumpeng 
mengalir ke laut Selatan. 

Foto: Deni Sugandi
Teks: Oman Abdurahman

GUNUNG TUMPENG
SAKSI ALIRAN CI LAKI 
DI GARUT SELATAN 
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Tumpeng is an Indonesian word for cone-shaped rice dish. It is probably fitting that the natural formation, 
presumably thought to be the remnants of an ancient volcano, is named ‘Mount Tumpeng’ for it resembles a 
cone although the peak isn’t so spiky. Situated in Cisewu, South Garut, with its highest point of 750 meters 
above sea level, Mount Tumpeng is easily recognizable because its feature is very prominent compared to the 
surrounding area. In front of the mount to the west lies Cilaki River sourced from the mountain in the southern 
region of Bandung. The river, after which a street in Bandung City is named, is also a border between two 
regencies, Garut and Cianjur. Mount Tumpeng witnesses the flow into the South Sea.

MOUNT TUMPENG: WITNESSING THE FLOW OF CI LAKI IN SOUTH GARUT
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Saat gelombang ganas Samudera Pasifik menerpa batugamping 
koral dari Formasi Mokmer, terciptalah semburan air yang 
menjulang hingga setinggi 15 m. Bunyi gong yang terdengar 
akibat benturan ombak pada batu membuat masyarakat sekitar 
menamainya Pantai Batugong. Tingginya semburan air tersebut 
menjadi daya tarik utama dari pantai yang berada di Kabupaten 
Biak Numfor, Provinsi Papua ini.

Foto: Sari A. Rahmawati
Teks: Iqbal E. Putra

DEBUR OMBAK
DI PANTAI BATUGONG, BIAK
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As the ferocious wave of Pacific Ocean hits the coral limestone of Mokmer Formation, 
it creates a water bomb soaring to as high as 15 meters. In reference to the impact of 
the wave on the rocks that lead to the thunderous sound, this beach is called ‘Batugong 
Beach’. The height of the water burst has become the main attraction of the beach in 
the Papuan regency of Biak Numfor.

THE WAVE BURST OF BIAK’S BATUGONG BEACH 
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Kars Maros Pangkep yang tertatahkan pada batugamping tebal Formasi 
Tonasa berumur Eosen hingga Miosen, menjadi lanskap utama Sulawesi 
Selatan bagian barat dengan bentuk menara-menara kars yang khas. Di 
luar Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, masih banyak kawasan 
kars menara yang berpeluang terancam penambangan, di antaranya di 
sepanjang Sungai Pute, Desa Rammangrammang, Kabupaten Maros. Di 
desa yang toponiminya dapat diartikan “rimba batu” ini masyarakatnya 
masih mendapat manfaat alam dari kawasan kars. Lembah-lembah 
datar di antara menara-menara kars yang menjulang memberikan mata 
pencaharian utama dari pertanian dan peternakan, dan darinya mereka 
hidup sejahtera.

Foto dan teks: Budi Brahmantyo. 

KARS MENARA
RAMMANGRAMMANG, MAROS
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KARS MENARA

Maros Pangkep karst area is formed in thick Eocene to Miocene limestone of Tonasa 
Formation. It becomes major landscape in west part of South Sulawesi in form of 
typical tower karst. Outside of the Bantimurung-Bulusaraung National Park, there 
are many karst areas that are still likely to be threatened by mining or quarrying 
activities. Of which is along the Pute River, Rammangrammang Village, Maros 
Regency. In the village that its toponym means “stone jungle”, the local community 
still get natural benefit from karst area. Flat valleys among the karst towers provide 
the main livelihood of agriculture and animal husbandry, from which they prosper.

THE TOWER KARST OF RAMMANGRAMMANG, MAROS
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Danau kawah Gunung Kelud hilang sejak tahun 2007, digantikan dengan gunung baru yang muncul ke permukaan. 
Gunung baru itu membentuk kubah lava yang terus membesar hingga setinggi kurang lebih 300 m. Pertumbuhannya 
yang begitu cepat hingga akhir 2007 menjadikan kubah lava itu seolah-olah berjiwa. Kubah lava yang muncul di 
kawah yang awalnya berupa danau, dikelilingi Gunung Kelud, Sumbing, dan Lirang. Kompleks Gunung Kelud 
yang berada di perbatasan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur ini, kini ramai dikunjungi 
masyarakat sebagai tujuan wisata baru dan meninggalkan kesan akan kemahabesaran pencipta alam semesta bagi 
para pengunjungnya. 

Foto: Ronald Agusta
Teks: Igan S. Sutawidjaja

KUBAH LAVA 2007 
GUNUNG KELUD
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The crater lake of Mt. Kelud has disappeared since 2007 when the volcano erupted. A lava dome emerged ever 
since then. The lava dome continuedto grow and reached 300 metres of height. Its rapid growth until the end of 
2007 has made the lava seemed to resemble a living organ. The lava dome that emerged in the crater, which was 
originally a lake, was surrounded by previous lava dome of Mt. Kelud, Mt. Sumbing, and Mt. Lirang. Located at the 
border between Kediri and Blitar regency in the Province of East Java, Kelud Volcano has become a tourist object. 
It is, indeed, a truly magnificent scenery.

2007 LAVA DOME OF KELUD VOLCANO
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Cukangtaneuh adalah ngarai yang berada di Ci Julang, Desa Kertajaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dulunya 
ngarai ini diperkirakan merupakan gua yang panjang dengan aliran sungai di dalamnya. Bagian terbesar gua ini ambruk 
dan sekarang hanya menyisakan terowongan pendek yang disebut Cukangtaneuh yang berarti ‘jembatan tanah’. 
Lokasinya berjarak sekitar 31 km sebelah barat Pangandaran. Dari dermaga Ciseureuh, di sekitar pintu gerbang daerah 
wisata ini, diperlukan waktu sekitar 25 menit menuju ke lokasi itu dengan menggunakan perahu motor. Sekitar tahun 
1993, ada turis Prancis yang mempopulerkan nama Green Canyon untuk Cukangtaneuh. Bisa jadi turis itu menjuluki 
Green Canyon lantaran melihat aliran sungai di dasar ngarai yang berair kehijauan.

Foto: Hilman Kalam
Teks: T. Bachtiar

CUKANGTANEUH
SISA GUA YANG AMBRUK
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Cukangtaneuh is a canyon in Ci Julang, Kertajaya Village, Pangandaran Regency, West Java. It was 
previously a long cave with a riverflow inside. The most parts of this cave collapsed, and it has left a short 
tunnel that is called Cukangtaneuh, a Sundanese word for “land bridge”. It is located at about 31 km to the 
west from Pangandaran. From Ciseureuh pier, around the gate of this tourist destination, it takes about 25 
minutes to go there by motorboat. Around 1993 a French tourist popularized the name ‘Green Canyon’ for 
Cukangtaneuh. It could be that tourist was attracted by the river flow at the base of greenish watery canyon.

CUKANGTANEUH: THE REMNANT OF A COLLAPSED CAVE
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Air terjun Moramo merupakan satu dari 60 lebih air terjun yang bertingkat-tingkat di Alaa Moramo. Air terjun ini berada di Desa Sumbersari, 
Kecamatan Moramo, Kabupaten Kowane Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesar Langkowala yang mengiris Formasi Laonti ini telah 
membuat batugamping malihannya tersesarkan. Panas dari dalam Bumi melarutkan batugamping yang kemudian diendapkan kembali 
sebagai travertin, menjadikan dasar air terjun itu terlihat putih. Air terjun Moramo dapat dicapai dari Kendari, jaraknya 54,2 km.

Foto dan teks: T. Bachtiar.

AIR TERJUN 
TRAVERTIN MORAMO
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MORAMO TRAVERTINE WATERFALL

Moramo waterfall is one of more than 60 terraced waterfalls in Alaa Moramo. This waterfall is located in the Village of Sumbersari, District 
of Moramo, Regency of South Kowane, and Southeast Sulawesi. Langkowala fault that sliced the Laonti Formation has made the limestones 
faulted. The heat from beneath the earth dissolved the limestones and deposited them as travertine back base of the waterfall so that it looks 
white. Moramo waterfall can be reached from Kendari within 54.2 km.

AIR TERJUN 
TRAVERTIN MORAMO
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Hugo Rheinhold, Ape with Skull. Sumber: Wikimedia.
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Sejarah pencarian fosil nenek moyang manusia terpaut erat dengan lahirnya teori 
evolusi yang digagas Charles Darwin (1809-1882). Naturalis berkebangsaan 
Inggris ini melahirkan teori evolusi berdasarkan penelitian ilmiahnya selama 
pelayaran kedua kapal HMS Beagle, dari 27 Desember 1831 hingga 2 Oktober 

1836. Di Kepulauan Galapagos yang berjarak 926 km dari Ekuador, Darwin 
mengamati perbedaan adaptasi di antara berbagai spesies kura-kura dan finches 

(sejenis burung pipit) yang hidup di pulau yang berbeda dengan lingkungan 
yang berbeda pula.

Namun, gagasan Darwin dipengaruhi pula oleh kajian geologi dari peneliti 
sebelumnya. Saat Darwin berlayar, ia membaca buku geologiwan Sir Charles 
Lyell (1797-1875), Principles of Geology (1830). Berbekal metodologi 
purisme, Lyell mengajukan teori uniformitarianisme mengenai proses 
pembentukan kerak bumi. Bila disederhanakan teorinya berbunyi: “Bila 
kulit bumi saat ini dipengaruhi angin, aliran air, pembekuan es, aktivitas 
vulkanik, pelipatan dan pembentukan gunung, maka aktivitas sejenis juga 
telah terjadi pada masa lalu. Bentangan waktu akan menerangkan asal 
mula berbagai lapisan tanah di kulit bumi. Proses itu akan terjadi secara 
perlahan dalam waktu yang lama.” 

Darwin memperoleh Principles of Geology jilid pertama dari Robert 
FitzRoy, kapten Kapal HMS Beagle, sesaat sebelum mereka tarik jangkar. Buku 

itu pula yang dibaca Darwin sesaat sebelum dia melakukan penggalian fosil 
untuk pertama kalinya. Fosil tersebut membuat Darwin yakin bahwa evolusi 

organik memang telah terjadi pada makhluk hidup. Oleh karena itu, pada tahun 
1830-an inilah prinsip evolusi melalui variasi dan seleksi alam terbentuk di dalam 

benaknya.

Buku pertama yang ditulis Charles Darwin untuk mendedahkan teori evolusi adalah The 
Origin of Species (1859). Di sini, Darwin menelusuri asal-usul manusia berdasarkan bukti 
sisa-sisa kehidupan masa lalu. Sayangnya, ia tidak menemukan jawabannya, karena saat 
itu belum ditemukan fosil hominid yang menunjukkan evolusi ke arah manusia. Ia hanya 
menyimpulkan makhluk hidup saat ini merupakan hasil proses evolusi yang sangat panjang, 
dari makhluk bersel satu yang membelah menjadi makhluk bersel banyak. Ia pun yakin 
bahwa umur bumi sangat tua dan manusia sudah sangat panjang riwayatnya. Namun, 
baginya, asal-usul manusia tetap masih menjadi tanda tanya.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, secara terpisah, Alfred Russel Wallace (1823-
1913) meneliti flora dan fauna di daerah tropis Kepulauan Nusantara. Juni 1858, saat berada 
di Ternate, Wallace menulis surat kepada Darwin. Ia menjelaskan hasil pengamatannya dan 
pandangannya tentang teori evolusi secara mandiri. Surat tersebut mendorong Darwin 
untuk segera mempublikasikan teori evolusinya. Darwin yang berada di tengah ilmuwan 
yang terkemuka pada zamannya menjadi terkenal sebagai Bapak Evolusi, sedangkan 

yang Hilang
JALAN PANJANG

Pencarian Mata Rantai

Oleh: Fachroel Aziz, Oman Abdurahman, dan Atep Kurnia
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Wallace yang berada di tempat terpencil segera 
dilupakan orang.

Buku Darwin disokong buku Thomas Henry 
Huxley (1825-1895), Man’s Place in Nature (1863). 
Dengan membandingkan manusia dengan simpanse, 
Huxley menyimpulkan, “Perbedaan struktur yang 
memisahkan manusia dengan gorila dan simpanse 
tidak begitu besar seperti yang memisahkan gorila 
dari kera yang lebih rendah.” Demikian pula Carl Vogt 
yang mengadakan sejumlah ceramah yang terkait 
dengan teori evolusi dan diterbitkan dengan judul 
Vorlesungen uber den Menschen (1863). Di situ, 
Vogt mengajukan teori mikrosepalis. 

Di Jerman, Ernst Haeckel (1834-1919) menulis 
Naturliche Schopfungsgesichte (1868). Haeckel 
bermaksud merekonstruksi pohon genealogi 
manusia dengan bantuan perbandingan anatomi 
dan data embriologis, meskipun kekurangan bukti 
paleontologi. Haeckel menghadirkan di dalam 
bukunya pohon keluarga yang meliputi 22 tahapan, 
yang dimulai organisme yang sangat primitif hingga 
manusia modern. Menurut Haeckel, manusia telah 
berkembang dari jalur primata selama periode 
Tersier, saat Pliosen atau Miosen. Asal-usul manusia, 
menurutnya, didasarkan pada pemerolehan 
kemampuan untuk berdiri tegak dan berbicara. 
Demikian juga, asal-usul itu disandarkan pada 
meningkatnya ukuran otak manusia. 

Di dalam pohon keluarga itu, Haeckel 

menyisipkan tahap perantara (intermediary stage), 
yaitu Pithecanthropi (manusia kera) atau Alali (tidak 
bisa berbicara) di antara kera yang menghuni tahap 
ke-20 dan manusia yang berada di tahap ke-22. Dia 
beralasan, manusia kera ini sudah bersifat manusia, 
tetapi masih tidak bisa berbicara. Oleh karena itu, dia 
menyarankan Pithecanthropus alalus atau manusia 
kera yang tidak bisa bicara sebagai wakil hipotetis 
dari tahap ke-21. Bahkan menurut Haeckel, manusia 
berasal dari Lemuria yaitu benua yang tenggelam 
yang pernah membentang dari pesisir Afrika, 
Samudera Hindia, sampai ke Filipina. 

Pada 1860-an akhirnya teori Darwin 
menggegerkan dunia. Di Societe d’Anthropologie, 
Paris, terjadi perdebatan antara kaum positivis dan 
kaum materialis tentang evolusi manusia. Anggota 
Deutsche Gesellschaft fur Anthropologie, Ethnologie 
und Urgeschichte, Jerman, memandang positif teori 
evolusi. Sementara anggota Anthropological Society 
of London, Inggris, tidak menyatakan pendapat 
mereka. 

Pada 1871, terbit buku kedua karya Darwin The 
Descent of Man. Di dalamnya, Darwin mengikhtisarkan 
butir-butir yang mempertalikan manusia ke bagan 
evolusi umum. Ia yakin atribut manusia analog dengan 
hewan. Kepunahan bentuk makhluk terdahulu 
memastikan tidak dapat diamatinya kesinambungan 
sempurna antarspesies. Rekaman fosil tidak mungkin 
memberikan bukti untuk asal-usul manusia. Bahkan 
menurut Darwin, fosil-fosil manusia sulit ditemukan 
karena evolusi manusia terjadi pada tahap sebelum 
manusia terlokalisasi.

Padahal secara teoretis, keberadaan fosil sudah 
dirintis sebelum tahun 1830-an. Georges Cuvier 
(1769-1832) pada tahun 1825 menerbitkan Discours 
sur les Revolutions de la Surface du Globe, et sur les 
Changemens qu’elles ont Produits dans la Regne 
Animal. Di dalam buku ini dia mengakui bahwa bumi 
sudah sangat tua dan sudah pasti banyak spesies 
hewan yang ikut terkubur. Meskipun demikian, 
Cuvier yakin bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan 
yang terakhir dan hingga saat bukunya ditulis tidak 
ada orang yang menemukan fosil manusia. 

Pencarian fosil pun sudah lama dimulai sebelum 
Darwin menggagas teorinya. Pada tahun 1820-an, 
John MacEnery menemukan perkakas bebatuan di 
Goa Kent, di Devon, Inggris, di antara tulang belulang 
hewan. Pada saat yang sama, Marcel de Serres, Paul 
Tournal, dan Jules de Christol menemukan tulang-
tulang fosil manusia di Prancis. Sisa-sisa pemukiman 
zaman prasejarah ditemukan di tepi danau Swiss 
pada 1829 dan 1850-an. Timbunan sampah zaman 
prasejarah pun ditemukan di Denmark pada saat 
yang hampir bersamaan. Antara 1829-1833, Phillipe 
Charles Schmerling dari Delft secara kebetulan 

Charles Darwin. Sumber: karmadecay.com.
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menemukan fosil manusia dan hewan di Gua Engis 
dekat Liege, di Belgia.

Upaya pencarian fosil terus berlanjut. Sejak 
1841, Jacques Boucher de Perthes mengumpulkan 
perkakas primitif dari Abbeville di utara Prancis dan 
menerbitkan buku seputar penemuannya pada 1847, 
dengan judul Antiquites Celtiques et Antediluviennes. 
Antara 1858-1859 ada ekskavasi di Gua Brixham, 
Inggris, untuk mencari fosil-fosil hewan. 

Penemuan-penemuan fosil tersebut menandai 
munculnya diskusi mengenai fosil manusia pada 
bagian kedua abad ke-19. Johann Carl Fuhlrott pada 
1856 menemukan Manusia Neanderthal di sebuah 
gua yang ada Lembah Neander, dekat Dusseldorf, 
Jerman. Kemudian pada 1866, Eduoard Dupont di 
Gua La Naulette, Prancis, menemukan fosil Manusia 
Cro-Magnon. Penemuan Manusia Neaderthal, Cro-
Magnon, dan fosil-fosil lainnya yang ditemukan 

setelah tahun 1885, menghangatkan diskusi 
mengenai fosil manusia dan asal-usul manusia. 
Namun, fosil-fosil manusia itu belum diyakini sebagai 
nenek moyang manusia.

Teori evolusi Darwin berikut penemuan-
penemuan fosil sebelum 1891 menjadi dasar bagi 
Marie Eugene Francois Dubois (1858-1940) atau 
Eugene Dubois berupaya menemukan mata rantai 
yang hilang (the missing link), yang secara hipotesis 
disebut oleh Ernst Haeckel sebagai Pithecanthropus 
alalus atau manusia-kera yang belum dapat bicara.

Pada 1887, ia melakukan penelitian di daerah 
Dataran Tinggi Padang, Sumatra Barat. Sementara itu, 
pada tahun 1888, B.D. van Rietschoten menemukan 
sebuah fosil tengkorak manusia (spesimen Wadjak 1), 
Homo wadjakensis di gua gamping di sekitar Wajak, 
Campurdarat, dekat Tulungagung, Jawa Timur. 
Temuan ini mendorong Dubois untuk memindahkan 
daerah penelitiannya ke Jawa. Pada tanggal 6 Maret 
1889 Dubois mendapatkan persetujuan dari Dienst 
van het Mijnwezen (cikal bakal Pusat Survei Geologi, 
Badan Geologi) untuk melakukan kegiatan penelitian.

Penggalian besar-besaran dan sistematis kemudian 
dilakukan oleh Dubois di pinggir Bengawan Solo, 
dekat Desa Trinil, Jawa Timur, selama kurang lebih 
10 tahun dari 1890 sampai 1900. Dengan ketekunan 
dan kerja keras, akhirnya ia berhasil menemukan the 
missing link yang dinamakannya Pithecanthropus 
erectus (Dubois, 1894) dan sekarang dikenal sebagai 
Homo erectus.

Spesimen tengkorak temuan Dubois, yaitu Trinil 2, 
ditetapkan sebagai holotype takson Pithecanthropus 
erectus. Sedangkan lokasi penemuannya, yaitu 
Desa Trinil, menjadi type locality-nya. Namun yang 
lebih penting, temuan Dubois ini dianggap sebagai 
mata rantai yang hilang yang selama puluhan tahun 
diteorikan dan dicari-cari oleh para ahli teori evolusi 
manusia. Penemuan Dubois sangat menggemparkan 
dunia ilmu pengetahuan, mengharumkan nama 
Hindia Belanda (Indonesia, saat ini) di kancah ilmu 
pengetahuan alam, sekaligus menempatkan Eugene 
Dubois sebagai Bapak Paleoantropologi.n

Fachroel Aziz adalah profesor riset dari Badan Geologi
Oman Abdurahman adalah Pemimpin Redaksi Geomagz, Kepala 
Bagian Rencana dan Laporan, Sekretariat Badan Geologi
Atep Kurnia adalah penulis, peneliti literasi, bergiat di Pusat Studi
Sunda (PSS).

Eugene Dubois dan istrinya, Anna Lojenga, tahun 1887, sebelum 
keberangkatannya ke Hindia Belanda. Foto: wikimedia.
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Tengkorak Homo erectus (Pithecanthropus VIII)/Sangiran 17 (S17)

Tengkorak Homo erectus Sambungmacan 4 (Sm4)

Rahang Pithecanthropus f (Pf)/Sangiran 22 (S22)

Tampak depan

Tampak depan

Tampak permukaan

Tampak dasar/alas

Tampak dasar/alas

Tampak dasar/alas

Tampak samping

Tampak samping

Tampak diagonal
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Peran Badan Geologi
dalam Penelitian Manusia Purba

P
enelitian evolusi manusia purba telah dimulai 
lebih 150 tahun yang lalu, yakni sejak 
didirikannya Dienst van Den Mijnbouw in 
Nederlandsche Indie (Jawatan Pertambangan 
Hindia Belanda) pada 1850. Lembaga inilah 

yang pertama terlibat langsung dalam penelitian 
paleoantropologi di Indonesia. Temuan pertama 
“mata rantai yang hilang” Pithecanthropus erectus 
oleh Eugene Dubois pada 1891-1893 tidak terlepas 
dari peran lembaga ini. Ia mendapatkan persetujuan 
kegiatan risetnya dari Jawatan Pertambangan Hindia 
Belanda pada 6 Maret 1889.

Penemuan “the missing link” ini sangat 
menggemparkan dunia ilmu pengetahuan saat 
itu dan membuat Indonesia, khususnya Jawatan 
Pertambangan Hindia Belanda, dikenal di seantero 
dunia. Penemuan Dubois memicu penelitian lain fosil 
manusia purba di Indonesia. 

Ekspedisi Selenka (1907-1908), melanjutkan 
ekskavasi Dubois, di Trinil berhasil mengumpulkan 
berbagai fosil fauna dan flora tapi tak berhasil 
menemukan fosil hominid Pithecanthropus. Hasil 
ekspedisi ini dipublikasikan oleh M. Lenore Selenka 
dan Max Blankenhorn tahun 1911 dengan judul “ Die 
Pithecanthropus- Schichten Auf Java” (1911).

Selanjutnya, tahun 1920-1930-an, De 
Opsporingsdiendst de Geeologische Dienst 
van Nedelandsch-Indie atau Jawatan Geologi 
Hindia Belanda, yang melanjutkan kerja Jawatan 
Pertambangan Hindia Belanda kian meningkatkan 
aktivitas penelitian lapangan dan pemetaan geologi 
sistematik di Sumatra dan Jawa dalam usaha 
eksplorasi minyak bumi dan sumber daya mineral. 
Selama aktivitas ini banyak ditemukan lokasi baru 
fosil vertebrata, terutama di Bumiayu (Jawa Tengah) 
yang kemudian diikuti oleh penggalian. 

Kegiatan itu menambah data paleontologi dan 
berbagai data serta informasi geologi lainnya. Hal 
ini menarik perhatian L. J. C. van Es (1931) dan 
membahasnya dalam disertasi berjudul The Age of 
Pithecanthropus. Selain itu, fosil mamalia yang telah 
dikumpulkan oleh Jawatan Geologi dari daerah 
Bumiayu diteliti dan dijadikan bahan disertasi berjudul 
Contribution to knowledge of the fossil mammalian 
of Java oleh F. H. van der Maarel (1932).

Pada 1931, C. ter Haar dari Jawatan Geologi dalam 

kegiatan pemetaan di daerah Ngandong menemukan 
lokasi fosil vertebrata. Temuan ini kemudian diikuti 
dengan penggalian dan berhasil menemukan 11 
tengkorak bersama 2 tulang kering (tibia) manusia 
purba serta ribuan fosil vertebrata dari berbagai jenis. 
Fosil manusia purba ini dideskripsi sebagai Homo 
(Javanthropus) soloensis oleh Oppenoorth (1932).

Pada tahun 1930-an hingga 1940-an, von 
Koenigswald bergabung dengan Jawatan Geologi 
sebagai ahli paleontologi vertebrata dengan 
tugas utama melakukan klasifikasi endapan darat 
(terrestial deposits) di Jawa. Berdasarkan data yang 
tersedia ia berhasil menyusun biostratigrafi fauna 
vertebrata untuk Jawa pada 1934 dan 1935. Dia 
menemukan berbagai fosil hominid Pithecanthropus 
dan Meganthropus di daerah Sangiran. Kemudian 
pada 1936, dalam kegiatan pemetaan geologi di 
daerah Mojokerto, Andoyo, asisten geologi Dujfyes, 
menemukan sebuah tengkorak anak hominid, Homo 
modjokertensis, dari Desa Sumber Tengah, Perning 
(Jawa Timur). 

Pada 1939, dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, 
penelitian paleontologi di Indonesia mengalami 
stagnasi. Setelah merdeka Jawatan Geologi Hindia 
Belanda berkembang menjadi menjadi Direktorat 
Geologi. Penelitian dalam bidang ini dimulai kembali 
setelah Indonesia merdeka, meskipun skalanya 
kecil. Dalam hal ini, P. Marks dan S. Sartono yang 
saat itu mengajar di Departemen Geologi, ITB, dan 
merangkap sebagai tenaga ahli di Direktorat Geologi. 
Marks (1953) meneliti fosil rahang hominid yang 
ditemukan penduduk di Desa Glagahombo, Sangiran 
dan menamakannya Meganthropus mandible b 
(Pb). Setelah Marks kembali ke Belanda pada 1955, 
Sartono melanjutkan kegiatan penelitian dalam 
bidang ini sebagai tenaga ahli di Jawatan Geologi. 
Dia meneliti dan melaporkan berbagai temuan 
fosil Pithecanthropus dari daerah Sangiran baik 
berupa rahang (Pc, Pd, Pe dan Pf) maupun berupa 
tengkorak Pithecanthropus IV (P IV), P VII dan P VIII.

Kemudian Direktorat Geologi berkembang 
menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Geologi (PPPG), sekarang Pusat Survei Geologi (PSG) 
yang membawahi Museum Geologi (MG) tempat 
penyimpanan dan peragaan koleksi fosil tersebut, 
dan keduanya berada di bawah Badan Geologi 
(BG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Oleh: Fachroel Aziz
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(KESDM). Sejak tahun 1980 kegiatan penelitian yang 
berkaitan dengan fosil vertebrata dan hominid di 
lingkungan PPPG terus dikembangkan di bawah 
pimpinan saya sendiri. Penelitian tidak hanya terbatas 
mengenai fosil hominid di Jawa, melainkan diperluas 
hingga ke Kawasan Wallacea (Sulawesi, Flores dan 
Timor). Kerja sama penelitian juga dilakukan dengan 
berbagai lembaga/universitas baik di dalam maupun 
luar negeri, antara lain: 

1. Geological Research and Development Centre-
Utrecht University-National Museum of Natural 
History, Leiden, dengan tema: The Geology and 
Stratigraphy of Vertebrate bearing Deposits in 
Sengkang Basin (1998-1992);

2. Geological Research and Development Centre 
and National Science Museum, Jepang dengan 
tema Study on the Japanese hominid fossils 
(1996-2010) dan pameran bertema “Reviving 
Pithecanthropus” di MSN, Ueno (Tokyo), 
Jepang (7 September-24 Nopember 1996) yang 
merupakan pameran Pithecanthropus terbesar 
dan terlengkap yang pernah diadakan di Jepang 
dan dikunjungi Pangeran Akihito; 

3. Geological Research and Development Centre 
–Ochanomizu University – Kobe University, 
Jepang, dengan tema: Study of Plio-Pleistocene 
environment changes and hominid migration and 
evolution in Java (2002-2006); dan 

4. Geological Research and Development Centre, 
University of New England dengan tema: An 
archaeological and palaeontological investigation 
of the Olabula Formation, Central Flores, 
Indonesia (1999-2001) dilanjutkan dengan 
penelitian bertema Astride the Wallace’s Line; 
1.5 million years of human dispersal, culture and 
environmental change in Indonesia (2004-2007).

Tahun 2009 ditandatangani suatu Memorandum 
of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman 
kerjasasama antara Geological Agency (GA) dan 
University of Wollongong (UOW) dalam bidang Earth 
science dengan penelitian bersama di Cekungan 
Soa, Flores, bertema In Search of The First Hominins 
(2009-2013).

Hingga saat ini fosil hominid yang menjadi aset 
GM/BG berasal dari Ngandong yang terdiri dari 
sebelas tengkorak (Solo I –XI) dan dua tulang kaki 
(Tibia A-B) dan dari Perning, Mojokerto berupa 
sebuah tengkorak bocah Perning 1 (Jacob, 1975:105-
108), dari Sambungmacan berupa sepotong tulang 
kaki (Sm2) dan satu tengkorak (Sm4) sedangkan 
dari Sangiran berbagai fosil hominid baik berupa 
tengkorak, rahang maupun gigi geligi lainnya, yaitu 
Sb7904 a-b, Sb8103, Ng8503, Bk8606, Bu9408, 
Ng9603, Bu9604, Bs9706 menjadi tambahan koleksi 

MG. Adapun koleksi fosil hominid dari Ngandong 
dan Mojokerto sekarang berada di Laboratorium Bio-
paleoantropologi UGM .

Koleksi fosil hominid yang dikelola oleh MG diakui 
oleh ilmuwan internasional sangat penting, baik 
kuantitas maupun kualitas. Koleksi itu pula memiliki 
keragaman bentuk morfologi mulai tengkorak, 
rahang, gigi geligi hingga bagian kerangka lainnya. 
Dari segi umurnya koleksi itu mencakup kurun waktu 
hidup yang panjang yaitu 2 juta - 50.000 tahun. 

Salah satu aset Museum Geologi yang sangat pen-
ting adalah tengkorak P VIII yang ditemukan pada 13 
September 1969 oleh Tukimin penduduk Dusun 
Pucung, Desa Dayu. Tengkorak ini merupakan satu-
satunya fosil hominid yang paling lengkap yang 
pernah ditemukan di kawasan Asia dan sangat 
menarik perhatian ilmuwan dunia. Koleksi lainnya, 
yaitu Sm4, merupakan tengkorak Homo erectus 
(Pithecanthropus) dengan preservasi sangat baik 
sehingga struktur anatomi bagian lunak dan bagian 
dalam (inner) dapat diamati dengan baik. Hal ini 
sangat berharga dalam mempelajari dan memahami 
sejarah evolusi dan penyebaran Homo erectus 
khususnya di kawasan luar Afrika.

Publikasi hasil kerja sama ini banyak dimuat 
dalam jurnal/publikasi ilmiah seperti Nature, Science, 
dan Human Evolution. Dalam Nature Volume 392 
(1998), termaktub keterangan bahwa manusia 
purba mampu menyeberangi lautan sejak lebih 
kurang 800.000 tahun yang lalu, jauh dari perkiraan 
ahli selama ini. Hal ini mempunyai implikasi bagi 
studi evolusi perkembangan intelektual, teknologi 
dan budaya manusia purba itu sendiri. Bahkan 
Science 229 (2003) memuat artikel temuan fosil 
baru tengkorak Sm4 yang punya arti penting untuk 
menelusuri evolusi Homo erectus di Jawa.

Selain itu, berbagai hasil kerja sama penelitian 
itu telah dipresentasikan dalam berbagai pertemuan 
ilmiah nasional dan internasional, seperti dalam 
forum The 73rd Annual Meeting of the American 
Association of Physical Anthropologists, Tampa, 
Florida, USA, April 14-17, 2004.

Setelah saya memasuki masa purnabakti (2011), 
penelitian dalam bidang fosil vertebrata dan hominid 
terus dilanjutkan oleh MG di bawah koordinator 
Iwan Kurniawan dan Erick Setiabudi. Saat ini, MG 
mengelola berbagai fosil hominid yang ditemukan 
dari daerah Ngandong, Mojokerto, Sangiran dan 
Sambungmacan.n

Penulis adalah profesor riset dari Badan Geologi
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No
Kode /

Reg Fosil
Tahun Temuan Lokasi Temuan

Koordinat 
Lokasi

Posisi Stratigrafi
Spesimen yang 

Ditemukan
Referensi

1. MB, S 8 September 1952 Glagahombo
110o50’48” BT
 07o25’54” LS

Formasi Sangiran Mandible, fragment
Lt: M1, Rt: M3 Marks, 1953

2. Pc, S 9 November 1960 Bojong
110o51’16” BT
 07o26’40” LS

Formasi Sangiran Rt. Mandible, fragment
C-P4, M2, M3

Sartono, 
1961

3. P VII, S 12 1965 Dayu
110o50’36” BT
 07o28’53” LS

Formasi Bapang Callote Sartono, 
1968

4. P VIII, S 17 September 1969 Pucung
110o51’00” BT
 07o28’52” LS

Formasi Bapang Skull Sartono, 
1970

5. Pd, S 15a 1973 Brangkal
110o50’53” BT
 07o25’46” LS

Formasi Sangiran Rt. Maxilla, fragment,
P3-P4

Sartono, 
1974

6. Pe, S 21 1973 Ngebung
110o50’36” BT
 07o26’23” LS

Formasi Bapang Rt.Mandible, fragment, 
M3

Sartono, 
1976

7. Pf, S 22  1974 Krikilan
110o50’20” BT
 07o27’27” LS

Formasi Sangiran Mandible, Lt: I2-M1
Rt: P4-M2, M3

Sartono, 
1978

8. Sa 7600 1976 Area Sangiran Tidak diketahui Tidak diketahui Isolated tooth 
Lt.Mand. molar M3 Aimi, 1978

9. Sm 2 September 1977 Sambungmacan Tidak diketahui Formasi Bapang? Rt. Tibia, fragment Baba & Aziz, 
1990

10. Ja 7801 Januari 1978 Jagan Tidak diketahui Tidak diketahui
Isolated tooth, 

Lt. Mand. molar M1 
or M2

Aziz, et.al., 
1994

11. Sb 7904 a-b April 1979 Sendangbusik
110o51’25” BT
 07o27’21” LS

Formasi Bapang Skull fragment Baba & Aziz, 
1991

12. Bk 7905 Mei 1979 Blimbingkulon
110o51’42” BT
 07o26’03” LS

Zona Grenzbank Rt. Mandible fragment 
M1-M2 Aziz, 1983

13. Sb 8103 Maret 1981 Sendangbusik
110o51’37” BT
 07o27’05” LS

Formasi Bapang Rt. Mandible fragment 
P4-M3 Aziz, 1981

14. Ng 8503 Maret 1985 Ngrejeng
110o51’26” BT
 07o26’06” LS

Formasi Bapang Infant Rt. Mandible 
fragment M1-M2

Aziz, et.al., 
1994

15. Bk 8606 Juni 1986 Blimbingkulon
110o51’30” BT
 07o26’12” LS

Zona Grenzbank Lt. Mandible fragment 
M1-M2

Aziz, et.al., 
1994

16. Bp 9408 Agustus 1994 Prupuh/ Brangkal
110o50’58” BT
 07o25’51” LS

Zona Grenzbank Frontal fragment Baba, et.al., 
1998

17. Nk 9603 Maret 1996 Ndangklampok
110o51’14” BT
 07o26’13” LS

Formasi Sangiran Isolated tooth Lt.Mand.
molar M2 Aziz, 2001

18. Ng 9603 Maret 1996 Ngrejeng
110o51’23” BT
 07o26’09” LS

Formasi Sangiran Isolated tooth Rt.Mand. 
molar M2 or M2 Aziz, 2001

19. Bu 9604 April 1996 Bukuran (dekat 
lokasi Pb)

110o51’07” BT
 07o27’39” LS

Formasi Sangiran Occipital fragment Aziz, 2001

20. Bs 9706 Juni 1997 Bukuran/ 
Sindangbusik

110o51’28” BT
 07o27’22” LS

Insitu (penggalian), 
Formasi Bapang

Isolated tooth Lt.Mand.
central Incisor I2

Baba et.al, 
1998

21. Sm 4 Oktober 2001 Sambungmacan
111o04’45” BT
 07o21’26” LS

Formasi Bapang? Skull Aziz, 2002

Keterangan:
Reg.: Registrasi, Mandible atau Mand.: rahang bawah, fragment: serpihan/ potongan, Lt (left): bagian kiri, Rt (right): bagian kanan, M1, M2, M3: gigi 
geraham ke-1, ke-2, ke-3 (dari depan); C (Canine): gigi taring, P4: prageraham nomor empat (dari depan), Callote: atap tengkorak, Skull: tengkorak, 
Maxilla: rahang atas, P3: prageraham nomor tiga (dari depan), I2: gigi seri nomor 2 (dari depan), isolated tooth: gigi lepas/ tanggal, molar (M): gigi 
geraham, Tibia: tulang kering, Infant: bayi, frontal: tulang dahi, Occipital: tulang kepala belakang, central: bagian tengah, Incisor: gigi seri. 

Daftar Koleksi Fosil Hominid Museum Geologi, Badan Geologi
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E
ugene Dubois seorang pendukung konsep evolusi biologi Charles 
Darwin terkesan dengan pendapat Darwin yang mengatakan 
bahwa nenek moyang manusia mungkin berasal dari 
Afrika. Alasannya karena di sana banyak dijumpai 
kera-kera besar seperti simpanse dan gorila yang 

struktur anatominya mirip dengan manusia. Namun, 
Dubois pun berpendapat bahwa selain Afrika, ada 
kemungkinan kawasan hutan tropis di Asia juga 
merupakan tempat hidup nenek moyang manusia, 
karena di dalam hutan itu hidup sejenis kera besar 
lainnya yaitu orangutan (Pongo). 

Pucuk dicinta ulam tiba bagi Dubois yang 
mendapat tugas sebagai 
tenaga medis pada 
pemerintahan Hindia 
Belanda pada 1887. 
Kesempatan ini dia 
pergunakan betul untuk 
menyalurkan hasratnya 
mencari berbagai bukti 
mengenai fosil nenek moyang 
manusia. Pertama kali, dia pergi 
ke Sumatra untuk melakukan 
penggalian di beberapa gua dan 
berharap dapat menemukan fosil 
suatu makhluk yang akan menjadi 
“missing link” atau mata rantai yang 
hilang. Namun dia tidak menemukan 

Rekonstruksi yang pertama dari Homo 
erectus di Natural Science Museum, 

Leiden, Belanda. Foto: Johan Arif.

Ketika 
Homo erectus 
Menjelajahi 
Muka Bumi 
Oleh: Johan Arif
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apa yang diharapkannya. Lalu dia pindah ke Pulau 
Jawa setelah mendapat informasi bahwa di suatu 
desa di daerah Tulungagung, Jawa Timur ada 
penemuan fosil manusia, yang kemudian dikenal 
(diberi julukan) sebagai Manusia Wajak, pada tahun 
1888 oleh B.D. van Rietschoten.

Di Pulau Jawa, Dubois pertama kali melakukan 
penggalian di Desa Kedungbrubus dan setelah 
itu dia pindah ke Trinil yang terletak di pinggiran 
sungai Bengawan Solo. Di Desa Trinil inilah Dubois 
menemukan fosil gigi (Tr-1), sebuah fosil tempurung 

kepala pada tahun 1891 (diberi label Tr-2) dan 
fosil tulang paha (diberi label Tr-3) pada tahun 

berikutnya. Dia mengamati bentuk atau 
morfologi tempurung kepala Tr-2 ini 

berbeda dengan bentuk tempurung 
kepala manusia sekarang (Homo 

sapiens). Menurutnya perbedaan 
morfologi-anatomi ini memberi kesan 
adanya percampuran antara bentuk 
tempurung kepala manusia sekarang 
dan tempurung kepala dari kera 
besar. Oleh karena itu, Dubois yakin 
bahwa dia telah menemukan suatu 
missing link makhluk yang menjadi 
penghubung antara kera dan 
manusia, dan makhluk ini mampu 
berjalan tegak seperti halnya 
manusia. Temuannya ini kemudian 
dia namakan Pithecanthropus 
erectus yang artinya manusia 
kera yang berdiri tegak, dan 
dalam bahasa populernya orang 
menyebutnya sebagai Manusia 
Jawa. 

Pada abad ke-20, antara 
1927-1937, kembali ditemukan 
sejumlah fosil yang mirip dengan 
Pithecanthropus erectus di luar 
Indonesia, yaitu di daratan Cina, 

di dalam sebuah gua kapur yang terletak di Desa 
Zhoukodian (kira-kira 40 km sebelah barat Beijing). 
Davidson Black yang memimpin tim penggalian itu 
menamakannya sebagai Sinanthropus pekinensis 
yang artinya manusia dari utara yang berdiri tegak. 
Dalam bahasa populernya dikenal sebagai Manusia 
Peking yang diperkirakan hidup antara 240-500 ribu 
tahun yang lalu. 
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famili Hominid dari segi waktu.

Klasifikasi sampai tingkat subfamili untuk Hominid dan pendahulunya.
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Pada 1941 seluruh fosil tersebut hilang dalam 
perjalanan ke Amerika sewaktu pecahnya PD II karena 
kapal yang membawa fosil-fosil tersebut karam ke 
dasar laut akibat hantaman bom pasukan Jepang. 
Untungnya, sebelum peristiwa itu terjadi Franz 
Weidenreich yang mempelajari fosil Manusia Peking 
tersebut telah membuat cetakan dari seluruh fosil-
fosil Manusia Peking. 

Sebelumnya, pada 1939 Von Koenigswald dan 
Weidenreich melakukan studi perbandingan antara 
Pithecanthropus erectus dan Sinanthropus pekinensis. 
Menurut mereka, secara morfologi-anatomi, antara 
keduanya mempunyai kemiripan yang kuat. Oleh 
karena itu, Weidenreich (1940) mengusulkan satu 
nama saja untuk Pithecanthropus erectus dan 
Sinanthropus pekinensis, yaitu Homo erectus, dan 
fosil dari Trinil (Tr-2) dijadikan sebagai holotipenya. 
Artinya, setiap fosil-fosil yang ditemukan di mana saja 
di dunia ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok 
Homo erectus asalkan diteliti terlebih dahulu apakah 
ada kesamaan morfologi-anatominya dengan 
morfologi-anatomi holotipe tersebut atau tidak. 

Siapakah Homo erectus?
Menurut Koenigswald (1973), Pithecanthropus 

atau Homo erectus itu adalah sejenis manusia tetapi 
bentuk tubuhnya (morfologi) sedikit berbeda. Dia 
memberi istilah sebagai primitif. Volume otaknya 
berada di antara volume otak manusia dan golongan 
kera besar sekitar 1000 cc. Homo erectus mempunyai 
beberapa karakter morfologi yang dikenal sebagai 
karakter morfologi primitif terutama pada tulang 
kepala dan gigi-geligi antara lain mempunyai 
penebalan tulang pada tulang kening di atas rongga 
mata yang disebut sebagai supraorbital torus (SOT), 
tengkorak platycephalic, lebar maksimum tengkorak 
relatif terletak di sekitar dasar tengkorak, tidak 
mempunyai dagu (chin), dan tulang kepala yang 
tebal (Klein, 1989).

Dari segi taksonomi, Homo erectus termasuk 
ke dalam keluarga (famili) Hominidae (hominid) 
bersama-sama dengan manusia (Homo sapiens) 
dan termasuk dalam keluarga besar (superfamili) 
Hominidae (hominoid) bersama-sama dengan 
kera besar dan kecil. Manusia sendiri dari segi 
filogeninya berkerabat dekat dengan golongan kera 
besar dari Afrika, terutama simpanse dan bonobo 
(sejenis simpanse) dibandingkan dengan gorila. 
Dengan demikian, manusia, simpanse dan bonobo 
mempunyai nenek moyang yang sama dari aspek 
evolusinya yang hidup pada sekitar 5-6 juta tahun 
yang lalu, atau pada Kala Miosen-Pliosen. 

Dari diagram taksonomi itu, tergambarkan bahwa 
manusia (termasuk Homo erectus) dan kera besar, 
dari aspek kekeluargaan tingkat famili sebenarnya 
terpisah. Berdasarkan hasil analisis genetik diagram Gambar pohon kekerabatan antara hominid dan pendahulunya, 

dimodifikasi dari Stanford dkk.2005.
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taksonomi yang lebih baru, hubungan tersebut 
berubah, yang mana simpanse dan manusia (Homo 
erectus) berada dalam tingkat subfamili yang sama, 
sedangkan orangutan dan gorila masing-masing 
berada dalam tingkat subfamili yang lain (lihat bagan 
dan klasifikasi pada halaman 27).

Dari segi filogeninya, banyak orang yang 
berpendapat bahwa Homo erectus adalah nenek 
moyangnya Homo sapiens purba yang muncul di 
Eropa dan Afrika sekitar 400-500 ribu tahun yang 
lalu. Mengenai siapa nenek moyang Homo erectus 
tersebut ada beberapa pendapat berdasarkan fosil-
fosil yang ditemukan di Afrika, mulai dari Homo habilis 
(kode fosil: KNM-ER 1813) atau Homo rudolfensis 
(KNM-ER 1470) atau Homo ergaster (KNM-ER 3733). 

(Kenya, Etiopia, dan Tanzania), Afrika Utara (Aljazair 
dan Maroko), Afrika Selatan, dan Eropa Timur 
(Georgia). Dalam bagan keluarga Homoninae, genus 
Homo yang paling tua adalah golongan Homo habilis 
yang fosilnya ditemukan di Olduvai Gorge (Tanzania) 
dan Koobi Fora (Kenya), Afrika Timur. Homo habilis 
diperkirakan hidup sekitar 1,5-2 juta tahun yang lalu 
dan spesimen yang mewakili golongan ini adalah 
OH-7 dan KNM-ER 1813 (lihat gambar pada halaman 
28).

Penentuan umur fosil Homo erectus dari Cina 
lebih akurat dibandingkan dengan fosil Homo erectus 
lainnya yang berasal dari Asia (termasuk Indonesia). 
Untuk menentukan umur fosil Homo erectus tersebut 
para ahli di sana melakukan penggabungan data 

Namun, disepakati bahwa Homo erectus pertama 
kali muncul di Koobi Fora (Kenya), Afrika Timur yang 
diwakili oleh KNM-ER 3733 berumur sekitar 1,8 
juta tahun yang lalu. Homo erectus juga dianggap 
sebagai golongan Homo yang mampu menyebar 
atau bermigrasi dari Afrika ke seluruh pelosok bumi 
walapun belum diketahui dengan cara apa mereka 
bermigrasi dan kenapa mereka melakukannya. 

Hingga saat ini situs fosil Homo erectus ternyata 
tidak hanya terdapat di Pulau Jawa (Indonesia) dan 
Cina saja, tetapi juga ditemukan di Afrika Timur 

paleomagnet, rekaman data fluktuasi iklim purba 
di lokasi Zhoukoudian dan data umur berdasarkan 
metode isotop-oksigen yang diterapkan pada 
endapan laut. Penggabungan di atas ternyata terlalu 
kasar sehingga menimbulkan banyak kesalahan 
didalam penentuan umur. Walaupun demikian, 
untuk sementara, mereka menetapkan bahwa umur 
Homo erectus dari Zhoukoudian adalah 0,24-0,5 juta 
tahun.

Penentuan umur fosil dari Zhoukoudian diperkuat 
dengan data umur berdasarkan metode uranium 

Lokasi temuan fosil manusia purba di Lembah Bengawan Solo dan Jawa Timur.
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yang diterapkan pada tulang. Tetapi menurut Aigner 
(1986), berdasarkan analisis fosil serbuk sari (polen) 
dan sedimentasi, umur fosil dari Zhoukoudian lebih 
dekat ke 0,5 daripada ke 0,24 juta tahun yang lalu, 
karena umur 0,5 juta tahun yang lalu merupakan 
bagian dari periode di antara dua zaman es 
(interglaciation).

Umur fosil Homo erectus dari Jawa tidak diketahui 
secara jelas hingga sekarang. Koenigswald (1962 
dalam Bartstra 1983) mengatakan bahwa fosil Homo 
erectus dari Sangiran dan Trinil berasal dari dua unit 
stratigrafi yang berbeda yang masing-masing unit 
dicirikan oleh kelompok fosil hewan tersendiri. Unit 
stratigrafi tertua diberi nama Formasi Pucangan dan 
kelompok fosil hewannya diberi nama Fauna Jetis. 
Fosil Homo erectus sangat jarang terdapat di dalam 
fauna ini. Unit stratigrafi termuda tempat ditemukan 
banyak fosil Homo erectus, diberi nama Formasi 
Kabuh dan kelompok fosil hewannya diberi nama 
Fauna Trinil. Sondaar (1984) berpendapat bahwa 
pembagian stratigrafi atas dasar batuannya dan 
kumpulan fosil hewan di atas tidak begitu akurat, 
dan oleh karenanya kedudukan Homo erectus di 
dalam satuan stratigrafi tersebut tetap belum jelas.

Analisis berdasarkan kandungan mineral fluorine 
telah dilakukan oleh Matsu`ura (1986) untuk 
mengetahui kedudukan atau posisi fosil Homo erectus 
di Jawa dalam konteks stratigrafinya. Hasil yang 
diperoleh ternyata tidak sesuai dengan umur batuan 
tuf pada Formasi Pucangan dan batuan tektit, batu 
apung, tuf pada Formasi Kabuh. Penentuan umur ini 
dilakukan oleh Semah (1984) berdasarkan metode 
paleomagnet, radio-potassium dan unsur jejak. 
Menurut Semah (1984), umur Formasi Pucangan 
adalah antara 0,57-2 juta tahun dan umur Formasi 
Kabuh adalah antara 0,47-1,6 juta tahun.

Ketidaksesuaian umur Homo erectus di Jawa 
disebabkan oleh adanya ketidakcocokan antara data 
penetuan umur fosil dengan data paleomagnet yang 
dipakai untuk mengukur lapisan sedimen yang diduga 
merupakan sumber fosil Homo erectus. Ada faktor 
yang mempengaruhi ketidakcocokan itu, antara lain 
fosil Homo erectus itu kemungkinan berasal dari 
lapisan sedimen yang umurnya lebih tua daripada 
lapisan sedimen yang diduga merupakan sumbernya. 
Walaupun sampai saat ini hasil penetuan umur fosil 
Homo erectus di Jawa masih diperdebatkan, tetapi 
secara umum dapat dikatakan bahwa Homo erectus 
di Jawa muncul sesudah 0,8 juta tahun yang lalu.

Walaupun tidak ditunjang oleh data yang akurat, 
diperkirakan bahwa sumber Homo erectus adalah 
dari daerah Asia Tenggara yang kemudian menyebar, 
salah satunya ke Jawa melalui Selat Sunda sekitar 0,8 
juta tahun yang lalu. Proses migrasi tersebut dapat 
terjadi melalui Selat Sunda dikarenakan pada waktu 

itu terjadi penyusutan air laut karena adanya Zaman 
Es sehingga baik manusia maupun hewan yang 
hidup pada waktu itu dapat menyeberang (migrasi) 
ke Pulau Jawa. Pendapat lain mengatakan kehadiran 
Homo erectus di Jawa adalah antara 1,2 juta tahun 
yang lalu atau lebih tua lagi berdasarkan hasil 
penelitian Leinders dkk (1985) di Sangiran mengenai 
kelompok hewan yang hidup bersama-sama dengan 
Homo erectus.

Waktu yang menyatakan hingga kapan Homo 
erectus mendiami Pulau Jawa sulit untuk ditentukan. 
Walaupun begitu, berdasarkan fosil Ngandong 
yang diperkirakan secara morfologi-anatomi, Homo 
erectus hidup di Jawa hingga 250.000 – 300.000 
tahun yang lalu. Perkiraan ini didasarkan kepada 
fauna hewan yang dijumpai bersama-sama dengan 
fosil Ngandong dan data penetuan umur memakai 
metode unsur jejak pada lapisan sedimen Formasi 
Notopuro yang diduga sumber fosil Ngandong.

Antara waktu 250.000 – 300.000 tahun yang 
lalu, Homo erectus masih hidup di Cina (Zhoukoudian 
dan Hexian) tetapi sudah menghilang di benua Eropa 
dan Afrika, digantikan dengan pemunculan Homo 
sapiens purba. Banyak ahli mengatakan bahwa nenek 
moyang Homo sapiens purba adalah Homo erectus. 
Tetapi fenomena ini hanya nampak di beberapa 
tempat saja seperti halnya di Eropa dan Afrika. Proses 
evolusi Homo erectus menjadi Homo sapiens purba di 
Eropa melalui kondisi perubahan iklim dari panas ke 
dingin dan di Afrika melalui kondisi iklim yang kering.

Sangiran yang Kaya akan Fosil Hominid
Hingga saat ini, kawasan di sekitar Bengawan 

Solo dikenal sebagai situs temuan fosil vertebrata dan 
fosil Homo erectus yang hidup pada Kala Plestosen. 
Dua situs yang dikenal mempunyai hubungan erat 
dengan sejarah penemuan fosil Homo erectus adalah 
Trinil dan Sangiran.

Sangiran yang terletak kira-kira 15 km sebelah 
utara kota Solo sudah dimasukkan sebagai salah satu 
World Heritage dari Indonesia. Sejak von Koenigswald 
menemukan pertama kali fosil-fosil Homo erectus di 
Sangiran tahun 1936 mungkin sekarang sudah lebih 
dari 100 individu Homo erectus yang berasal dari 
Sangiran. 

Kebanyakan fosil-fosil hominid dari Sangiran 
ditemukan secara kebetulan oleh penduduk setempat 
sewaktu mereka sedang menggali tanah atau bekerja 
di kebun/sawah sehingga posisi stratigrafinya tidak 
diketahui pasti. Akan tetapi berdasarkan kajian atau 
analisis unsur flourine diperkirakan kebanyakan fosil 
hominid tersebut berasal dari lapisan bagian atas 
Formasi Pucangan hingga Grenzbank Formasi Kabuh 
dan lapisan bagian tengah Formasi Kabuh. Lapisan 
tersebut berada diantara umur 700 ribu hingga 1,15 
juta tahun berdasarkan pengukuran umur dengan 
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metode fission track dan paleomagnetic (Suzuki dkk. 
1985; Hyodo dkk. 1993). Salah satu dari kumpulan 
fosil tengkorak Homo erectus yang paling lengkap 
dan paling baik di seluruh dunia yang berasal dari 
Sangiran adalah S17 (P.VIII).

Menurut Kaifu dkk (2005) kumpulan fosil-fosil 
Homo erectus yang berasal dari lapisan bagian atas 
Formasi Pucangan hingga Grenzbank Formasi Kabuh 
dikelompokkan ke dalam kelompok G/S (Grenzbank/
Sangiran) yang merupakan anggota dari Fauna 
Cisaat & Trinil HK, dan yang berasal dari lapisan 
bagian bawah & tengah Formasi Kabuh ke dalam 
kelompok Bapang AG (Bapang above Grenzbank) 
yang merupakan bagian dari Fauna Kedungbrubus. 

Fauna Cisaat, Trinil HK dan Kedungbrubus 
adalah bagian dari biostratigrafi Plestosen di Pulau 
Jawa berdasarkan kandungan fosil vertebrata yang 
diusulkan oleh de Vos dkk. (1982) dan Sondaar 
(1984). Urutan biostratigrafi vertebrata tersebut dari 
umur tua ke muda berikut perkiraan umurnya yang 
diusulkan oleh beberapa peneliti seperti Leinders dkk. 
(1985); van den Bergh dkk. (2001); dan Westaway 
dkk. (2007) sebagai berikut: Fauna Satir (1,5-2 juta 
tahun [th]), Fauna Cisaat (1-1,2 juta th), Fauna Trinil 
HK (HauptKnochenschicht atau lapisan tulang utama; 
0,9 juta th), Fauna Kedungbrubus (0,7-0,8 juta th), 
Fauna Ngandong (250-300 ribu th), Fauna Punung 
(118-128 ribu th), dan Fauna Wajak (6-10 ribu th). 

Lima fauna yang pertama (Cisaat, Trinil HK, 
Kedungbrubus, Ngandong dan Punung) berhubungan 
dengan adanya migrasi fauna dari India ke arah Asia 
Tenggara yang disebut sebagai migrasi Siva-Malayan 
yang terjadi pada Kala Plestosen Awal-Tengah, dan 
dua fauna yang terakhir yaitu Fauna Punung dan 
Fauna Wajak berhubungan dengan migrasi Sino-
Malayan yang terjadi pada Kala Plestosen Akhir; 
bermula dari utara ke arah Asia Tenggara melalui 
Filipina (Tougard, 2001; Mishra dkk., 2010). 

Morfologi fosil-fosil Homo erectus yang 
ditemukan di Sangiran sangat bervariasi. Sebagai 
contoh, dari aspek ukuran dan morfologinya, 
rahang bawah (mandible) dan gigi-geligi fosil Homo 
erectus sangat bervariasi. Hal ini menjadikan suatu 
perdebatan di kalangan para ahli paleo-antropologi 
sejak tahun 1930-an, yaitu apakah fosil-fosil tersebut 
milik dari satu jenis spesies saja atau apakah variasi 
tersebut menandakan adanya banyak spesies 
hominid yang pernah hidup di Pulau Jawa pada 
Kala Plestosen? Oleh karena itu muncul beberapa 
penafsiran tentang taksonominya yang dikemukakan 
oleh kalangan ahli paleo-antropologi yaitu golongan 
hominid yang hidup di Sangiran itu bukan hanya 
(genus) Pithecanthropus saja tetapi ada jenis (genus) 
lain, dan selain itu (genus) Pithecanthropus pun 
terdiri dari beberapa spesies. 

Adanya pendapat bahwa terdapatnya beberapa 
jenis (genus) hominid di Sangiran oleh beberapa ahli 
paleoantropologi lainnya ditafsirkan sebagai akibat 
adanya perbedaan jenis kelamin. Lelaki umumnya 
mempunyai morfologi-anatomi yang lebih kekar 
(robust) dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, 
mereka lebih setuju bahwa di Sangiran tersebut 
hanya ada satu jenis (genus) hominid saja yaitu Homo 
erectus.

Salah satu fosil hominid yang menjadi perdebatan 
di kalangan ahli adalah fosil hominid yang ditemukan 
di Ngandong, (dulu termasuk Jawa Timur, sekarang 
termasuk wilayah Jawa Tengah) antara tahun 1931-
1933 oleh Oppennorth. Fosilnya terdiri dari 11 
tengkorak tanpa tulang muka, baik utuh maupun 
berupa kepingan, dan tulang kaki (tibia), ditemukan 
di dalam endapan teras sungai di daerah Ngandong. 
Nama lain dari kumpulan fosil ini adalah Manusia 
Solo atau Ngandong. Walapun keantikan fosil-fosil ini 
tidak jelas tetapi diduga mereka hidup pada 250-300 
ribu tahun yang lalu, atau setara dengan Plestosen 
Tengah (Jacob, 1978; Semah, 1984). 

Dalam tulisannya tahun 1958, von Koenigswald 
memberi nama manusia Ngandong sebagai “tropical 
Neanderthal” karena mempunyai kemiripan dengan 
Manusia Neanderthal dari Eropa tetapi hidup di 
kawasan tropis. Secara morfologi tengkorak dari 
Ngandong ini mempunyai banyak kemiripan dengan 
Homo erectus. Oleh karena itu kebanyakan ahli, 
antara lain seperti Santa Luca (1980) dan Rightmire 
(1988), lebih suka memasukkan fosil Ngandong ini ke 
dalam kelompok Homo erectus. Tetapi Manusia Solo 
ini mempunyai volum otak yang lebih besar yaitu 
antara 1.013-1.251 cc, occipital plane (alas tulang 
kepala belakang) relatif lebih panjang daripada 
nuchal plane (alas tengkuk), dan tulang depan sedikit 
lebih lebar dan bundar dibandingkan Homo erectus 
dari Trinil dan Sangiran. Berdasarkan ini Manusia 
Solo boleh jadi dikategorikan sebagai Homo sapiens 
purba.n

Penulis adalah dosen di Prodi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan 
Teknologi Kebumian (FITB), ITB.
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Hari yang Cerah
Pagi di bulan itu sungguh menyenangkan. 

Langit biru cerah dengan ornamen gumpalan awan 
putih menggantung. Mentari pagi memancarkan 
cahayanya yang hangat, sumber kehidupan bagi 
makhluk hidup di bumi. Masih pukul enam, tetapi 
cuaca kota Kendari dalam terpaan hangat mentari 
pagi telah membuat kami mulai berkeringat. Udara 
tepi laut terasa segar saat terhirup dan masuk ke 
rongga paru-paru, mengurangi gerah yang kami 
rasakan. 

Pagi itu kami sudah mengadakan janji bertemu 
Nurdin, Mudin, dan Hendra di pelabuhan Johnson 

KEPULAUAN 
LABENGKE
Zamrud dalam Kemilau Safir Laut Banda
Oleh: Imtihanah dan Surono

Ketika kami menginjakkan kaki di atas butiran 
pasir putih berkilauan oleh cahaya mentari pagi 
di Pulau Labengke, kubayangkan Leonardo di 
Caprio dalam film Beach (2000) menepi di pantai 
Pulau Phi phi, Thailand. Namun, pulau yang kami 
datangi ini tak berpenghuni dan tertutup oleh 
hijaunya tumbuhan. Pulau ini beserta pulau-
pulau di sekitarnya yang bermorfologi khas, 
menampilkan bercak hijau yang indah dalam 
rendaman air laut berwarna biru safir atau hijau 
torqouise. Inilah salah satu surga di tepian Laut 
Banda yang luas membiru itu.
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untuk berlayar ke Kepulauan Labengke. Nurdin, 
mantan pelayar yang akan memandu kami menuju 
ke Kepulauan Labengke, Mudin, pemilik kapal kayu 
merangkap juru mudi, dan Hendra, anak muda yang 
bertugas sebagai navigator.

Awalnya Mudin ingin pelayaran ini dimulai pukul 
5 pagi. Alasannya gelombang laut masih rendah, 
sehingga pelayaran ke Kepulauan Labengke dapat 
ditempuh lebih cepat. Tapi, pukul 5 rasanya masih 
terlalu pagi, akhirnya disepakati pukul 6.

Pelabuhan Johnson adalah sebutan yang 
diberikan oleh penduduk setempat bagi satu bagian 

pantai yang ditandai dengan pohon beringin besar 
di Teluk Kendari tempat kapal-kapal kayu bersandar. 
Nama Johnson mungkin diambil dari merek mesin 
tempel kapal yang biasa dipakai oleh para pelayar di 
sana. 

Pukul 6 kami sudah berkumpul di pelabuhan 
Johnson, Teluk Kendari. Tampak kapal-kapal kayu 
warna-warni berbagai ukuran, berjajar. Salah satu 
di antaranya bernama Bintang Samudra, kapal kayu 
berwarna putih dengan panjang tidak kurang dari 
15 m menyambut kedatangan kami. Dengan sedikit 
bergegas mengingat matahari terus meninggi, kami 
berlima naik ke atas Bintang Samudra. 

Semua perbekalan telah siap di perahu motor. 
Biskuit dan makanan kecil lainnya seperti kacang dan 
keripik tersimpan dalam satu kardus. Di lambung 
kapal, di bawah tempat kami duduk, tersimpan 
peralatan dapur seperti gelas, sendok, piring, wajan 
penggorengan, panci, dan kompor. Tumpukan nasi 
kotak untuk makan siang pun sudah tersedia. Tidak 
lupa beras, ikan segar dalam taburan es, kecap, 
air mineral, dan juga satu dus mie instan untuk 
perbekalan kami menginap semalam di pulau yang 
akan kami singgahi. 

Dalam waktu setengah jam, kami sudah keluar 
dari Teluk Kendari dan memasuki perairan bebas. 
Angin bertiup kencang membawa gelombang laut 
cukup besar. Hantaman gelombang mulai membuat 
perahu motor bergoyang keras. Semua penumpang 
mulai memakai pelampung yang tersedia di perahu 
motor. Benar kata Mudin, tidak sampai tiga jam kami 
sudah sampai di Kepulauan Labengke. Terlihat pulau-
pulau kecil menonjol di atas permukaan laut. Semua 
pulau itu dibentuk oleh batugamping.

Kepulauan Batugamping Labengke
Di timur laut kota Kendari, di lepas pantai timur 

Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat gugusan pulau 
yang mempunyai morfologi bukit kars dengan 
ketinggian beberapa meter hingga puluhan meter 
di atas permukaan laut. Dengan gambaran khas 
pulau-pulau kecil, bebatuan pulau tampak tergerus 
oleh derasnya arus dan gelombang. Pulau-pulau ini 
dibentuk oleh batugamping terumbu yang berwarna 
putih, kelabu hingga kecoklatan, bersifat sarang 
atau berongga, di dalamnya dijumpai fosil koral, 
ganggang dan cangkang moluska. 

Runtunan batugamping oolit dan kalsilutit 
tersebar luas di sekitar Kepulauan Labengke dan 
Tanjung Tampakura. Dalam publikasi yang berjudul 
Tinjauan Stratigrafi Lengan Tenggara Sulawesi, 
Rusmana dan Sukarna, 1985, memperkenalkan nama 
Formasi Tampakura untuk runtunan batugamping 
ini. Lebih dari satu dekade kemudian, Surono, 

Siluet pulau batugamping saat matahari terbit. Foto: Imtihanah.
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dalam penyelidikan Formasi Tampakura seperti yang 
dikemukakannya dalam seminar CCOP tahun 1998, 
berhasil menemukan beragam fosil. Fosil-fosil itu 
sebagaimana dinyatakan dalam makalahnya yang 
berjudul Sedimentology of the Oolitic Limestone 
Succession of the Paleogene Tampakura Formation, 
Southeast Sulawesi, Indonesia, antara lain 
foraminifera besar (Chiloguembilina sp., Nummulites 
sp., Miliolides sp., Reussella sp., Opercullina 
sp., Turborotalia pseudomayeri, Globigerina sp., 
Planorbulinella cf. Larvata, dan Discogypsina sp.), fosil 
nanno (Coronocyclus netecens dan Cyclicargolithus 
floridanus), moluska, ganggang, koral, dan echinoid. 
Fosil foraminifera menunjukkan umur Eosen akhir-
Oligosen Awal. Fosil nano menunjukkan kisaran umur 
lebih panjang, yakni Eosen Tengah-Miosen Tengah. 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Formasi 
Tampakura berumur Eosen Akhir- Oligosen Awal 
(55,8 – 23,03 juta tahun).

Secara litologi, Formasi Tampakura terdiri atas 
oolit, mudstone, wackstone, packstone, framestone 
dan sisipan batupasir, serpih, lanau, dan napal di 
bagian bawah. Bagian bawah Formasi Tampakura 

menindih tak selaras Formasi Meluhu, dan di bagian 
atasnya ditindih tak selaras oleh Molasa Sulawesi. 
Formasi Tampakura ini bersentuhan secara tektonik, 
berupa sesar, dengan Lajur Ofiolit Sulawesi Timur, 
dan dipercaya merupakan bagian teratas dari 
Kepingan Benua Sulawesi Tenggara. Pada umumnya, 
batuan penyusun Formasi Tampakura berlapis baik 
dengan ketebalan lapisan berkisar antara 7 - 50 cm. 
Akan tetapi di beberapa tempat, lapisan framestone 
mencapai ketebalan 6 m. Kemiringan bidang 
perlapisan berkisar antara 15o sampai 55o. Total 
ketebalan formasi ini di Pulau Labengke mencapai 
400 m. 

Labengke adalah pulau terbesar dari gugusan 
pulau-pulau batugamping tersebut. Di sekitarnya 
berserakan pulau lainnya yang berukuran lebih 
kecil, seperti Pulau Labengke Kecil, Bae, dan 
Muang. Di bagian utaranya terdapat juga pulau-
pulau kecil, antara lain Pulau Tarape dan Ambokita. 
Meskipun di peta semua pulau itu sebagian besar 
diberi nama, tetapi yang dikenali oleh para pelayar 
bahkan penduduk setempat hanya pulau-pulau yang 
berukuran relatif besar saja, termasuk yang dikenali 
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Pulau karang yang tergerus arus dan gelombang. Foto: Imtihanah. Perlapisan miring. Foto: Imtihanah.

Foto sayatan tipis yang memperlihatkan kepingan algae, fosil foraminifera 
dan moluska. Foto: Surono.

Mikrofoto memperlihatkan oolit sebagai butiran. Foto: Surono.
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oleh Nurdin. Ia mengatakan masyarakat pelayar 
mengenal gugusan kepulauan ini sebagai Labengke 
saja. 

Zamrud Terserak dalam Kilau Safir 
Selama berlayar mengitari Kepulauan Labengke 

kami disuguhi pemandangan cantik memukau. Bagi 
yang pernah berkunjung ke Rajaampat, boleh jadi 
Labengke adalah miniatur Rajaampat. Keduanya 
dibentuk oleh batugamping, sehingga mempunyai 
kemiripan morfologi. Hamparan vegetasi yang 
berwarna hijau, kontras dengan birunya air laut 
dan putihnya awan, seakan zamrud yang terserak 
dalam kilau biru safir. Sesekali kita mendapati warna 
biru bercampur hijau dan kuning. Semuanya begitu 
menggairahkan mata untuk memandangnya. 

Pulau-pulau ini sebagian besar tidak berpenghuni. 
Hal ini mungkin karena kemiringan pantainya tajam. 
Selain itu, garis pantai yang sempit dan pendek 
membuat pantai selalu dihantam ombak terutama 

di malam hari ketika air laut mengalami pasang 
naik. Meskipun umumnya pantai pulau-pulau di 
sana bertebing terjal, tetapi dijumpai juga beberapa 
pantai landai berpasir putih bersih. Tebing-tebing 
batugamping di pulau rimbun dipenuhi tanaman 
litofitik, seperti beragam jenis anggrek. Betapa 
semaraknya panorama alam jika anggrek-anggrek itu 
sedang berbunga. 

Setelah puas berkeliling pulau, kami menepi 
dan berhenti di sebuah air terjun yang mengalirkan 
air tawarnya ke laut. Setelah mengambil persediaan 
air tawar untuk keperluan memasak, kami mencari 
pantai yang landai. Menjelang senja, kapal merapat di 
salah satu pantai barat Pulau Labengke. Kami segera 
mendirikan tenda, dan menghabiskan malam dengan 
hanya diterangi cahaya rembulan, api unggun, serta 
kedip lampu kapal kayu. 

Senja itu, warna keruh kecoklatan air laut dekat 
pantai berubah menjadi biru di tengah perairan lepas, 

Pantai dengan pasir batugamping yang putih bersih. Foto: Imtihanah.
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dan menjadi sebening kristal berwarna hijau turqoise 
ketika mendekati pulau-pulau karang. Berpadu 
dengan warna biru langit dan putihnya awan serta 
hijau dedaunan, suasana segera tersapu jingga 
kehitaman ketika Matahari kembali ke peraduannya. 
Seiring padamnya nyala api unggun, balutan gelap 
pekat malam segera menyelimuti pulau. Konser 
suara alam dari serangga malam membuat kami 

Pulau karang terjal dengan pantai berpasir putih. Foto: Imtihanah.

Struktur menara batugamping. Foto: Surono.

Mikrofoto yang memperlihatkan kristal dolomit yang tumbuh pada matrik 
antar butir dan dalam butir. Foto: Surono.

terjaga hampir sepanjang malam. Kami pun tak sabar 
menanti mentari pagi segera memancarkan cahaya 
kuning keemasan.n

Imtihanah, Penyelidik Bumi Madya, Badan Geologi
Surono, Profesor Riset, Badan Geologi



38 GEOMAGZ    Juni 2013

MATA AIR TAWAR 
DI TENGAH LAUT
Oleh: Rachmat Fajar Lubis dan Hendra Bakti
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Tahukah Anda bahwa air tawar dapat muncul di tengah laut? Fenomena yang 

janggal ini tidak lepas dari hubungan antara laut, air tanah, dan kondisi geologi. 

Tulisan ini menjelaskan beberapa contoh pemunculan fenomena itu di Indonesia .
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S
ering kita mendengar kejadian aneh berupa 
kemunculan air tawar atau adanya sungai 
di tengah laut. Kemunculan ini kerap kali 
dikaitkan dengan legenda orang-orang sakti 
di zaman sebelum kita. Salah satu yang 

paling terkenal adalah legenda Pura Tanah Lot di Bali 
yang menceritakan pemindahan mata air tawar ke 
tengah laut oleh Dang Hyang Nirartha. 

Secara alami, gejala munculnya mata air tawar 
di pesisir dan lepas pantai lazim terjadi. Namun, 
terkadang masyarakat menganggapnya sebagai 
sesuatu yang keramat. Contohnya, mata air tawar di 
pesisir pantai Binuangeun, Banten. 

Selain itu sebenarnya mata air tawar di pesisir 
dan lepas pantai banyak memberikan manfaat. 
Misalnya, di Bulagi, Kepulauan Banggai (Sulawesi 
Tengah) dan Sangkulirang (Kalimantan Timur), mata 
air digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari nelayan dan masyarakat pesisir. Ada pula 
mata air yang menjadi obyek wisata seperti mata air 
panas tengah laut di Pulau Ambon dan mata air lepas 
pantai di Lombok Utara.

Air Tawar di Tengah Laut 
Bagaimana mungkin air tawar muncul di tengah 

laut? Biasanya air tawar yang muncul ini adalah air 
tanah. Kita paham bahwa air tanah akan mengalir ke 
titik terendah di permukaan bumi, yaitu laut. Dalam 
perjalanannya, air yang berada di bawah tanah 
bergerak melalui aneka ragam batuan. Akibatnya, 
bentuk keluarannya pun beragam. Berdasarkan 
hasil pengamatan lapangan, bentuk kemunculan air 
tanah di pantai atau di laut ini terbagi menjadi tiga 
macam, yaitu rembesan air tanah di dekat pantai 
(nearshore groundwater seepage), rembesan air 
tanah (groundwater seepage), dan mata air tawar 
lepas pantai (Submarine Freshwater springs).

Rembesan air tanah di dekat pantai biasa dijumpai 
di pinggir pantai. Salah satu bentuknya berupa mata 
air di tepi pantai. Hal ini terjadi karena aliran air 
tanah tidak cukup kuat menekan air laut. Umumnya 
ini terjadi pada air tanah bebas, yaitu air tanah yang 
memiliki tekanan sama dengan udara dan air laut 
yaitu sebesar satu atmosfir.

Rembesan air tanah terjadi di lepas pantai atau 
melewati garis pasang surut maksimum. Rembesan 
ini sulit untuk dilihat secara kasat mata dan umumnya 
terjadi pada air tanah yang berada pada sistem media 
batuan yang berpori. 

Mata air tawar di tengah laut, lokasi: kepulauan Banggai, Sulawesi 
Tengah. Foto: Kumoro Y. 

Mata air Krakas hasil pemotretan menggunakan kamera termal (infrared 
camera) (foto atas), lokasi pemotretan (foto biasa, inset), dan hasil 
analisis panas air dari foto atas (foto bawah). Pengambilan foto dilakukan 
sekitar pk 07.00 WITA, dengan posisi kamera miring sekitar 45o (posisi 
seharusnya: tegak lurus) dan jarak rata-rata kl. 5 meter terhadap obyek 
(muka air laut diatas mata air). Air tawar dari mata air ditunjukkan oleh 
warna jingga kekuningan yang berubah dari warna ungu (air laut) pada 
foto atas. Hasil analisis menunjukkan perbedaan temperatur sekitar 2,5oC 
yaitu air laut (26oC) lebih dingin (foto bawah). Foto dan analisis: Igan S. 
Sutawidjaja.

Foto di sebelah kiri: Mata air Krakas yang berada sekitar 8 m di bawah 
muka laut Selat Lombok, kl. 200 m lepas pantai Krakas, Desa Ganggelang, 
Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, NTB. Bualan air tawar tampak lebih 
tenang berbentuk melingkar dibanding air laut di sekelilingnya yang lebih 
beriak. Di kejauhan tampak Gunung Agung, Bali (kanan) dan tiga pulau 
kecil/gili (kiri). Foto: Oman Abdurahman.
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Mata air tawar lepas pantai terjadi di lepas 
pantai, dapat terlihat secara kasat mata. Mata air ini 
terbentuk ketika tekanan air tanah yang terjadi akibat 
proses alirannya cukup untuk mendorong air tawar 
ke permukaan. Semakin besar tekanan dan debitnya, 
maka akan semakin besar mata air ini dan zona 
interaksinya akan semakin terlihat.

Bagaimana air tawar muncul di tengah air laut 
yang memiliki berat jenis yang lebih besar? Untuk 
menjelaskan fenomen tersebut, maka kita harus 

mengetahui terlebih dahulu bentuk pertemuan 
(interaksi) antara air tawar dan air laut.

Dalam konsep ilmu air tanah (hidrogeologi), agar 
aliran air tanah tawar dapat mendorong air laut, 
selain berat jenis, maka kunci lainnya adalah tekanan 
fluida. Tekanan air laut di daerah pesisir sama dengan 
tekanan udara, yaitu 1 atmosfir. Jadi jika ada aliran air 
tanah yang memiliki tekanan lebih besar dari tekanan 
air laut pada titik pertemuannya, maka kemunculan 
air tanah di tengah laut sangat mungkin akan terjadi.

Untuk memahami bentuk interaksi atau 
pertemuan antara air tanah dan air laut, 
kita akan mengacu kepada model sistem air 
yang disebut siklus hidrologi. Dalam siklus 

ini dapat kita lihat air mulai atau berasal dari air hujan 
yang pada saat menyentuh bumi air ini mengalami 
beberapa gejala. Pertama, sebagian dari air itu akan 
diuapkan kembali ke angkasa yang kita kenal dengan 
istilah evaporasi. Kedua, air akan meresap ke dalam 
bidang permukaan tanah akibat proses gaya tarik bumi 
atau gravitasi yang kita kenal dengan istilah infiltrasi. 
Pada saat permukaan tanah mengalami proses jenuh 
air yang tidak memungkinkan air meresap lagi maka air 
akan terakumulasi di permukaan yang kita kenal dengan 
istilah air permukaan.

Selanjutnya, air yang meresap ke bawah permukaan 
ini akan terus bergerak ke bawah akibat gravitasi hingga 
menemui batuan yang kedap air dan terkumpul pada 
lapisan sarang (porous) atau berongga –disebut sebagai 

lapisan akifer - diatas lapisan kedap air hingga mencapai 
kondisi jenuh. Dalam kondisi jenuh, air akan mengalir 
secara horizontal mengikuti bidang perlapisan atau 
tekanan yang diakibatkan oleh kendali struktur batuan. 
Aliran ini kita sebut sebagai aliran air tanah. Aliran 
air tanah ini akan bergerak menuju titik terendah, 
berdasarkan hukum gravitasi, melalui media batuan yang 
dapat menyimpan dan mengalirkan air, disebut sebagai 
lapisan akifer. Titik terendah yang dituju oleh aliran air 
tanah di dalam akifer umumnya laut.

Pada saat air tanah dan air laut bertemu, mulailah 
berlaku hukum fisika berikutnya, yaitu air laut yang 
memiliki berat jenis lebih besar dibandingkan dengan 
air tawar, mengakibatkan bentuk interaksi yang khusus. 
Ahli Hidrogeologi yang pertama kali mempublikasikan 
secara ilmiah model interaksi ini adalah Ghyben dan 
Hertzberg (1901). Dalam modelnya mereka menjelaskan 
bahwa pertemuan ini akan bersifat cekung ke arah aliran 
air tanah akibat perbedaan berat jenis dan dicirikan oleh 

Memahami Bentuk Pertemuan 
Air Tanah dan Air Laut

Ilustrasi pertemuan 
antara air tawar dan 
air laut. 
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Sungai

Hasil inventaris kemunculan air tawar di lepas pantai 
di dunia dan Indonesia hingga saat ini (Modifikasi dari 
Taniguchi dkk, 2007).

Ilustrasi siklus hidrologi dan pemunculan mata air di lepas pantai. 
Digambar oleh: Munib I. Iman dan Gunawan.

Model Interaksi Pertemuan Air tanah dan Air 
Laut di pesisir (atas) dan di pulau kecil (bawah) 

menurut Ghyben-Herzberg (1901).

 

Manfaat Air Tawar Tengah Laut
Satu hal yang pasti, kemunculan air tawar 

di tengah laut ini akan mengurangi nilai kadar 
keasinan (salinitas) laut. Hal ini terjadi akibat proses 
pengenceran air tanah dan air laut. Dalam kondisi 
salinitas yang rendah (di dekat titik keluaran mata 
air tawar), secara teoritis tidak akan ada biota laut 
yang dapat hidup, kecuali yang bersifat endemisme, 
yaitu organisme yang bertahan hidup dan menjadi 
unik pada satu lokasi geografi tertentu. Saat ini biota 
endemik tersebut masih dalam tahap pencarian.

Manfaat lainnya, seringkali air tanah akan kaya 
dengan garam mineral dan nutrisi. Kemunculannya di 
laut akan memperkaya kandungan nutrisi dan garam 
mineral. Hanya dalam beberapa kasus, kandungan ini 
dapat menjadi malapetaka bagi kehidupan di sekitar 
keluaran air tanah tersebut. Sebagai contoh, air tanah 
yang telah melalui kota dan mengalami pencemaran 
akan menjadi sumber pencemar bagi wilayah pesisir 
itu sendiri. Contoh lainnya, air tanah yang sebelumnya 
melalui daerah pertanian akan mengakibatkan 
peningkatan kandungan nutrisi melalui pencemaran 
pupuk. Hal ini dapat melipatgandakan pertumbuhan 
biota pesisir yang tidak diharapkan, misalnya kasus 
peledakan populasi di pesisir pantai.

Manfaat lainnya adalah menjadi salah satu 
sumber air tawar bagi penduduk di sekitar mata air 
tawar tersebut. Badan Penelitian dan Pengembangan 

Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum telah 
mencoba membuat prototipe bangunan pelindung 
mata air panas lepas pantai di Pantai Tulehu, Ambon 
dengan memodifikasi bak penurapan yang stabil dari 
gaya gelombang, gerusan air laut dan berpindahnya 
mata air.
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Contoh Ideal Pertemuan Air tanah dan Air laut di Sumur Jodoh Tiga Rasa, Pulau Karang Puang, Provinsi Sulawesi 
Barat: Pulau Karang Puang dilihat dari ketinggian (kiri atas), Citra Satelit daerah Pulau Karang Puang dan Sekitarnya 
(kanan atas), sumur tiga rasa dilihat dari dekat (kiri bawah), dan skema pertemuan air tanah – air laut di lokasi sumur 
tiga rasa, Pulau Karang Puang (kanan bawah).

Tabel air tawar lepas pantai di Indonesia

No. Lokasi Cara Penelitian Kedalaman 
(m)

Jarak dari 
Pantai Tipe Batuan Akifer Debit

1 Pantai Karnaval, Jakarta
Mengukur 
rembesan 

(Seepage meter )
1,5 100 Aliran 

Rembesan Batupasir lempungan 646,8 x 103 m3 /
Km/thn

2 Binuangeun-Banten Mengukur luahan 
(Flow meter) 0,3 25 Rembesan di 

batas pantai Batugamping 0,006 l/det

3
Krakas – Lombok 
Island, Nusa Tenggara 
Barat

Kegaraman 
(Salinity) 2,2 - 8,4 100-250 Mata air lepas 

Pantai

Himpunan Batuan 
endapan gunung api 

dan Batugamping

Akan diselidiki lebih 
lanjut

4
Kepulauan Bulagi – 
Banggai, Sulawesi 
Tengah

Mata telanjang 
(visual) 1 150

Mataair dasar 
laut (submarine 

spring)
Batugamping Akan diselidiki lebih 

lanjut

5 Pulau Sempu, 
JawaTimur

Mengukur luahan 
(Flow meter) 0,6 0,5 Rembesan di 

batas pantai Batugamping 1,6-2,3 l/det

6 Tanah Lot- Bali Mata telanjang 
(visual) 0 125 Rembesan di 

batas pantai Batugamping Akan diselidiki lebih 
lanjut

7 Tulehu- Pulau Ambon Mengukur luahan 
(Flow meter) 0,25 -2 1-100 Mata air lepas 

pantai Batugamping 60-100 l/det

8 Pantai Baron, Gunung 
Kidul Data sekunder 0,5-1 0,5-1 Mata air lepas 

pantai Batugamping 8000 l/det

Sebaran Mata Air Tengah Laut di Indonesia
Apakah mata air tawar tengah laut ada di 

seluruh Indonesia? Hal ini sangat ditentukan oleh 
kondisi geologi dan hidrogeologi wilayah pesisirnya. 
Beberapa petunjuk tentang kemunculannya adalah: 
1) adanya lepasan gelembung-gelembung udara 

kecil dari dasar laut, 2) adanya lapisan film tipis pada 
permukaan laut, 3) adanya perubahan suhu air laut 
yang lebih dingin atau panas pada lokasi tertentu di 
permukaan laut, 4) kandungan air laut yang khas 
seperti kandungan radon, radium methan, hidrogen 
sulfida atau karbon dioksida yang tinggi, dan 5) pada 
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adanya zona transisi yang kita kenal sebagai zona air 
anta atau air payau.

Konsep inilah yang sering kita gunakan untuk 
menjelaskan mengapa air di daerah pesisir pantai bersifat 
payau. Sebagai contoh kasus adalah model pertemuan 
air tanah- air laut yang ideal di Karang Puang, Provinsi 
Sulawesi Barat. Di wilayah ini terkenal adanya “sumur 
jodoh” yang memiliki tiga rasa yaitu asin, tawar dan 
asem-asem (istilah dalam bahasa lokal yang dapat kita 

artikan sebagai payau).
Dari observasi di lokasi ini, dapat dilakukan 

rekonstruksi awal bahwa tiga rasa ini berasal dari hasil 
pertemuan air tanah dan air laut yang dalam kondisi 
setimbang akibat tekanan air tanah dan air laut adalah 
sama. Apakah hal ini akan berlangsung selamanya? 
Haruslah diingat bahwa kondisi ini hanya berlaku apabila 
pertemuan air tanah dan air laut ini terjadi pada kondisi 
tekanan yang sama. Perlu dilakukan konservasi, terutama 
untuk menjaga besaran tekanan aliran air tanah. Pada 
kondisi tekanan yang berbeda maka air laut dapat masuk 
kedalam lapisan akifer yang berada daratan yang sering 
kita kenal dengan istilah intrusi air laut. Sebaliknya air 
tanah yang masuk ke dalam lapisan akifer di lepas pantai 
yang mengandung air laut dan keluar sebagai rembasan 
atau mata air di tengah laut. Kondisi inilah yang 
menjelaskan mengapa ada sumur-sumur dipantai yang 
tidak dapat kita minum karena airnya payau atau asin. 
Sebaliknya ada sumur di tepi pantai yang airnya bersifat 
tawar. Kondisi ini pula yang menjelaskan mengapa ada 
kemunculan air tawar di tengah laut.n
Penulis: Rachmat Fajar Lubis

batuan di dasar laut ada warna merah akibat proses 
oksidasi.

Badan Geologi, LIPI, Kementerian Pekerjaan 
Umum, telah menginventarisasi beberapa 
kemunculan air tawar di lepas pantai di Indonesia. 
Hasilnya disajikan pada tabel di halaman 42.

Berdasarkan hasil inventarisasi ini, nyatalah 
bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang 

Alternatif pemanfaatan mata air tawar lepas pantai di Pulau Ambon. 
Foto: Abimanyu, dkk.     

Mata air tawar di lepas pantai Binuangeun, Provinsi Banten, yang telah 
dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membuat sumur.
Foto: Abimanyu, dkk.

Kemunculan air tanah yang dicirikan oleh adanya lepasan gelembung 
kecil udara dari dasar laut. Lokasi: Pulau Lombok bagian utara.

sangat beragam dan sebenarnya dapat dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya. Seringkali, kitalah yang 
tidak dapat membaca kekayaan alam ini dengan 
kacamata ilmu pengetahuan, sehingga hanya sampai 
pada kesimpulan bahwa hal-hal seperti ini hanyalah 
keajaiban alam semata yang bersifat lokal saja.n

Kedua penulis adalah Peneliti Hidrogeologi, Puslit Geoteknologi 
LIPI.
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K
ekar kolom telah lama menjadi lokasi yang 
begitu menarik untuk diteliti. Orang Irlandia 
begitu bangga dengan The Giant Causeway. 
Mereka menampilkannya di dalam prangko, 
dan menjadikannya destinasi wisata 

nasional. Orang Amerika pun tak mau kalah. Devil’s 
Tower mereka banggakan sebagai destinasi wisata 
favorit dengan kisah beruang raksasa yang begitu 
melegenda.

Kekar kolom adalah hasil bentukan pendinginan 
aliran lava atau intrusi dangkal magma. Bentuknya 

begitu menarik, segi 
empat, segi lima, 
segi enam, atau biasa 
disebut struktur sarang 
lebah. Pertanyaannya 
mengapa bisa begitu?

Menurut Spry 
(1962), kolom-kolom 
ini terbentuk akibat 
tekanan saat lava 
mendingin. Pada 
saat pendinginan ini, 
lava berkontraksi, 
membentuk rekahan. 
Sekali rekahan ini 
terbentuk, rekahan 
ini berkembang. 
Pertumbuhan rekahan 
ini tegak lurus dengan 
arah aliran. 

Bentuk yang berkembang adalah segi enam dan 
ditengarai sebagai bentuk yang paling sempurna, 
misalnya bentuk sarang lebah. Apabila cairan lava 
atau intrusi ini mendingin dengan sempurna tanpa 
gangguan, kekar kolom dapat terbentuk dengan 
sempurna. Namun, apabila ada gangguan, karena 
topografi atau aliran terlalu cepat, pembentukan 
kekar kolom menjadi terganggu. Analoginya bisa 
dimisalkan pada pembuatan jaring laba-laba. Apabila 
laba-laba membentuk jaringnya pada malam yang 
tidak berangin, jaring-jaring yang terbentuk akan 
sempurna, simetris, dan bagus. Namun apabila ia 
membentuk jaringnya pada malam yang berangin, 
hujan, atau banyak gangguan, jaring-jaringnya akan 
sedikit kurang beraturan.

Kekar Kolom di Pulau Jawa
Indonesia, terutama Pulau Jawa, sebagai pulau 

yang bergunung api dan intrusi magma tentu memiliki 
banyak kekar kolom. Sebagai contoh misalnya di 
Curug Omas, Maribaya, yang hanya berjarak kurang 
dari 10 km dari Bandung. Semakin ke hilir menyusuri 
aliran Ci Kapundung, kita bisa dapatkan kekar kolom 
di Curug Dago. Semuanya merupakan contoh kekar 
kolom yang terbentuk pada aliran lava basal. 

Masih di sekitar Bandung, bentukan tiang-tiang 
batu dapat dijumpai perbukitan gunung api tua 
Bandung Selatan, yaitu dari Leuwigajah ke arah 
Batujajar. Di sana kita akan melihat bentangan bukit 
yang sedang ditambang. Salah satu dari bukit itu 
tersusun oleh batuan berbentuk kekar kolom yang 
sangat cantik. Saya menduga hampir semua bukit-

Oleh: Muhammad Malik Arrahiem

Kekar Kolom
Berpacu Melawan Linggis

Tiang-tiang Batu

Kekar kolom, salah satu fitur geologi yang sangat saya 
kagumi. Tiang-tiang batu yang terbentuk oleh kekar ini 
begitu halus dan sempurna, seolah-olah merupakan pahatan 
Tuhan. Kita hanya bisa berdecak kagum melihatnya. 
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bukit di daerah ini tersusun atas kekar kolom seperti 
di bukit ini.

Kemudian daerah berkekar kolom yang terkenal 
karena sudah terpublikasi adalah pada Situs 
Megalitikum Gunung Padang di Kabupaten Cianjur. 
Situs ini disusun dari tumpukan kolom-kolom atau 
tiang-tiang batu oleh nenek moyang kita. Situs 
ini disusun sedemikian rupa membentuk punden 
berundak yang orientasi memanjangnya mengarah ke 
Gunung Gede. Akhir-akhir ini, situs ini diinterpretasi 
sebagai piramida yang mengundang perdebatan 
para ahli. 

Contoh kekar kolom lain yang menjadi bagian 
dari objek kuliah lapangan banyak mahasiswa 
geologi di Indonesia adalah Gunung Parang yang 
terdapat di Laboratorium Geologi Karangsambung, 
Kebumen, Jawa tengah. Sama nasibnya seperti bukit-
bukit batu lainnya, Gunung Parang pun digali oleh 
penduduk setempat. LIPI sebagai penanggung jawab 
Laboratorium Lapangan ini akhirnya menguasainya 
dan sekarang sisi bukit dari Gunung Parang yang 
berkekar kolom telah menjadi tanah negara yang 
terlindungi.

Kembali ke Jawa Barat, salah satu tempat dengan 
kekar kolom yang menarik dan sedikit berbeda 
dengan tempat-tempat lain berada di Desa Girimukti, 
Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. 
Bukit ini disebut Gunung Batu oleh warga setempat. 
“Gunung anu batuna siga diéntép,” demikian warga 
setempat yang berbahasa Sunda menjelaskannya 
sebagai ‘batu-batu seperti disusun’. Kehadiran kekar 

kolom ini begitu menarik dan membuat takjub 
dengan polanya yang begitu teratur. 

Berbeda dengan tempat lainnya yang umumnya 
tegak, kekar kolom di Gunung Batu memiliki posisi 
lebih rebah. Jika kita merujuk kepada teori yang 
menyatakan bahwa kekar kolom akan terbentuk 
secara tegak lurus terhadap bidang pendinginan, 
maka kekar yang rebah ini dapat diduga mempunyai 
bidang pendinginan yang hampir tegak. Mungkin 
suatu diatrema purba. Bagaimana pun sebuah 
keteraturan ini menghasilkan fitur-fitur yang 
kemudian bisa dijelaskan secara ilmiah seperti 
penjelasan dari Spry di atas. 

Sangat disesalkan bahwa hampir seluruh bukit-
bukit berkekar kolom umumnya menjadi lahan 
tambang. Di Lagadar hampir semua bukit telah disikat 
habis. Di Karangsambung yang katanya merupakan 
laboratorium geologi, Gunung Parang kalah oleh 
linggis masyarakat. Di Gunung Batu pun sama. Sang 
bukit hanya tinggal meringis menanti kolomnya 
habis. Memang sedikit miris. Akankah bukit-bukit 
batu itu disisakan untuk pendidikan Kebumian?n

Penulis adalah mahasiswa tingkat akhir Program Studi S1 
Teknik Geologi, FITB, ITB

Gunung Batu, di Desa Girimukti, Cipongkor. Terlihat kekar kolom dengan kemiringan 35° ke tenggara. Foto: M. Malik Arrahiem.
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NIKEL 
Komoditas Logam Strategis

Sebagai bahan untuk kebutuhan industri strategis 
dan teknologi tinggi, nikel mempunyai potensi 
menghasilkan nilai tambah yang sangat besar. 
Pemanfaatan cadangan nikel dengan hanya 

mengekspor sebagai bahan mentah, menghilangkan 
banyak peluang yang dapat diperoleh dibandingkan 
apabila dilakukan pengolahan di dalam negeri. Selain 
perolehan nilai tambah, juga mendukung tumbuh 
kembangnya industri yang lebih hilir, penciptaan 
lapangan kerja, serta penguasaan dan tumbuh 
kembangnya teknologi yang semakin lebih maju. Di 
samping itu, mineral ikutan yang terkandung pada 
bahan mentah akan terbawa serta, sehingga semakin 
banyak kehilangan yang diakibatkan pengelolaan 
yang tidak optimal. 

Indonesia merupakan salah satu produsen nikel 
besar dunia. Sebagai sumber daya tidak terbarukan, 
potensi nikel yang sangat besar tersebut suatu saat 
akan habis juga. Oleh karena itu pengelolaan sumber 
daya nikel memerlukan perencanaan jangka panjang 
untuk mendapatkan manfaat paling optimal demi 
kemajuan pembangunan. 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
pertambangan, mineral, dan batubara, dengan 
tegas mengamanatkan pengolahan produk tambang 
mineral di dalam negeri. Komoditas strategis, 
salah satunya adalah nikel, dapat terlindungi agar 

dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi 
kesejahteraan rakyat Indonesia. Menjadi tantangan 
bagi kelanjutan pengusahaan nikel, agar tidak 
hanya mempertimbangkan nilai manfaat jangka 
pendek akan tetapi juga peran dalam kontribusi 
pembangunan jangka panjang. 

Sejarah
Sejarah pertambangan nikel di Indonesia dimulai 

pada tahun 1901, ketika Kruyt, seorang berkebangsaan 
Belanda, meneliti bijih besi di pegunungan Verbeek, 
Sulawesi. Kemudian pada 1909, EC Abendanon, juga 
ahli geologi berkebangsaan Belanda, menemukan 
bijih nikel di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Penemuan ini dilanjutkan 
dengan kegiatan eksplorasi pada tahun 1934 
oleh Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Bone 
Tole Maatschappij. Di Soroako, pada tahun 1937 
seorang ahli geologi bernama Flat Elves melakukan 
studi mengenai keberadaan nikel laterit. Pada tahun 
1938 dilakukan pengiriman 150.000 ton bijih nikel 
menggunakan kapal laut oleh OBM ke Jepang. 

Namun baru 30 tahun kemudian, tahun 1968 
diterbitkan Kontrak Karya (KK) untuk penambangan 
nikel laterit kepada PT International Nickel Indonesia 
(INCO) dengan area di beberapa bagian dari tiga 
provinsi di Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tengah dan Sulawesi Tenggara, termasuk Soroako 

Oleh: Bambang Pardiarto dan Ernowo
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dan Pomalaa. Setelah melalui serangkaian kegiatan 
eksplorasi, studi kelayakan dan konstruksi, pada 
tahun 1978 PT INCO memulai produksi komersial. 
Saat ini seluruh saham PT INCO sudah diambil alih 
oleh perusahan pertambangan nikel dari Brasil dan 
berubah nama menjadi PT Vale Indonesia.

Saat ini area cebakan nikel tersebut berada di 
bawah pengusahaan PT. Aneka Tambang Tbk. Selain 
menghasilkan bahan mentah berupa bijih nikel, 
perusahaan ini juga melakukan pengolahan yang 
menghasilkan ferronikel, yaitu suatu paduan logam 
antara nikel dan besi.

Kontrak Karya pertambangan nikel telah 
diterbitkan pula oleh pemerintah untuk PT Gag 
Nickel di Pulau Gag dan PT Weda Bay Nickel di Pulau 
Halmahera. Setelah memasuki era otonomi daerah 
yang mengatur perizinan kegiatan pertambangan 
menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan 
kabupaten, maka banyak sekali diterbitkan Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) nikel, baik izin untuk tahapan 
eksplorasi maupun izin operasi produksi. Hampir di 
seluruh Indonesia yang memiliki potensi endapan 
nikel laterit, berada dalam wilayah IUP tersebut.

Kegunaan
Nikel merupakan salah satu bahan tambang 

mineral logam dengan lambang unsur Ni. Unsur Ni 
sangat reaktif dengan oksigen sehingga keberadaan 
nikel di alam berupa senyawa. Walaupun nikel 
bersifat reaktif terhadap oksigen, akan tetapi tidak 
mengalami korosi, sehingga mempunyai peranan 
penting dalam industri baja. Campuran nikel dengan 
krom dan besi menghasilkan baja tahan karat yang 
biasa disebut baja nirkarat (stainless steel). 

Nikel (Ni) adalah logam yang mempunyai sifat 
fisik antara lain berwarna putih mengkilat, sangat 
keras, tidak berkarat dan tahan terhadap asam 
encer. Oleh karena itu penggunaannya banyak 
diperuntukan untuk melapisi barang yang terbuat 
dari besi, tembaga dan baja karena nikel mempunyai 
sifat keras, tahan korosi dan mudah mengkilat bila 
digosok. Selain itu, nikel digunakan juga untuk 
membuat baja nirkarat dan alloy atau campuran nikel 
dengan tembaga atau beberapa logam lain yang 
penting untuk industri. Beberapa contoh alloy adalah 
Monel, yaitu campuran nikel dengan tembaga dan 
besi (Ni, Cu, Fe) digunakan untuk membuat instrumen 
transmisi listrik, Nikrom (Ni, Fe, Cr) digunakan sebagai 
kawat pemanas, dan Alniko (Al, Ni, Fe, Co) digunakan 
untuk membuat magnet. Nikel juga digunakan untuk 
membuat Palinit dan Invar yaitu paduan nikel yang 
mempunyai koefisien muai yang sama dengan 
gelas, digunakan sebagai kawat listrik yang ditanam 
dalam kaca misalnya pada bolam lampu pijar. Serbuk 
nikel digunakan sebagai katalisator misalnya pada 
hidrogenansi (pemadatan) minyak kelapa dan juga 

pada pengolahan minyak tanah.

Persentase terbesar dari peruntukan ini adalah 
untuk baja nirkarat yaitu mencapai 67%. Sedangkan 
penggunaan feronikel hanya untuk alloy steel dan 
baja nirkarat mencapai 98%. Perkembangan produksi 
baja nirkarat 2004-2009 mencapai puncaknya tahun 
2006 dengan produksi mencapai sekitar 28 juta ton.

Mulajadi
Nikel biasa terdapat di kerak bumi dengan kadar 

yang berbeda-beda tergantung pada jenis batuannya. 
Kadar nikel tertinggi terdapat dalam batuan ultrabasa 
dunit dan peridotit, yaitu dapat mencapai 3.000 gr/
ton Ni. Dalam batuan ultra basa yang telah mengalami 
proses serpentinisasi kandungan Ni antara 1200 
– 2000 gr/ton. Kandungan ini menjadi lebih tinggi 
apabila proses serpentinisasi terjadi di daerah tropis 
seperti di Indonesia. Hal ini karena pengayaan nikel di 
tropis dipicu oleh proses pelapukan yang berlangsung 
lebih intensif. 

Cebakan nikel di alam terdapat sebagai cebakan 
primer dan cebakan sekunder berupa nikel laterit. 
Cebakan nikel primer berupa sulfida dengan mineral-
mineral penyerta seperti tembaga, kobal dan platinum 
group element (PGE), terdapat pada lingkungan 
batuan basa dan ultrabasa. Nikel sulfida diketemukan 
pada beberapa lokasi di daerah Soroako, Sulawesi, 
namun saat ini masih belum ekonomis untuk 
ditambang.

Cebakan nikel laterit merupakan hasil proses 
lateritisasi dari batuan induk berkomposisi basa-
ultrabasa. Nikel laterit merupakan residu tanah yang 
kaya akan sesqui-oxides dari besi dengan pengkayaan 
nikel yang terbentuk pada batuan basa dan ultrabasa 
oleh proses pelapukan kimiawi dan pengayaan lebih 
lanjut pada kondisi iklim tropis.

Ada dua kategori nikel laterit yaitu nickel ferrous 
ferugineous dan nickel silicate. Nikel jenis ferrous 
ferugineous mempunyai kandungan besi 40% dan 
nikel 1%. Contoh cebakan ini seperti yang terdapat 

Profil endapan laterit nikel di Pomalaa (Moe’tamar dkk, 2009).
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di daerah Kuba dan Filipina. Sedangkan jenis nickel 
silicate umumnya mempunyai kandungan besi 
rendah, kurang dari 35%, namun kandungan nikelnya 
tinggi, mencapai 15%, berupa nickel garnierite, yang 
terbentuk pada bagian bawah zona pelapukan atau 
pada zona saprolit, yaitu zona pelapukan paling 
bawah. Contoh cebakan bijih nikel seperti ini terdapat 
di Kaledonia Baru. Kandungan nikelnya mencapai 
3,5%. Pada daerah dengan batuan yang banyak 
mengandung mineral garnierit, kandungan nikelnya 
mencapai 10%.

Keterdapatan batuan asal dalam pembentukan 
nikel laterit merupakan faktor utama. Batuan tersebut 
adalah batuan yang banyak mengandung mineral 
olivin yang merupakan mineral pembawa nikel primer 
(0,3 - 0,5%). Konsentrasi tertinggi olivin terdapat 
pada batuan ultrabasa, komatiite dan olivine-bearing 
cummulat gabro. Pada batuan ultrabasa yang 
mempunyai komponen-komponen yang mudah 
larut (terutama olivin) akan memberikan lingkungan 
pengendapan yang baik untuk nikel. 

Kondisi daerah beriklim tropis dan sub tropis 
dengan curah hujan tinggi dan sinar matahari 
sepanjang hari, memegang peranan penting dalam 
proses pelapukan dan pelarutan unsur-unsur yang 
terdapat pada batuan asal sangat mendukung 
pembentukan endapan nikel laterit. Demikian 
pula, perubahan temperatur cukup besar dalam 
membantu terjadinya pelapukan mekanis dengan 
terbentuknya rekahan-rekahan dalam batuan yang 
akan mempermudah proses atau reaksi kimia pada 
batuan. 

Selian itu, kecepatan dan intensitas pelapukan 
kimiawi akan terbantu oleh adanya relief berupa 
perbukitan landai dengan kemiringan antara 10 – 30°. 
Pada morfologi landai, air hujan dapat bergerak lebih 
lambat sehingga mempunyai kesempatan meresap 
melalui rekahan-rekahan atau pori-pori batuan. Di 

dalam tanah, CO2 yang dikandung air tanah berperan 
penting di dalam proses pelapukan kimia. Pelapukan 
kimiawi juga terjadi dengan bantuan asam-asam 
humus yang dihasilkan oleh pembusukan sisa-sisa 
tumbuhan yang akan mengubah komposisi batuan 
serta pH larutan. 

Ketika pelapukan kimiawi berlanjut di kedalaman 
tanah, yaitu akibat air mengandung CO2 meresap 
turun sampai zona permukaan air tanah, disertai 
pembusukan tumbuh-tumbuhan, menyebabkan 
terurainya mineral-mineral primer yang tidak stabil 
seperti olivin, serpentin, dan piroksen akan terurai 
menghasilkan Mg, Fe, Ni yang larut dan Si yang 
cenderung membentuk koloid dari partikel partikel 
silika yang sangat halus. Setelah mencapai batas 
antara zona limonit dan zone saprolit, air tanah 
yang mengalir secara lateral menghasilkan Ca dan 
Mg terlarut. Semua hasil pelarutan ini tertranspor 
perlahan ke bawah, kemudian mengisi celah-celah 
dan pori-pori batuan, sehingga menyebabkan 
terbentuknya mineral baru melalui pengendapan 
kembali unsur-unsur terlarut tersebut. Fe, Ni, dan 
Co membentuk konsentrasi sebagai residu dan juga 
terkonsentrasi mengisi celah pada zona yang disebut 
zona saprolit itu.

Sumber Daya dan Cadangan 
Sumber daya nikel dunia terdiri dari 70% nikel 

laterit dan 30% nikel sulfida, sedangkan produksi 
dunia 60% berasal dari nikel sulfida dan 40% dari 
nikel laterit. Endapan nikel laterit di Indonesia 
mengikuti sebaran batuan basa dan ultrabasa, 
terdapat di Pegunungan Meratus dan Pulau Laut 
Kalimantan, lengan timur Pulau Sulawesi. Di Maluku 
Utara terdapat di Pulau Obi, Pulau Gebe dan 
Halmahera, serta di Papua terdapat di Pulau Gag, 
Pulau Waige, Pegunungan Cyclops dan Pegunungan 
Tengah Papua. Total sumber daya bijih nikel laterit 
di Indonesia berdasarkan data Neraca Sumber Daya 

Urutan pembentukan nikel laterit 
(CSA Australia Pty. Ltd.)
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Mineral dari Pusat Sumber Daya 
Geologi, Badan Geologi, tahun 2012 
adalah 3.398.269.997 ton, dan total 
cadangan sebesar 18.723.558 ton. 
Rata-rata cut off grade bijih nikel 
yang ditambang adalah ± 0,8%. 
Kadar tertinggi nikel bisa mencapai 
di atas 10%. 

Di Pulau Sulawesi, yaitu di 
Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tengah dan Sulawesi Tenggara 
memiliki potensi bijih nikel terbesar 
di Indonesia, dengan total sumber 
daya sebesar 27.421.301 ton dan 
total cadangan 11.674.940 ton. 
Kawasan Halmahera memiliki total 
sumber daya sebesar 11.890.645 
ton dan total cadangan 7.048.618 
ton. Di Papua endapan nikel laterit 
tersebar di Kepulauan Waigeo dan 
daerah Pegunungan Cyclops dengan 
total sumber daya 10.313.056 
ton, sementara di Kalimantan 
data sumber daya bijih nikel baru 
didapatkan di daerah Gunung Nuih 
sebesar 608.400 ton.

Produksi
Data produksi yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara menunjukkan produksi 
ferro nikel dan bijih nikel yang 
fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada 
kurun waktu tahun 2005 sampai 
2010 produksi ferro nikel tertinggi pada tahun 2010 
sebesar 18.688 ton, sementara produksi bijih nikel 
tertingi pada tahun 2008 sebesar 10.634.452 ton. 
Selain nikel, bijih juga mengandung mineral-mineral 
ikutan berupa besi, kobal dan kromit.

Indonesia dan Filipina termasuk negara produsen 
terbesar dalam memasok nikel laterit dunia. 
Berdasarkan data produksi pertambangan nikel 
global di tahun 2011, produksi nikel mengalami 
kenaikan 10% menjadi 1,7 juta ton yang didukung 
oleh tingginya kenaikan produksi nikel di Brazil dan 
Canada. Di tahun 2012, produksi pertambangan nikel 
dunia diperkirakan naik 7% terutama didorong oleh 
beberapa proyek nikel laterit, termasuk di Indonesia 
dan Philiphina. Kenaikan produksi pertambangan 
nikel juga akan didukung oleh beberapa proyek 
besar di Kaledonia Baru, Papua Nugini, Filipina dan 
Madagaskar yang selesai pada tahun 2011. Proyek-
proyek ini menaikkan pasokan nikel laterit yang 
akan digunakan untuk industri nickel pig iron (NPI) 
yaitu feronikel kelas rendah, ditemukan di Cina, 
sebagai bahan alternatif yang lebih murah untuk 

Profil Skematis Laterit
Nama Umum

Perkiraan Hasil Analisis (%)

Ni Co Fe MgO

Limonit Merah <0,8 <0,1 >50 <0,5

Limonit Kuning 0,8-1,5 0,1-0,2 40-50 0,5-5

Transisi 1,5-4

0,02-0,1

25-40 5-15

Saprolit/
Garnierit/
Serpentin

1,8-3 10-25 15-35

Batuan Segar 0,3 0,01 5 35-45

 Profil endapan nikel laterit. Kadar tinggi Ni pada zona saprolit, Fe tinggi pada zona limonit 
(CSA Australia Pty. Ltd.)

memproduksi baja nirkarat. 

Industri peleburan baja nirkarat menggunakan 
konsumsi nikel primer (55%) dan scrap (45%). Material 
nikel primer berasal dari NPI, feronikel dan nikel 
matte. Perkembangan scrap ratio dari tahun 2001-
2007 paling tinggi adalah Amerika Serikat mencapai 
65%, sedangkan terendah Cina yang mencapai 30%. 
Tahun 2011, produksi nikel olahan naik 9% menjadi 
1,6 juta ton yang didorong oleh produksi di Kanada 
dan Cina. Sedangkan di tahun 2012, pertumbuhan 
produksi terjadi di Cina seiring dengan masuknya 
nikel laterit dari tambang-tambang di Asia Pasifik 
yang digunakan untuk produksi nickel pig iron (NPI). 

Aktivitas produksi NPI ini akan meningkatkan 
produksi nikel dunia sebesar 8% sehingga mencapai 
1,7 juta ton. Akibat menurunnya ketersediaan bijih 
nikel kualitas tinggi, produsen baja nirkarat Cina 
terpaksa mengimpor nikel laterit kualitas rendah 
untuk suplai industri NPI. Pada tahun 2011 dengan 
produksi NPI mencapai sekitar 160.000 ton, Cina telah 
mengimport laterit dari Indonesia mencapai sekitar 
12 juta ton, sedangkan yang lainnya dari Filipina dan 
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negara lain. Kecenderungan ini diperkirakan masih 
akan berlanjut sampai tahun mendatang. 

Peningkatan produksi baja nirkarat memerlukan 
pasokan bahan untuk industri tersebut baik berupa 
NPI, nikel matte dan feronikel. Peluang pasokan ini 
akan menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel 
yang penting dalam percaturan dunia. Dengan 
demikian Indonesia mempunyai posisi stategis untuk 
mendukung industri NPI.

Perkembangan harga nikel dari tahun 2003 
sangat berfluktuasi yang mencapai puncaknya pada 
kurun waktu tahun 2007 dengan harga tertinggi 
mencapai sekitar USD 45.000/ton. Harga nikel pada 
tahun 2011 diperkirakan akan naik 13% dari tahun 
2010 menjadi rata-rata sekitar USD 24.707 per ton 

yang akan didukung oleh peningkatan permintaan 
dari produsen baja nirkarat. Di Pasar 5M11, harga 
nikel rata-rata mencapai USD 26.283 per ton atau 
naik 21% dibandingkan rata-rata harga di periode 
yang sama di tahun 2010. Di akhir 2011, kenaikan 
produksi dari pertambangan di Kanada dan Brazil 
yang mulai berproduksi di tahun 2010 diperkirakan 
akan memberikan tekanan harga nikel.

Harga rata-rata ekspor nikel ke Cina dari 
Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dari 
Filipina. Perkembangan harga dari tahun 2008-
2011 mengalami fluktuasi yang dimulai dari $140/
ton sampai $90/ton di akhir 2011. Menurut analis 
perkembangan konsumsi baja nirkarat di dunia 
akan lebih banyak didominasi oleh negara-negara 
berkembang baru dengan pertumbuhan ekonomi 

 

 
 

Sebaran batuan ultrabasa dan lokasi sumber daya dan cadangan nikel laterit di Indonesia.

Sumber daya nikel tahun 2011 (kiri) dan cadangan nikel tahun 2001. Sumber: Badan Geologi.
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yang relatif baik dibandingkan dengan negara maju. 
Saat ini Cina dan India dengan konsumsi baja nirkarat 
perkapita masing-masing 7 kg dan 2 kg menunjukkan 
kecenderungan meningkat. Perkembangan konsumsi 
tersebut diperkirakan akan meningkatkan jumlah 
produksi baja nirkarat dunia pada tahun 2020 
mencapai sekitar 40 juta ton.

Kandungan besi pada laterit nikel di Indonesia 
belum dimanfaatkan sebagai produk sampingan, 
sementara di Cina kandungan besi tersebut telah 
dimanfaatkan secara ekonomi. Selain itu juga perlu 
dikembangkan pembangunan industri NPI, mengingat 
masih banyak potensi cebakan nikel berkadar rendah 
yang belum secara optimal dimanfaatkan. 

Seiring dengan kebijakan Pemerintah Indonesia 
tentang peningkatan nilai tambah mineral, maka 

 
 

  

akan didirikan beberapa smelter nikel, sehingga 
mempunyai konsekuensi harus tersedianya pasokan 
energi dalam jumlah yang besar. Untuk hal itu 
telah disusun rencana pengembangan energi oleh 
PT PLN, dengan ditandatanganinya MoU antara PT 
PLN dengan investor yang akan mendirikan smelter 
untuk penyediaan listrik bagi pengembangan industri 
smelter nikel di dalam negeri. Dalam waktu dekat 
akan dibangun pabrik pengolahan (smelter) nikel di 
Sulawesi dan di Jawa Timur. n

Bambang Pardiarto, Perekayasa Madya di Pusat Sumber Daya 
Geologi
Ernowo, Peneliti Pertama di Pusat Sumber Daya Geologi

Pertumbuhan Pasokan Nikel yang Paling Banyak dari Bijih Laterit

Produksi Ferro Nickel dan bijih nikel di Indonesia 2005 – 2010 (dalam ton)

Perbandingan produksi dan sumber daya dunia, antara nikel laterit dan nikel sulfida.

Fluktuasi suplai nikel, sebagian besar dari nikel laterit.
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Oleh: Igan S. Sutawidjaja

Berdenyut
Gunung Guntur

P
ada 2 April 2013, Pengamat Gunung Guntur 
dikejutkan dengan munculnya getaran halus 
yang terekam pada seismograf. Getaran 
tersebut dikenal dengan tremor vulkanik, 
yaitu vibrasi yang ditimbulkan oleh migrasi 

fluida, bisa terjadi akibat pergerakan magma di 
dalam perut bumi atau hembusan gas vulkanik yang 
menerobos ke permukaan bumi.

Kelakuan Gunung Guntur seperti ini sering 
terjadi hampir tiga sampai empat tahun sekali yang 
menimbulkan gempa-gempa vulkanik. Gejala yang 
juga sering diikuti gempa tremor vulkanik itu misalnya 
terjadi pada tahun 1991, 1994, 1998, 2002, 2009, 
2012 dan yang terbaru 2 April 2013 itu. Fenomena 
seperti ini cukup menghawatirkan terutama bagi 
para ahli gunung api, karena sudah lebih dari 170 
tahun gunung api ini tidak menunjukkan kegiatan 
letusannya. Letusan magmatik terakhir yang 
menghasilkan leleran lava terjadi pada tahun 1840. 
Letusan lainnya pada tahun 1841, 1843 dan 1847 
hanya berupa letusan abu.

Pada tahun 1998, Gunung Guntur menunjukkan 
peningkatan kegempaan yang dimulai sejak 1990. 
Gempa-gempa vulkanik meningkat secara signifikan 
pada tahun 1990, 1992, 1993 dan 1997, dan 
setidaknya 20 kali gempa vulkanik rata-rata terjadi 
setiap bulannya. Pergerakan hiposenter saat itu 

tercatat pada kedalaman antara 5-10 km dari bawah 
kaldera Kamojang menuju ke arah kawah Gunung 
Guntur. Pada kedalaman kurang dari 5 km hiposenter 
tersebar di bawah Gunung Masigit, Gunung 
Parukuyan, dan Gunung Kabuyutan (Iguchi dan 
Suantika, 1998). Penyebaran episenter gempa bumi 
vulkanik yang terjadi tahun 1997-1999 sebagian 
besar berarah barat laut-tenggara sesuai dengan 
arah kelurusan Gandapura-Guntur yang berkembang 
di daerah ini. Namun demikian, sumber gempa bumi 
tersebut saat itu masih dalam perdebatan.

Kompleks Vulkanik Guntur
Gunung Guntur (2.265 m) adalah salah satu 

gunung api aktif yang terletak di Kabupaten Garut, 
sekitar 60 km sebelah tenggara dari Bandung, Jawa 
Barat. Berdasarkan frekuensi sejarah letusannya, 
Gunung Guntur tidak diklasifikasikan sebagai 
kelompok gunung api paling aktif di Indonesia. Oleh 
karena itu tingkat bahayanya pun dibagi menjadi 
dua tingkat, yaitu Kawasan Rawan Bencana II dan 
Kawasan Rawan Bencana I. Kawasan rawan bencana 
tersebut batas-batasnya ditentukan berdasarkan 
sejarah aktivitasnya, ditunjang dengan penelitian 
geologi dan morfologi gunung api tersebut.

Selama abad ke-19 (1800-1847) aktivitas vulkanik 
Gunung Guntur tercatat tidak kurang dari 21 letusan, 
dengan durasi setiap letusannya berkisar 5-12 hari. 



53

Letusan terjadi setiap 1 - 3 tahun sekali, tapi kadang-
kadang itu terjadi 6 atau 7 tahun, bahkan 38 tahun, 
dan yang terpanjang sampai saat ini adalah 170 
tahun merupakan masa istirahat yang cukup lama.

Kompleks Vulkanik Guntur merupakan kelompok 
gunung api yang membentuk punggungan arah barat 
laut-tenggara yang masing-masing meninggalkan 
sekurang-kurangnya satu buah kawah. Deretan 
gunung api tersebut diawali dengan pembentukan 
Kaldera Gandapura, kemudian terbentuk berturut-
turut mulai dari Gunung Kancing, Gandapura, 
Masigit, Geulis, Parukuyan, Kabuyutan, dan diakhiri 
Gunung Guntur. Di bagian barat terbentuk kelompok 
gunung api yang diawali dengan pembentukan 
Kaldera Kamojang. 

Beberapa catatan sejarah letusan Gunung Guntur 
memakan korban manusia dan menghancurkan harta 
benda. Misalnya, pada 1817 letusan abu yang diikuti 
leleran lava merusak wilayah sekitarnya, pada 1929 
banyak makan korban jiwa dan beberapa desa rusak 
berat, dan pada tahun 1960 banyak menelan korban 
jiwa dan menghancurkan harta benda. Sebelumnya, 
pada 1840 terjadi peristiwa yang dimulai dengan 
letusan abu membentuk kolom asap, kemudian 
diakhiri dengan leleran lava ke arah Cipanas. Setelah 
1840 terjadi beberapa kali letusan abu, tetapi 
tidak diikuti leleran lava, seperti tahun 1841, 1843 
dan 1847 yang dikabarkan abunya mencapai kota 
Cianjur (Kusumadinata, 1979, Data Dasar Gunungapi 
Indonesia).

Pada penelitian terbaru ditemukan retakan di 
sekeliling kawah. Kondisi ini sangat riskan karena 
apabila terjadi letusan besar di masa yang akan 
datang, maka retakan tersebut dapat menjadi titik 
sentral longsor bagian tubuh dalam volume yang 
besar. 

Sumber air panas di kaki tenggara gunung ini, 
dikembangkan sebagai tempat wisata di Cipanas, 
Garut. Karena banyak wisatawan yang berkunjung 
terutama pada akhir pekan dan hari libur. Banyak 
hotel dilengkapi fasilitas umum seperti kolam renang 
air panas dan pusat hiburan berkembang dengan 
cepat. Pesatnya perkembangan kawasan wisata ini 
memicu tingginya perkembangan permukiman. 
Semuanya meningkatkan kerawanan terhadap 
bencana letusan Gunung Guntur. Tiga kecamatan 
yaitu Tarogong Kaler, Tarogong Kidul dan Kadungora; 
dan Kota Garut yang terletak di sekitar gunung api 
ini termasuk kawasan yang sangat rawan. Untuk itu 
mitigasi bencana di daerah tersebut menjadi suatu 
keniscayaan.

Dalam upaya mitigasi terhadap kemungkinan 
terjadinya letusan yang akan datang, perangkat 
pemantaun kegiatan gunung api telah dilengkapi 
dengan seismograf digital yang bekerja terus-
menerus 24 jam dalam sehari. Selain itu, peta 
kawasan rawan bencana yang dilengkapi dengan jalur 
arah pengungsian serta tempat pengungsian telah 
disiapkan. Upaya lain adalah memberikan sosialisasi 
dan pengetahuan praktis kepada masyarakat yang 
tinggal di daerah sekitarnya bagaimana mereka 
mempersiapkan dalam menghadapi letusan Gunung 
Guntur. Mereka wajib tahu apa yang harus dilakukan 
ketika gunung api ini meletus agar dapat memutuskan 
sendiri dan tidak tergantung dengan yang lain.n

Penulis adalah Penyelidik Bumi Madya, Badan Geologi

Gunung Guntur, Garut, disketsa dari gerbang DTW Cipanas oleh Budi Brahmantyo.
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Temuan fosil jejak binatang purba, pertama dan satu-satunya di Indonesia. 
Lokasi di Widodaren, kecamatan Gerih, Jawa Timur. Foto: Deni Sugandi.

Langlang Bumi

Oleh: Oman Abdurahman, Sinung Baskoro, Atep Kurnia, Erick Setiyabudi, Iwan Kurniawan, dan Deni Sugandi

Menelusuri

MANUSIA PURBA
Jejak Penemuan
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Bengawan Solo berikut anak 
sungainya dan daerah Sangiran 

di Jawa Tengah hingga beberapa 
daerah yang berdekatan di Jawa 

Timur bagaikan “tambang” 
fosil. Di daerah ini ditemukan 

“mata rantai yang hilang” dalam 
teori evolusi manusia dan fosil 

fauna vertebrata. Perjalanan tim 
Geomagz pada awal Mei lalu 
ke Sangiran, Sambungmacan, 

Trinil, dan Widodaren 
menelusuri kembali jejak-jejak 
penemuan fosil manusia purba 
yang menunjukkan peran besar 

Indonesia bagi dunia dalam 
penelitian bidang geologi, 

khususnya paleontologi. 

Dua mobil menderu dan membelah pagi yang 
mulai berdenyut di Kota Solo. Matahari 
yang mulai merangkak naik menghangatkan 
semangat tim Geomagz untuk menelusuri 

situs-situs penemuan fosil yang pertama dan 
terutama di Indonesia.

Ya, pada awal Mei lalu, kami dari tim Geomagz 
melakukan perjalanan menyusuri Bengawan Solo 
yang membentang dari Jawa Tengah sampai Jawa 
Timur. Kami menyambangi situs Sangiran berikut 
Museum Manusia Purba Sangiran, Sambungmacan, 
Trinil, dan Widodaren. Narasumber sekaligus 
pemandu kami dalam langlang bumi ini adalah 
Fachroel Aziz, profesor riset bidang Paleontologi dari 
Badan Geologi.

Sesuai dengan rencana, pertama-tama kami 
menyusuri kawasan Sangiran, Kabupaten Sragen, 
Jawa Tengah. Kawasan ini mula-mula mengemuka 
ke dunia berkat penelitian ahli paleontologi 
berkebangsaan Jerman G.H.R. von Koenigswald 
(1902-1980). Sejak Januari 1931, dia bekerja untuk 
Jawatan Pertambangan Hindia Belanda. Tugasnya 
mula-mula mengembangkan biostratigrafi yang 
menjadi pendukung litostratigrafi dalam program 
pemetaan Pulau Jawa.

Mula-mula Von Koenigswald menemukan alat-
alat paleolitik non-masif di Ngebung, Sangiran. Tahun 
1940 Von Koenigswald mempublikasikan temuan 
fosil hominid dari Sangiran selama kurun waktu 
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1936-1938, yaitu Neue Pithecanthropus-Funde 1936-
1938: Ein Beitrag zur Kenntnis der Praehominiden. 
Di dalamnya, Von Koenigswald menyatakan 
hasil penemuannya berupa Pithecanthropus dan 
Meganthropus. Hingga kini, tidak kurang dari 100 
individu Homo erectus telah ditemukan dari situs 
Sangiran.

“Nah ini gapuranya,” kata Fachroel Aziz, saat 
memasuki wilayah Sangiran. Panel-panel penunjuk 
arah dan koleksi fosil Sangiran berdiri tegak di 
sepanjang jalan. “Mereka punya inisiatif untuk 
memberikan informasi kepada publik,” kata Fachroel 
lagi. 

Sangiran sebagai Warisan Budaya Dunia 
Tempat pertama yang kami tuju adalah Museum 

Manusia Purba Sangiran. Museum ini mula-mula 
dirintis Kepala Desa Krikilan Toto Marsono, yang 
menjadi “tangan kanan” Von Koenigswald untuk 
melaporkan penemuan fosil di Sangiran. Selain 
melaporkan, Toto mengoleksi fosil Sangiran di 
rumahnya di arah barat perempatan Desa Krikilan. 
Setelah tidak muat lagi, koleksi fosilnya dipindahkan 
ke Balai Desa Krikilan. Namun, hingga paruh pertama 
tahun 1980-an, balai itu juga tidak bisa menampung 

Salah satu sudut ruang peraga Museum Purbakala Sangiran, Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah. Foto: Deni Sugandi.

ribuan fosil koleksi Toto. Pada tahun 1977 Museum 
Sangiran ditetapkan sebagai daerah cagar budaya 
melalui SK Menteri P dan K No. 0701 0119 77 
tertanggal 15 Maret 1977. Pemerintah kemudian 
turun tangan membangun museum di atas bukit kecil 
yang diresmikan Mendikbud Fuad Hasan pada tahun 
1984. Saat itu, museum ini terdiri dari dua ruang 
pamer, satu ruang koleksi, satu ruang preservasi dan 
konservasi fosil, serta satu ruang serba guna.

Pada 25 Juni 1995 situs Sangiran dinominasikan 
ke UNESCO sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia 
(World Heritage). Tanggal 5 Desember 1996 situs 
Sangiran resmi diterima UNESCO sebagai Warisan 
Budaya Dunia dan dicatat dalam World Heritage 
List no. 593 dengan nama Sangiran early man site 
(dokumen WHL 96/Con/2201/21) serta disebarluaskan 
melalui siaran Pers UNESCO No. 96-215. Implikasinya, 
sejak tahun 2008 Museum Manusia Purba Sangiran 
dibangun untuk menggantikan museum lama. 
Museum baru ini selesai dibangun dan diresmikan 
pada 15 Desember 2011 oleh Wakil Menteri Bidang 
Kebudayaan Wiendu Nuryanti. Kini koleksi yang ada 
di museum Sangiran secara keseluruhan mencapai 13 
ribuan koleksi. 
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Saat memasuki kompleks museum kami disambut 
oleh Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba 
Sangiran Harry Widianto. Setelah diperkenalkan 
oleh Fachroel, kami berbincang sebentar sebelum 
berkeliling melihat-lihat koleksi museum.

Dalam perbincangan itu terbersit rencana 
pengembangan museum. “Kini museum akan 
membuat master plan (pola induk-red) untuk museum 
Trinil, Patiayam, bahkan bisa jadi dengan Sumedo. 
Kini kami sedang membangun dua gugus museum 
site (tapak museum-red) di Dayu dan Bukuran yang 
harus selesai akhir tahun ini. Tahun depan tinggal 
museum di Ngebung,” kata Harry.

Pentingnya Sistematika Penamaan Koleksi Fosil
Dalam pembicaraan singkat kami dengan 

Harry Widianto, tersirat pula permasalahan seputar 
penomoran koleksi fosil hominid di Indonesia 
khususnya di Sangiran yang selama ini tidak 
mempunyai standar yang jelas atau bersistem. “Iya 
sulitnya begini ya,” kata Fachroel, “Penamaan fosil 
dulu itu tidak konsisten dan banyak kelemahan.  
Von Koenigswald yang pertama-tama memberi 
urutan nomor kode temuan fosil hominid dari 
Sangiran sebagai berikut: untuk fosil tengkorak 
Pithecanthropus dipakai huruf ‘P’ yang diikuti oleh 
nomor angka Romawi (P I, P II, P III, dst –red), 
sedangkan untuk rahang Pithecanthropus ditulis 
dengan ‘P’ dikuti urutan abjad, seperti Pa, Pb, Pc….

Panorama kubah Sangiran dengan Museum Purbakala Sangiran (bangunan beratap kerucut) dilihat dari menara pandang Sangiran ke arah Barat. 
Foto: Deni Sugandi.

Patung rekonstruksi P VIII, koleksi Museum Purbakala Sangiran. 
Foto: Deni Sugandi.
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dst. Nah, kalau ketemunya lebih dari 28 buah mau 
disebut apa? Ya, kemudian timbul masalah kalau 
ketemu tulang-belulang ataupun gigi lepas, mau 
diberi istilah apa? Sedangkan Ma dan Mb untuk 
rahang Meganthropus”, Fachroel menjelaskan 
kesulitan penamaan atau pengodean fosil yang 
dianut hingga sekarang.

“Yang jadi masalah di Sangiran ini sudah banyak 
ditemukan fosil, tapi cara mengurutnya cuma sampai 
nomor 40. Padahal banyak yang baru. Susahnya, para 
peneliti di Sangiran memberi kode koleksi fosilnya 
sendiri-sendiri. Oleh karena itu, koleksi yang baru 
susah diberi urutan nomornya. Satu-satunya cara, 
semua berkumpul membawa koleksinya masing-
masing kemudian diurutkan,” timpal Harry.

“Oleh karena itu, saya menyarankan penamaan 
itu berdasarkan waktu penemuannya. Bila kita tetap 
memakai kata ‘Sangiran’ untuk koleksi itu maka 
di pendahuluan koleksinya harus kita terangkan 
bahwa Sangiran tidak merujuk kepada nama wilayah 
administratif melainkan kepada terminologi geologi, 
yaitu Kubah Sangiran. Karena Sangiran itu hanya 
dukuh kecil,” Fachroel memberi usulan.

Harry sependapat dengan Fachroel. Terhadap 
para kolektor fosil dari Sangiran ia menyatakan, “Kami 
tidak hendak mengambil koleksi mereka. Kami hanya 
ingin mereka membawa dan mengurutkan, sehingga 
penamaan koleksi fosil dari Sangiran menjadi tertata. 
Tidak usah membawa barangnya, karena yang 
penting data penemuan berikut fotonya. Nanti 
berdasarkan data itu kita bisa menginventarisasi. 
Paling tidak dari penemuan fosil sejak 1984 hingga 
sekarang, karena belum ada datanya yang tersebar di 
masing-masing peneliti. Saya sendiri suka memakai 
istilah wayang. Misalnya Arjuna 9 untuk rahang 
dengan 2 gigi.”

Di sela-sela perbincangan itu Harry memberi 
cenderamata berupa satu set buku Sangiran, yang 

Wagimin sedang 
memperagakan 
penemuan Pf (S22) 
di saluran Bapang, 
Sangiran. 
Foto: Fachroel Aziz.
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Tugu Meganthropus S27 ditemukan pada tahun 1978, lokasi di Saluran Bapang. Foto: Deni Sugandi.

terdiri dari Sangiran Menjawab Dunia (2009), 
Jejak Langkah Setelah Sangiran (2010), dan Nafas 
Sangiran, Nafas Situs-situs Hominid (2011). Usai 
berbincang, kami menelusuri museum. Di sana 
terlihat panel-panel berisi tentang paleogeografi, 
evolusi, kejadian bumi, kisah para ahli paleontologi 
yang bekerja di Sangiran, fosil-fosil koleksi museum, 
dan ruang diorama manusia purba yang berbentuk 
kubah. 

Menurut Fachroel Aziz, “Museum Sangiran 
sampai saat ini merupakan satu-satunya museum 
yang menceritakan tentang evolusi manusia secara 
lengkap. Di samping menampilkan fosil manusia 
purba, museum ini menampilkan hewan-hewan 
yang hidup pada masa itu. Jadi, museum ini dapat 
memberi pelajaran untuk masyarakat umum dan 

ilmiah. Museum ini punya arti penting baik untuk 
pendidikan masyarakat Indonesia juga menanamkan 
semangat kecintaan kepada sumber daya alam kita.”

Setelah berkeliling di dalam museum, kami 
bertemu dengan Sutanto, asisten dan mitra lokal 
Fachroel Aziz sejak 1976. Tanto, demikian sapaan 
akrab laki-laki berusia 59 tahun itu, mendapat 
sertifikat penghargaan dari beberapa lembaga 
ilmiah/universitas dari dalam dan luar negeri atas 
dedikasinya pada upaya penemuan fosil di Sangiran. 
Sutanto merendah bahwa kini dia hanyalah seorang 
petani. Kemudian Fachroel mengajak Tanto untuk 
berkeliling memandu kami.

Kanal Bapang dan Fosil Meganthropus Paling Tua
Ketika di Sangiran dilaksanakan The Indonesia-
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Pemandangan singkapan Formasi Sangiran, di sekitar Bendungan Bapang, Sangiran. Foto: Deni Sugandi.

Kita lebih banyak mengenal Raden Saleh (1814-
1880) sebagai seorang pelukis, di antaranya 
pernah menjadi pelukis istana Kerajaan 
Belanda. Namun, berbekal tulisan “Raden 

Saleh: Bangsawan, Pelukis dan Ilmuwan” (dalam Raden 
Saleh: Anak Belanda, Mooi Indie, dan Nasionalisme, 
2009) karya Harsja W. Bachtiar serta fragmen-fragmen 
informasi lainnya, saya menemukan jalinan antara Raden 
Saleh, minat ilmiahnya, dan penemuan fosil di Tanah Air.

Ia bergabung ke beberapa lembaga ilmiah di masanya. 
Ia tercatat aktif sebagai anggota Koninklijk Instituut 
voor Taal-, Land-en Volkenkunde (KITLV) dari tahun 
1853 hingga 1875, anggota kehormatan Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) 
sejak 1866, dan anggota Natuurkundig Vereeniging in 
Nederlandsch-Indie sejak 1870. 

Oleh karena itu, dapat dipahami, bila pada 6 Maret 
1865, Raden Saleh melayangkan permohonan kepada 
pemerintah kolonial untuk melakukan perjalanan budaya 
keliling Pulau Jawa. Maksudnya mencari benda-benda 

Raden Saleh: 
Pribumi Perintis Paleontologi

arkeologi dan naskah kuna yang dimiliki elite pribumi.
Pemerintah meminta saran kepada Dewan BGKW. 

Kebetulan saat itu lembaga yang didirikan pada 24 April 
1778 itu telah menerima memorandum bertanggal 15 
Januari 1865 dari W. Palmer van den Broek, direktur 
Sekolah Guru bagi guru-guru pribumi di Surakarta. 
Isinya, mengenai mendesaknya upaya pengumpulan 
naskah-naskah tua bagi studi kebudayaan pribumi. 

Dalam Notulen BGKW bertanggal 7 April 1865, 
AB Cohen Stuart meyakinkan BGKW tentang usulan 
Raden Saleh dan memberikan saran kepada pemerintah 
untuk menerima usulan tersebut. Untuk itu, pada 24 Mei 
1865, pemerintah mengeluarkan Gouvernements Besluit 
yang berisi keputusan menerima usulan Raden Saleh. 
Akhirnya, antara 1865-1866, Raden Saleh melakukan 
ekskursi di Pulau Jawa.

Pada bulan Desember 1865, Raden Saleh mulai 
melakukan eksakavasi fosil. Lokasi pertama yang 
dipilihnya adalah situs Banyunganti, Kabupaten Sentolo, 
Jawa Tengah (sekarang masuk wilayah Kecamatan 
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Japan Joint Research Project (CTA-41, 1976-1979), 
tim melakukan penggalian seluas 10x10 meter di 
sekitar Dam Pondok. Dari penggalian itu banyak 
fosil vertebrata ditemukan, terutama pada posisi 
stratigrafi antara lapisan Tuf 3 (T3) dan T4 dari 
Formasi Pucangan. Fosil-fosilnya didominasi oleh 
tulang-tulang dan tanduk rusa.

“Ini Sungai Cemoro dan ini bendungannya 
yang disebut dam Pondok,” kata Fachroel sambil 
menunjuk ke arah dam atau bendungan, “Di sini 
tersingkap baik lapisan batuan Formasi Sangiran 
atau dulu disebut Formasi Pucangan yang didominasi 
oleh lempung abu-abu kehitaman yang merupakan 
endapan rawa. Di atasnya ditutupi oleh Grenzbank 
(lapisan pembatas) yang merupakan alas atau dasar 
dari Formasi Kabuh, secara berkesinambungan terjadi 
perubahan lingkungan dari laut ke payau atau rawa 
dan semakin ke darat.”

Kata Fachroel, “Ini dulu kita gali di situ dan 
ditemukan lapisan Tuf 4, fosil vertebrata yang 
pertamanya adalah sejenis rusa. Kemudian di tebing 
ini ada shell beds. Lapisan moluska banyak di situ. 
Tapi kelihatannya sekarang tertutup atau terhalang 
ada sawah dan lain-lain. Tapi kalau kita gali lagi 

lebih dalam mungkin ada, tapi penggalian yang kita 
lakukan dulu hanya sampai lapisan Tuf 4.”

Shell beds itu sekarang tidak terlihat, tapi 
dulu, kelihatan berlapis bagus. Menurut Fachroel, 
penamaan formasi batuan di sana bergantung 
siapa yang memetakannya. Formasi Pucangan, 
Kabuh, dan sebagainya berasal dari Duyfjes yang 
melakukan pemetaan geologi dari daerah Surabaya 
ke Pegunungan Kendeng, Jawa Timur yang kemudian 
diadopsi oleh Von Koenigswald, diikuti banyak 
peneliti hingga sekarang untuk daerah Sangiran.

Setelah itu, kami pergi ke kanal atau saluran 
pengairan yang melintasi Desa Krikilan. “Di sini 
ditemukan Homo erectus paling tua, specimen Pf 
(Sangiran 22), berupa rahang hampir lengkap dari 
kanan geraham M2 hingga ke kiri P4, sebelah kanan 
masih tertanam gigi taring C, prageraham P3, P4 dan 
geraham M1, M2 dan di sebelah kiri terdapat gigi 
seri I2, taring C dan prageraham P3 dan P4. Email 
gigi lebih tebal dan tulang rahang lebih tinggi. Pf 
ini ditemukan oleh Wagimin penduduk setempat 
saat dia menggali parit untuk pembuatan saluran 
pengairan,” sambung Fachroel.

Natuurkundig Vereeniging in Nederlandsch Indie 
(Himpunan Ilmu-ilmu Alam di Hindia Belanda) agar 
segera bisa dipelajari oleh ahli paleontologi. BGKW pun 
meminta Raden Saleh untuk mempertahankan bentuk 
asli tulang rusuk itu. Untuk itu, Raden Saleh memberi 
nomor dan menunjukkan posisi masing-masing tulang 
dalam sketsa.

Dalam rapat pengurus BGKW bertanggal 27 
Januari 1866 diketahui bahwa di Banyunganti, Raden 
Saleh pun menemukan sejumlah gigi dari binatang yang 
sama. Menurut laporan Raden Saleh, gigi-gigi tersebut 
merujuk kepada jenis hiu yang bernama Carcharodon 
megalodon. 

Selain itu, pada surat yang ditujukan kepada A. 
Loudon bertanggal 15 Januari 1866, Raden Saleh 
melaporkan kerja ekskavasi yang dilakukannya berikut 
lokasi serta temuan-temuannya. Di Banyunganti, Raden 
Saleh kembali menemukan dua tulang belakang, dua 
tulang bulat, bagian anterior tulang belakang, dan bagian 
kepala yang sangat rapuh.

Lokasi kedua yang dituju Raden Saleh adalah 
Kalisono, sekitar 11 kilometer dari Banyunganti. Di sini, 
Raden Saleh menemukan bagian kepala fosil, sejumlah 
tulang rusuk, tiga buah gigi, dan seekor siput laut yang 
telah menjadi fosil. Pada lokasi ketiga penggaliannya, 
Raden Saleh hanya menemukan dua persendian tulang, 
mengingat lokasinya sulit karena berbentuk batu-batu 
besar dan terletak di bawah rumah penduduk. 

Namun, karena hendak melanjutkan perjalanannya 
ke arah timur, Raden Saleh meminta Patih Yogyakarta 

Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta). Di sini, 
ia menggali lubang sedalam 8 kaki dan mendapatkan 
sebuah tulang belakang sepanjang 18 kaki, lengkap 
dengan tulang-tulang rusuk. Dalam surat bertanggal 
Yogyakarta, 27 Desember 1865, yang ditujukan kepada 
A. Loudon, Presiden BGKW, Raden Saleh melaporkan 
tulang rusuk itu lebarnya 4,5 inci, panjangnya 6-7 inci, 
dan tebalnya 2 inci. 

Dewan BGKW kemudian meminta Raden 
Saleh untuk mengirimkan fosil temuannya kepada 
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Selain itu, Fachroel menunjuk ke tugu penemuan 
fosil “manusia purba” yang terletak tidak jauh dari 
temuan Pf di mana terdapat monumen penemuan 
fosil Meganthropus. Di monumen kecil ini ada 
panel keterangan yang dibuat oleh Balai Pelestarian 
Situs Manusia Purba yang menyatakan bahwa 
“Meganthropus (S27) ditemukan pada 1978.” 

Fosil ini ditemukan oleh penduduk setempat 
bernama Suherman dari Dukuh Ngampon ketika 
ia mencari jangkrik dan rumput. Dia menemukan 
fosil di tanah bongkahan hasil penggalian tersebut. 
Temuan tersebut dilaporkan kepada Kepala Desa 
Krikilan, Toto Marsono. Fosil ini berupa sebuah atap 
tengkorak beserta rahang atasnya. Bagian belakang 
tengkorak melesak ke bawah akibat tekanan dan 
mengalami deformasi lanjut. Rahang atasnya masih 
mempunyai 7 gigi. Fosil ini menunjukkan morfologi 
yang kekar, tengkoraknya tebal, gigi-giginya kekar, 
sehingga digolongkan sebagai Meganthropus 
paleojavanicus. Fosil ini sekarang disimpan di 
Laboratorium Bioantropologi dan Paleoantropologi 
(Biopaleoantropologi), Universitas Gajah Mada 
(UGM), Yogyakarta.

Mata air Asin di Pablengan
Perjalanan kemudian dilanjutkan. Lokasi 

berikutnya yang kami tuju adalah Dusun Pablengan, 
Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe. Kami diajak 
melihat sumber air asin yang terletak di persawahan 
dan kebun penduduk. Air asin itu memiliki pH 8. 

“Ini disebut Pablengan. Orang sini bilang “bleng.” 
Air Bleng itu digunakan untuk memasak karak di 
Kendal. Biar awet. Sampai sekarang air Pablengan 
suka digunakan untuk air minum lembu,” kata 
Sutanto.

“Mungkin manusia purba yang hidup di sini akan 
ke sini bila memerlukan zat garam. Kambing dan 
gajah serta berbagai hewan lainnya perlu zat garam,” 
kata Fachroel sambil menerangkan bahwa Pablengan 
termasuk ke dalam Formasi Kalibeng. Formasi asalnya 
merupakan bagian laut yang terangkat. 

Pablengan sendiri membuktikan bahwa Sangiran 
dulunya berupa lautan yang terhalang atau terjebak. 
Oleh karena itu di bagian bawah tanahnya banyak 
mengandung foraminifera, moluska, koral, alga, 
bagian atasnya bersifat breksian dengan fragmen 
gamping berukuran kerikil sampai kerakal, kemudian 

untuk melanjutkan penggalian fosil. Patih ini mewakilkan 
kepada anak keduanya, R.T. Gondo Atmodjo untuk 
melakukan penggalian fosil di Gunung Plawangan. Di 
sini, tim Gondo Atmodjo menemukan dua persendian 
dan satu gigi fosil.

Selanjutnya, Raden Saleh melakukan penggalian di 
Dukuh Kedunglembu, Pegunungan Pandan, sekitar 15 
kilometer dari Caruban, Madiun, Jawa Timur. Di sini 
Raden Saleh menemukan sejumlah gigi geraham yang 
diperkirakannya sebagai gigi Mastodon dan sebuah gigi 
yang terserak. Enam kilometer dari sana, ia menemukan 
sepotong tulang dan fosil-fosil lainnya. Temuan-temuan 
itu dilaporkan oleh Raden Saleh dalam tulisannya, “Over 
fossiele beenderen van den Pandan” (Natuurkundig 
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, vol 29, 1867).

Fosil-fosil temuan Raden Saleh kemudian dikirim ke 
Leiden, Belanda. Keseluruhan hasil penemuan tersebut 
bersama dengan fosil-fosil temuan FW Junghuhn 
(1809-1864) dijelaskan ahli geologi dari Universitas 
Leiden, Karl Martin (1851-1942), dalam tulisannya, 
Sammlungen des Geologischen Reichs-Museums (2 vol, 
1884). Fachroel Aziz dalam orasi pengukuhan profesor 
risetnya (2008) menyatakan, “Stegodon trigonocephalus 
Martin (1887) merupakan fosil fauna khas (endemik) 
Indonesia ( Jawa) didasarkan atas fosil tengkorak anak 
gajah (juvenile skull) koleksi Raden Saleh dan masih valid 
hingga sekarang. Kiranya kita patut ingat dan bangga 
kepada putra pribumi ini dan saya berpendapat bahwa 
Raden Saleh layak digelari bapak pionir paleontologi 
vertebrata Indonesia.”

Keahlian Raden Saleh dalam bidang paleontologi 
kemudian diakui oleh pakar-pakar paleontologi, seperti 
E. Dubois (1858-1940), L.J.C van Es, R. Lydekker dan 
G.H.R. von Koenigswald (1902-1982). Oleh karena itu, 
seperti disebutkan Fachroel Aziz, Raden Saleh layak 
digelari pribumi Indonesia pertama yang menggeluti 
bidang paleontologi. n

Penulis: Atep Kurnia

Raden Saleh, sumber: wikipedia.
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Dua nama, dua peristiwa besar di dunia ilmiah. 
Keduanya berjasa dalam pengembangan ilmu 
paleontologi. Namun, menariknya, lokasi 
penelitian kedua paleontolog itu berada 

di Jawa, sehingga mengharumkan nama Indonesia di 
kancah dunia ilmiah. Keduanya adalah Eugene Dubois 
(1858-1940) dan G.H.R. von Koenigswald (1902-1982). 

Dubois adalah orang pertama yang sengaja 
melakukan pencarian fosil-fosil nenek moyang 
manusia. Ia berupaya mencari mata rantai yang hilang 
(Missing link) antara manusia kera dengan manusia 
modern berdasar teori Darwin yang diyakininya dan 
dia menemukan fosil Pithecanthropus erectus di Trinil, 
lembah Bengawan Solo, pada 1891-93. Sementara 
Von Koenigswald antara 1931-1941 menemukan 
Pithecanthropus soloensis, Pithecanthropus mojokertensis, 
dan Meganthropus paleojavanicus. Untuk mengetahui 
sepak terjang kedua peneliti ini, marilah kita membaca 
ringkas riwayat hidup keduanya. 

Eugene Dubois lahir di Kota Eijsden, Belanda, pada 
1858. Semasa remaja ia sangat tertarik pada sejarah 
alam, terutama karena didorong oleh ayahnya yang ahli 

Dari Dubois 
ke Von Koenigswald

obat-obatan. Semasa kuliah dia mengambil jurusan ilmu 
kedokteran dan lulus sebagai dokter pada 1884. Dua 
tahun kemudian dia diangkat menjadi dosen anatomi 
di Universitas Amsterdam. Pada tanggal 11 Desember 
1887, ia tiba Padang, Sumatra Barat, untuk bekerja 
sebagai perwira kesehatan tentara KNIL.

Alasan di balik pemilihan Hindia Belanda sebagai 
tempat pencarian mata rantai yang hilang itu diuraikan 
oleh Dubois dalam tulisannya “Over de wenschelijkheid 
van een onderzoek naar diluviale fauna van Ned. Indië, 
in het bijzonder van Sumatra” yang dimuat dalam 
Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië edisi 49 
(1888). 

Ia menyajikan lima alasan, yaitu: ia meyakini benar 
pendapat Darwin dalam Descent of Man bahwa nenek 
moyang manusia mesti hidup di daerah tropis, karena 
manusia kehilangan kulit bulunya. Alasan kedua, ia 
menganggap bahwa kera, kerabat terdekat manusia di 
dunia satwa, hanya ditemukan di wilayah tropis Dunia 
Lama. Ketiga, ia meyakini bahwa keberadaan simpanse 
Siwalik yang menyebabkan Hindia Belanda menjadi 
tempat menghuni terakhir bagi anthropoid prasejarah.

Monumen atau tugu untuk memperingati penemuan fosil manusia purba (Homo erectus) di halaman Museum Trinil, Ngawi, Jawa Timur, dengan latar 
belakang Bengawan Solo, lokasi penemuan tersebut. Tulisan pada tugu: P.e 175 ONO 1891/93. Foto: Deni Sugandi.
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disusul endapan napal pasiran. Semakin ke atas 
napalnya bersifat lempungan, bagian teratas 
ditempati napal lempung berwarna hijau-abu 
kebiruan.

Selain itu, di sini pernah ditemukan fosil hewan, 
antara lain fosil kura-kura oleh penduduk bernama 
Hari Purnomo (1990) dan Mujimin (1994) menemukan 
rahang atas (maxilla) kuda nil (Hippopotamus).

Melacak Penemuan Fosil P II di Bapang
Setelah Pablengan, kami menyambangi Bapang, 

Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, tempat 
ditemukannya fosil tengkorak Pithecanthropus II (P 
II) yang termasyhur itu. “Itu tempat penemuan P II 
oleh Von Koenigswald pada 1930-an. Tengkorak P II 
merupakan fosil tengkorak pertama yang ditemukan 
di Sangiran. Lokasi persisnya mungkin bisa dilihat 
atau tidak, karena tergantung tinggi permukaan air,” 
ujar Fachroel selama berjalan kaki menuju lokasi. 

Kami berjalan melalui jembatan, tanggul dan 
persawahan penduduk yang dialiri air yang disedot 
genset, menuju ke sungai itu. Alhamdulillah kebetulan 
air surut. Kalau air sedang besar, tempat tersebut 
tidak akan kelihatan. Oleh karena itu, ini kesempatan 

besar bagi kami untuk bisa turun ke sungai. Sampah-
sampah nampak menggerombol di atas pohon-
pohon bambu yang tumbuh di tepi sungai.

Tempat persis penemuan fosil P II sekarang sudah 
berada di tengah sungai, bergeser ke arah selatan 
karena terkikis erosi sekitar 3-5 m. Di pinggir sungai, 
Tanto mengisahkan seputar penemuan P II. Katanya, 
“Saya bisa menunjukkan ini berdasarkan cerita 
Mbah Tanu dan ayah saya Citro Suroto. Pokoknya 
ditemukannya pada tahun 1930-an, menurut Mbah 
saya. Tapi terkenalnya pada tahun 1936. Setelah 
penemuan di sini, masyarakat dihimbau oleh Von 
Koenigswald untuk mencari pecahan fosil yang lain. 
Untuk itu Von Koenigswald menyebar uang logam 
hampir satu keresek. Itu disebar di parit atau gunung-
gunung, agar penduduk menemukan potongan fosil 
lainnya. Kalau ada dapat disuruh menyerahkannya ke 
Von Koenigswald. Setelah itu semuanya ditampung 
di rumah Mbah Toto Marsono, lurah Desa Krikilan.” 

Secara morfologi, tengkorak P II sangat mirip 
dengan tengkorak di Trinil (P I). Sampai sekarang 
tidak ada yang meragukan bahwa tengkorak itu 
memang Pithecanthropus, sehingga fosil ini menjadi 
fosil tengkorak kedua yang ditemukan di Indonesia. 

Berikutnya, ia menganggap hubungan kekerabatan 
antara manusia dan siamang sangat erat, dan India serta 
kepulauan Nusantara dianggapnya tepat untuk mencari 
pertautan antara siamang dan manusia, karena siamang 
hanya ditemukan di kedua daerah tersebut. Alasan 
kelimanya berkaitan dengan tradisi penelitian abad ke-
19 terhadap fosil manusia yang menganggap bahwa fosil 
manusia paling banyak ditemukan di gua-gua, sedangkan 
Hindia Belanda sangat kaya dengan gua.

Ketika ada waktu senggang, dia melakukan pencarian 
fosil. Hasil awalnya memang menjanjikan, sehingga 
pemerintah kolonial memberinya bantuan tenaga dua 

insinyur dan 50 orang pekerja paksa. Namun kemudian 
hasilnya mengecewakan, sehingga akhirnya Dubois 
mengalihkan perhatiannya ke Pulau Jawa. Informasi 
dari Jawa mulanya kabar dari insinyur tambang Von 
Rietschoten. Pada 24 Oktober 1888, insinyur ini 
menemukan bagian fosil tengkorak manusia. Karena 
menganggapnya unik ia mengirim fosil tersebut kepada 
kurator dari Koninklijke Natuurkundige Vereeniging 
(Perkumpulan Ahli Ilmu Alam) CP Sluiter. 

Dubois memutuskan pergi ke Tulungagung, Jawa 
Timur, untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. 
Dubois menyewa sebuah rumah di Penampihan 
lereng Gunung Wilis. Di sini, Dubois menemukan 
potongan fosil berbagai jenis reptil dan mamalia. Ia juga 
menemukan fosil tengkorak manusia namun kondisinya 
tidak seutuh temuan Rietschoten. Fosil itu dia sebut 
sebagai Homo wajakensis. Ia melanjutkan ekspedisinya. 
Dia berpindah ke berbagai tempat di Jawa Timur dan 
Jawa Tengah. Akhirnya dia memusatkan risetnya di 
lembah Bengawan Solo dekat Trinil. 

Pada September 1890, pekerja Dubois menemukan 
bagian fosil manusia atau yang mirip manusia di Kedung 
Brubus, yaitu rahang bagian kanan dan tiga gigi yang 
menempel pada rahang tersebut. Pada Agustus 1891, 
dia menemukan gigi geraham primata. Dua bulan 
kemudian, bagian atas tengkorak yang relatif utuh, yang 
disebutnya sebagai “manusia Jawa” (Java Man). Bulan 
Agustus 1892, Dubois menemukan tulang paha bagian 
kiri yang lengkap, jaraknya 10-15 meter dari tempat 
ditemukannya tengkorak.

Marie Eugène François Thomas Dubois (1858 – 1940). 
Sumber: koleksi Fachroel Aziz.
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Pucung Tempat Penemuan Fosil Tengkorak P VIII
Perburuan situs penemuan fosil tidak berhenti hari 

itu. Sebelum meneruskan perjalanan, kami singgah 
dulu di rumah Sutanto, sekaligus toko kerajinan dari 
bebatuan. Kini dia mempunyai tiga toko kerajinan 
yang ada di Desa Krikilan. Menurut Sutanto, ia belajar 
membuat kerajinan itu sejak kecil secara otodidak. 
“Justru pertama kali saya yang membuat kerajinan di 
sini. Inisiatif sendiri,” ujar Tanto. 

Setelah singgah, kami melanjutkan perjalanan 
ke situs Pucung yang berada di Dusun Pucung, Desa 
Dayu, Kecamatan Gendangrejo, dan masih ditemani 
Sutanto. Tim The Indonesia-Japan Joint Research 
Project (CTA-41) pernah melakukan penggalian 
pada 1978. Lokasinya sekitar 50 m sebelah timur 
tempat penemuan fosil P VIII (ada juga yang menulis: 
P-VIII) atau disebut juga Sangiran 17. Mereka ketika 
itu berupaya menemukan lokasi fosil mamalia dan 
menetapkan posisi stratigrafi untuk tengkorak P VIII.

Untuk menjangkau situs tersebut, kami harus 
melalui perkebunan milik penduduk. Situsnya sendiri 
ada di tebing, yang di bawahnya sudah ditanami 
kacang tanah. Fosil P VIII ditemukan pada 13 
September 1969 oleh Tukimin, penduduk setempat 

yang sedang membuka lahan untuk kebun. Kata 
Fachroel, “Tukimin tidak sengaja menemukannya. Di 
sini biasa kan orang mengolah kebun pakai linggis, 
bukan pakai pacul. Kemudian ketika cukil-cukil tanah 
itu linggis Tukimin mengenai tengkorak P VIII.” 

Setelah ditemukan, fosil itu dibawa ke Direktorat 
Geologi (sekarang Pusat Survei Geologi) di Bandung 
oleh Citro Suroto, ayahnya Sutanto dengan Mbah 
Tanu. Sementara linggis yang digunakan Tukimin itu 
kini menjadi milik Fachroel Aziz, sebagai buah tangan 
dari Tukimin.

Pada 1894, Dubois mempublikasikan uraian 
fosil-fosil penemuannya, dengan memberinya nama 
Pithecanthropus erectus, yang menggambarkan makhluk 
yang bukan kera tapi juga bukan manusia, melainkan 
menjadi campuran antara kera dan manusia. Pada 1895, 
Dubois kembali ke Eropa untuk mengetengahkan fosil 
berikut tafsirannya. Hanya segelintir ilmuwan saja 
mendukung hasil kerja Dubois, tapi tidak menyetujui 
tafsirannya. Beberapa ilmuwan Perancis dengan hati-
hati menerima bahwa bisa jadi Dubois benar. Ilmuwan 
Jerman menganggap bahwa tengkorak itu milik kera 
raksasa seperti siamang, sementara ilmuwan Inggris 
menganggapnya sebagai fosil manusia, yang termasuk 
manusia primitif atau terkena penyakit. Orang kedua 
yang bicarakan riwayat singkat hidup serta penelitiannya 
adalah Von Koenigswald. Setelah lulus kuliah di Munich, 
Jerman, dia menjadi asisten dosen pada Bayerische 
Staatssammlung fur Geologie yang dijabatnya dari 
1927-1930. Kemudian perubahan besar terjadi. Di 
dalam bukunya, Meeting Prehistoric Man (1956), dia 
menceritakan titik balik itu:

“Pada musim gugur 1930 dosen senior saya, Profesor 
Broili, menerima surat permintaan keterangan dari 
Belanda: Bisakah salah seorang mahasiswanya pergi ke 
Jawa sebagai ahli paleontologi bagi bagian survei geologi 
dari Jawatan Geologi Hindia Belanda? Profesor Broili 
bertanya pada saya. Saya pun terlonjak kegirangan saat 
itu. Oleh karena itu, pada Januari 1931 saya mendarat di 
Tanjung Priuk, Pelabuhan Jakarta.”

Setelah sampai di Bandung, dia segera mempelajari 
fosil-fosil yang berhasil dikumpulkan oleh Jawatan 
Geologi Hindia Belanda. Saat itu ia memusatkan 
perhatiannya pada mamalia, Tan Sin Hok pada 
Foraminifera dan C.H. Oostingh pada kerang-kerang 
dan siput. Sementara mereka sibuk mempelajari fosil, 
pada 27 Agustus 1931, C. Ter Haar menemukan kembali 
situs Ngandong yang pertama kali ditemukan oleh 
Elbert yang ikut dengan ekspedisi Selenka. 

Pada bulan Juni 1932, Ter Haar mengajak Von 
Koenigswald ke Ngandong untuk turut mengekskavasi. 
Menurut Phillip V. Tobias (The Life and Work of Professor 
Dr. G.H.R. von Koenigswald, 1984), inilah kali pertama 

Dr. Gustav Heinrich Ralph 
(G.H.R.) von Koenigswald 

(1902-1982). 
Sumber: koleksi Fachroel 

Aziz.

Lokasi penemuan P VIII di Pucung saat ini. Foto: Deni Sugandi.
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Fosil P VIII merupakan satu-satunya fosil 
tengkorak hominid yang paling lengkap yang pernah 
ditemukan di kawasan Asia dan sangat menarik 
perhatian ilmuwan dunia. Nama ilmiahnya adalah 
Homo erectus (semula dinamakan Pithecanthropus 
erectus) dengan kode atau nama fosil P VIII yang 
berarti temuan fosil tengkorak Pithecanthropus yang 
ke-8. Nama lainnya adalah S17 yang berarti temuan 
fosil manusia purba di Sangiran yang ke-17. Fosil ini 

pertama kali dipublikasikan pada tahun 1971 oleh 
S. Sartono sebagai P-VIII. Umurnya sekitar 800.000-
700.000 tahun dengan volume otaknya 1.029 cc. 
Fosil asli P VIII disimpan di Museum Geologi, Badan 
Geologi, KESDM.

Sambungmacan, Lokasi Fosil Sm1-Sm4 
Hari kedua penelusuran lokasi penemuan fosil, 

kami habiskan untuk menyambangi Sambungmacan, 
Trinil, dan Widodaren. Lokasi pertama yang kami 
datangi adalah Sambungmacan di Desa Cemeng. 

Penemuan fosil hominid di Sambungmacan ada 
di dua lokasi, yaitu di Desa Cemeng (Sambungmacan 
Cemeng) dan Desa Drojo (Sambungmacan Kanal). 
Sebelum memasuki lokasi Sambungmacan Cemeng, 
kami singgah dulu di rumah Darsono (63 tahun). Dulu, 
selain berprofesi sebagai koordinator penggalian 
pasir, Darsono menjadi kolektor lokal fosil yang 
ditemukan dalam kegiatan penggalian pasir. Ia juga 
berjasa memberikan informasi temuan fosil Homo 
erectus Sambungmacan 4 (Sm4) pada tahun 2001 
kepada Fachroel Aziz. Sm4 merupakan tengkorak 
Homo erectus dengan preservasi (pengawetan) 
terbaik sehingga struktur morfologi bagian lunak bisa 

Foto lama hitam-putih, diperkirakan tahun 1920-an, memperlihatkan 
lokasi penemuan Manusia Jawa oleh Eugene Dubois di Bengawan Solo, 
Trinil. Foto: Deni Sugandi atas foto koleksi Fachroel Aziz. 

Von Koenigswald ikut membantu menggali fosil 
manusia secara langsung. Dia sangat terkesan. Pada bulan 
November 1932, Von Koenigswald berhasil membawa 
11 potongan tengkorak ke Bandung. 

Tapi fosil-fosil binatang yang ditemukan di 
Ngandong menunjukkan bahwa daerah tersebut 
termasuk lebih muda ketimbang Trinil, sehingga 
dimasukkan ke Pleistosen Atas. Tapi mana yang lebih 
tua lagi? Von Koenigswald menjawabnya pada 1934. 
Setelah mempelajari fosil-fosil yang ditemukan di Jawa 
Tengah dan Jawa Timur, terutama dari Sangiran, Von 
Koenigswald berkeyakinan bahwa fosil mamalia di 
Pulau Jawa sebagian termasuk kepada Pleistosen Bawah 
(Formasi Pucangan, Jetis Beds), sebagian ke Pleistosen 
Tengah (Formasi Kabuh, Trinil Beds). Masa tua Formasi 
Kabuh ini mendorong Von Koenigswald untuk menggali 
fosil-fosil hominid. 

Atas penemuan fosil oleh Andojo pada awal 1936 
di Mojokerto, Von Koenigswald mengumumkan 
penemuan tersebut dalam Erste Mitteilung über einen 
fossilen Hominiden aus dem Altplesitocan Ostjavas 
(1936). Menurutnya, fosil tersebut termasuk jenis 
Pithecanthropus baru, yang disebutnya sebagai 
Pithecanthropus modjokertensis.

Pada akhir 1935 dan awal 1936, Teilhard de Chardin 
menyambangi Von Koenigswald di Bandung. Kawannya 
tersebut kemudian menyambungkan Von Koenigswald 
dengan The Carnegie Institution di Washington, AS. 
Oleh karena itu, tidak heran bila pada International 
Symposium on Early Man di Academy of Natural Sciences, 

Philadelphia, April 1937, Von Koenigswald diundang 
sebagai pembicara. Dari simposium tersebut, The Carnegie 
Institution mengangkat Von Koenigswald sebagai 
peneliti ahli dan memberinya biaya untuk melakukan 
ekskavasi Sangiran dalam skala besar pada 1937. 

Namun, sejak di Amerika Serikat, Von Koenigswald 
telah memerintahkan Atmo untuk melakukan 
penggalian di Sangiran. Sekembali dari negeri Paman 
Sam pada 1937 itu Von Koenigswald mendapatkan fosil 
Sangiran B (Sangiran 1) dari Atmo. Pada akhir 1938 
sebelum Von Koenigswald berangkat ke Peking, Rusman 
mengirimnya fosil rahang atas. Fosil ini dibawanya 
ke Peking untuk dianalisis bersama dengan Chu dan 
Weidenreich. Sementara di Peking, dia pun menerima 
lagi kiriman potongan-potongan fosil hominid pada awal 
1939. Temuan tersebut dinamakannya Pithecanthropus 
IV (Sangiran 4). Dan antara tahun 1939-1941, setelah 
kembali dari Peking, Von Koenigswald mendapatkan 
fosil Sangiran 5, 6, dan 7. 

Ringkasnya, satu dasawarsa (1931-1941) penemuan 
fosil di Sangiran oleh Von Koenigswald disebut oleh 
Teuku Jacob (Paleontological Discoveries in Indonesia with 
Special Reference to the Finds of the Last Two Decades, 1973) 
sebagai periode kedua penelitian paleo-antropologi di 
Indonesia. Sementara yang pertama merujuk kepada 
periode 1890-1900 yaitu masa kerja Dubois di Indonesia. 
Menurut Tobias (1984), penemuan-penemuan Von 
Koenigswald kini tersimpan di Senckenberg Museum, 
Frankfurt am Main, Jerman, kecuali fosil tengkorak 
Ngandong dan fosil anak kecil dari Mojokerto yang 
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diamati atau dipelajari dengan baik. Kini Sm4 menjadi 
koleksi Museum Geologi, PSG, Badan Geologi.

Tempat penemuan Sm4 itu berada di tengah 
Bengawan Solo yang termasuk Desa Cemeng, 
Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. 
Untuk sampai ke sana, kami menggunakan rakit. Di 
pinggir sungai, terlihat pasir-pasir yang dikumpulkan 
dan ada orang yang sedang menambang pasir 
menggunakan perahu kecil. Padahal, air sungainya 
hitam legam karena polusi air dari industri di hulunya. 
Terlihat sampah-sampah menghiasi pohon bambu 
yang tumbuh di sepanjang tanggul sungai, sebagai 
tanda bahwa air sungai bisa meluap tinggi melebihi 
tanggul. Di pinggir sungai itu, selama 15 menit saja, 
kami banyak menemukan kepingan fosil. Di antaranya 
ada fosil tulang belakang kerbau (Bubalus sp). 

“Darsono,” kata Fachroel, “Orang yang juga 
menelepon saya pada 15 September 2008. Ia 
memberitahu saya bahwa dalam kegiatan penggalian 
pasir, salah seorang penggali telah menemukan 
tengkorak manusia yang aneh. Untuk itu, saya dan 
Iwan Kurniawan melakukan pengamatan antara 18-
19 September 2008.”

Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa 
tengkorak manusia itu lengkap, bentuknya bulat, 
dahinya berkembang baik yang merupakan ciri Homo 
sapiens, tulang tengkoraknya (cranial vautl) tipis. 
Pada rahang atas masih tertanam 3 buah gigi sebelah 
kiri dan 4 buah gigi sebelah kanan. Kata Fachroel, 
“Fosil itu secara umum dapat disimpulkan sebagai 
tengkorak Homo sapiens yang umur hidupnya sekitar 
35 tahun, mengalami kelainan patologi, yaitu kanker 
tulang.”

Lokasi penemuan Manusia Jawa oleh Eugene Dubois, tahun 1920 di 
Bengawan Solo, Trinil, Jawa Timur saat ini. Foto: Oman Abdurahman.

dikembalikan lagi oleh Von Koenigswald ke Indonesia.
Selama sepuluh tahun kerjanya di Jawa, Von 

Koenigswald banyak mendapatkan seri fosil hominid. 
Atas penemuan-penemuan tersebut, dia mampu 
menghubungkan tiga himpunan beds yang utama, yakni 
Formasi Pucangan yang lebih tua (termasuk di dalamnya 
fauna Jetis), beds Trinil yang agak kemudian, dan beds 
Ngandong yang paling muda.

Namun, hubungan antara Von Koenigswald dengan 
Dubois nampak “tidak harmonis”. Dubois yang hanya 
sekali ditemui oleh Von Koenigswald pada Oktober 
1936 di Haarlem, Belanda, itu justru sangat tidak setuju, 
bahkan menyerang penafsiran Von Koenigswald. Padahal 
Von Koenigswald sudah berbaik hati mengiriminya foto-
foto hasil penemuannya kepada Dubois. Dalam bukunya 
(1956), Von Koenigswald mengingat peristiwa tersebut: 
“Saya pikir dia akan ikut senang bahwa masalahnya telah 
mendapatkan jawaban, meski penemuan baru ini tidak 
memperkuat pendapatnya sekarang. Saya hanya harap 
dia mengakui bahwa kesan pertamanya memang benar.”

Tanggapan Dubois memang “pedas”. Di dalam The 
fossil human remains discovered in Java by Dr. G.H.R. 
von Koenigswald and attributed by him to Pithecanthropus 
erectus (1940), Dubois menulis mengenai tafsiran Von 
Koenigswald atas Homo wajakensis: “Rupanya pendapat 
Koenigswald mengenai penemuannya lebih bersandar 
pada data stratigrafis ketimbang pada pengujian fosilnya 
sendiri. Tidak aneh bila keyakinan Von Koenigswald 
mengenai evolusi manusia dari Kera ke Manusia, melalui 
transformasi bertahap bagian-bagian tubuh berdasarkan 

pandangan Darwin, bisa menyebabkannya tersesat 
mengenai temuannya, dan secara salah menuntunnya 
pada orang yang melakukan restorasi fosilnya ...”

Sementara mengenai Homo sapiens soloensis, Dubois 
pun mempersalahkan Von Koenigswald. Katanya 
(1940): “Sangat disesalkan bahwa untuk tafsiran 
penemuan-penemuan penting fosil manusia di Cina 
dan Jawa, Weidenreich, Von Koenigswald dan Weinert 
dituntun oleh praduga. Akibatnya tidak berkontribusi, 
bahkan sebaliknya menghalangi, pada perkembangan 
pengetahuan mengenai kedudukan manusia di alam ini 
...”

Penolakan tersebut sebabnya memang jelas. Bagi 
Dubois, semua temuan fosil di Jawa, termasuk yang 
berasal dari Mojokerto, Sangiran, Wajak, Ngandong, 
manusia Peking, Talgai, dan Kabwe, kecuali yang 
ditemukannya, hanyalah termasuk fosil protoaustralian, 
jadi tidak ada sambungannya sama sekali dengan evolusi 
manusia. Sebaliknya, menurutnya, Pithecanthropus hasil 
temuannya sangat berkait dengan siamang. 

Namun demikian, kedua orang itu perlu kita kenang 
karena jasanya memunculkan Indonesia ke tengah kancah 
ilmu pengetahuan alam, terutama di bidang paleontologi. 
Kedua peneliti itu juga berjasa besar kepada institusi 
kegeologian di Indonesia (dulu Jawatan Geologi Hindia 
Belanda, sekarang Badan Geologi) dalam menanamkan 
tradisi penelitian lapangan dan penulisan karya ilmiah, 
khususnya di bidang paleontologi. n

Penulis: Iwan Kurniawan dan Atep Kurnia.
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Masih di Desa Cemeng, di lokasi yang tidak jauh 
dari tempat ditemukannya fosil Sm4, sebelumnya 
(sekitar tahun 1998) penduduk setempat menemukan 
fosil tengkorak Homo erectus yang diberi kode 
Sm3. Tengkorak ini tersimpan di Laboratorium 
Biopaleoantropologi UGM, Yogyakarta.

Dari situ, kami kemudian bergerak menuju situs 
Sambungmacan kedua yang berada di Desa Drojo, 
kl.4 km dari Desa Cemeng, tempat ditemukannya fosil 
Sm1 dan Sm2. Di dasar kanalnya, pada September 
1977, Tim Riset Gabungan Indonesia-Jepang (CTA-

41) menemukan fosil Sambungmacan 2 (Sm2) 
berupa potongan tulang kaki atau tulang kering 
(tibia) bagian tengah sebelah kiri. Panjangnya 10,5 
cm. Berdasarkan analisis flourine, tim memperkirakan 
bahwa fosil tersebut berasal dari lapisan Formasi 
Kabuh.

Sm2 melengkapi Sm1 berupa sebuah tengkorak 
yang ditemukan oleh penduduk saat awal pembuatan 
kanal Drojo. Kanal ini digali untuk mengatasi banjir 
dari Bengawan Solo. Fosil Sm1 sekarang berada 
Laboratorium Biopaleoantropologi UGM, Yogyakarta.

“Belum ada kesepakatan mengenai endapan 
di kanal Drojo ini. Ada yang menyebutnya (bagian 
dari formasi-red) Kalibeng, yang kemudian menerus 
ke Pucangan dan Kabuh. Tapi Pucangan-nya tidak 
tersingkap. Dulu di sini ada pulau dan ada singkapan 
batulempung yang dianggap bagian dari Formasi 
Pucangan, tapi sekarang sudah tererosi. Di situ ada tuf 
sehingga orang menganggap ini bagian dari Kabuh. 
Kalau Bengawan Solo naik airnya, bagian ini tidak 
akan terlihat,” ujar Fachroel, sambil menunjukkan 
kanal yang biasanya, ketika air sedang besar, tidak 
bisa dilalui orang. Waktu kami mendatanginya, kanal 
itu sedang surut.

Trinil dan Temuan Pertama Fosil Tengkorak 
Manusia Purba

Setelah Sambungmacan di Jawa Tengah, kami 
menuju Museum Trinil di Kabupaten Ngawi, Jawa 

Darsono (topi hitam) sedang mengawasi proses penggalian di lokasi temuan Sm4, Desa Cemeng, Sambungmacan, Sragen. 
Foto: Fachroel Aziz.

Panorama sungai Bengawan Solo dari Desa Cemeng, Sambungmacan, 
Kabupaten Sragen. Foto: Deni Sugandi.
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Timur. Museum yang menempati areal tanah 2,5 
ha itu terletak 15 km dari Kota Ngawi. Tepatnya di 
Dusun Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, 
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. 

Pendiriannya tidak lepas dari jasa Wirodihardjo 
(Wirobalung), penduduk setempat. Dia berjasa 
karena berinisatif mengumpulkan fosil yang sering 
dijumpai di tepi Bengawan Solo sejak 1967. Fosil-fosil 
tersebut dikumpulkan di rumahnya, bahkan hampir 
mengisi sepertiga rumahnya. Kemudian antara 1980-
1981 Pemda Ngawi mendirikan museum mini untuk 
menampung koleksi fosil Wirodihardjo. Pada 1983, 
Fachroel bersama Leinders dari Utrecht University 
melengkapi museum ini dengan replika fosil geraham, 
tengkorak, dan tulang paha Pithecantrophus 
erectus yang ditemukan Dubois pada 1891-1893.
Bertepatan dengan peringatan 100 tahun penemuan 
Pithecantrophus erectus oleh Eugene Dubois, 
Museum Trinil diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur 
Soelarso pada 20 November 1991. 

Penggalian Trinil oleh Dubois antara 1890-1900 
berada di perbatasan tiga desa yakni Desa Kawu di 
sebelah Selatan, Desa Ngancar di bagian Timur, dan 
Dusun Pengkol Desa Gemarang di bagian Barat. Di 
sini ditemukan fosil manusia purba pertama yang 
dinamakan Pithecantropus erectus oleh Dubois 
(1894). Untuk memperingati penemuan ini didirikan 
sebuah monumen yang bertuliskan,“P.e. 175M. ONO. 

1891/1893” atau “P.e.=Pithecantropus erectus, 175 
m jarak dari monumen ke lokasi temuan, ONO= Oost 
Noord Oost (timur - timur laut) arah ke lokasi temuan 
dari monumen tersebut, 1891/1893 tahun temuan.” 

Tengkorak (Trinil 2) ditetapkan sebagai holotype 
Pithecantropus erectus atau sekarang dikenal 
sebagai Homo erectus. Sedangkan lokasi temuannya 
ditetapkan sebagai type locality atau lokasi tipe dari 
Homo erectus. 

Widodaren, Satu-satunya Fosil Jejak Binatang 
Purba

Setelah Trinil, kami melanjutkan perjalanan 
menuju Widodaren, yang terletak di perbatasan dua 

Penggali pasir di sungai Bengawan Solo. Dalam penggalian pasir seperti 
ini tak jarang ditemukan potongan fosil. Foto: Deni Sugandi.

Titik penemuan Sm3 dan Sm4 di Cemeng, Sambungmacan, ditunjukkan pada posisi perahu. Foto: Deni Sugandi.
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desa, yaitu Dusun Bulu Dua, Desa Randu Songo dan 
Dusun Mangku Jayan, Desa Widodaren, Kecamatan 
Gerih, Kabupaten Ngawi. Daerahnya terletak di 
lereng utara Gunung Lawu, berupa perbukitan yang 
melandai ke arah utara. Lokasi ini merupakan satu-
satunya tempat penemuan fosil jejak binatang purba 
di Indonesia. 

Lokasi ini ditemukan tahun 1991 oleh tim kerja 
sama penelitian Indonesia-Jepang bertajuk Geology 
of Quarternary Environment yang disponsori oleh 
JICA dan dilakukan eksavasi sistematis pada tahun 
1993. Hasil penelitiannya diterbitkan dengan judul 
“Fossil Footprints” dalam Geological Research and 
Development Centre, Special Publication 17 (1995: 
105-108).

Di sini kami menggunakan sapu lidi untuk 
membersihkan daun-daun dan rumput yang 
menutupi jejak hewan purba yang telah digali oleh 
tim kerja sama penelitian Indonesia-Jepang. Terlihat 
jelas deretan jejak-jejak kaki hewan purba. Fosil jejak 
kaki yang ditemukan di sini tersingkap pada tiga 
lapisan lahar-endapan aliran lumpur vulkanik Formasi 
Sidolaju (Formasi Plumutan). Jenis fauna yang 

diketemukan berdasarkan fosil jejak dan didukung 
oleh temuan beberapa fosil gigi dan tulang belulang 
Bovid, maka diduga jejak tersebut berasal dari 
Bubalus palaeokarabau atau Bibos palaeosondaicus 
yang berumur sekitar 500.000-250.000 tahun lalu 
dan dapat dikorelasikan dengan Fauna Ngandong. 

Menengok Bukuran (Pb Site) dan Grogolan Wetan 
(Tyler Site)

Di hari ketiga penelusuran jejak penemuan fosil 
manusia purba di Sangiran dan sekitarnya ini kami 
mengunjungi Jagan dan Grogolan Wetan, masih di 
kompleks situs manusia purba Sangiran. Dukuh Jagan, 
Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, dikenal sebagai 
lokasi temuan fosil manusia purba Pithecanthropus b 
(Pb) atau juga dikenal sebagai Sangiran 6 dan disebut 
sebagai Pithecanthropus modjokertensis oleh Von 
Koenigswald (1950). 

Sesampainya di lokasi Sangiran 6, kami berdiskusi 
di dekat bukit yang ditempati oleh batuan dari Formasi 
Sangiran atau Formasi Pucangan, tidak jauh dari 
lokasi Sangiran 6. Berdekatan dengan lokasi ini, pada 
bulan April 1996 telah ditemukan sekeping tengkorak 
bagian belakang (occipital). Fosil tersebut diberi kode 

Sutanto, 
“Paleontolog” Petani dari Sangiran

Keahlian bisa lahir dari adanya kesempatan dan kemauan 
yang keras. Bagi Sutanto (59), yang hanya lulusan SMP, 
urusan kegeologian berikut paleontologi Sangiran sudah ada 
di dalam kepalanya. 

Sejak kecil Sutanto sudah sangat akrab dengan 
tulang-belulang fosil. Di kampungnya di 
Dusun Sangiran, Desa Krikilan, Sragen, orang 
menganggap biasa benda-benda purba itu. 

“Orang Sangiran dulu tidak mengetahui soal fosil. Kalau 
mereka menemukan fosil mereka menganggapnya biasa 
dan menyebutnya balung butho atau tulang raksasa. 
Mereka tidak tahu bahwa itu tulang gajah, manusia, 
atau apapun. Dulu masyarakat di sini menggunakan fosil 
untuk gedhek”, ujar pria kelahiran tahun 1954 itu.

Perubahan pandangan masyarakat atas keberadaan 
fosil di Sangiran terjadi karena adanya penelitian von 
Koenigswald antara 1930-1941. Von Koenigswald bukan 
hanya datang demi kepentingan penelitiannya, tapi juga 
menerangkan kepada masyarakat setempat perihal fosil 
agar mereka mau mencarikan fosil dan menyetorkan 

Sutanto. Foto: Deni Sugandi.
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Bu 9604 dan berukuran panjangnya kurang lebih 8 
cm dan lebarnya 9 cm dari lapisan lempung hitam 
Formasi Sangiran (Pucangan). Temuan ini dilaporkan 
dalam tulisan ilmiah oleh Fachroel Aziz pada tahun 
2001.

Dari Jagan kami melanjutkan perjalanan menuju 
Dukuh Grogolan Wetan, Kecamatan Plupuh, Sragen, 
yang termasyhur karena munculnya Kasus Tyler 
yang melibatkan temuan fosil atap tengkorak Homo 
erectus. Kami beruntung, sesampainya di Grogolan 
Wetan bertemu dengan “tokoh” yang mengetahui 
kasus penemuan fosil itu. Mereka adalah Sugimin 
(50 tahun) dan Sugih (50 tahun). Menurut Sugimin, 
ia dan ketiga temannya, yaitu Sugih, Slamet, dan 
Sutimin yang pertamakali menemukan fosil manusia 
purba yang sempat menghebohkan di akhir tahun 
1993 itu. “Di sinilah kami menemukannya”, kata 
Sugimin sambil menunjuk sudut rumah di dekat 
sebuah tebing. Tebing itu sendiri terdiri atas batu 
pasir konglomeratan yang termasuk dalam Formasi 
Bapang (Formasi Kabuh). 

“Saat itu kami sedang menggali pondasi rumah, 
tiba-tiba linggis saya mengenai sepotong tulang 

kepala dan setelah digali ternyata tulang itu tengkorak 
manusia purba”, tutur Sugimin di sudut rumah yang 
dulu pernah digali untuk meletakkan pondasi. 

Menurut laporan majalah Tempo edisi 30 Oktober 
1993, “Fosil Sangiran: Menggali atau Membeli Fosil?”, 
Sugimin menemukan fosil atap tengkorak Homo 

kepada ahli paleontologi kelahiran Jerman itu.
Tidak heran, banyak masyarakat setempat yang 

terpilih oleh Koenigswald sebagai asisten dan informan 
fosil. Di antara masyarakat lokal yang terpilih adalah 
ayah Sutanto yang bernama Citro Suroto, kakeknya 
Tanu Prawiro, dan Kepala Desa Krikilan Toto Marsono. 

“Itu ya ‘kan saya sudah sejak kecil cari-cari fosil. 
Saya sudah tahu tulang-tulang apa, misalnya tulang 
menjangan, gajah, dan warak (kuda nil), tapi belum 
tahu mengenai jenisnya. Pengetahuan ini berasal dari 
ayah dan Mbah Toto, yang bertahun-tahun membantu 
Koenigswald,” kata Tanto, panggilan akrab Fachroel Aziz 
kepada Sutanto.

Lebih lanjut Tanto menerangkan, “Waktu penemuan 
fosil P2 di Bapang, itu ‘kan yang menemukan penduduk. 
Koenigswald menyebarkan uang ke mana-mana biar 
penduduk mencari kepingan-kepingan lainnya biar 
ketemu lagi dan melaporkannya kepada Koenigswald. 
Dia menunggu di bawah pohon dipayungi oleh bapak 
saya. Bila penduduk menemukan fosil, Koenigswald 
menyeleksinya. Saya ketemu terakhir dengan 
Koenigswald tahun 1976. Makan bersama satu kampung, 
diberi ayam satu-satu dan dikumpulkan di rumah Mbah 
Toto.” 

Tidak aneh bila Tanto sangat mengenal fosil sejak 
kecil. Anak sulung dari tujuh bersaudara ini hanya dapat 
menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah 
Pertama. Meski ia sempat masuk ke Sekolah Teknik (ST) 
di Gemolong satu tahun, ia tidak bisa menyelesaikannya 

karena keuangan keluarganya tidak memungkinkan. 
Ia pun sempat masuk Sekolah Pendidikan Guru, tapi 
kemudian tidak bisa membayar sehingga memutuskan 
keluar. 

Perkenalannya dengan ilmu geologi dan paleontologi 
Sangiran dimulai sejak 1976. Kebetulan saat itu mulai 
berlangsung kerja sama penelitian antara Jepang-
Indonesia untuk meneliti keadaan geologi dan 
paleontologi Sangiran. Kerja sama bertajuk The Indonesia-
Japan Joint Research Project (CTA-41) itu berlangsung 
antara 1976-1979 dan melibatkan 19 peneliti Indonesia 
dan 18 peneliti dari Jepang. Ketua tim dari Indonesia 
adalah ahli geologi dan paleontologi foraminifera, Darwin 
Kadar. Sementara tim Jepang diketuai ahli antropologi 
dari University of Tokyo, Naotune Watanabe. Di antara 
anggota tim dari Indonesia itu ada Fachroel Aziz, yang 
kemudian menjadi guru dan mitra Sutanto. 

“Sekitar tahun 1976, saya ikut kerja dengan tim Pak 
Fachroel. Tapi sebelum bekerja dengan tim itu saya sudah 
kenal dengan Pak Teuku Jacob dan Pak Sartono. Saat itu, 
saya baru menikah dan bekerja membantu Mbah Toto 
Marsono. Saya memohon izin untuk ikut kerja dengan 
tim itu, Mbah Toto mengiyakan dengan syarat tetap 
membantu di rumahnya. Tapi karena membelot, saya 
dipecat oleh Mbah Toto selama seminggu. Tapi karena 
Mitsuru Aimi tahu bahwa saya membantu kerja di 
lapangan, ia datang ke rumah dan mengajak saya kerja 
lagi. Dialah yang kemudian memberitahu Mbah Toto 
perihal saya,” kenang Tanto. 

Singkapan Formasi Pucangan (Formasi Sangiran) pada sebuah bukit 
kecil di Dusun Jagan, Ds. Bukuran, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen,  tempat  
penemuan fosil manusia purba Pithecantropus b (Pb) atau Sangiran 6 yang 
dikenal sebagai Pithecantropus modjokertensis oleh Von Koenigswald 
(1950). Loka penemuan fosil persisnya kl 15 m di depan bukit tersebut. 
Foto: Oman Abdurahman.
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erectus dari Grogolan Wetan itu pada 25 September 
1993. Saat itu Sugimin sedang mengikis tebing untuk 
memperluas rumah Marto Semito, warga Dusun 
Grogolan, Desa Manyarejo, Sragen. Oleh Sugimin, 
pada 27 September fosil itu ditawarkan ke Subur, 
yang dikenal sebagai kolektor lokal fosil Sangiran, 
sebesar Rp 425 ribu. Dari Subur, fosil itu berpindah 
ke tangan Donald Tyler. 

Ceritanya, peneliti dari Department of Sociology 
& Anthropology, University of Idaho, itu hendak 
menghadiri seminar prasejarah di Gedung Pusat LIPI 
Jakarta (13-15 Oktober 1993). Sebelum seminar dia 
ingin mengunjungi situs purbakala di Sangiran, Jawa 
Tengah dan menemukan fosil tengkorak manusia 
purba pada 7 Oktober 1993. Untuk mengumumkan 
penemuannya itu Tyler menggelar konferensi pers di 
Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, pada 8 Oktober 1993. 
Menurutnya, saat berada di Sangiran, ia mengaku 
mendengar ada penduduk menemukan fosil tulang 
manusia ketika menggali tanah. Tyler segera datang, 
meminta orang-orang desa itu menggali lebih lebar 
lagi. Pada 7 Oktober itu Tyler membawa fosil itu ke 
Yogyakarta setelah membayar Rp 425 ribu sebagai 
ongkos gali.

Karena pengakuan Tyler itu kemudian menjadi 
kasus yang menggegerkan dunia antropologi dan 
palentologi Indonesia serta - barangkali karena - 
takut menyeretnya berurusan dengan pihak berwajib, 
Tyler menyerahkan fosil itu ke Museum Geologi (MG) 
Bandung, pada 20 Oktober 1993. Dari MG Bandung 
selanjutnya fosil itu diserahkan kepada pihak 

“Tahun 1976 itu dia mulai belajar fosil dengan saya,” 
kata Fachroel menunjuk kepada Sutanto, “Dulu dia 
dan saya sama-sama belajar fosil dari nol kepada Aimi. 
Bila dapat fosil, Aimi akan menerangkannya di bawah 
pohon. Misalnya, kita mendapat lagi fosil tapi kemudian 
salah memberikan keterangan, pasti akan dihukum 
Aimi. Setelah Aimi pulang, Tanto belajar dengan kita di 
lapangan.”

“Saya pernah tiga hari tidak masuk kerja membantu 
Watanabe gara-gara ‘dihukum’ Pak Fachroel yang dulu 
dikenal sebagai tawon. Tapi karena ‘diancam’, akhirnya 
saya masuk kerja lagi. Waktu belajar fosil, Mr. Aimi akan 
menunjukkan fosil itu di bawah pohon yang rindang dan 
saya dengan Pak Fachroel belajar di situ. ‘Sini, ini apa? Ini 
kanan atau kiri? Ini atas atau bawah? Jenis apa? Umurnya 
berapa?’ itu sudah dicek sama dia kalau enggak bisa 
menjawab pasti dihukum. Kalau belum selesai belajar 
itu, tidak boleh makan dan minum. Pokoknya sangat 
disiplin. Telat satu menit ‘disingkirkan’. Istirahat sepuluh 
menit ya pas harus sepuluh menit,” timpal Tanto. 

Tapi Tanto mengakui pembelajaran yang sangat 
disiplin dari Mitsuru Aimi yang bekerja di Sangiran 
antara 1977-1979 itu sangat bermanfaat baginya. 
“Setelah saya pikir-pikir, saya mendapatkan pengetahuan 
dari Mr. Aimi itu sangat banyak. Dia mengajari saya dan 
Pak Fachroel jenis-jenis fosil hewan. Saya juga aktif tanya 
terus sama Aimi mengenai fosil,” kenang Tanto pada 
gurunya yang ahli paleontologi mamalia dari Primate 
Research Institute, Kyoto University itu. Bahkan saat Aimi 

pulang, Tanto diberi hadiah jam tangan, kompas, topi, 
dan lain-lain.

Sementara untuk ihwal kegeologian Sangiran, dulu 
biasanya Tanto bertanya kepada Hisao Kumai, ahli 
geologi dari Shinshu University dan ikut terlibat dalam 
Proyek CTA-41 antara 1977-1979. “Saya menyimpan 
pengetahuan itu ya di ingatan saja. Kalau urusan geologi, 
saya sering bertanya kepada Kumai, mengenai Formasi 
Kalibeng, Pucangan, Notopuro dan lain-lain. Jadi, saya 
aktif. Saya sering mengumpulkan jenis batuan dan yang 
tidak tahu nama jenisnya saya tanya kepada Kumai,” kata 
Tanto mengenang gurunya.

Berbekal Geologi dan Paleotologi yang diketahuinya, 
Sutanto banyak berjasa dalam upaya menemukan fosil-
fosil dari Sangiran. Beberapa dari temuannya menjadi 
koleksi Museum Geologi, Badan Geologi, Bandung. 

Tidak heran, di rumah Tanto bergantungan berbagai 
sertifikat penghargaan dari beberapa lembaga penelitian/
universitas dalam dan luar negeri atas dedikasinya 
untuk menemukan fosil di Sangiran. Namun, Tanto 
yang sebenarnya paham betul mengenai geologi dan 
paleontologi Sangiran itu tetap “merendah” bahwa 
kini dia hanyalah seorang petani. Dia mengaku hanya 
bisa mengolah sawah dan sesekali keluar daerah untuk 
berbelanja bebatuan untuk tiga tokonya yang tersebar di 
Desa Krikilan. n

Penulis: Erick Setiyabudi, Atep Kurnia, dan Oman Abdurahman

Singkapan Batupasir konglomeratan dari Formasi Bapang (Formasi Kabuh) 
di Dukuh Grogolan Wetan, Ds. Manyarejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen. Di 
satu fondasi rumah yang sedang digali, sekitar 4 m di depan bukit ini, pada 
25 September 1993, Sugimin, warga setempat, menemukan fosil atap 
tengkorak dari manusia purba Homo erectus.  Foto: Oman Abdurahman.
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berwajib dan kini fosil atap tengkorak Homo erectus 
dari Grogolan Wetan itu disimpan di Balai Pelestarian 
Situs Manusia Purba Sangiran (BPSMPS) Sragen.

Dari Grogolan Wetan kami menyinggahi Menara 
Pandang Sangiran, yang terletak di Dukuh Pagerrejo, 
kurang lebih 1 km sebelum masuk museum. Dari 
menara berlantai tiga dan menempati tanah seluas 
2.170 m ini kami bisa melihat keadaan alam di sekitar 
Sangiran. Ya, setelah melewati beberapa anak tangga 
yang berliku kami sampai ke lantai paling atas. Di situ 
terlihat beberapa keterangan mengenai lapisan tanah 
tempat ditemukannya fosil purba. Dengan binokular, 
kami dapat meninjau hamparan sawah dan kawasan 
dataran rendah Sangiran dengan perbukitan di latar 
belakangnya. 

Setelah turun, di lantai bawah yang berupa 
miniteater, kami disuguhi film tentang penemuan 
Eugene Dubois dan dokumentasi manusia purba 
yang ditemukan di Sangiran. Di sebelah barat atau 
bersebelahan dengan Menara Pandang ada Wisma 
Sangiran (Guest House Sangiran), berupa rumah 
joglo. Wisma Sangiran ini biasa digunakan sebagai 
penginapan bagi para wisatawan yang berkunjung ke 
Sangiran dan peneliti yang melakukan riset di sana. 

Perjalanan langlang bumi selama tiga hari itu 
memang berakhir di titik awal kedatangan kami, yaitu 
di Sangiran. Dengan sedikit menyesal kami harus 
meninggalkan Sangiran dan kembali ke Bandung 
di akhir hari ketiga perjalanan. Sesal kami tiada 
lain karena tidak cukup waktu untuk mengunjungi 
“tambang” fosil lainnya yang penting terkait manusia 

purba dan vertebrata yang terserak di Jawa Tengah-
Jawa Timur, seperti Ngandong, Kedungbrubus, 
Mojokerto, dan Wajak. 

Banyak hal yang kami dapatkan selama 
melakukan perjalanan itu, terutama menyangkut 
perihal kekayaan fosil di Indonesia. Daerah Sangiran, 
Sambungmacan, Trinil, dan Widodaren menjadi bukti 
nyata bahwa Indonesia menjadi “tambang” penelitian 
paleontologi. Namun, sayangnya, perjalanan itu juga 
membuktikan tidak banyak yang peduli terhadap 
“tambang” itu. Banyak lokasi penemuan fosil 
yang tidak terawat dengan baik, bahkan banyak di 
antaranya yang tidak disertai keterangan apapun 
mengenai bermaknanya tempat tersebut.n

Oman Abdurahman adalah Pemimpin Redaksi Geomagz
Sinung Baskoro adalah Kepala Museum Geologi
Atep Kurnia adalah penulis, peneliti literasi, bergiat di Pusat 
Studi Sunda (PSS).
Erick Setiyabudi adalah Peneliti Muda di Museum Geologi
Iwan Kurniawan adalah Kepala Seksi Dokumentasi dan 
Konservasi, Museum Geologi 
Deni Sugandi adalah dosen fotografi, Editor Foto Geomagz

Sugimin, Sugih, dan 
Fachroel Aziz di lokasi 

Tyler Site, Grogolan 
Wetan, Sangiran. 

Foto: Deni Sugandi.
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Fachroel Aziz

Paleontologi vertebrata kurang diminati oleh 

ahli geologi Indonesia. Namun, hal ini tidak 

berlaku bagi Fachroel Aziz (67). Sejak 1976 

sampai sekarang, berkat ketekunannya 

mempelajari fosil vertebrata dan hominid, 

ia bisa melakukan perjalanan ilmiah keliling 

dunia. Ia telah menyambangi lebih dari 50 

negara berkat keahliannya.

Foto: Deni Sugandi.

Fosil HominidBerkat
Keliling Dunia
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Kajian paleontologi tidak diminati karena 
harus memiliki ketekunan dan punya keahlian 
tersendiri yaitu pengetahuan anatomi, 
taksonomi, dan osteologi. Sedangkan 

umumnya ahli geologi tidak punya keahlian itu. 
Penelitian ini pun bersifat saintifik murni, tidak 
industrial, tidak komersial, sehingga peneliti-peneliti 
lebih cenderung memilih hal-hal yang aplikatif, untuk 
industri, karena bisa menghasilkan pendapatan yang 
lebih banyak. Sementara bila ahli paleontologi bisa 
menemukan fosil maka dia akan menjadi perhatian 
dunia, karena menjadi bahan rujukan ilmuwan lain.

Itulah keyakinan Fachroel Aziz, profesor riset 
emeritus dari Badan Geologi. Padahal semula ia pun 
tidak berniat mendalami kajian ini. “Awalnya saya 
tidak bercita-cita untuk mempelajari hal-hal fosil 
ketika masuk ke lingkungan geologi. Saya sebetulnya 
masuk ke geologi itu karena ingin bekerja di bidang 
pertambangan, khususnya di daerah Riau karena saya 
berasal dari sana. Tapi perjalanan sekolah akhirnya 
saya, waktu itu setamat dari Akademi Geologi dan 
Pertambangan (AGP) ditarik bekerja di bidang 
paleontologi. Yang saya tekuni itu mikro fosil,” 
aku laki-laki kelahiran Siak Sri Indrapura, Riau pada 
tanggal 31 Maret 1946.

Memang, setamat SMA di Pekanbaru (1964), 
Fachroel kemudian bertualang. Tahun 1965, baru 
berangkat ke Bandung. Ia memilih Bandung karena, 
“Kakak saya sudah pergi duluan. Dia ikut Uwak saya 
yang asalnya dari Bangka. Kemudian sepupu saya ada 
yang sekolah di SESKOAD. Terus saya inginnya kuliah 

yang nantinya dapat cari duit. Saat itu saya ingin 
masuk jurusan kedokteran Unpad atau Teknik Sipil 
ITB. Tapi dua-duanya tidak diterima. Iseng-iseng saya 
daftar di Akademi Tekstil. Saya diterima di sana. Tapi 
suatu hari saya baca koran PR. Di situ ada keterangan 
tentang penerimaan mahasiswa AGP. Ada beasiswa. 
Saya lalu daftar di pertambangan.” 

Sayangnya, di pertambangan itu banyak sekali 
peminatnya. Oleh direktur AGP, Fachroel disarankan 
masuk geologi. Saat itu, ia mengaku tidak tahu 
tentang geologi. Katanya, “Saya tidak tahu, sehingga 
balik bertanya mengenai geologi. Tapi saya pikir-pikir 
karena sekolahnya gratis, saya terima saja saran Pak 
Koswara. Jadi kuliah saya dua. Karena terlalu capai 
kuliah dua, saya memilih keluar dari Akademi Tekstil 
dan tetap di AGP. Kawan seangkatan saya saat masuk 
tahun 1965 antara lain Fauzie Hasibuan, Hikmatu 
Akbar, Muslim Munawarfa, Endang Suganda, dan 
Reinhart Situmorang.”

Sewaktu kuliah di AGP, Fachroel pernah praktik 
lapangan ke Cikotok, Banten, selama tiga bulan. 
Daerah pemetaannya di Bayah. Menjelang akhir 
perkuliahan, ia terkendala soal ujian, karena AGP 
harus ujian negara. Tapi ujian negara baru ada 
tahun 1970, sehingga dia yang kuliah di akademi itu 
masa kuliahnya 5 tahun (1965-1970) karena harus 
mengikuti ujian negara.

Sebelum lulus kuliah pada 1969, Fachroel 
bersama Fauzie Hasibuan dan Reinhart Situmorang 
dipanggil oleh Darwin Kadar untuk bekerja. “Pak 
Darwin meminta saya ke Foram, sementara Fauzie 

Fachroel Aziz bersama istri Von Koenigswald di Frankfurt, Jerman, tahun 1984. Foto: Dok. Fachroel Aziz.
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dan Reinhart diminta ke bidang moluska,” kenang 
putra pasangan H. Abdul Aziz dan Fatimah Syam.

Pada 1972, saat meledaknya pengusahaan 
tambang di Indonesia, Fachroel dikirim untuk bekerja 
di Total, Jambi. Saat itu, pegawai geologi biasa 
“dikontrak” perusahaan asing selama tiga bulan di 
lapangan. Kemudian ia diminta bekerja di Laut Jawa 
Selatan di pemboran yang dilakukan oleh Shell. Ia 
ikut pemboran Formasi Wonosari sebagai asisten 
paleontologis.

“Sebelum selesai sekolah AGP, pada tahun 1969, 
saya ditarik bekerja oleh Pak Darwin sebagai pegawai 
harian di seksi paleontologi. Kemudian setelah selesai 
kuliah tahun 1970, saya menjadi pegawai bulanan. 
Kemudian jadi PNS tahun 1972,” ujar Fachroel.

Berkenalan dengan Fosil Vertebrata
Perkenalannya dengan dunia fosil vertebrata 

dimulai tahun 1976. Kebetulan antara 1976-1979 
berlangsung The Indonesia-Japan Joint Research 
Project (CTA-41) di Sangiran. Saat itulah ia banyak 
belajar paleontologi vertebrata kepada para 
paleontolog Jepang, terutama kepada Mitsuru Aimi, 
paleontolog mamalia dari Primate Research Institute, 
Kyoto University. Bahkan ia mengaku saat itulah kali 

pertama berkenalan dengan fosil hominid, “Pada 
tahun 1976 ada kerja sama antara PPPG dengan 
Universitas Tokyo yang dipimpin oleh Prof. Naotune 
Watanabe dan Darwin Kadar dan saya menjadi 
salah satu anggota tim. Kemudian saya ditugaskan 
untuk mendampingi Watanabe untuk melakukan 
penggalian fosil di Sangiran. Itu pertama saya 
berkenalan dengan fosil hominid.” 

Kemudian tumbuh perasaan cinta di dalam diri 
Fachroel untuk terus menekuni bidang ini. Pada 
1980, Sondaar dari Universitas Utrecht datang ke 
PPPG, Direktorat Geologi, untuk melihat koleksi fosil. 
Fachroel pun ditugaskan oleh Darwin Kadar untuk 
menemani Sondaar. Katanya, “Saya banyak berdiskusi 
dengan dia dan dia banyak memompa semangat 
saya. Akhirnya, saya lebih tertarik kepada urusan fosil 
dan dia menawarkan studi ke Belanda.”

Pada bulan Maret 1981, ia bersama dengan 
Joko (penduduk lokal) menemukan fosil berbentuk 
potongan rahang bawah sebelah kanan (panjang 
lk 46,8 mm) dengan gigi prageraham (P4)-geraham 
(M3) masih utuh yang dikenal sebagai Sendangbusik 
8103 (Sb 8103). Potongan fosil tersebut ditemukan 
di Desa Sendangbusik, Kecamatan Kalijambe, 

Lokasi penemuan 
Australopithecus Foot 
(Print Site) di Laetoli, 

Tanzania, Afrika. 
Foto: Dok. Fachroel Aziz.
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mengenai fosil koleksi Museum Geologi. Sayangnya, 
Fachroel bilang tidak tahu. Ia hanya tahu koleksinya. 
Lalu Sondaar mengajak Fachroel ke Bumiayu. 
Di perjalanan, di sela-sela mengobrol, Sondaar 
menawari saya sekolah ke Belanda.

Pada 1983, muncul publikasi pertamanya yang 
berbahasa Inggris, “Notes on new Meganthropus S. 
33 from Sangiran dome area, Central Java.” Tulisan 
ini dimuat dalam GRDC Paleontology, Series 4 (pp 
56-60). 

Tahun 1984, Sondaar bersama asistennya datang 
ke Indonesia untuk melakukan survei di Bengawan 
Solo. Pulangnya, Sondaar ke Bandung lalu ke 
kedutaan Belanda untuk mengurus beasiswa bagi 
Fachroel. “Saya pun jadi bingung dibuatnya. Lebih 
tambah bingung lagi, Sondaar juga bilang saat itu, 
sebelum ke Belanda ia mengajak ke Pakistan karena 
dia ada kerja sama dengan pusat geologi Amerika 
dan Pakistan. Dia bilang lagi, saya harus terbang dari 
Jakarta ke Islamabad. Yang dari Amsterdam langsung 
ke Islamabad. Saya ikut penggalian di Kueta, dan lain-
lain,” kata Fachroel yang sempat menjadi anggota 
tim ekspedisi paleontologi di Kashmir, Pakistan dalam 
Proyek Penelitian bersama antara Geological Survey 
of Pakistan-Howard University, New York-Utrecht 
University (1984).

Selain itu, selama studi di Belanda, Fachroel 
pernah pula diajak oleh Sondaar untuk menjadi 
Anggota tim penelitian/ekskavasi di Corbeddu 
Cave, Sardegna, Italia, Proyek Penelitian bersama 
Soprintenza Archeologica per le province di Sassari, 
Nouro-University Utrecht (1984). Studinya pun kian 
berkembang. Ia kemudian banyak belajar mengenai 
paleontologi Jawa, Sulawesi, dan Flores. Tesis S2-
nya mengenai fosil vertebrata secara general lebih 
khususnya fauna di Jawa, lebih ke biostratigrafi fauna 
Jawa.

Pada tahun 1988, ia berkesempatan meneruskan 
studi S3 di Kyoto University hingga tahun 1990. Saat 
kuliah di Jepang, ia sempat menjadi anggota tim 
penelitian (ekskavasi) di Danau Nojiri, Jepang pada 
Nojiri Ko Research Project-Matsumoto University 
(1989). Untuk disertasi S3-nya, Fachroel mengangkat 
fosil vertebrata khususnya mengenai fauna Sulawesi 
sebagai bahan studinya. 

Sebagai Peneliti Fosil
Memang sejak 1976, Fachroel banyak menggeluti 

dunia fosil. Sejak itu hingga kini, Fachroel terlibat 
sebagai anggota masyarakat keilmuan geologi dan 
paleontologi, peneliti baik sebagai anggota maupun 
ketua tim, penasihat, dosen tamu, dan penulis 
publikasi mengenai paleontologi.

Organisasi ilmiah yang pernah dan hingga kini 
masih ia ikuti antara lain, anggota Ikatan Ahli Geologi 

Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (termasuk daerah 
Kubah Sangiran). Pada tahun 1981, muncul publikasi 
pertamanya mengenai paleontologi vertebrata. 
Pada pertemuan IAGI, ia mengetengahkan 
makalah berjudul “Temuan Baru Rahang Bawah 
Pithecanthropus dari Sangiran” yang dimuat dalam 
Proceding PIT. X IAGI.

Sesudah itu tahun 1982, Sondaar terlibat kerja 
sama dengan Sartono untuk meneliti fosil manusia 
dan hewan. Sondaar datang lagi ke PPPG. Oleh 
Darwin Kadar, Fachroel diminta untuk menemani 
lagi Sondaar. Dosen dari Belanda itu banyak bertanya 

Orasi pengukuhan Profesor Riset di Badan Geologi. 
Foto: Dok. Fachroel Aziz.

Patung Homo erectus dibuat oleh Ny. T.B. Sondaar (ibu dari Dr. 
P.Y. Sondaar), Loenen, Utrecht, Belanda (1985) berdasarkan 
tengkorak P VIII. Menurut keterangan Prof. Fachroel Aziz, patung 
tersebut dibuat oleh ibunda Sondaar tanpa melihat langsung 
tengkorak tersebut. Ia dikenal sebagai pematung di Belanda. 
Foto: Deni Sugandi.
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Indonesia (sejak tahun 1973), permanent advisory 
commission of the international association for study 
of human fossil, UNESCO, (sejak 1995-sekarang), 
Penasihat Ahli (Scientific Advisor) dalam bidang 
Peleontologi Vertebrata pada National Museum of 
Scince and Nature, Tokyo (1995- 2011), dan Penasihat 
ahli untuk The Riviving Pithecanthropus Exhibition at 
National Scince Museum, Tokyo (1996).

Sebagai ahli paleontologi, Fachroel pernah 
terlibat dalam banyak penelitian fosil vertebrata. Ia 
antara lain pernah menjadi Kepala tim pada proyek 
penelitian bertajuk The Geology and Stratigraphy 
of the Vertebrate Bearing Deposits in the Sengkang 

Basin: The Terrestial Faunal Evolution of South 
Sulawesi During the Late Pliocene and Qarternary 
(1989-1992); Study on the Javanese hominid 
fossils (1996-2005; 2006-2010); An archeological 
and paleontological investigation of the Olabula 
Formation, Central Flores, Indonesia (1999-2001); 
Study of Plio-Pleistocene environment changes and 
hominid migration and evolution in Java (2002-
2006); dan Astride the Wallace line: 1.5 million 
years of human dispersal, culture and environmental 
change in Indonesia (2004-2011).

Sebagai peneliti tamu, Fachroel pernah bekerja di 
Department of Archaeology and Paleoanthropology, 
the University of New England, Armidale, Australia 
(1997); pada Koobifora Reseach Project (Dr. 
Marve Leakey) dalam penelitian lapangan di Ileret, 
Koobifora-Danau Turkana, Kenya, dan menyaksikan 
temuan baru fosil hominid di daearah ini (2008); dan 
peneliti tamu yang diundang oleh Human Origins 
of Olduvai Gorge Project dalam penelitian lapangan 
di daerah curug Olduvai (Zinjanthropus boisei site) 
dan Laetoli (Australopithecus-Foot Print Site) (2008). 
Juga pernah menjadi dosen tamu di University of 
Wollongong, Australia (2010 -2012).

Selain itu, Fachroel pernah mengikuti berbagai 
seminar internasional sebagai pembicara kunci 
(keynote speaker), pembicara tamu (guess speaker), 
narasumber, pembawa makalah dan poster. 
Sebagai pembicara, Fachroel pernah membawakan 
makalahnya pada perhelatan Early Man in Island 
Environments, Oliena, Italia, (1988); International 
Geological Congress, Kyoto, Jepang (1992); 
International Conference on Human Paleontology, 
Orce, Granada, Spanyol (1995); The Environmental 
and Cultural Histories and Dynamics of Southeast 
Asia-Australia, Monash, Australia (1996); Origin of 

Annual Meeting American Journal of Physical Anthropology, 2004 di 
Tampa Florida Amerika Serikat. Dari kiri ke kanan, Russell Ciochon, 
Fachroel Aziz dan Milford H. Wolpoff. Foto: Dok. Fachroel Aziz.

Fachroel Aziz dan Sutanto di 
lokasi penemuan P2 Bapang. 

Foto: Deni Sugandi.



82 GEOMAGZ    Juni 2013

Settlements and Chronology of Palaeolithic Culture 
in Southeast Asia: First Settlement and Lower 
Plaeolithic, Paris, Perancis (1998); International 
Symposium Biogeography of Southeast Asia, Leiden, 
Belanda (2000); dan The 73rd Annual Meeting of 
American Association of Physical Anthropologists, 
Tampa, Florida, AS (2004).

Untuk menyampaikan temuan hasil penelitiannya, 
Fachroel sudah menulis lebih dari 100 tulisan, baik 
yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain dan 
diterbitkan dalam jurnal/publikasi ilmiah nasional 
maupun internasional, dalam bahasa Indonesia, 
Jepang, Perancis dan Inggris. Tulisan yang ditulisnya 
sendiri antara lain, “Macaca fascicularis (Raffles) 
from Ngandong, East Java (1989); “Stegodon 
crossing the Wallace line” (1990); Vertebrate faunal 
evolution of Sulawesi Island, Indonesia during Late 
Neogene (1994); The Pleistocene Endemic Fauna of 
the Indonesian Archipelago (2000); A new Insight on 
the Pleistocene Fauna of Sangiran and other Hominid 
Sites in Java (2000); dan New discovery of a hominid 
skull from Cemeng, Sambungmacan, Central Java : 
an Announcement (2002). 

Sementara sebagai co-writer ia pernah menulis 
bersama dengan Mitsuru Aimi untuk “Vertebrate 
fossils from the Sangiran Dome, Modjokerto, 
Trinil, and Sambungmacan areas” (1985); dengan 
John De Vos untuk Rediscovery of the Wajak site 
(Java Indonesia) (1989) ; dengan Hsiao Baba dan 
S. Narasaki, dalam Preliminary report on recent 

Lokasi temuan fosil hominid Koobi Fora di Kenya, Afrika, tahun 2008. Dari kiri ke kanan: F. Spoor, M. Leakey, F. Aziz, pemandu lokal, 
Y. Kaifu, dan Daniel. Foto: Dok. Fachroel Aziz.

discoveries of fossil hominids from the Sangiran 
area, Java (1994); dengan Suminto, K. Mano, dan I. 
Saefudin dalam Fossil footprints (1995); dan dengan 
Y. Kaifu dan H. Baba dalam A New mandibular of 
Pongo from Sangiran, Central Java (2006).

Dengan pengalaman yang sarat itu, tidak heran 
bila ia mengaku sudah melanglang lebih dari 50 
negara. Dengan nada merendah ia mengaku, 
“Dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas, 
tapi karena saya belajar fosil vertebrata dan hominid 
saya bisa keliling dunia secara gratis. Hampir 50 
negara di dunia pernah saya singgahi berkat belajar 
fosil vertebrata.”

Ia juga menyatakan, “Banyak hal yang kemudian 
membuat senang saya mempelajari fosil vertebrata. 
Saya jadi tahu bagaimana kehidupan. Bagaimana 
evolusi dan sebagainya. Kemudian dulu kan kalau 
bilang teori evolusi pasti kesannya Charles Darwin 
mengatakan manusia dari kera. Tapi ternyata tidak. 
Kemudian ternyata, kalau kita sudah bekerja di 
vertebrata, di hominid khususnya, itu perhatian orang 
luar ke Indonesia sangat besar. Jadi kalau seminar 
apa-apa kita pasti diundang ke luar negeri.”

Dengan ketekunannya pula, pada tahun 2008, 
Fachroel dikukuhkan sebagai profesor riset di bidang 
paleontologi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI). Dalam orasi pengukuhannya 
yang berjudul Evolusi dan Paleontologi Vertebrata 
Indonesia: Perspektif Perubahan Iklim, ia menceritakan 
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proses evolusi secara umum dan terciptanya bumi. 
Menurut Fachroel, “Evolusi tersebut dapat dilacak 
dan satu-satunya melalui fosil.”

Pelajaran Penting dari Fosil
Di waktu senjanya kini, Fachroel masih tetap 

bergiat di bidang fosil vertebrata. Setelah pensiun 
pada bulan April 2011, ia tetap membantu mitra-
mitra mudanya di Museum Geologi, Bandung, untuk 
mendalami ihwal mikro fosil dan bidang vertebrata 
dan hominid. 

Fachroel kini tinggal di Jalan Cibeunying Permai 
I, No. 11-13, Bandung, bersama Zainab Sulung, istri 
tercinta yang dinikahinya pada 31 Maret 1974. Buah 
hati mereka tiga orang, yakni Yoza Avrino Siakensis, 
Vice Avicena Abduh, dan Yolla Fanina Rachmy. 
Mereka semua sudah dewasa. Dari mereka bertiga, 
Fachroel dan Zainab dikaruniai tiga orang cucu. 

Fachroel kini masih menggeluti fosil vertebrata. 
Ia kini berkantor di Lantai Bawah Ruang Reparasi 
Fosil Museum Geologi dan di Lantai 3 Gedung A 
yang berada di lingkungan Badan Geologi. Di dua 
ruang kerjanya, Fachroel banyak mengoleksi buku 
yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Dalam hal 
mengumpulkan buku ia punya prinsip, “Ke mana 
pun kalau ada sesuatu buku tentang Indonesia, kalau 
saya tidak dapat aslinya, saya fotokopi. Soal mengerti 
atau tidak itu urusan belakangan. Setelah kuliah, 
saya banyak kenal dengan para penulis buku-buku 
paleontologi. Mereka suka mengasih buku karyanya 
ke saya. Untuk meminta komentar atau ada tulisan 

atau foto-foto koleksi saya. Juga bila ada tamu-tamu 
asing sering membawa oleh-oleh buku untuk saya.” 

Setelah lebih dari 30 tahun bergelut dengan 
fosil hominid, Fachroel mengaku mendapat 
pelajaran yang sangat berharga. “Pesan pentingnya 
dari mempelajari fosil hominid itu adalah bahwa 
manusia pada dasarnya sama. Bahwa evolusi itu 
menunjukkan perkembangan volume otak manusia. 
Dari Austropithecus sampai Homo Erectus bisa 
menggunakan api. Homo Sapiens sudah bisa 
membuat teknologi. Dengan kecerdasan kita bisa 
beradaptasi. Karena dulu manusia purba tidak bisa 
beradaptasi dengan musim, sehingga banyak yang 
musnah,” ujarnya. 

Dalam bidang ini Indonesia justru kaya dengan 
fosil hominid, bahkan menjadi tempat pertama 
penemuan missing link antara kera dan manusia. 
Namun, sayangnya, tidak banyak orang Indonesia 
yang tertarik untuk mempelajarinya. Dalam bahasa 
Fachroel, “Sebegitu hebatnya kita mempunyai fosil, 
tapi kok dibiarkan saja.” n

Penulis: Atep Kurnia, Iwan Kurniawan, dan Oman Abdurahman
Pewawancara: T. Bachtiar, Atep Kurnia, Oman Abdurahman
Fotografer: Deni Sugandi

Foto keluarga Fachroel Aziz. Foto: Dok. Fachroel Aziz.
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Sosok 
Manusia

“Berdiri di permulaan zaman baru dalam 
perkembangan politik dan ekonomi Hindia Timur, 
kita berharap dapat merangkum data dasar dalam 
sintesis umum pengetahuan kita mengenai peluang-
peluang geologi dan pertambangan wilayah ini,” tulis 
Rein van Bemmelen dalam pengantar The Geology of 
Indonesia. 

Disandingkan dengan buku itu, Van Bemmelen: 
Kisah di Balik Ketenarannya dapat memberi pembaca 
gambaran tentang sudut-sudut manusiawi di balik 
panggung geologi. Dengan kata lain, karya Adjat 
layak dijadikan bacaan pemerkaya bagi mereka yang 
mengagumi karya Van Bemmelen.

Seperti kata pengarangnya, buku ini menuturkan 
“perjalanan hidup Van Bemmelen dalam bentuk 

DATA BUKU

Judul Buku Van Bemmelen: Kisah di Balik 
Ketenarannya

Penulis Adjat Sudradjat

Tebal 337 halaman

Penerbit Galeripadi, Bandung

Tahun Terbit 2012

Oleh: Hawe Setiawan

dalam Roman 
Geologi

R.W. van Bemmelen

O
rang besar di ruang publik akhirnya 
tak lain dari sosok yang rapuh di ruang 
pribadi. Biografi pakar geologi ternama 
Reinout Willem van Bemmelen (1904-
1983) karya Adjat Sudradjat turut 

melukiskan paradoks demikian. Penulisnya tertarik 
oleh sosok manusia di balik reputasi keilmuan 
yang mengagumkan. Dia menekankan apa yang 
disebutnya segi “human interest”: mulai dari asmara 
dan semangat kerja di Indonesia yang sarat gunung 
dan cahaya matahari hingga sakit dan kesepian di 
Belanda yang datar dan murung, melewati pasang 
surut pengalaman di sekitar Perang Dunia II. 

Bagi mereka yang menekuni geologi dan 
pertambangan Indonesia, Rein van Bemmelen 
kiranya tampak monumental, terutama melalui 
karyanya, The Geology of Indonesia. Buku babon 
itu terbit di Belanda pada Mei 1949 dengan judul 
yang seakan mendahului pengakuan resmi Belanda 
terhadap nama “Indonesia”—meski isinya masih 
memakai istilah “Hindia Timur” (East Indies). Itulah 
buku yang merangkum hasil penelitian geologi dan 
pertambangan dalam kurun seratus tahun. Dalam 
kata-kata penulisnya sendiri, buku itu hendak 
mengatasi “pengetahuan yang tidak memadai” 
seraya mengemukakan “masalah-masalah teoretis” 
mengenai bentang alam Indonesia dan berbagai 
kandungannya. 

Resensi Buku
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novel.” Bukan maksud Adjat menyajikan fiksi, tentu, 
melainkan menuturkan pengalaman tokoh historis 
dengan pendekatan yang lazim ditempuh dalam 
penulisan roman. Tiap-tiap babnya diselaraskan 
dengan titik-titik perubahan nasib orang yang 
diceritakannya, lengkap dengan rincian latar waktu 
dan tempatnya. Ditopang dengan riset yang cermat, 
Adjat mampu menghidupkan deskripsi mengenai 
pengalaman manusiawi.

Bahan utama buku ini adalah autobiografi R. W. 
van Bemmelen sendiri, diperkaya dengan sumber-
sumber lainnya. Adjat juga mewawancarai sejumlah 
sumber, di antaranya Dr. Willem van der Linden, 
penulis In Memoriam van Bemmelen. Dia juga pergi 
ke Belanda untuk meneliti bahan-bahan penulisan 
buku ini. 

Dalam hal ini, Adjat terbilang istimewa sebab 
tak banyak kiranya ilmuwan yang diberkati bakat 
menulis sastra. Dikenal luas sebagai ahli vulkanologi 
yang produktif menulis, Adjat juga membuat gambar 
dan lukisan. Sikap ilmiahnya terlihat dari riset yang 
dia lakukan untuk menulis buku ini seperti studi 
bibliografi, wawancara dengan narasumber, dan 
kunjungan ke sejumlah tempat. Sikap demikian 

juga tampak dari caranya menganalisis rincian 
pengalaman manusiawi yang sedang diceritakannya. 
Bakat sastranya terlihat dari caranya menuturkan hasil 
risetnya: naratif, peka pada detail, tajam empatinya. 
Ringkasnya, di sini penulisan sastra dan riset ilmiah 
tampak bertemu wajah. 

Namun, rupanya, di titik pertemuan itu pula 
terlihat tantangan tersendiri. Alur penuturan kisah 
hidup ada kalanya seakan tersela oleh penjelasan 
terperinci mengenai temuan ilmiah, pergolakan 
zaman, dan lain-lain. Terasa adanya semacam tarik-
menarik antara keperluan bertutur dan keperluan 
menjelaskan masalah. Namun, dalam keseluruhannya, 
biografi ini mengalir lancar dari hulu ke hilir. 

Alur kisah membentang di sepanjang pengalaman 
Rein dan Lucie, kekasih yang kemudian menjadi 
istrinya. Mereka bertemu di Bandung tatkala Rein 
masih insinyur muda yang baru datang dari Delft dan 
Lucie adalah siswi sekolah menengah dari lingkungan 
borjuasi Belanda pengelola perkebunan. Pernikahan 
Rein dengan Lucie memperbesar semangat Rein 
untuk bekerja dan menulis karya ilmiah sedemikian 
suburnya. Pasangan ini tampak seperti pasangan 
ideal: seiring sejalan, saling mengisi, memancarkan 
kegembiraan ke lingkungan sekitar. Tragedi mulai 
timbul tatkala Jepang menduduki Hindia Timur, 
dan tatanan kolonial yang telah mapan tiba-tiba 
berantakan. Rein harus mendekam di kamp interniran, 
dan tak pernah mendapatkan kembali privilese dari 
kurun sebelumnya, dan akhirnya Rein dan Lucie 
pulang ke Belanda, menyongsong hari tua. Anak 
satu-satunya wafat karena kecelakaan, dan gagasan 
tentang euthanasia lantas mengisi kehidupan 
mereka. Teka-teki timbul di sekitar kematian Lucie 
yang tidak alamiah, juga di sekitar kehidupan Rein 
bersama pasangannya yang baru di Austria hingga 
akhir hayatnya. 

Barangkali, hingga batas tertentu, kisah hidup 
Rein van Bemmelen, juga Lucie, turut mencerminkan 
psikologi Belanda di Indonesia pada akhir zaman 
kolonial. Tumbuh dan berkarya di negeri tropis yang 
elok, terlempar dari surga kolonial seusai perang, 
menghadapi kesunyian dan penderitaan di usia 
senja, hingga segalanya berakhir. Demikianlah “di 
balik ketenaran” terdapat pribadi yang pada dasarnya 
pelik.n

Peresensi adalah penulis lepas, tinggal di Bandung

R.W. van Bemmelen di usia tua. Sumber: wikipedia.
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Ketika Tanah

“Prang!”, suara kaca jendela yang pecah datang 
dari berbagai arah. Itu pertanda rayapan tanah 
masih terjadi di perkampungan yang sudah 
ditinggalkan penghuninya lebih dari tiga minggu 
sebelumnya. 

Oleh: T. Bachtiar

Esai Foto

Merayap
di Malausma
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Foto: SR. Wittiri

Foto: T. Bachtiar.

Ketika tim Geomagz berkunjung ke lokasi 
bencana di Kampung Cigintung, Desa 
Cimuncang, dan di Desa Lebakwangi, 
Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, 

Provinsi Jawa Barat, Minggu (9/5/2013), terlihat 
kehancuran lahan persawahan dan perkampungan 
seluas lebih dari 100 kali lapangan sepak bola. 

Gerakan tanah yang mulai terjadi pada Senin, 
15 April 2013, diawali dengan longsor di sekitar 
Pasir Nyenang. Longsoran besar itu menimbulkan 
getaran yang sangat kuat, menyebabkan lahan di 
Kampung Cigintung merayap, nendat, dan retak-
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Foto: T. Bachtiar.

retak, sehingga retakan itu menjadi jalan masuk 
bagi air hujan yang akan mendorong gerakan tanah 
selanjutnya. Gerakan tanah ini masih terus akan 
berlangsung selama musim penghujan. Sebanyak 
677 KK atau 1.959 jiwa warga kampung terpaksa 
mengungsi ke rumah saudaranya di berbagai tempat.

Paling tidak ada tiga penyebab utama yang 
menyebabkan gerakan tanah di Kecamatan 
Malausma. Pertama, keadaan tutupan lahan di 
perbukitan yang berupa semak belukar dan hutan 
pinus, tidak memungkinkan akar pohonnya dapat 
menahan dan mengikat air, sehingga kandungan air 
dalam tanah jadi meningkat. Longsoran terjadi pada 
lereng bagian atas dengan panjang 200 m dan lebar 
100 m.

Kedua, karena keadaan geologi dan kemiringan 
lereng yang terjal. Lapisan atas kawasan yang bergerak 
ini berupa breksi tufan dan lava hasil endapan dari 
Gunung Sawal Tua yang bersifat meluluskan air. 
Batuan ini menindih batulempung Formasi Kaliwangu 
yang kedap air, menyebabkan bidang kontaknya 
menjadi bidang lemah. Geomorfologi kawasan ini 
berupa lereng dan kaki perbukitan dengan kemiringan 
lereng antara 5 – 450. 

Ketiga, dipicu oleh curah hujan yang tinggi dan 
berlangsung lama. Hujan yang terus mengguyur, 
menyebabkan tanah menjadi jenuh air, bobot massa 
tanah bertambah, ikatan antarbutir tanah mengecil, 
mengakibatkan lereng perbukitan itu menjadi tidak 
stabil. Ketika air bersentuhan dengan batulempung 
yang kedap air, beban berat yang ada di atasnya itu 
akan bergerak dengan mudah mengikuti kemiringan 
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Tak ada yang mampu berdiri tegak. Semua bergerak, retak, ambles. Bahkan ada yang berpindah tempat hingga puluhan meter. Foto: Oman Abdurahman.

lereng ke arah barat. Ditambah banyaknya balong, 
kolam ikan di sekitar rumah, menyempurnakan 
gerakan tanah yang menyebabkan 7 Ha sawah siap 
panen tertimbun, dan 120 Ha sawah di Kampung 
Cigintung dan Desa Lebakwangi rusak akibat 
tanahnya retak dan nendat. Ketika ada satu blok di 
kawasan ini yang nendat, retak, atau merayap, maka 
akan menarik blok-blok yang berada di sekitarnya, 
dan akan menekan blok yang ada di bawahnya. 

Longsoran dan rayapan di Kecamatan Malausma 
lebarnya sekitar 2 km dengan panjang 4 km, dari 
Pasir Nyenang hingga Cicurug. Bencana ini telah 
merusak 602 rumah, 16 tempat ibadah, 5 sekolah, 
dan 1 kantor dusun. Jalur jalan sepanjang 650 m 
retak-retak dan ambles sedalam 3-10 m dan ada ruas 

jalan yang amblas dan bergerak sejauh 30 m, serta 
dua jembatan rusak berat.

Kawasan yang sudah retak, nendat, dan amblas 
patut terus diwaspadai, karena gerakan tanah 
dapat berulang di masa yang akan datang. Oleh 
karena itu warga kampung di kawasan ini harus rela 
dimukimkan ke tempat yang mempunyai kestabilan 
lereng yang baik, agar peristiwa rayapan tanah yang 
luas ini tidak terulang di tempat yang baru.n
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Kolam di depan/belakang rumah, ikut memicu terjadinya 
rayapan tanah. Foto: T. Bachtiar.
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Foto: T. Bachtiar.

Foto: Oman Abdurahman.
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Rumah-rumah semua rebah. Foto: Oman Abdurahman.
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Buku pelajaran yang tidak sempat dibawa. Foto: T. Bachtiar.

Tarikan tanah dalam ukuran besar mampu menggelincirkan jalan dan perumahan. 
Foto: Djadja.
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Area persawahan juga tak luput dari rayapan tanah. Foto: Djadja.

Diskusi lapangan di lokasi longsor. Foto: Oman Abdurahman.

Penulis adalah anggota Masyarakat Geografi Indonesia dan
Kelompok Riset Cekungan Bandung
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Pencarian the missing link adalah usaha besar, kerja keras tak 
kenal lelah, dari Dr. Eugene Dubois yang melakukan 
penggalian di desa Trinil, Jawa Timur (1891-1900). Pada 
September 1891 ditemukan gigi geraham (molar) ke-3 atas 
sebelah kanan, fosilnya belakangan disebut/diberi kode  Trinil 1 
(Tr1, foto tengah). Pada Oktober 1891 ditemukan tengkorak 
(skull), Trinil 2 (Tr2, foto kiri), dan Agustus 1892 ditemukan 
tulang paha (femur), Trinil 3 (Tr3, foto kanan). Semula Dubois 
menduga temuannya itu sejenis simpanse, Anthropopitecus 
erectus. Setelah penelitian lanjut, Dubois mempublikasikan 
hasilnya pada 1894 dengan judul Pithecanthropus erectus, 
eine menschenaehnliche Uebergangsform aus Java, the missing 
link ditemukan. Sekarang Pithecantropus erectus secara ilmiah 
dikenal sebagai Homo erectus dengan spesimen tengkorak 
Trinil 2 (Tr2) sebagai holotype. Foto adalah replika, sedangkan 
aslinya berada di Naturalis Biodiversity Center (Naturalis), 
sebuah museum nasional tentang sejarah alam dan pusat riset  
keragaman-hayati, di Leiden, Belanda.

Foto: Deni Sugandi, teks: Fachroel Aziz. 

The Missing Link dari Trinil
Replika Fosil Java Man, Koleksi Museum Geologi
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Laut menautkan bumi dan langit. Dengan mitra abadinya, 
Matahari yang menggerakkan angin di atasnya, ia senantiasa  
berbagi air untuk diterbangkan menjadi awan. Gerak awan, 
sebagian besar masih misteri, menjadi penyebab hujan yang 
turun ke bumi di mana saja yang dikehendaki Pemiliknya. 
Matahari,  bumi, laut dan angin, telah berjuta tahun lamanya 
melakoni peran itu dengan setia, menciptakan siklus tempaan 
alam dan kehidupan di atasnya. Di Ciletuh, Sukabumi, Jawa 
Barat, siklus lakon alam itu telah menghasilkan bebatuan yang 
unik dan tersingkap di Bumi hanya di beberapa tempat saja. 
Lakon alam telah menjadi guru bagi pengetahuan, bagi 
kesenian. Seperti peribahasa Melayu: "alam terkembang menjadi 
guru" yang selaras juga dengan peribahasa Latin: "natura artis 
magistra, natura potentior arte," yang berarti "alam adalah guru 
kesenian, (karena) alam lebih hebat dari kesenian".

Foto: Ronald Agusta.
Teks: Oman Abdurahman.

Laut, Matahari, dan Langit Ciletuh


